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Sammanfattning 

Idag byggs det enormt mycket i Sverige, över hela landet men speciellt i städerna. Det byggs 

bostadsområden, affärsområden, industriområden, infrastruktur och annat för att skapa morgondagens 

samhälle. Det är under stor tidspress och konkurrens som byggnadsprojekt utförs. På grund av den 

tidspress byggbolagen ställs inför krävs ett enormt samarbete mellan alla inblandade parter. Trots att 

aktörer inom branschen påstår att samordningen mellan alla parter är enormt viktigt så brister det i över 

hälften av alla projekt. Detta examensarbete undersöker varför samordningen brister, vad det får för 

konsekvenser samt redovisar hur viktigt samordningsansvaret är och att det bör prioriteras under hela 

byggprocessen.  

Intervjuer och frågeformulär har gett en klar bild på hur samordningen ser ut idag, varför den brister, 

vad som krävs för att förbättra den samt vad en bristfällig samordning leder till för konsekvenser.  Vidare 

har jämförelsestudien och granskning av ÄTA-arbeten gett en redogörelse för de ekonomiska 

konsekvenser som uppstår på grund av en bristfällig samordning. 

Vidare redovisar rapporten hur man kan effektivisera byggprocessen genom att ge utrymme för 

samordningen, i projektering samt under produktion. 

 

  



 

 

 

  



 

 

Abstract 

Sweden is expanding and a lot of constructions are under process across the country, but especially in 

the cities. There are residential areas, business areas, industrial areas, infrastructure being built and are 

resulting in a future society. It is under great pressure and competition building projects are being carried 

out. Due to the time constraints that the construction companies face, enormous cooperation is needed 

between all parties involved. Although industry actors claim that coordination between all parties is 

enormously important, it is not covered enough in over half of all projects. This thesis examines explores 

why coordination fails, what the consequences are and explains how important the coordination is and 

that it should be prioritized throughout the construction process.  

Interviews and questionnaires have given a clear picture of how coordination looks today, why it is 

lacking, what it takes to improve it, and what the consequences of defective coordination are. 

Furthermore, the comparative study and review of ÄTA has provided an understanding of the financial 

consequences that arise due to defective coordination. 

The thesis examines also describe how to improve the construction process by providing enough space 

for coordination, in both projection and production. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Rapporten skrivs i samverkan med företaget Invent Projekt AB, ett ventilationsföretag lokaliserat i 

sydvästra Stockholm. Företaget omfattar samtliga delar inom ventilation, från projektering till utförande 

och medverkar i såväl mindre villaprojekt som större bostadsbyggnadsprojekt och anläggningar. Vi vill 

passa på att tacka de som ställt upp på intervjuer och de som tagit sig tid att svara på frågeformuläret, 

samt till handledare från näringslivet Tomas Johansson och Linus Olsson som stöttat oss. Till sist ett 

tack till Hans Zetterholm som agerat akademisk handledare och väglett oss i projektet och bidragit med 

kontakter. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Begreppet samordning inom byggprocessen innebär samarbetet och samarbetsmöjligheterna mellan de 

olika aktörerna i ett byggprojekt. Med aktörer menas de som utför ett arbete som en del av det totala 

projektet, det kan vara olika typer av installatörer; VVS, el, larm, en mängd olika typer av montörer 

samt byggföretaget. Vanligtvis är installatörerna underentreprenörer till byggföretaget som agerar 

huvudentreprenör. Det innebär ofta, framförallt vid mindre projekt, att samordningsansvaret ligger hos 

byggentreprenören. (Nordstrand 2008, 116-118) 

Vid större projekt krävs ett mer omfattande arbete med samordningen vilket kan kräva ett heltidsarbete 

av en eller flera personer. Dessa personer förväntas att ha en tillräcklig kunskap, inte enbart inom 

byggnation, utan även inom respektive installationsområde samt god kunskap i att hantera de olika 

ritningarna i lämpligt BIM-program. Detta är något som skulle gå att implementera även i medelstora 

projekt för att undvika problem men enligt Invent Projekt AB sällan görs. (Nordstrand 2008, 116-118) 

Samordningen i ett projekt är en komplex uppgift och innebär att den som bär ansvaret behöver ha en 

bred kunskap, vilket innebär tillräcklig kunskap inom både installation och bygg för att kunna lösa 

eventuella problem som uppstår och även förebygga dem. Med problem så menas vanligtvis fysiska 

kollisioner mellan till exempel konstruktionsdelar och utrustning från VVS, ”-Det går helt enkelt inte 

att komma fram med utrustningen, det får inte plats” (Olsson 2018). En samordningsansvarig har alltså 

en betydande roll både i projektering, där denne medverkar på projekteringsmöten, samt under 

produktionen, där denne besöker arbetsplatsen med jämna mellanrum i form av byggmöten. Detta 

medför att de då får möjlighet att på ett tidigt stadie (projekteringen) förebygga kollisioner och planera 

runt dem, samt, om så behövs, att de finns tillgängliga under produktionen om kollisioner uppstått och 

bidra till hur det skall lösas på plats. (Nordstrand 2008, 116-118) 

Utöver samordningen mellan de olika parterna i ett projekt finns även ett samordningsarbete som gäller 

för arbetsmiljön. Det är arbetsmiljösamordnarens, som kan vara en person eller ett företag, ansvar att se 

till att lagen om arbetsmiljö följs på arbetsplatsen. (Arbetsmiljöverket u.d., 3-4) 

Enligt Invent projekt AB, är samordningen en bristvara vid deras projekt och hävdar att det går att spara 

pengar, samt skapa en bättre arbetsmiljö, om detta förbättras. Förbättring som innebär mer tid åt 

samordning i både projekteringen och i produktionen av de projekt som de medverkar i. (Olsson 2018) 

(Johansson 2018) 

1.2 Målformulering 

Målet med rapporten är att på ett tydligt sätt redogöra för de ekonomiska, tidsmässiga och 

arbetsmiljömässiga fördelarna med en god samordning enligt frågeställningarna. 

För att nå huvudmålet från målformuleringen delas arbetet upp i tre delmål, för att få en överblick i vad 

som skall göras i de olika tidpunkterna av projektet. Delmålen lyder som följande: 

• Det första delmålet är att samla in data från litteraturstudier, frågeformulär, tidigare utförda 

examensarbeten samt genom Invent Projekts databas.  

• Delmål två är att analysera insamlade data och utföra en mittredovisning som medför 

lägeskontroll. 

• Delmål tre är att utföra en jämförelsestudie av det insamlade materialet och redovisa 

examensarbetet i en slutredovisning. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med rapporten är att besvara frågeställningarna och redovisa hur en noggrann samordning kan 

effektivisera byggprocessen. 

• Varför är samordningen bristfällig? 

• Vad finns det för ekonomiska fördelar med att anlita en samordningsansvarig? 

• Hur påverkar bristfällig samordning arbetsmiljön? 

• När bör en samordningsansvarig tillträda i projektet? 

