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Abstract
The construction industry has a major impact on a country's economic growth. The subcontractors
account for a large part of the total value for construction projects. The study examines how
collaboration between contractor and subcontractor can promote problem solving during the
production phase.
To answer the questions created, eight subcontractors' site managers have been interviewed. The
interviews have then been compared and analyzed together with information from the literature study
of articles, reports and other texts.
The result shows that problem-solving methods are used for the usual problems on the construction
projects today, but there is the possibility of improvement. Planning, information sharing and
unpredictability are the factors that characterize the most common problems. The contractor and
subcontractor should focus on creating a good relationship with each other and have a mindset that
the work should be done together. The contractor's site manager should ensure that there are
structured meetings that help both subcontractors and the contractor with planning. The form of
compensation on a current contract causes the subcontractors to focus more on the main project
objective and create solutions together.
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Sammanfattning
Byggindustrin har en stor påverkan på ett lands ekonomiska tillväxt. Av byggprojekts totala
omsättning står underentreprenörerna för en stor del. I studien undersöks hur samverkan mellan
entreprenör och underentreprenör kan främja problemlösning under produktionsfasen.
För att besvara på frågeställningarna som skapats har åtta stycken platsansvariga
underentreprenörer intervjuats. Intervjuerna har sedan jämförts och analyserats tillsammans
med information från litteraturstudien av artiklar, rapporter och andra texter.
Resultatet visar på att flertalet problemlösningsmetoder används för de vanliga problemen ute
på byggprojekten, dock finns det möjlighet för standardisering och förbättring. Planering,
informationsbrist och oförutsägbarhet är de ord som karakteriserar de vanligaste problemen.
Entreprenören och underentreprenören bör fokusera på att skapa ett förtroende för varandra och
skapa ett gemensamt tänk på att arbetet ska göras tillsammans. Entreprenörens platschef bör se till
att det finns mötesstrukturer som hjälper både underentreprenörer och entreprenören med planering.
Ersättningsformen löpande räkning får underentreprenörerna att fokusera mer på huvudprojektmålet
och gemensamma lösningar.

iii

Förord
Studien är utförd i Stockholm under våren 2019 och är det slutgiltiga examensarbetet vid Kungliga
Tekniska Högskolans inriktning samhällsbyggnad. Examensarbetet är utfört på mastersprogrammet
fastigheter och byggande med inriktningen byggprojektledning.
Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som ställt upp på intervjuer. Ett tack riktas också till vår
handledare Tina Karrbom för feedback under arbetets gång. Vi vill även tacka våra kurskamrater för
de roliga och givande år som vi upplevt tillsammans, vi ses på byggarbetsplatserna.
Slutligen så vill vi tacka våra respektive för all stöttning under vår studietid, utan er hade detta inte
varit möjligt.
Stockholm, 2a juni 2019
Sebastian From och Lasse Lindén

iv

Innehållsförteckning
Master of Science thesis ....................................................................................................................... i
Abstract ............................................................................................................................................ i
Acknowledgement............................................................................................................................ii
Examensarbete ....................................................................................................................................iii
Sammanfattning ..............................................................................................................................iii
Förord ............................................................................................................................................. iv
1 Introduktion.......................................................................................................................................... 1
1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1
1.2 Problem ......................................................................................................................................... 2
1.2.1 Syfte ........................................................................................................................................ 2
1.2.2 Frågeställning ......................................................................................................................... 2
1.3 Avgränsningar ................................................................................................................................ 2
1.4 Disposition ..................................................................................................................................... 3
2 Metod ................................................................................................................................................... 4
2.1 Litteraturstudie.............................................................................................................................. 4
2.2 Intervjuer ....................................................................................................................................... 4
2.2.1 Semistrukturerade intervjuer ................................................................................................. 4
2.2.2 Intervjurespondenter ............................................................................................................. 4
2.2.3 Transkribering......................................................................................................................... 6
2.3 Källkritik ......................................................................................................................................... 6
3 Teori...................................................................................................................................................... 8
3.1 Nätverksstruktur............................................................................................................................ 8
3.2 Samverkan ..................................................................................................................................... 9
3.2.1 Samverkansnivåer .................................................................................................................. 9
3.2.2 Samverkan genom engagemang, förtroende och rättvisa. .................................................. 10
3.2.3 Kommunikation .................................................................................................................... 10
3.2.4 Early contractor involvement ............................................................................................... 11
4 Litteraturstudie................................................................................................................................... 12
4.1 Kontraktsrelation ......................................................................................................................... 12
4.1.1 Upphandling ......................................................................................................................... 12
4.1.2 Ersättningsform .................................................................................................................... 13
4.2 Litteraturstudie av återkommande problem i byggprojekt i Sverige .......................................... 13
4.2.1 Materialflöde och intern kommunikation ............................................................................ 13
4.2.2 Extern kommunikation ......................................................................................................... 14
4.2.3 Komplexitet .......................................................................................................................... 14
v

4.3 Litteraturstudiens lösningsförslag till återkommande problem ................................................. 16
4.3.1 Beskrivning av motivationsmodell ....................................................................................... 16
4.3.2 Beskrivning av långsiktiga samarbete .................................................................................. 17
4.3.3 Planering av arbetsgång ....................................................................................................... 17
4.3.4 Informationsbrist .................................................................................................................. 17
4.3.5 Obekantskap med projektet................................................................................................. 18
4.3.6 Brist av tid och resurser ........................................................................................................ 18
4.3.7 Projektosäkerhet .................................................................................................................. 18
4.3.8 Dynamiska projekt ................................................................................................................ 18
5 Empiri.................................................................................................................................................. 20
5.1 Beskrivning av långsiktiga samarbete ......................................................................................... 20
5.2 Planering av arbetsgång .............................................................................................................. 20
5.3 Informationsbrist ......................................................................................................................... 21
5.4 Obekantskap med projektet........................................................................................................ 22
5.5 Brist av tid och resurser............................................................................................................... 22
5.6 Projektosäkerhet ......................................................................................................................... 23
5.7 Dynamiska projekt ....................................................................................................................... 24
6 Analys ................................................................................................................................................. 25
6.1 Kommunikation och personrelaterade lösningar........................................................................ 25
6.2 Proaktiva möten och informationsdelning.................................................................................. 26
6.3 Ersättningsform ........................................................................................................................... 27
7 Slutsats ............................................................................................................................................... 28
7.1 Rekommendationer..................................................................................................................... 30
7.2 Hållbarhet .................................................................................................................................... 30
7.3 Framtida forskning ...................................................................................................................... 30
8 Referenser .......................................................................................................................................... 31
9 Bilagor ................................................................................................................................................. 34
9.1 Intervjumall – Underentreprenörer ............................................................................................ 34

vi

1 Introduktion
Introduktionskapitlet beskriver bakgrund och studiens syfte, därigenom kan man se varför syftet och
frågeställningarna är relevanta. Frågeställningarna tydliggörs tillsammans med avgränsningar och
disposition för att tydliggöra arbetes struktur.