• Beror omfattningen på samordningsarbetet på storleken på företaget? 

1.4 Avgränsningar 

Samordningen är viktig i samtliga delar av byggprocessen men eftersom examensarbetet skrivs i 

samarbete med Invent Projekt AB, som är ett installationsföretag inom ventilation, kommer avgränsning 

ske till samordningen mellan bygg- och ventilationsentreprenörer och arbetsrollen som 

installationssamordnare.  
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2. Metod 

Tillvägagångssättet gällande informationsinsamling sker genom litteraturstudie, databaser, tidigare 

utförda examensarbeten, intervjuer samt undersökningar. Tanken är att litteraturen skall ge en klar bild 

på hur ventilationsinstallationer i regel bör utföras och projekteras, samt vad som anses vara en 

tillräckligt god samordning. Litteraturstudien blir sedan stöd till jämförelse med intervjuer, 

frågeformulär och utvärderingar av Invent Projekts tidigare utförda projekt. 
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3. Nulägesbeskrivning 

Idag skall en samordnare utses i varje projekt. Det finns olika former av samordnare: 

arbetsmiljösamordnare, projektsamordnare, installationssamordnare mm. Det kan vara en person som 

utöver sitt ordinarie arbete utses som ansvarig eller en person som endast jobbar med samordningen, 

t.ex. en inhyrd konsult. (Nordstrand 2008, 116) 

En installationssamordnare, som behandlas i denna rapport, har till uppgift att projektera och planera 

installationer samt att bevaka produktions-, ekonomiska- och funktionella aspekter. (Byggledarskap 

u.d., 13-14) 

Under produktionen har denne som uppgift att tillsammans med platschefen eller BAS-P upprätta och 

samordna installationsplaner samt med jämna mellanrum utföra avstämningar och uppföljningar. Men 

även att tillkalla och leda möten som t.ex. samordningsmöten, tekniska möten och justeringsmöten. 

(Byggledarskap u.d., 13-14) 

Installationssamordnaren har även till uppgift att bevaka så att erforderliga provningar utförs och 

dokumenteras, att besiktningar utförs och bevakas samt att underlag för drift och underhåll överlämnas 

till driftspersonalen. (Byggledarskap u.d., 13-14) 

Idag så utses ofta en eller flera personer som ansvariga för installationssamordningen utöver sitt 

ordinarie arbete. Ovan beskrivs några av installationssamordnarens arbetsuppgifter som i praktiken är 

väldigt tidsödande. Det är därför lätt att något lämnas bort på grund av tidsbrist vilket kan leda till 

betydelsefulla konsekvenser i projektet. En annan orsak till varför man idag väljer att utse en eller flera 

personer som ansvariga utöver sitt ordinarie jobb är ekonomiska aspekter. Det anses ofta att en 

installationssamordnare är en onödig kostnad. (Nygårds 2018) 
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4. Teoretisk referensram 

4.1 Samordning i projektering 

Att ansvara för samordning i projekteringen är ett arbete som kräver kompetens inom byggprojektets 

alla delar. Det krävs mycket arbete för att få ihop en välstrukturerad tid- och resursplan som nyttjar alla 

resurser och aktörer i byggprojektet på rätt sätt och i rätt tid. Ett startmöte skall genomföras för att 

samordna de olika aktörerna i projektet. Frågor som skall behandlas är t.ex. behörighet, planering, 

gränsdragning, allmänna arbeten samt avstämning av tid och ekonomi. (Lennart Petersson NVS 2009, 

79-80) (Nordstrand 2008, 107-120) 

Logistik är också något som behöver samordnas så att materialhanteringen fungerar på arbetsplatsen. 

Det skall framgå tydligt i en plan hur, var och när leveranser skall infinna sig på arbetsplatsen. Även här 

krävs en god samordning mellan de olika aktörerna för att säkerhetsställa att planen är 

verklighetsförankrad. Efter att en tid- och resursplan för projektet upprättats skall det finnas ett 

godkännande ifrån varje aktör att detaljtider är riktiga och tillämpbara i verkligheten. (Lennart Petersson 

NVS 2009, 79-80) (Nordstrand 2008, 107-120) 

4.2 Samordning i produktion 

Samordning i produktion innebär ett arbete som medför veckomöten, underentreprenörsmöten och 

kontrollrundor, löpande under produktionens gång. Under ett veckomöte tas eventuella komplikationer 

upp samt planering, nulägesbeskrivning och avstämning av utförda arbeten utförs. Kontrollrundor skall 

ske dagligen av den ansvarige, under rundorna skall nulägesbeskrivningen kontrolleras, behov av 

åtgärder upptäckas och sist men inte minst; skapa engagemang och förtroende för att främja arbetsmiljön 

på arbetsplatsen. (Lennart Petersson NVS 2009, 80) 

4.3 Samordning vid avslut av ett projekt 

Vid avslut av ett projekt så krävs det att samordningsansvarige upprättar de förutsättningar som krävs 

inför slutskedet; planering, genomgång och avstämning samt att upprätta ett slutmöte. Planering, 

genomgång och avstämning innebär att åtgärdsbeskrivning upprättas, att åtgärder utförs samt att arbetet 

stäms av gentemot tidplan för provningar, besiktningar och dokumentation. Inför slutskedet är det också 

upp till samordningsansvarige att kalla till ett slutmöte med inblandade aktörer om inte byggherren själv 

tagit initiativ till det. (Lennart Petersson NVS 2009, 80) 

4.4 BIM:s påverkan på samordning 

BIM (Building Information Modeling) är ett visuellt hjälpmedel där all information om byggnadsverket 

finns samlad. Informationen är inte endast ritningar utan även data som beskrivningar, förteckningar, 

normer, produktblad, standarder mm. Att använda sig av BIM leder till att all information finns samlad 

på ett och samma ställe och finns tillgängligt för samtliga inblandade i byggprocessen för att dessa skall 

kunna åstadkomma vad byggherren förväntar av dem. (Nordstrand 2008, 92-96) 

Med hjälp av BIM kan samordnaren ”kollisionstesta” de olika entreprenadernas ritningar för att på ett 

tidigt stadie upptäcka och åtgärda eventuella utrymmesproblem. Testerna utförs på 

BIMsamordningsmöten, som leds av en BIMsamordnare, där samtliga berörda entreprenörer medverkar, 

vilka vanligtvis är el, VVS, konstruktör och arkitekt. (Nordstrand 2008, 119) 
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4.5 Samordningens påverkan på arbetsmiljön 

Varje projekt bör redovisa specifika förslag och arbetssätt som visar att arbetsmiljön ställs i fokus. Det 

gäller att planera installationerna så lättarbetade som möjligt för att undvika svårigheter och skador på 

arbetsplatsen. (Olsson 2018) 

Varje entreprenör är specialist på sitt område och vet vilka risker som är förknippade med det egna 

arbetet, som också kan medföra risker för andra. För att samordna arbetsmiljön på arbetsplatsen så krävs 

det att varje entreprenör upprättar en skriftlig riskbedömning. Riskbedömningen skall innehålla 

uppgifter om åtgärder som bör vidtas på den gemensamma arbetsplatsen. (Lennart Petersson NVS 2009, 

105) 

4.6 Entreprenadavtal 

När avtal skrivs mellan beställare och entreprenörer brukar, som regel, branschspecifika allmänna 

bestämmelser knytas till avtalet. De innefattar de viktigaste reglerna och tillämpningarna, för att undvika 

tids- och kostnadskrävande förhandlingar rörande entreprenadsjuridiska problem, som har utarbetats av 

BKK (Byggandets Kontraktskommitté). (Nordstrand 2008, 202-203) 

AB 04, publicerad 2004, tillämpas vid de allra flesta utförandeentreprenader (general- och delade 

entreprenader) och står för; Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. (Nordstrand 

2008, 202-203) 

Vid totalentreprenader tillämpas emellertid ABT 06, som står för Allmänna Bestämmelser för 

totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, och är publicerad 2006. 

(Nordstrand 2008, 202-203) 

Båda dessa har utvecklats för att anpassas för upphandling av underentreprenörer och benämns då AB-

U 07, som är tillägg till AB 04, och ABT-U 07 som är tillägg för ABT 06. (Nordstrand 2008, 202-203) 

Vidare finns även anpassade varianter för upphandling av en konsult (ABK 96) eller privata 

småhusägare/konsument (ABS 05). Vid materialinköp används ABM 07, som står för Allmänna 

Bestämmelser för materialleveranser. (Nordstrand 2008, 202-203) 

 

(Bild 4.6.1 Olika allmänna bestämmelsers tillämpningsområden) (Nordstrand 2008, 203) 
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4.7 ÄTA-arbeten 

ÄTA(Ändring-Tillägg-Avgående)-arbeten är den typ av arbeten som dyker upp, förändras eller tas bort 

under produktionens gång. Det kan t.ex. innebära att beställaren ändrat uppfattning om projektet under 

produktionstiden och önskar göra ändringar från de utförda bygghandlingarna som fastställdes i 

projekteringen. Det kan också innebära arbeten som tillkommit på grund av en bristfällig samordning 

och medfört merkostnader i form av tid och material. (Nordstrand 2008, 149, 200) 

Det finns ingen generell bestämd definition för ÄTA-arbeten, detta eftersom det råder fri avtalsrätt så 

att parterna kan i princip överenskomma hur de vill hantera detta själva. Däremot så finns det i 

standardavtalen AB 04 och ABT 06 regleringar som idag till stor del är branschpraxis. (ÄTA-Arbeten 

u.d.) 

Begreppsbestämning av ÄTA-arbeten i AB04 och ABT06: 

”Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte 

är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbete.” (Kontraktskommité 2004, 5) 

4.8 Logistikplanering med APD-plan 

För att underlätta hanteringen av material, avfall och arbetare under produktionen utförs en 

placeringsritning, även kallad APD-plan (Arbets-Plats-Dispositionsplan), som ska ge en övergripande 

bild av produktionsområdet och redovisa hur logistikens samtliga delar skall skötas. APD-planen utförs 

inför produktionsstart och hålls uppdaterad under produktionens gång för att ge möjlighet för samtliga 

parter att överblicka logistikhanteringen och på så vis stödja arbetet med samordningen genom bestämda 

placeringar för material och avfall. (Nordstrand 2008, 182) 

4.9 Byggsamordnaren 

Byggsamordnaren är ett program skapat av ByggSamverkan AB, där användaren har sin personliga 

projektportfölj som samlar alla viktiga dokument för ett projekt t.ex. avvikelser, tidplaner, dagböcker 

ekonomiavstämningar mm. Det är utvecklat för att organisera ett projekt, där alla aktiva inom företaget 

på det specifika projektet, på ett enkelt sätt komma åt och lägga till dokument. (AB u.d.) 
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4.10 Underentreprenad (UE) och skillnader på samordningsarbetet 

beroende på entreprenadtyp 

Ett byggnationsprojekt delas vanligtvis in i olika skeden, där produktionen startar vid olika tidpunkter 

beroende på typ av entreprenad (se bild 4.9.1 samt 4.9.2). Bygghandlingar är resultatet av projekteringen 

och utförs med ledning av antingen den som låter bygga (byggherren), eller en kombination av 

byggherren och företaget som skall bygga, eller i ledning av företaget som byggnationen beställts av 

utan byggherrens medverkan. (Nordstrand 2008, 61-63, 77-80) 

 
(Bild 4.9.1 Nätplanering på de olika skeden i byggprocessen vid utförandeentreprenad) (Nordstrand 

2008, 61) 

 

 

 

 

(Bild 4.9.2 Nätplanering på de olika skeden i byggprocessen vid totalentreprenad) (Nordstrand 2008, 

63) 

Underentreprenader är de företag som beställs in för olika typer av tjänster, som t.ex. installation av el 

och VVS. Beställaren besitter ett samordningsansvar både vad gäller arbetsmiljö samt utförande och 

projektering över underentreprenadernas medverkan i projektet. UEs medverkan varierar beroende på 

entreprenadtyp som upphandlats vilket innebär att de ibland är med och projekterar (oftast vid 

totalentreprenad) och ibland endast utför redan färdigprojekterade handlingar (oftast vid 

utförandeentreprenad). Detta leder till att deras påverkan på samordningen varierar beroende på 

entreprenadstypen där det vid projekteringsmedverkan i ett tidigt skede ges möjlighet att få det utrymme 

de kräver med i bygghandlingarna. Vid UEs medverkan i projekteringen ges även möjligheterna till mer 

riktade lösningar av experter från respektive installationsområde och dessutom får de även ett 

funktionsansvar för sin del av det totala projektet vilket kan underlätta för den ansvariga entreprenaden. 

(Nordstrand 2008, 211) 
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4.11 Bygghandlingar 90 (BH90) 

BH90 är ett viktigt hjälpmedel och en grund för att samordning skall kunna framhävas under 

projekteringen. För att de olika aktörerna skall kunna projektera ihop och förstå varandras handlingar 

krävs att samtliga följer samma regler i hur de redovisar och måttsätter sina ritningar. Till hjälp används 

BH90 som är en samling handböcker med riktlinjer som beskriver hur detta skall skötas, så att resultatet 

blir enhetligt och tydligt. (Nordstrand 2008, 96) 

 

4.12 BSAB (Byggandets Samordning AB) och AMA (Allmän material- och 

arbetsbeskrivning) 

BSAB är ett klassifikationssystem som ägs av Svensk Byggtjänst och som har som mål att strukturera 

och klassificera den information som finns i projekteringen. Systemet uppdateras regelbundet av 

representanter från branschen i samverkan med Svensk Byggtjänst för att följa med den utveckling som 

sker. (Nordstrand 2008, 98) 

Tekniska beskrivningar och allmänna föreskrifter är kompletterande information till de ritningar som 

tas fram ur bygghandlingarna och beskriver detaljerat material och utförande för olika delar av 

byggnationen. För att underlätta framtagning av den kompletterande informationen används AMA, som 

är ett branschstandardsystem med information hämtad från BSAB. AMA-systemet är uppbyggt i koder 

och bifogas till olika moment i projektet för att detaljerat beskriva hur momentet skall utföras och med 

vilka material. Detta underlättar upphandlingen av UE då det blir tydligt vad som förväntas av dem. 