1.1 Bakgrund
Samverkan är mest utforskat i perspektivet som en relation mellan beställare och huvudentreprenör
(Bygballe, et al., 2010). Samverkans potentiellt positiva effekter mellan huvudentreprenör och
underentreprenör är ett relativt outforskat ämne och vidare forskning bör ske i området (Bygballe, et
al., 2010; Eriksson, 2015; Hartmann & Caerteling, 2010; Lim & Zou, 2006; Vallet-Bellmunt, et al., 2011).
Samverkan i leverantörskedjor benämns enligt Mentzer (2001) som Supply Chain Management (SCM).
SCM kan definieras som systematisk och strategisk samordning av arbetsgången inom ett visst företag
eller samverkan mellan företag i en leverantörskedja. Målet med SCM är att långsiktigt förbättra
resultaten för de enskilda företaget samt kedjan i sin helhet (Mentzer, et al., 2001).
Den som formellt har fått i uppdrag att leda projektet är projektledaren. Projektledaren kan bestämma
vad verksamheten ska arbeta med, tillvägagångsätt, utrustning och vilka investeringar som ska göras.
Projektledaren fungerar som en länk mellan företagsledning, specialistfunktioner i egna företaget samt
underentreprenörer. Underentreprenörerna kan även dem ha projektledare på plats i projektbaserade
miljöer så som byggbranschen. Projektledarnas uppgifter är bland annat att leda, planera, motivera
och skapa en trevlig samt behaglig arbetssituation. De har därigenom ett stort ansvar för samarbetet
på byggarbetsplatsen, men det är inte alltid de som upphandlar och sätter kriterier och incitament för
samverkan. Deras fokus ska ligga på att styra projektet mot beställarens mål eller vision (Hallin &
Karrbom Gustavsson, 2015). I denna studie benämns entreprenörens projektledare som platschef och
underentreprenörernas projektledare som platsansvarig.
I byggindustrin upphandlas underentreprenörer oftast för en bestämd tidsperiod. Den vanliga
beskrivningen är att underentreprenörer anlitas under en begränsad tid av entreprenören och tilldelas
en viss uppgift (Winch, 2010).
Samverkan är ingen entreprenadform, det är ett annorlunda och nytänkande sätt att samarbeta i
projekt (Kadefors, 2004). Då samverkan medför förbättrade relationer mellan de inblandade parterna
bekräftas vikten av att expandera samarbetet till att involvera även underentreprenörer (Eriksson,
2015; Kumaraswamy & Matthews, 2000). Samverkan och samarbetet mellan organisationer eller
företag inom leverantörskedjan erbjuder konkurrenskraftiga fördelar. I en fallstudie av Kumaraswamy
& Matthews (2000) visade det sig att samverkan förbättrar arbetsförhållanden och medför att
underentreprenörerna kan sänka sina priser med ett snitt på 10 procentenheter. Detta trots att
urvalsprocessen är både längre och dyrare i samverkansprojekt.
Problem på byggarbetsplatser har i en studie av Thunberg et al. (2017) kategoriserats i följande fyra
kategorier: materialflöden, intern kommunikation, extern kommunikation och komplexitet. Varken
materialflödesproblem eller interna kommunikationsproblem berör relationen mellan entreprenör
och underentreprenör, därav avgränsas de bort i denna studie. Studien fokuserar på
utvecklingsmöjligheter genom samverkan på de två återstående problemen extern kommunikation
och komplexitet ur underentreprenörens perspektiv.
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1.2 Problem
En studie görs för att undersöka samverkan mellan entreprenör och underentreprenör på
organisatorisk nivå.

1.2.1 Syfte
Syftet med arbetet är att undersöka samverkan ur underentreprenörens perspektiv och därigenom
bidra med ny kunskap om hur samverkan kan främjas mellan aktörer i byggprojekt.

1.2.2 Frågeställning
Frågeställningarna har utformats för att undersöka hur underentreprenörerna tror sig kunna främja
produktionsfasen genom samverkan med entreprenören. Frågeställningarna har även utformats för
att studera ämnet ur ett akademiskt perspektiv. Problemformuleringarna är enligt följande:
1. Vilka är de vanligaste problemen sett ur perspektivet samverkan mellan entreprenör och
underentreprenör?
2. Vilka lösningar bidrar underentreprenören med för att främja relationen mellan entreprenör
och underentreprenör?
3. Vilka teman eller likheter går att utläsa i de utvecklingsmöjligheter som tas upp av
underentreprenörernas platsansvariga?

1.3 Avgränsningar
Avgränsningar har gjorts medvetet för att smalna av problemet och nå konkreta slutsatser på syfte
samt frågeställningarna. Vid val av respondenter till intervjuer har ett samarbete med ett större
svenskt entreprenörsföretag baserat i Stockholm använts för att få kontaktuppgifter. Detta ger en
avgränsning av underentreprenörer både samarbetsmässigt och geografiskt. Antalet respondenter
begränsades till åtta på grund av tillgänglighet och tidsbrist. Kontraktsrelationer och upphandlingsform
har inte studerats utan nämns enbart som bakgrundsinformation eftersom det sätter ramarna och
förväntningarna på samarbetet.
Examensarbetet grundat sig på lösningsförslag på de vanligaste problemen i den svenska
byggbranschen gällande samverkan mellan entreprenör och underentreprenör, ur
underentreprenörens synvinkel. Relationen mellan entreprenör och underentreprenör definierar vi
enligt Figur 1. Figuren visar att kommunikationen sker mellan entreprenörens platschef och
underentreprenörens platsansvarige vid produktionsfasen ute på byggarbetsplatsen.

Figur 1 Relation mellan entreprenör och underentreprenör på byggarbetsplatsen
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1.4 Disposition
Den här studiens disposition följer ett flöde enligt Figur 2 och är grundat på de akademiska riktlinjer
och krav som ställs på examensarbetet.

Figur 2 Dispositionsflöde

1.4.1 Introduktion
Introduktionskapitlet beskriver bakgrund och studiens syfte, därigenom kan man se varför syftet och
frågeställningarna är relevanta. Frågeställningarna tydliggörs tillsammans med avgränsningar och
disposition för att tydliggöra arbetes struktur.

1.4.2 Metod
Metodkapitel innehåller forskningsansats och metodpresentation. Metodpresentationerna redovisar
valda tillvägagångssätt för att svara på frågeställningen. Kapitlets syfte är att ge arbetet en hög
reliabilitet samt att genom transparens öka trovärdigheten.

1.4.3 Teori
Teorikapitlet ligger till grund för examensarbetets analys. I detta kapitel presenteras teori inom
ämnesområdena samverkan och kommunikation. Avsnittet syftar till att ge läsaren en sammanfattad
översikt samt en teoretisk grund inom valt studieämne vilket ger förståelse för studiens problem och
frågeställningar. Examensarbetet har sin grund i teori kring samverkan och kommunikation.