(Nordstrand 2008, 96, 101-102) 
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5. Genomförande 

5.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudierna har innefattat böcker, rapporter samt webbaserade artiklar som källgranskats (se 

källförteckning). Litteraturstudien har fungerat som källa till utformandet av intervjufrågorna samt till 

frågeformuläret. Vidare har böckerna och de webbaserade artiklarna använts som stöd för att skriva den 

teoretiska referensramen. Tidigare utförda examensarbeten, hämtade från DiVA Portal (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet), användes som stöd för att komponera en välstrukturerad rapport. 

5.2 Frågeformulär 

Formuläret delas upp i fem kryssfrågor som stöd för diagram och avslutas med två bredare frågor som 

ger en helhetsbild på hur branschen ser på samordningen (se bilaga 4 och 5). Formuläret skickas ut till 

en stor samling företag där VVS och bygg delas upp i varsitt massutskick, uppdelningen görs för att 

möjliggöra senare jämförelse. För att bibehålla anonymitet för de som svarade på formuläret ställs 

allmängiltiga frågor och skapas i “Google formulär” där svaren per automatik blir anonyma. 

Anledningen till att anonymitet framhävs är för att öka chansen till att de frågade lämnar svar. 

Vid första utskicket uteblev tillräcklig mängd svar vilket ledde till ett nytt utskick med reviderad mailtext 

som ett försök att öka intresset för att generera fler svar. 

5.3 Intervjuer 

För att samla in mer specificerade svar på synen på samordning utfördes ett antal intervjuer, dels på mail 

och dels genom möte. Intervjuerna har delvis varit problematiska då vi har haft svårt att få folk att ställa 

upp, vi har försökt förenkla arbetet för de som tillfrågats genom att sköta intervjuerna skriftlig via mail 

utan större framgång. 

De intervjuer som utförts är med Joakim som är projektledare på de projektet där jämförelsestudien 

gjorts, mailintervju med Lars Nygårds som är projektledare på landstinget Dalarna samt med Tomas och 

Linus på Invent Projekt som har en bred kunskap och erfarenhet inom ämnet. 

5.4 Jämförelsestudie 

Jämförelsestudien har gått ut på att jämföra ett projekt i två etapper och jämföra vikten av att samordna 

redan i projekteringsskedet, då upplägget skiljer sig på den punkten i de olika etapperna. 

tillvägagångssättet gällande jämförelsestudie har varit uppdelad i flera delar, först och främst en intervju 

med Linus och Tomas på Invent projekt som givit sin syn på projektet i studien. Efter det utfördes 

intervju med Joakim, som är projektledare för projektet och den som beställt in jobbet av Invent för en 

inblick av beställarens syn på projektet. 

Efter intervjuerna började vi jämföra de material vi fått och studera vad den stora skillnaden var under 

de olika etapperna. Jämförelsen bestod av att kontrollera den ÄTA som uppstått i den första etappen 

samt anbudskalkylen från Invent på utförandet. 
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5.5 Utvärdering av tidigare utförda projekt 

Utvärderingar har skett genom en djupdykning i Invent Projekts databas “Byggsamordnaren” för att 

studera de ÄTA-arbeten som uppstått och att koppla dessa till samordning. De typer av ÄTA som 

plockats ut och studeras är de som uppkommit p.g.a. bristfälliga handlingar, bristfällig projektering och 

bristfällig kommunikation. Anledningen till att dessa plockats ut är eftersom dessa punkter nämnts, i 

frågeformulären, som anledningar till att samordningen i projekten brister. 

Utvärderingen var tidsödande och det hade gått att redovisa betydligt större summor om tid hade 

reserverats för det. Det är väldigt intressant att gå tillbaka och granska ÄTA-arbeten då ekonomiska 

konsekvenser är väldigt slagkraftiga under en redovisning, tyvärr så fanns det inte tillräckligt med tid 

för det i detta examensarbete. 

 

 

(Bild 5.5.1 visar ett exempel på en ÄTA-sammanställning) (AB u.d.) 
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6. Resultat 

6.1 Frågeformulär 

Av frågeformuläret framgår det tydligt att en bristfällig samordning är något som berör branschen. 

Sammanställningen av alla svar visar speciellt att aktörer inom installation intresserar sig i frågan. 

Diagram 1 

Diagrammet nedan visar byggentreprenörers (blå stapel) respektive ventilationsentreprenörers (grön 

stapel) svar på frågan: ”Hur många projekt, som ni har deltagit i, anser du att samordningen har varit 

bristfällig?” 

 

Diagram 2 

Diagrammet nedan visar byggentreprenörers (blå stapel) respektive ventilationsentreprenörers (grön 

stapel) svar på frågan: ”Har ni en anställd person som endast jobbar med samordningen i projektet eller 

en anställd person som är samordningsansvarig i kombination med sitt ordinarie arbete?” 
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Diagram 3 

Diagrammet nedan visar byggentreprenörers (blå stapel) respektive ventilationsentreprenörers (grön 

stapel) svar på frågan: ”Hur många personer är ni anställda på företaget? Allt från projektering, 

montering, arbetsledning till förvaltning inräknat.” 

 

Diagram 4 

Diagrammet nedan visar byggentreprenörers (blå stapel) respektive ventilationsentreprenörers (grön 

stapel) svar på frågan: ”Hur viktigt anser du att en noggrann samordning är i ett projekt?” 

 

Skala: 1=inte så viktigt och 5=mycket viktigt 
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Diagram 5 

Diagrammet nedan visar både bygg- och ventilationsentreprenörers svar på frågan: ”Hur stort anser ni 

att engagemanget hos de olika aktörerna vid samordningsmöten är? (på en skala 1-5 där 5 är mycket 

engagerad)” 

 

 

Diagram 6 

Diagrammet nedan visar både bygg- och ventilationsentreprenörers svar på frågan: ”Anser ni att man 

kan dra någon form av koppling mellan engagemanget på samordningsmöten och bristfällig 

samordning?” 
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Citerade kommentarer från byggentreprenörer 

I frågeformuläret ställdes frågan: ”Vad upplever du att huvudorsaken till en dålig samordning är?” 

 

”Tidsbrist.” 

”Tiden, mer tid för projektering inventering i ombyggnadsprojekt. Nybyggnad mer samordning stomme 

och installationer emellan oftast avhängt på valda stomsystem.” 

”Pris och tidspress.” 

”Dålig planering och kommunikation.” 

”Dålig samgranskning under projekteringen.” 

”Ansvariga har inte erforderlig kompetens för att förstå kraven gällande dessa komplexa system.” 

”För många olika personer involverade.” 

”Handlingarna för det olika entreprenörerna lirar inte med varandra.” 

”Bristande engagemang från entreprenörer (endast "jag-tänk" inte vi), bristande 

kunskap/ekonomi/förståelse i projekteringsskedet, bristande kunskap/tid i produktionen.” 

”Engagemang.” 

”Att det inte ges/finns tid i projekteringen.” 

”Bristande kunskap om tidsplanering och styrning hos både bygg och installation. Men Även dålig 

inläsning om handlingar, tidspress och bristande engagemang. Avsaknad av installation samordnare.” 

”Dålig kommunikation mellan projektörer och entreprenör samt dålig kommunikation på arbetsplatsen. 

Bristfällig erfarenhet från projektörerna.” 

”Ej samordnat i projekteringsfasen. Man är för dålig på att nyttja modern teknik som 3D samordning. 

Om det samordnas i 3D under projekteringen så är ofta entreprenörerna på plats väldigt snabba på att 

välja lösningar som passar dem och som inte följer ritningarna. Om alla entreprenörerna avviker från 

ritningarna så spelar det ingen roll hur duktig man har varit i projekteringen. Även bra platsledning 

krävs.” 

”Bristande engagemang från underleverantörer (personalbrist).” 

”Vi upplever att ursprungsproblemet många gånger är att konstruktörerna är dåligt samordnade så 

ritningar/handlingar för tex bygg och ventilation krockar med varandra. Göra rätt från början känns 

otroligt viktigt. Brist på tid vid framtagning av handlingar är nog en orsak.” 

”För kort tidplan, utländsk arbetskraft, dålig samordning i projekteringen.” 

”Separat upphandlade byggtekniska delar istället för generalentreprenad.” 

”Bristfällig kommunikation och samordning från projektledare.” 

”Tidsbrist och engagemang.” 

”Tiden och personal.” 
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”Arbetsbelastning, sena och dåliga handlingar, engagemang saknas.” 

”För korta byggtider vilka oftast bestäms av byggherren.” 

”Bristfällig kunskap och erfarenhet hos de som leder projekten samt fokus på fel saker.” 

”Sent inkomna revideringar från projektörer.” 

”För tajta tidsplaner som inte håller.” 

”Dålig projektering och planering innan projektstart”. 

 

Citerade kommentarer från ventilationsentreprenörer 

”Vad upplever du att huvudorsaken till en dålig samordning är?” 

”Folk som inte håller vad de lovar.” 

”Problem med språket (många utländska aktörer).” 

”Okunskap (projektledningsmässigt). Bristande kommunikation. För lite egenkontroll efter avslutade 

arbeten. Otillräcklig uppföljning av mötespunkter.” 

”Det är dålig koll mellan de olika byggenheterna, den ena vet inte vad den andra gör osv.” 

”Bristfällig kunskap och inblick i alla olika ingående delar av entreprenaden.” 

”Brist på "tvärkunskap" mellan olika discipliner, bygg, el, rör, ventilation, styr, arkitekt. Få personer har 

förmågan att se helheten i ett projekt och att utförare ser bara sin del. "Det är inte mitt problem" jag gör 

bara det jag har fått order om.” 

”Avsaknad av samordnare.” 

”Bristfälliga handlingar.” 

”Bristfälliga handlingar. Korta byggtider. Gamla relationshandlingar som ej överensstämmer med 

verkligheten.” 

”Bristande kunskap.” 

”Bristande kommunikation, dålig förståelse för varandras arbete.” 

”För kort projekteringstid.” 

”Bygghandlingar bristfälliga.” 

”Brist på ansvarskänsla. Brist på kommunikation.” 

”Ansvaret ligger på bygg och de har bristfällig kunskap inom ventilation.” 

”Tidsbrist och bristfälligt engagemang.” 
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Övriga synpunkter som rör samordningen från bygg- och 

ventilationsentreprenörer 

”Krävs en rejäl förbättring, dålig samordning leder till tråkiga arbetsförhållande, tjafs och onödiga 

extrakostnader.” 

”Bra samordning kräver engagemang och tid.” 

”Byggare vet inte så mycket om installationerna. Oftast tas det billigaste alternativet i en upphandling.” 

”Separata möten erfordras för att få fokus på rätt frågor.” 

”En bra installationsledare/samordnare måste ha kunskap för alla fackområden BBR, AMA, AFS, 

VA,VVS,Kraft,Tele/data, styr- och övervakning samt CE märkning , mjukvaruhantering CAD, Nawis 

Works och Solibri.” 

”Bra valt ämne, men ventilationen är bara en liten del av allt. Oftast största installationerna men det 

sambandet mellan andra är oftast svårare.” 

”Enligt min mening så är problemet att man underskattar ledarskapet och att ha många inofficiella 

avstämningsmöten. Man måste stämma av och revidera planen gemensamt på grund av att det alltid 

händer oförutsedda saker i projekten.” 

”Vid ändringar i slutskedet av projekteringen eller under produktion nås inte all info ut till alla berörda.” 

”För att lyckas med den grundläggande samordningen krävs ett engagemang i projekteringen både 

mellan projektörer och projekteringsledare/samordnare. Att utesluta kollisionskontroller vid granskning 

må spara tid och pengar i granskningen men inte senare i den kommande produktionen. Att låta 

produktionen vara delaktig med sin kunskap/erfarenhet är ett bra sätt att fånga "verkligheten" i 

projekteringsskedet.” 

”Viktigt med samordning i projekteringen, verkar brista ofta.” 

”En bra kommunikation från start vid projektering och att det kan hålla hela vägen till slutproduktion är 

ett måste för att samordning skall fungera. Att alla tar eget ansvar och att alla pratar med varandra är 

avgörande för att produktionen skall hålla!” 

”I dom flesta fallen löser man samordningen vid ritningsbordet, för att minimera kollisioner mm. Sen 

gäller det att utföra de olika momenten i rätt ordning, vilket inte alltid är lätt då dom olika företagen 

oftast ser allt ur sitt eget perspektiv.” 

”Samverkansprojekt brukar ha bättre samordning.” 

”Vid ROT-projekt är det ibland mycket svårt att göra någon samordning i förväg (och därför extra viktigt 

att man gör den). I de fallen måste samordningen göras på så sätt att den ger möjlighet till flexibilitet i 

produktionen.” 

”Man dokumenterar inte planeringen i tillräcklig omfattning och följer inte upp detta. Oftast hamnar 

denna uppgift på en person som redan har en massa andra uppgifter i samband med bygget.” 
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Vilka åtgärder görs för att säkerställa att samtliga mötesdeltagare 

har tagit till sig informationen som tagits upp under 

samordningsmötet? 

”Vi använder ”Ibinder” en gemensam pärm där alla är deltagare på nätet, Där ser vi vilka som har 

öppnat.” 