1.4.4 Litteraturstudie
Litteraturstudiekapitlet har syftet att presentera insamlad information. Kapitlet innehåller den
litteratur och forskning som är relevant för studien och ligger till grund för empirin.

1.4.5 Empiri
Kapitlet som berör empiri har syftet att presentera insamlad information från intervjuer.
Respondenterna vid intervjuerna är platsansvariga för underentreprenörer som jobbar med
produktion och samordning ute i projekt.

1.4.6 Analys
I kapitlet analys tolkas empirin med stöd av teoretiska begrepp. Den empirin som är inhämtad jämförs
med examensarbetets grund som inhämtats genom litteratur och forskning. Analysen ska ur ett
teoretiskt och praktiskt perspektiv konkretisera problemlösningar för att skapa underlag till slutsats
samt rekommendationer.

1.4.7 Slutsats
Kapitlet slutsats ska visa hur syftet uppfylls genom att forskningsfrågorna är besvarade. Kapitlet
presenterar de praktiska rekommendationer och sammanfattande slutsatser. Rekommendationerna
har grund i analysen där empiri och teori analyserats och återkommande ämnen som respondenterna
tagit upp sammanställts. I kapitlet presenteras slutligen förslag på framtida studier.
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2 Metod
Metodkapitel innehåller forskningsansats och metodpresentation. Metodpresentationerna redovisar
valda tillvägagångssätt för att svara på frågeställningen. Kapitlets syfte är att ge arbetet en hög
reliabilitet samt att genom transparens öka trovärdigheten.
Insamling av information om samverkan mellan entreprenör och underentreprenör har utförts genom
att studera litteratur och genomföra intervjuer. Detta har genomförts som en kvalitativ snittstudie
över de nuvarande teorierna och dess användning.

2.1 Litteraturstudie
I litteraturstudien har vetenskapliga artiklar, rapporter och tryckt material studerats.
Litteraturstudien används som en inledning för insamling av information. Information insamlades om
samverkan inom byggbranschen och mellan entreprenör och underentreprenör. Litteratur har sökts
på Google Scholar och KTH Primo. Böcker och artiklar valdes genom att söka på samverkan, planering
och kommunikation på både svenska och engelska. Litteraturen valdes sedan ut beroende på dess
relevans till studiens syfte.
En kritisk analys i form av trovärdighet och relevans har gjorts av litteraturen för att få en solid och
tillförlitlig grund för kunskapsinhämtning. Litteraturstudien ger er en förståelse för vad som forskare
studerat tidigare. Källans tillförlitlighet och utgivare bör kritiskt granskas. En komplett recension har
hög kvalitet och fokuserar på koncept. En litteraturstudie behandlar ämnet och är inte begränsad till
en typ av forskningsmetodik, en uppsättning tidskrifter eller ett geografiskt område (Saunders, et al.,
2009; Webster & Watson, 2002)

2.2 Intervjuer
Intervjuer har genomförts med erfarna personer som har rollen platsansvarig underentreprenör. Olika
respondenter valdes ut för att representera flertalet yrkesgrupper i byggbranschen. Intervjuerna
genomfördes på underentreprenörernas huvudkontor. Intervjuerna skedde efter att litteraturstudien
gjorts för att förbättra de frågor som ställs och de diskussioner som uppstått.

2.2.1 Semistrukturerade intervjuer
Den valda metoden för intervjuer är semistrukturerad. Semistrukturerade intervjuer godkänner att
respondenten hoppar mellan frågor och får komma in på egna tankespår. Intervjumetoden har valts
för att inhämta information gällande hur underentreprenörers platsansvariga anser att problem i
produktion ska lösas genom samverkan. Semistrukturerade intervjuer valdes för att både få
lösningsförslag och bakgrunden till problemlösningen. Vid intervjuerna följdes Intervjumall enligt
Bilaga 1, dock varierade följdfrågor och ordningen på frågor vid olika intervjuer. Intervjumallen togs
fram genom att skapa frågeställningar från de problem som verifierats i litteraturstudien. Vissa frågor
ställdes inte då den intervjuade redan besvarat dessa i ett tidigare skede. Denna typ av intervjuer gör
det lätt för personen som intervjuar att ställa följdfrågor samt att förklara vissa begrepp (Saunders, et
al., 2009).

2.2.2 Intervjurespondenter
Med hänsyn till den allmänna dataskyddsförordningen och vår etiska syn har vi anonymiserat de
intervjuade respondenterna i detta arbete, därför nämner vi inte namn eller vilka företag
underentreprenörernas platsansvariga jobbar på. Detta tillsammans med hur vi sparar
respondenternas personuppgifter meddelades respondenterna vid första kontakt på telefon och
upprepades vid intervjutillfället.
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Tabell 1 Intervjurespondenter

Referens
(Underentreprenör,
2019a)
(Underentreprenör,
2019b)
(Underentreprenör,
2019c)
(Underentreprenör,
2019d)
(Underentreprenör,
2019e)
(Underentreprenör,
2019f)
(Underentreprenör,
2019g)
(Underentreprenör,
2019h)

Roll
VD samt projektledare

År i branschen
38

Datum
2019-02-28

Tid
65 min

Byggledare

3

2019-02-28

50 min

Projektledare

17

2019-03-07

55 min

Projektledare

10

2019-03-12

60 min

Projektledare

23

2019-03-13

45 min

Projektledare

15

2019-04-12

55 min

Platschef

11

2019-04-16

50 min

VD samt
18
projektledare/teknikansvarig

2019-04-17

45 min

2.2.3 Transkribering
Transkribering har skett på samtligt material efter genomförda intervjuer. Transkribering har skett för
att strukturera och analysera den inhämtade empirin. När intervjuerna transkriberats har de skickats
till respondenten för godkännande om respondenten så begärt. Transkriberingen finns ej bilagd detta
examensarbete.

2.3 Källkritik
Teoridelen är till största del baserad på internationella artiklar. Samma sak gäller i litteraturstudien,
men där finns flera tryckta källor samt tidigare arbeten publicerade av Kungliga Tekniska Högskolan.
Fördelningen av de olika källorna och dess utgivningsår kan ses i Tabell 2. Anledningen till att inga
nationella vetenskapliga artiklar använts är för att de som visat sig vara relevanta gällande den svenska
byggbranschen har publicerats i internationella tidskrifter. Att finna litteratur gällande samverkan i
byggbranschen är relativt enkelt. Dock finns svårigheter i att finna litteratur gällande samverkan mellan
entreprenör och underentreprenör samt underentreprenörers syn på det. De äldre publiceringar som
använts är källor gällande generell samverkan och innehåller de grundteorierna som används inom
samverkan.
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Tabell 2 Sammanställning av källor
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3 Teori
Teorikapitlet ligger till grund för examensarbetets analys. I detta kapitel presenteras teori inom
ämnesområdena samverkan och kommunikation. Avsnittet syftar till att ge läsaren en sammanfattad
översikt samt en teoretisk grund inom valt studieämne vilket ger förståelse för studiens problem och
frågeställningar. Examensarbetet har sin grund i teori kring samverkan och kommunikation.

3.1 Nätverksstruktur
Organisationer kan beskrivas på olika sätt, tillexempel genom olika strukturer. En organisationsstruktur
definieras enligt Gareth et al. (1998) som ett formellt system för uppgifts- och ledningsrelationer.
Organisationsstrukturen och ledaren för organisationen samordnar och motiverar
organisationsmedlemmar så att de arbetar tillsammans för att uppnå ett organisationsmål (Gareth, et
al., 1998). En sådan organisationsstruktur är nätverkskommunaktion.
I det här avsnittet återger vi Fulk & Boyds (1991) teori om nätverkskommunaktion.
Nätverkskommunaktion fokuserar på relationerna eller länkarna mellan två eller flera personer, objekt
eller andra enheter. De andra enheterna kan vara grupper, organisationer, roller och länder. Ett sätt
att förklara nätverkskommunikation är genom att se personerna som mindre viktiga och istället se
länkarna mellan rollerna. Studiens applicering av nätverkskommunikation i byggprojekt kan ses i Figur
3. Figuren visar ett förenklat sätt att se på nätverkskommunaktion. Personerna på rollerna platschef
och platsansvarig underentreprenör 1,2 och 3 skapar ett tätt sammankopplat team med kontinuerlig
kommunikation och starka band mellan medlemmarna. De ansvariga på företagen blir exkluderade
ifrån teamet för att deras kommunikation är mindre frekvent och mindre intensivt.
Inom de olika länkarna mellan rollerna så finns det fyra egenskaper som ofta studeras. Dessa är: hur
stark länken är. Liksidighet gällande om kommunaktionen är jämn mellan parterna eller om den är
ojämn, tillexempel mellan chef och underordnad. Mångfald som beror på kombinationen mellan både
jobb och sociala relationer i en grupp. Ömsesidighet för hur likgiltiga alla är inför hur deras relation ser
ut och om deras kommunikation är direkt eller indirekt.
I nätverket kan man också dela upp alla roller i tre kategorier gruppmedlem, grupplänkar som agerar
som en förbindelse mellan grupper eller isolerad vilket betyder få länkar inom gruppen.
Olika nätverk har olika nätverkskommunaktion beroende på deras innehåll. Kommunikationen i ett
nätverk som utbyter uppgiftbaserad information inom en organisation skiljer sig ofta mot de som
endast är sociala tillställningar. Nätverken kan också skilja sig beroende på vilket medium som används
för att kommunicera. Tillexempel så har nätverk som har möte mellan personer olika egenskaper
jämfört med nätverk där man kommunicerar via mejl.
I nätverken kan också olika egenskaper identifieras. Dessa delas upp i kategorierna samhörighet,
täthet, nåbarhet och öppenhet. Där samhörighet är utsträckningen av kommunikationen mellan
rollerna, täthet är i vilken grad de kommunicerar, nåbarhet är hur lätt man kan nå någon med minimala
mellanhänder och öppenhet är hur gruppen delar med sig av information.
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Figur 3 Tolkning av Fulk & Boyds (1991) modell för matriskommunikation

3.2 Samverkan
I denna rapport används begreppet samverkan för att beskriva det utökade samarbetet mellan
entreprenör och underentreprenör. Samverkansformen ses inte som något som bestämmer val av
entreprenad- och ersättningsform.
I en rapport av Eriksson & Hane (2014) beskrivs samverkan som samspel mellan olika parter i ett
projekt. Vad samverkan har för exakt innebörd finns det skilda meningar om. Enligt Danermark (2000)
är samverkans innebörd att man arbetar tillsammans med individer som i regel har en annan
profession eller utbildning. Dessa styrs av andra regelsystem och befinner sig i annorlunda
organisatoriska positioner men arbetar mot gemensamma mål (Danermark, 2000). I rapporten av
Eriksson & Hane (2014) nämner de att i de Allmänna Bestämmelserna gällande total- och
utförandeentreprenad finns minimikrav på samarbete. När de överstigs brukar det talas om partnering
eller samverkan. Samverkansprojekt karakteriseras av att man försöker svetsa samman
projektgruppen och stärka samarbetet genom att inkludera samarbetsfrämjande verktyg och
aktiviteter. Samverkansprojekt kan exempelvis innehålla formulering och uppföljning av gemensamma
mål, gemensam riskhantering, gemensamma IT-verktyg, gemensamt projektkontor och
sammansvetsning genom teambuildingaktiviteter (Eriksson & Hane, 2014).

3.2.1 Samverkansnivåer
I det här avsnittet återger vi Kampstras et al. (2006) teori om samverkanstrappan. För att en samverkan
ska fungera behöver alla parter ha rätt ambitionsnivå. Vad som senare är den rätta ambitionsnivån kan
beror på det syfte och sammanhang som samverkan ska ske inom. De olika ambitionsnivåerna kan
beskrivas med hjälp av samverkanstrappan (The ladder of collaboration). Vid bättre samverkan mellan
parterna kommer de högre upp i samverkanstrappan och förbättrar prestationerna.
Samverkanstrappan beskriver de steg som finns inom samverkan och hur man steg för steg kan klättra
på trappan genom att ta vissa initiativ, se Figur 4. Det första steget i samverkanstrappan är
kommunikation (Communication). Målet med det första steget är att förbättra produktiviteten och
öka informationsdelningen mellan parterna. Genom att förbättra sin kommunikation så tillåter man
alla delaktiga parter att göra bättre och säkrare beslut. Detta kan resultera i snabbare leveranser och
mindre avbrott.
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Det andra steget är koordinering (Coordination). Målet är då att koordinera allas inre och yttre
processer. Genom att synkronisera flöden och automatisera vissa rutiner för hur beslut ska tas och av
vem så kan alla parter ta snabba beslut utan att ta större risker. Detta innebär ofta att parterna måste
investera i ett gemensamt IT-system eller liknande för att koordineringen ska fungera på bästa sätt.
Det tredje steget handlar om samordning mellan parterna (Intensive collaboration). Steget handlar om
att alla parter ska skapa gemensamma strategier för framtiden och olika beslut. Genom samordning
skapar parterna en öppen dialog mellan organisationerna vilket ofta sprider sig till fler än de som
samverkar.
Det sista steget i samverkanstrappan handlar om samhandling (Partnership). Här delar alla inblandade
parter inte bara dokument utan även finansiella medel och risker. Genom att låta alla vara delaktiga i
investeringarna som görs och dela på vinsterna från investeringarna ökar man allas intresse. Målet är
att öka informationsdelningen och dela på resurser tills att alla parter ses som en enhet. Detta gör att
parterna kan utöka sin verksamhet till nya marknader och gemensamt ta bort begräsningarna inom
marknaden.