”Dokument vilken dag och tid.” 

”Skriver protokoll.” 

”Protokoll, eventuellt en arbetsberedning där ansvaret för varje aktör framgår.” 

”Protokollföra mötena med tydligt ansvarig för uppgiften samt snabbt distribuera ut till mötesdeltagare.” 

”Muntlig uppföljning och bannor om någon inte håller sig i ledet.” 

”Mötesanteckningar distribueras.” 

”Genomgång av föregående protokoll, samt påminnelsemail mellan mötena.” 

”Oftast inga åtgärder.” 

”Alla skall signa protokollet.” 

”Distribuerar protokoll från mötet till deltagarna och andra som behöver informationen.” 

”Protokollföra och delge samtliga berörda protokollet.” 

”Skriva vem som är ansvarig för punkten, och vid vilket möte punkten behandlades. Status ändras till 

kvarstår om punkt ej är åtgärdad.” 

”Skickar ut mötesprotokoll.”  

”Protokoll som alla berörda parter får skriva under med diverse punkter att kontrollera/utföra. Ha med 

alla mötesdeltagare under projektering/projektet för att få en känsla hos alla att "jag behövs".” 

”Mötesprotokoll sänds ut enligt distributionslista.” 

”Digital E-signing.” 

”Protokoll från mötet med tydliga beslut och ansvar.” 

”Inte mycket görs. Enbart de som är "drabbade" på något sätt fortsätter en konversation efter mötet för 

att komma vidare. Allt för många gånger struntar man helt i de problem eller synpunkter som kommer 

upp och min erfarenhet är att det ofta beror på språkproblem. "Chefen" som går på mötet förstår och tar 

till sig informationen men "arbetaren" på fältet förstår inte nyttan och fortsätter att göra som vanligt.” 

”Protokoll för med ansvars delegering och gärna tidsstyrd, samt återkoppling till projekteringsledaren 

mellan mötena.” 

”Utöver att alla får ett mötesprotokoll och att de olika punkterna följs upp vid nästa möte så görs inget 

mer.” 
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”Möten protokollförs med tydlig hänvisning till ansvarig för olika punkter.” 

”Genom täta samordningsmöten där man stämmer av utförda åtgärder och planerar kommande.” 

”Mailat mötesprotokoll med läskvitto.” 

”Utskick av protokoll.” 

”Protokoll skickas via mejl till alla deltagare.” 

”Jag lägger in vem som är ansvarig för respektive punkt samt datum då den ska vara klar. Mitt krav 

brukar vara före eller senast klar till nästa möte.” 

”Protokoll.” 

 

6.2 Utvärdering av tidigare utförda projekt 

Utvärderingen av tidigare utförda projekt av Invent Projekt visar att bristfällig samordning bidrar till 

merkostnader i form av ÄTA-arbeten. Utöver de merkostnaderna som entreprenören yrkar på så kan 

även tidsförlängning krävas vilket kan bidra till förlorade intäkter, i form av t.ex. hyresintäkter, för 

byggherren. Totala kostnaden för 30st granskade projekt uppgår till ca. 644.000 svenska kronor. 

Diagrammet nedan redovisar ÄTA-arbeten som Invent Projekt har yrkat på. Y-axeln visar summa i 

svenska kronor och varje stapel redovisar orsak till uppkomsten av ÄTA-arbetet. 
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”Nymonterade ventilationsrör som klämts ihop av bygg för att de skall fram med sina plåtreglar. 

Sabotaget ledde till ÄTA-arbete på ca. 10.000 svenska kronor (bild hämtad från byggsamordnaren hos 

Invent Projekt).” 

6.3 Jämförelsestudie av ett projekt i två etapper 

Jämförelsestudien har resulterat i följande projektbeskrivning:  

Projektet är ett ROT-projekt där gamla dagislokaler byggs om till lägenheter. Första etappen består av 

6st lägenheter medans den andra består av 16st. För övrigt är etapperna tekniskt jämförbara med vissa 

undantag som att första etappen har en fasad som vetter mot en väg som ställer bullerkrav på fönster och 

liknande. I anslutning till lokalerna finns butiker som bedriver verksamhet dagtid och där 

verksamhetslokalerna ägs av en oberoende ägare. Detta gör projektet väldigt komplext då gamla 

installationer som passerar projektets lokaler även nyttjas av verksamheterna.  
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7. Analys 

7.1 Branschens syn på samordningen 

Begreppet bristfällig samordning är svårt att konkret fastställa innebörden på, hur avgörs om den är 

bristfällig, vilka kriterier är avgörande osv. Efter att ha frågat branschen och analyserat svaren går att 

tyda att en stor del av de installationsföretag som svarat anser att det till stor del beror av bristande bredd 

på kompetens hos de som ansvarar för projektens utförande och projektering. Att man väljer det på 

pappret billigaste alternativet utan vidare eftertanke, som kan leda till kostsamma problem senare. Andra 

orsaker att det brister anses vara svag uppföljning av mötespunkter, kommunikationsbrist samt 

otillräcklig egenkontroll efter avslutade arbetsmoment (se ”citerade kommentarer”). Byggbranschens 

synpunkter rörande samma fråga ger anledningar som tidsbrist, bristande engagemang från 

underentreprenörer, bristfälligt nyttjande/kunskap av 3D-modullering och bristfälliga handlingar från de 

olika underentreprenaderna. 

Man kan tyda från formulären (se diagram 1) att synen på samordning skiljer sig en aning mellan VVS-

företagen och byggföretagen. Missnöjet upplevs något större hos VVS än hos bygg, vilket möjligen 

skulle kunna kopplas till att de vanligtvis sitter i olika positioner hierarkiskt inom projekten och därför 

har olika mycket att säga till om. Då man ur de separata formulären kan se att 25 % av VVS-företagen 

svarat att samordningsansvaret ligger hos en annan entreprenör, att jämföra med byggföretagens 0 % på 

samma fråga. 

Man kan se att samtliga svar från formuläret (se diagram 4) anser att samordningen är viktig, där de 

allra flesta t.o.m. svarat mycket viktig. Vad som också går att tyda från formulären är att bristfällig 

samordning leder till sämre arbetsmiljö i form av otydligheter mellan de olika parterna i projektet. 

Genom att analysera resultatet i formuläret (se diagram 5) där vi ställer frågan hur stort engagemanget 

anses vara från de olika aktörerna på de samordningsmöten de deltagit vid. Genom att studera svaren 

kan man se att de tillfrågade är överens om att det är ett bra engagemang hos aktörerna men att det 

fortfarande kan bli bättre. Studerar man sedan diagram 6 så ser man att de flesta anser att man kan dra 

en koppling mellan bristfällig samordning och engagemanget på samordningsmötena. I formuläret 

ställdes frågan “Vilka åtgärder görs för att säkerställa att samtliga mötesdeltagare har tagit till sig 

informationen som tagits upp under samordningsmötet?”. En stor del av svaren på frågan är att 

mötesprotokoll förs på varje möte och skickas sedan ut till samtliga deltagare vilket leder till entydighet. 