Figur 4 Illustration av Kampstras et al. (2006) samverkanstrappa

3.2.2 Samverkan genom engagemang, förtroende och rättvisa.
Engagemanget för samverkan måste komma från ledningen. Det gemensamt utvecklade
partnerskapet inom samverkan ska inte komma från kontraktsförhandlingar, utan ska komma från det
gemensamma engagemanget (Cowan, 1992). Enligt Kadefors (2004) kan kontraktsförhandlingar ses
som motstridiga mot det grundläggande förtroendet vid samverkan.
Samarbete genom förtroende är inte möjligt där en intressent nedvärderar andra intressenters mål.
Genom att utveckla personliga relationer och kommunikation om andra intressenters risker och mål,
förstår intressenterna varandra bättre. Med förståelse kommer förtroende och med förtroende
kommer möjligheten till ett ömsesidigt fördelaktigt förhållande (Cowan, 1992). Förtroende definieras
som ett psykologiskt tillstånd som innefattar en avsikt att acceptera sårbarhet baserad på positiva
förväntningar av avsikter eller beteende från en annan individ (Rosseau, et al., 1998).
Alla parters intressen ska beaktas för att skapa gemensamma mål. Det är ett åtagande att uppfylla
varje intressents krav på ett framgångsrikt projekt genom att använda rättvist tänkande (Cowan, 1992).

3.2.3 Kommunikation
Möten och samtal är grunden för kommunikation i byggprocessen även om det finns flera
kommunikationshjälpmedel. Samtal sker både vid formella och informella möten, dessa sker bland
annat via datorerna, vid ritborden, på projekteringsmötena och i byggbodarna. Småpratet är ständigt
pågående och kan uppfattas som ett sorl. De som medverkande i småpratet delar idéer som står till
grund för det dagliga samarbetet (Karrbom Gustavsson, 2005).
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Alla projekt innehåller ett stort antal olika möten och i ett samverkansprojekt ökar mängden möten
för att skapa ett närmare samarbete mellan parterna. När flera parter samverkar behövs mer
kommunikation. Därför är det viktigt att fundera över vilka mötesstrukturer som ska användas i form
av vem, vad och hur de ska integreras i och mellan parterna. Detta är inte alltid självklart då man vill
inkludera så många parter som möjlig i så mycket som möjligt, men samtidigt skapa en effektiv
kommunikation (Jacobsson & Wilson, 2014).

3.2.4 Early contractor involvement
ECI (early contractor involvement) betraktas som en form av samverkan där en entreprenör eller
underentreprenör är med i ett tidigare skede för att hjälpa till med planering, ge råd och gemensamt
utveckla ett prismål som blir till grund för en förlust eller vinstandel i kontraktet (Nichols, 2007). Målet
med ECI är att skapa en långsiktig relation mellan partnerna i projektet under både planerings- och
produktionsfasen, för att leverera bästa möjliga resultat (Song, et al., 2009). Tillvägagångsättet
använder entreprenörerna eller underentreprenörens kompetens, erfarenhet och förståelse av
byggprocessen för att gynna planeringen och produktionen. Detta skapar då en kreativ miljö för
innovation. Genom att analysera möjliga problem och risker i ett tidigt skede så minskar man problem
under produktionsfasen och effektiviserar projektet i sin helhet (Jergeas & Put, 2001).
Entreprenörerna som ska medverka väljs utifrån erfarenhet istället för pris. Detta då det inte finns
några handlingar att lämna anbud på. Att använda ECI som tillvägagångsätt innebär också att alla
arbetar med en öppen fakturering samt en öppen och ärlig kommunaktion mellan beställare, konsult
och entreprenör. Det ska då även gälla delning av känslig information. Tillvägagångsättet ger därför
upphov till frågor om förhandlingsstrategier, prisstrategier, ansvarsfördelning och sannolikheter
(Nichols, 2007).
I en kvantitativ studie ifrån England av Rahman & Alhassan (2012) undersöktes entreprenörs syn på
ECI i form av dess positiva och negativa egenskaper. Resultaten från studien visar på att ECI skapar
möjligheter till ett långsiktigt förhållande, effektiviserar entreprenörens påverkan på ritningarna,
förbättrar riskhanteringen och produktionsfasen. Andra positiva faktorer som togs upp var effektivt
resursutnyttjande, kvalitetsförbättringar och förbättrad kontraktsadministration. Nackdelarna med
ECI sades vara att det var ett ojämnt engagemang och brist på ”win-win”-inställningen mellan parterna.
De ansåg också att de kan finnas potentiella konflikter mellan entreprenörerna och
underentreprenörerna samt en rädsla för att exponera företagshemligheter (Rahman & Alhassan,
2012).
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4 Litteraturstudie
Litteraturstudiekapitlet har syftet att presentera insamlad information. Kapitlet innehåller den
litteratur och forskning som är relevant för studien och ligger till grund för empirin.

4.1 Kontraktsrelation
4.1.1 Upphandling
Samverkan är ingen entreprenadform, det är ett annorlunda och nytänkande sätt att samarbeta i
projekt (Kadefors, 2004). Valet av entreprenadform och ersättningsform påverkar
samverkansprojektets balans. Anbudsarbetet har därigenom en stor påverkan på projektet och
samarbetet (Eriksson & Hane, 2014).