Protokollen följs sedan upp nästkommande möte för att skapa en gemensam granskning på de punkter 

som behövde åtgärdas från tidigare möte. Vidare svarar branschen att de med hjälp av modern teknik i 

form av programvara, innehållande samtliga dokument från projektet, som kontrollerar vem som har 

öppnat ett dokument och vilken tid det har gjorts. 

Intervjuerna (bilaga 1 och 3) har givit en fördjupad bild på hur branschen ser på samordningen som 

komplement till frågeformuläret. 

7.2 Utvärdering av tidigare utförda projekt 

Genom att analysera det resultat som ”utvärderingen av tidigare utförda projekt” har givit oss så kan 

man tydligt se att merkostnader på grund av dålig samordning är vanligt. Det är lätt att blunda för små 

kostnader som tillkommer men eftersom att många små blir betydelsefulla summor i slutändan så bör 

man undvika dem. Om en installationssamordnare deltagit aktivt i projekteringen och produktionen hade 

ca 75% av de totala kostnaderna på ca 644.000 svenska kronor gått att undvika redan i 

projekteringsstadiet samt resterande ca. 25% under produktionen.  
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7.3 Jämförelsestudie av ett projekt i två etapper 

Vid första platsbesöket utfört av Invent visade det sig att bygghandlingarna var så pass bristfälliga att 

Invent beslutade att yrka på en tilläggskostnad för vidareprojektering. Det av anledning att den initiala 

projekteringen helt missat brandaspekten på ventilationssystemet. Den projektering som Invent gjort 

ledde till en total tilläggskostnad på ca. 200.000 svenska kronor där materialet och utförandet utgjorde 

ca. 150.000. Material- och utförandekostnaden hade förmodligen blivit densamma om Invent hade 

projekterat från början men det som går att peka på i ren förlust är den kvarvarande kostnaden på 50.000 

för vidareprojekteringen. 

De nya bygghandlingarna har lett till extrakostnader på ca. 50.000 svenska kronor och slutsatsen av 

detta enligt både Joakim och Invent, är att de hade kunnat undvika denna kostnad om de hade upphandlat 

Invent som totalentreprenör eller samordnat projekteringen med Invent, där de refererar till andra 

etappen som Invent projekterat från början, som helt saknat ett ÄTA. Vad som anses vara orsaken till 

att den initialt utförda projektering brustit är okunskap gällande ventilationsanläggningar i ROT-projekt 

vilket kan kopplas till slutsatsen; när bör en samordningsansvarig tillträda i projektet.  
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8. Slutsatser 

8.1 Inledning 

Utifrån faktainsamlingen, presenterad i resultatdelen, har informationen bearbetats för att formulera ett 

resultat samt en slutsats till frågeställningarna som arbetades fram under förstudien. 

8.2 Varför är samordningen bristfällig? 

Av resultatet i rapporten kan vi dra slutsatsen att bristfällig samordning beror dels på okunskap om 

installationer hos huvudentreprenören men även på den ekonomiska reservationen för 

samordningsarbetet i projekten. Att inte budgetera för ett omfattande samordningsarbete leder till färre 

arbetstimmar reserverade för samordningsarbetet vilket i sin tur leder till ett sämre samordningsarbete 

och resultat.  

Ur frågeformuläret och intervjuerna så kan vi dra slutsatsen att samordningen brister på grund av: 

• Bristfällig kommunikation. 

• Bristfällig kunskap. 

• Tidspress. 

• Bristfälliga bygghandlingar och beskrivningar. 

• Bristfälligt engagemang.  

 

Utöver det som ventilations- och byggentreprenörerna är överens om; bristfällig kommunikation, 

kunskap, bygghandlingar och engagemang samt tidspress, så anser de även att bristfällig samordning 

beror på att fokus läggs på fel saker samt att engagemanget hos mötesdeltagare gällande samordning 

kan vara något bättre. 

Men i det stora hela kan man dra slutsatsen att både bygg- och ventilationsentreprenörer är överens om 

vad som orsakar att samordningen brister. 

8.3 Vad finns det för ekonomiska fördelar med att anlita en 

samordningsansvarig? 

Efter att ha samlat in och utvärderat dokument från utförda projekt av Invent Projekt AB kan slutsatsen 

dras att dålig samordning bidrar till merkostnader i form av ÄTA-arbeten. Jämförelsestudien visar att 

även bristfälliga handlingar och bristfälliga projekteringar bidrar till merkostnader. Dessa merkostnader 

hade gått att undvika om en bättre samordning mellan ventilationsentreprenören och de övriga hade 

upprättats.  

De ekonomiska fördelarna blir således möjligheten att minska antalet ÄTA-arbeten, som faktiskt 

resulterar i ekonomiska fördelar för både entreprenörerna och byggherren. 

8.4 Hur påverkar bristfällig samordning arbetsmiljön? 

Från intervjuerna samt frågeformuläret, går att dra en slutsats att en bristfällig samordning leder till 

stress, konflikter och orimliga arbetsförhållanden i form av övertid och dålig ergonomi. Vi anser att 

frågan är något för omfattande för detta examensarbete och för att få ett trovärdigt svar på frågan behöver 

fördjupade studier göras. 
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8.5 När bör en samordningsansvarig tillträda i projektet? 

Enligt utförda intervjuer och frågeformulär anses samordningen viktig i både projekteringen och 

produktionen vilket leder till slutsatsen att samordnaren bör tillträda så tidigt som möjligt i projektet. 

Detta för att kunna vara med och planera arbetet redan från start och få en djupare förståelse för de 

tekniska lösningarna som presenteras i bygghandlingarna. Med intervjun, som en del av 

jämförelsestudien, med Joakim ser vi en konkret förbättring av resultatet på grund av att samordningen 

upprättades redan under projekteringen. 

8.6 Beror omfattningen på samordningsarbetet på storleken på företaget? 

Enligt den spridda svarsbilden på frågan om företagsstorlek i frågeformuläret (se diagram 3) i jämförelse 

med övriga svar anser vi att samordningsarbetet inte går att koppla till storleken på företaget. Även här 

anser vi att frågan är något för omfattande för detta examensarbete och för att få ett trovärdigt svar på 

frågan behöver fördjupade studier göras.  



29 

 

9. Diskussion och rekommendationer 

Sammanställningen av frågeformulären och intervjuerna tyder på att det råder problem med 

samordningen inom byggbranschen idag. Granskningen av ÄTA-arbeten hos Invent Projekt visar att det 

leder till merkostnader. Vidare så visar jämförelsestudien att det finns en enorm förbättringspotential. 

För att få branschen att engagera sig mera i ämnet hade djupare ÄTA-granskningar, flera intervjuer och 

en större vikt på de ekonomiska aspekterna behövts göras. Det är trots allt de ekonomiska vinningarna 

som väger störst i branschen. 

Avslutningsvis anser vi att man kan effektivisera byggprocessen genom att: 

• Tillsätta en samordningsansvarig så tidig som möjligt. 

• Budgetera för en fullständig samordning 

• Nyttja kompetensen hos de olika aktörerna i hela byggprocessen, framförallt i projekteringen. 

• Förbättra arbetsmiljön. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Mailintervju med Lars Nygårds, projektledare på landstinget Dalarna. 2018-05-15 

1.Vilket företag jobbar du på samt vilken är din roll på företaget? 

Landstinget Dalarna, Landstingsfastigheter. Jag jobbar som projektledare på bygg. Min roll blir 

därför som byggherre inom branschen. 

2.Vilka förutsättningar krävs för att kunna hålla en god samordning i ett projekt? 

Bra planering, avstämning och kontroll på tidplaner, kontinuerligt återkommande samordningsmöten 

(i ggr/vecka) med alla inblandade i projektet, lagbas, ledande montörer UE, projektledare UE, 

installationssamordnare mfl. Installationssamordningsmöten. 

3.Vilka erfarenheter/kunskaper anser du att man behöver ha för att klara av en ansvarig roll   inom 

samordning? 

Teoretisk utbildning på högskolenivå och arbetslivserfarenhet som konsult eller inom 

installationsbranschen eller lång arbetslivserfarenhet som arbetsledare inom installation eller 

liknande. 

4.Anser du att Samordningsarbetet får tillräckligt med utrymme i projekteringen och produktionen? 

Nej, tyvärr. Vi kräver i våra anbud att installationssammordnare skall namnges. Men det är alltid 

svårt att få igång processen med installationssamordningsmöten. Byggarna tror allt för ofta att dom 

klarar samordningen på egen hand, samt tycker att installationssamordaren ”kostar pengar”. 

5.Vad anser du om BIM:s inflytande på arbetet med samordning? 

Jag har inte så stor praktisk erfarenhet av det själv, men det jag sett kan bara vara till fördel. Det 

kräver en del jobb och investeringar så att alla kan ta del av informationen (datorer, paddor på 

arbetsplatsen). Sedan kräver det datamognad hos alla. Kan fungera bra vid nyproduktion, men 

svårare vid ombyggnad. 

6.Vad anser du är de största orsakerna till att samordningen brister i projekten? 

Dålig förståelse för komplexiteten i dagens byggproduktion (ventilation, el styrningar belysning, 

dörrar, styr mm mm) 

 7.Upplever du att man kan koppla antalet ÄTA-arbeten till hur väl samordningen varit i ett projekt? 

Det vore väl konstigt om antalet äta-punkter inte skulle minska med en bra installationssamordning. 

Men huvudsyftet med installationssamordning är inte att få ner antalet ÄTA, utan att få en bra 

fungerande slutprodukt. Installationssamordnaren kan även ”producera” nya ÄTA genom 

förändringar som är bra för det slutliga projektet. 
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Bilaga 2 

Intervju med Joakim, projektledare på projektet i fallstudien. 

1.Tidsmässig skillnad mellan etapperna?  

Mycket mindre tid på etapp två på grund av bättre samordningsarbete i allmänt. Vi la extra resurser 

på att en installationssamordnare skulle vara med under projekteringen. Resultatet har hittills blivit 

över förväntan. Vi har nu, i skrivandets stund 15 maj, bara 4 veckor kvar av projektet och hittills har 

vi inte stött på några problem som har lett till tidsförlängningar eller merkostnader.  

Sluttiden på etapp 2 kommer att bli den samma som etapp 1 och då är etapp 1 bara 6st lägenheter 

medans etapp 2 är 16st. Jämför man per kvm så är den andra etappen endast ⅓ av den första. 

2.Hur såg projekteringen ut i etapp 1? 

Projekteringen i etapp 1 utfördes av en konsult som endast tog fram bygghandlingar, utan samverkan 

med de utförande entreprenörerna. Utförandet upphandlas separat till Invent Projekt. I etapp 2 så 

upphandlades även Invent Projekt för projekteringen där en samordning mellan alla inblandade 

aktörer upprättades. 

3.Hur stor skillnad rent ekonomiskt? 

Det är lite samma här som den tidsmässiga skillnaden. Den totala kostnaden blir i det stora hela 

ungefär samma som etapp 1. Men då måste man räkna in att etapp 1 hade bullerkrav på en fasad samt 

att lägenheterna utrustades med lite exklusivare materialval. 

Men skulle man räkna bort det och bryta ner per kvm så skulle man hamna på en ungefärlig 

dubblerad kostnad av etapp 1 jämfört med etapp 2. 

4.Skillnad i mängd ÄTA-arbeten mellan projekten som följd av bristande samordning? 

I etapp 1 så blev det ett stort ÄTA-arbete som följd på grund av den bristande projekteringen, det var 

så omfattande att det erfordrades ett separat anbud från Invents sida. Jag som byggherre yrkade 

sedan på ett ÄTA-arbete mot de som projekterat eftersom handlingarna var bristfälliga. Eftersom de 

inte var samordnade med ventilation så uppkom detta ÄTA som följd. ÄTA kostnaden uppgick till en 

summa som var större än det upphandlade arbetet.  

Som tidigare nämnts, inget ÄTA-arbete på etapp 2 än så länge. 

5.Skillnad i arbetsmiljö? 

Enormt stressigt i slutet på etapp 1 även fast tidsförlängning beviljats. Man märker stor skillnad på 

humöret på arbetsplatsen när allting flyter på nu. Det är glatt humör rakt igenom. 

6.Utvärderingar av projekten 

Första etappen lite av en “försökskanin”. Det är ju alltid så att andra gången går allting smidigare. 

Detta visar på att samordningen mellan entreprenörerna är extremt viktig. Det är speciellt viktigt att 

upprätta en samordning om det är så att installatörerna endast är upphandlade som utförande. De 

som utför måste ha koll på varför just de projekterade tekniska lösningarna har valts. Få en förståelse 

för bygghandlingarna helt enkelt. 

7.Projekteringstidsskillnader på de olika projekten? 

Etapp 1: Invent endast upphandlade som utförande till en början. 

Etapp 2: Invent upphandlade som totalentreprenör. 

8.Vilka förutsättningar krävs för att kunna hålla en god samordning i ett projekt? 

Att se hela bilden, och besitta bred kunskap för att klara av de olika momenten.  

Tidigare erfarenheter mellan entreprenörerna anser jag att är viktigt, att man känner varandra sedan 

tidigare och vet hur man brukar jobba. 

9.Anser du att samordningsansvarig får tillräckligt med tid och ekonomiskt utrymme i detta projekt? 

I etapp 2: JA, etapp 1: Nej. 
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Bilaga 4  

Del 1 av 2 frågeformulär. 
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Bilaga 5 

Del 2 av 2 frågeformulär. 
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Bilaga 6 

Extra frågeformulär. 

 