Entreprenadformer
Ett kontrakt skrivs mellan parterna beställare och entreprenör, kontraktsrelationen kan finnas i alla
delar av leverantörskedjan. Detta medför att en part som i kontraktsrelationen benämns entreprenör
kan i leverantörskedjan vara en underentreprenör. Det finns en stor skillnad i de olika
entreprenadformerna vad gäller projektering. Olika beställare har olika erfarenheter eller olika mycket
resurser för projektering vilket påverkar deras val av entreprenadform. De olika entreprenadformerna
har olika för- och nackdelar beroende på projekttyp. Entreprenadformen påverkar även
anbudsprocessen då projektering och ansvar skiljer sig åt (Révai, 2012).
Totalentreprenad
En totalentreprenad kännetecknas framförallt av att den entreprenör som kontraktet skrivs med
involveras i ett tidigt skede. Entreprenören bär ansvar för både projektering och utförande. Beställaren
ställer krav på funktion som sedermera totalentreprenören är ansvarig för att uppfyllda (Révai, 2012).
Vid totalentreprenader kan utförandet ske direkt efter färdig projektering då leden som handlingarna
passera minskar, detta är en fördel vid pressade tidsplaner. Handlingar måste levereras innan
utförandet för att produktionen inte ska stanna upp, därav kan totalentreprenad vara en fördel (Révai,
2012). Entreprenören är vid totalentreprenader delaktiga vid tidigare skeden, detta gör att beställaren
kan utnyttja entreprenörens expertis. Då en totalentreprenad sammanlänkar projektering och
utförande sker ett ökat kunskapsutbyte vilket kan leda till en effektivare byggprocess. Fler fördelar
som totalentreprenör är att det ger en större frihet för entreprenören och därigenom kan de vara mer
innovativa. Det som talar emot innovation är beställarens funktionskrav som ofta är på miniminivå. En
nackdel med totalentreprenader är att kontraktssumman ofta är högre än för utförandeentreprenader
då anbuden väger in projekteringskostnad och risk. Det kan förbrukas mer resurser än nödvändig på
projektering och det är i slutändan beställaren som får betala för entreprenörens arbete (Eriksson &
Hane, 2014).
Utförandeentreprenad
Vid utförandeentreprenad är det beställaren som ansvarar för projekteringen. När beställaren
ansvarar för projekteringen bär entreprenören mindre risk. När fler företag är med i anbudsprocessen
gynnas konkurrenssituationen och således pressas entreprenadpriserna ned. De små och medelstora
företagen med begränsade projekterings och kalkyleringsresurser får ökad möjlighet att lämna anbud
vid utförandeentreprenader (Eriksson & Hane, 2014).
Om beställaren har erfarenheter och kunskap om vad som ska byggas och tillvägagångsättet för att nå
slutprodukten väljs ofta utförandeentreprenader. För beställare med ett högt byggnadsinnehav kan
kostnaderna minska för projektering, utförande och förvaltning ur ett långsiktigt perspektiv om
standardisering i projektering väljs. Speciellt drift- och underhållskostnaderna kan minska vid
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standardisering. Nackdelar med utförandeentreprenader kan vara låg kunskapsöverföring mellan
projektering och utförande. Tidsineffektivitet kan uppstå när kunskapsöverföring är låg mellan
projektering och utförande (Eriksson & Hane, 2014).

4.1.2 Ersättningsform
Fast pris och betalning på löpande räkning är de två vanligaste ersättningsformerna på den svenska
marknaden. Löpande räkning är vanligast vid samverkansentreprenader. Den löpande
ersättningsformen, där man har ett fast entreprenörsarvode eller arvode på nedlagda kostnader
kombineras ofta med motivation genom incitament eller bonus. Den löpande räkningen utgår från en
riktkostnad från avtal mellan beställare och entreprenör. Incitamentet är i relation till den tidigare
satta riktkostnaden (Eriksson & Kadefors, 2015). För att räkna fram ett fast pris krävs färdiga handlingar
vilket inte alltid finns vid upphandlingen av samverkansentreprenad (Eriksson & Hane, 2014). En risk
med fast pris är att relationen mellan samverkansparterna får sprickor. Fasta priser kan också leda till
att entreprenören letar ändrings och tilläggsarbeten, detta för att få mer arbete och öka sina vinst.
Entreprenören kan med fast pris sträva efter att endast leverera den kvalité som är angiven i
handlingarna och därav kan kreativa och innovativa lösningar försummas (Eriksson & Kadefors, 2015).
Fast entreprenörsarvode kombineras ofta med löpande räkning och består av projektets organisation
samt kalkylerad risk och vinst. Incitament betyder att vinst eller förlust delas mellan
kontraktsparterna. Utförandet av incitament genomförs genom att man jämför det tidigare
överenskomna riktpriset med den faktiska slutkostnaden. Den verkliga summan kan både gå över och
under riktpriset men differensen däremellan fördelas procentuellt enligt tidigare överenskommelse.
Bonusersättning även kallad belöning kan ges vid väl utfört arbete. Bonusen har anknytning till
projektresultat eller processkriterier. Projektresultat utgår från kvalité, miljö, säkerhet och tid.
Processkriterierna kan mätas genom bland annat samarbete och innovation (Eriksson & Kadefors,
2015).

4.2 Litteraturstudie av återkommande problem i byggprojekt i
Sverige
I en artikel publicerad av Thunberg, et al. (2017) dras slutsatsen att problem på byggarbetsplatser ofta
beror på brister i leverantörskedjeprocessen. Artikelns litteraturstudie är så pass omfattande att en
egen litteraturstudie om problem på svenska byggarbetsplatser inte genomförs. De problem som
poängteras i artikeln kategoriseras i följande fyra kategorier: materialflöden, intern kommunikation,
extern kommunikation och komplexitet.

4.2.1 Materialflöde och intern kommunikation
De återkommande problemen kring materialflöden relaterar till utförandeproblem kring det fysiska
materialflödet. Intern kommunikation handlar om kommunikation mellan projektgruppen och
supportfunktioner inom det egna företaget. Problem med materialflöden uppstår från helheten i
leverantörskedjan och interna kommunikationsproblem från projektprocessen (Thunberg, et al.,
2017).
Varken materialflödesproblem eller interna kommunikationsproblem berör relationen mellan
entreprenör och underleverantör, därav avgränsas de bort i det fortsatta arbetet med denna studie.
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4.2.2 Extern kommunikation
Extern kommunikation sker mellan de ständigt bytande medlemmarna i projektet och berör relationen
mellan entreprenör och underentreprenör. Problemen som berör extern kommunikation härstammar
från projektets leverantörskedjeprocess (Thunberg, et al., 2017).
I Tabell 3 visas problem som berör extern kommunikation. I tabellen visas om forskarna kan stödja
problemen genom litteraturstudier, intervjuer eller båda.
Tabell 3 Externa kommunikationsproblem undersökta av Thunberg, et al. (2017)

Typ av problem
Exkluderande av UE vid planering
Kundkommunikation
Olika kundperspektiv
Brist på samordnade planer
Attityd
Brist på långsiktigt samarbete
Brist på planering av arbetsgång
Brister vid kunskapsdelning
Informationsbrist
Brister i förtroende
Obekantskap med projektet
Olikheter i tolkningar

Verifierad i litteraturstudie
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja

Verifierad i intervjuer
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

De problem som verifierats i rapporten genom både litteraturstudier och intervjuer är de där fortsatt
vikt kommer läggas. Nedan följer rapportens beskrivning av brist på långsiktigt samarbete, brist på
planering av arbetsgång, informationsbrist och obekantskap med projektet.

Brist på långsiktigt samarbete
Anledningen till dåliga attityder kan bero på att det istället för långsiktiga avtal och relationer fokuseras
på pris (Thunberg, et al., 2017).

Brist på planering av arbetsgång
När materialflödet inte kommuniceras kan problem uppstå vid intransport av material in på bygget,
detta då tidigare mottaget material kan hindra inkörsvägen (Thunberg, et al., 2017).

Informationsbrist
Felaktig information kan härröra från olika installationsritningar som inte är samordnade. Då kan
oenigheter uppstå om ansvar för samordning (Thunberg, et al., 2017).

Obekantskap med projektet
Vissa leverantörer och underentreprenörer har mycket dålig kontroll över projektet. Det kan vara så
illa att de inte ens vet vart projektet är beläget (Thunberg, et al., 2017).

4.2.3 Komplexitet
Vid kategorisering av problemen kunde en grupp av problemen inte placeras i de tre kategorierna:
materialflöde, intern kommunikation eller extern kommunikation. Gruppen som inte kunde placeras
benämns som komplexitet och kommer från byggprojektet i sin helhet (Thunberg, et al., 2017).
Komplexitet beskrivs ur ett ledarskapsperspektiv som att sammanföra många bitar av arbete för att
bilda ett kontinuerligt arbetsflöde. Det operativa och tekniska perspektivet involverar de tekniska
svårigheterna att utföra enskilda arbetsmoment. Detta kan härröra från de resurser som används och
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den miljö där arbetet utförts (Gidado, 1996). Gidados beskrivning sammanfaller med de problem som
kvarstår efter de tre första kategorierna. Dessa problem och faktorer är inte alltid direkt kontrollerbara
för platschefen och gör dem därför komplexa att hantera (Thunberg, et al., 2017).
I Tabell 4 visas problem som berör komplexitet. I tabellen visas om forskarna kan stödja problemen
genom litteraturstudier, intervjuer eller båda.
Tabell 4 Komplexitetsproblem undersökta av Thunberg, et al. (2017)

Typ av problem
Ändringar från beställaren
Förändringar av byggarbetsplatsen
Brist av tid och resurser
Svårigheter i att mäta förbättringar
Projektosäkerhet
Fastprisproblem
Tekniska problem
Brist av standardprocesser
Ömsesidigt beroende
Lokala avvikelser
Dynamiska projekt

Verifierad i litteraturstudie
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja

Verifierad i intervjuer
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja

De problemen som verifierats i rapporten genom både litteraturstudier och intervjuer är de där fortsatt
vikt kommer läggas. Nedan följer beskrivning av brist av tid och resurser och dynamiska projekt.
Beskrivningen av projektosäkerhet kommer från (Laufer & Tucker, 1987).

Brist av tid och resurser
Det tros att alla konsulter och interna medarbetare vill komma och se hur projektet fungerar för att bli
bekant med det, men de har inte tid eller resurser att göra det (Thunberg, et al., 2017).

Projektosäkerhet
Projektosäkerheter är oförutsägbara saker som dåligt väder eller brist på enhetlighet i material och
resurser. De kan även vara lokala variationer på projektplatsen som blir en problematisk faktor. Under
produktionen förändras platsen kontinuerligt i layouten, denna variation kräver till exempel att
arbetsplatsdispositionsplaner uppdateras regelbundet (Laufer & Tucker, 1987).

Dynamiska projekt
Dynamiska projekt grundar sig i hur logistik och problem på plats uppfattas. Detta skiljer sig åt baserat
på hur stora projekten är. Större projekt har mer resurser medan man på små projekt ofta har en
ensam platschef (Thunberg, et al., 2017).

4.2.4 Problem ur beställarens och utförarens synvinkel i Sverige
Ett examensarbete av Berggren & Morge (2012) hade som huvuduppgift att undersöka och belysa
problem i samarbetet mellan huvudentreprenör och underentreprenör på arbetsledningsnivå. Erfarna
platschefer och arbetsledare intervjuades ur både beställarens och utförarens synvinkel på ett projekt
av ett stort svenskt byggbolag.
Nedan ställdes alla problem framtagna av Thunberg, et al. (2017) upp och därefter verifieras det om
dessa problem upptagas i intervjuerna gjorda av Berggren & Morge (2012). De problem som inte
uppkom i någon intervju är borttagna ur tabellen. Resultatet summeras till höger i Tabell 5.
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Tabell 5 Jämförelse mellan kategoriserade problem av Thunberg, et al. (2017) och undersökning av Berggren & Morge (2012).

Typ av problem
Brist av tid och resurser
Fastprisproblem
Brist av standardprocesser
Brist på samordnade planer
Attityd
Brist på planering av arbetsgång
Brister vid kunskapsdelning
Informationsbrist
Brister i förtroende
Obekantskap med projektet
Olikheter i tolkningar

1

2

3

X X

X X
X
X

X

4

5

X X

6

7

8

9

X
X

X
X X
X X
X X
X
X
X X X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X

10

11

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

Summa

5
3
3
6
7
6
1
2
2
5
3

Vid inhämtning av data intervjuade Berggren & Morge (2012) 11 stycken kandidater i befattningarna
ledare från entreprenören och arbetsledare från underentreprenörer. Intervjuerna ger en tolkning av
ett projekt med relativt mycket problem gällande generell kommunikation och attityd mot projektet
samt varandra. Även om projektet i sig verkar ha stora problem så finns likheter mellan deras problem
och de kategoriserade problemen i rapporten av Thunberg, et al. (2017).

4.3 Litteraturstudiens lösningsförslag till återkommande
problem
4.3.1 Beskrivning av motivationsmodell
En undersökning av Cox, et al. (2006) gjord i Florida beaktar underentreprenörsbaserad motivation.
Studien syftar på att klargöra en motivationsmodell för underentreprenörers anställda. Studien utgår
från en individnivå, dock bedöms den vara så omfattande att den är applicerbar på en organisatorisk
nivå.
Definitionen av motivation enligt Ryan & Deci (2000) är orsaken till människors handlingar och vilja.
Motivation härrör från ordet motiv viket kan definieras som ett behov som kräver tillfredsställelse.
Den är till grund för ett beteende eller det som orsakar att en person vill upprepa ett beteende.
Motivation kan ses som en drivkraft för att uppnå ett visst motiv (Ryan & Deci, 2000).
Modellen beskriver hur en entreprenör i fyra steg kan skapa positiv motivation för
underentreprenörer. De fyra stegen består av motivation, målsättning, arbetarnas behov och
incitament (Cox, et al., 2006).
Första steget i modellen visar att en entreprenör först bör skapa positiv motivation baserad på
förtroende, som härrör från arbetskompetens och eller genom att använda incitament. Därefter bör
entreprenören sätta konkreta mål med avseende på kvalité, säkerhetsprestanda och arbetarnas
behov. Slutligen när mål uppnåtts, bör underentreprenören belönas. Incitamentet i denna analys
föreslogs vara pengar. Några attribut som har kriterierna för att tillfredsställa arbetarnas behov är att
vara medlem i laget, beröm och arbetssäkerhet. Forskarna föreslår att känslan av att vara medlem i
laget som den gemensamma kopplingen mellan de tre attributen. Detta innebär i huvudsak att en
arbetare först måste få beröm innan de börjar känna sig som om de är medlem i laget eller känna
arbetssäkerhet. När steg fyra är klart finns det ett behov av att fastställa nya mål och därigenom
återkomma till steg två (Cox, et al., 2006).
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Figur 5 Motivationsmodell enligt Cox, et al. (2006)

4.3.2 Beskrivning av långsiktiga samarbete
I en artikel av Lim & Zou (2006) redovisas resultat från intervjuer med 15 arbetsledare från
entreprenörer och underentreprenörer i Sydney Australien. Forskningen visar att underentreprenörer
väljs framför allt genom anbudskriterierna: tidigare samarbeten, teknisk förmåga, rykte, finansiell
stabilitet, erfarenhet av liknande arbete och pris. De viktigaste fördelarna med en långsiktig relation är
relaterade till organisatoriska konkurrensfördelar, maximera vinsten, förbättra kundnöjdhet, förbättra
kvalitet och att förbättra sin strategiska position på marknaden. De ömsesidiga fördelarna kommer i
andra hand. Att uppnå vinstdelning i en ”win-win” situation samt att förenkla anbudsförfarandet
prioriteras minst (Lim & Zou, 2006).
De i studien intervjuade huvudentreprenörerna förstod vikten av ett långsiktigt förhållande. De
identifierade viktiga faktorerna för att uppnå en långsiktig relation var förtroende mellan parterna,
ärlighet, öppen kommunikation, ledningsansvar och integrerade informationssystem. De konkreta
strategier som huvudentreprenörerna proaktivt vidtagit för att förbättra relationen är: organisering av
regelbundna möten, införande av finansiella incitament, att upprätthålla en konstant kontakt,
tillhandahållande av projektprogram och välstrukturerad dokumentation (Lim & Zou, 2006).

4.3.3 Planering av arbetsgång
Om veckovisa arbetsplaner inte är tillräckligt kopplade till långsiktiga arbetsplaner blir procenten av
fullbordat arbete dåligt kopplad till projektets framsteg. Följaktligen blir planerarna mer reaktiva och
planeringssystemet förlorar sin förmåga för förutseende. Riktlinjerna som föreslås förväntas förbättra
prestanda för planeringsprocessen genom att öka kopplingen mellan veckovisa arbetsplaner och de
långsiktiga arbetsplanerna. Ett förslag till planeringsförbättring är kontinuerlig mätning och jämförelse
av förväntat färdigställda uppgifter och färdigställda uppgifter vilket förväntas ge indikation på
planeringsprocessen. Mätningarna möjliggöra även statistisk analys av effekterna av fullbordat arbete
(Hamzeh, et al., 2008).

4.3.4 Informationsbrist
Ett sätt att förebygga informationsbrist är att samarbeta närmare med en eller flera
underentreprenörer. Syftet är att utveckla en metod för att välja och organisera samarbetspartners
som gör det möjligt för företaget att uppnå effektivitet och standardisering. Detta skulle göra det
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möjligt för företaget att bli bättre på att välja optimala tekniska lösningar för sina kunder, hantera
länken mellan underentreprenörer och utnyttja fördelar som härrör från kooperativa relationer
(Holmen, et al., 2003).

4.3.5 Obekantskap med projektet
Det här avsnittet är baserat på en studie av Håkanson & Ingemansson (2011). Ett exempel för att
förebygga obekantskap med projekt är upprepningsbara byggmetoder. Med tiden har hus blivit mer
och mer lika. Resultatet av detta, är att det används liknande grundprinciper och därmed vet både den
egna personalen och olika underentreprenörer hur man hanterar de flesta problem. Tillsammans har
de utvecklat den lokala standard som minskar de totala kostnaderna genom att samordningen stöter
på färre problem.
Ett annat exempel för att förebygga obekantskap både på den organisatoriska och tekniska nivån
kommer från ett svenskt bolag. Deras strategi var att för både projektarbetet och produktionen
effektivisera och standardisera material, moduler och arbetsmetoder. Istället för att använda flera
olika sätt att montera en vägg i olika projekt eller använda olika modeller för trappor, har de tagit fram
standardiserade moduler och arbetsmetoder. Förändringen bidrog till att de arbetar med projekten
mer systematiskt och standardiserat. Standardiseringsprocessen minskade antalet leverantörer de
arbetar med och samtidigt utvecklades specialiserade lösningar tillsammans med de leverantörer som
kvarstod.

4.3.6 Brist av tid och resurser
Enligt Engwall & Jerbrant (2003) har tidigare forskning främst behandlat problemet med brist av tid
och resurser som ett planerings- och schemaläggningsfråga. Nuvarande forskning illustrerar dock att
denna förklaring är förenklad. Fördelningen av resurser mellan samtida projekt är en process av politik,
förhandling, tolkning och en känsla vilket är mer komplext än vad tidigare studier visat. Detta betyder
att forskning om flerprojektsmiljöer måste gå utöver resursallokering och innefatta även
incitamentsstrukturer, redovisningssystem och andra djupt inbyggda funktioner i organisationen.
Studien visar att hantering av en flerprojektsmiljö inte handlar om att överlappa en extra nivå av
samordning på de traditionella affärssystem och strukturer som redan finns. Istället måste hela
ledningsprocessen byggas upp från grunden. Lösningen sägs ligga i att lösa de djupa organisatoriska
problemen (Engwall & Jerbrant, 2003).

4.3.7 Projektosäkerhet
Enligt Håkansson & Ingemansson (2001) måste entreprenörens platschefer utbildas i hur man
använder underentreprenörernas produkter och hur man arbetar tillsammans med
underentreprenörerna som är specialister inom sitt område. Detta kan resultera i föredragna lösningar
och att en viktig kunskap utvecklas inom området. Eftersom många av underentreprenörerna är lokala
eller har en lokal organisationsenhet, kommer en viktig lokal kunskap och ett samarbete att utvecklas.
På samma sätt kommer det också att finnas en viktig utvecklad objektkännedom för lokala projekt. Det
kommer att finnas möjligheter för både en lokalkännedom och en objektspecialisering som ofta sägs
existerar i byggföretag. Denna typ av kunskapsstruktur tar lång tid att utveckla och kommer också att
vara svårt att förändra (Håkansson & Ingemansson, 2011).

4.3.8 Dynamiska projekt
Enligt Payne & Turner (1999) är det inte alltid fel att använda en konsekvent, företagsövergripande
strategi för att hantera alla typer av projekt.
Enligt studien rapporterades höga framgångar om de användes gemensamma strategier för alla typer
av projekt. De hittade fördelar i att använda en standardinriktning för att hantera alla typer av projekt.
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Människor som skräddarsydde sina rutiner rapporterade även de bra resultat. Lösningen för att
hantera olika typer av projekt sägs vara en standardinriktning för projektplanering, kontroll av
integrerade och strategiska nivåer, samtidigt som en del skräddarsydda förfarandena används vid
enskilda projekt på den dagliga operativa nivån (Payne & Turner, 1999).
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5 Empiri
Kapitlet som berör empiri har syftet att presentera insamlad information från intervjuer.
Respondenterna vid intervjuerna är platsansvariga för underentreprenörer som jobbar med
produktion och samordning ute i projekt.
Nedan har vi en sammanfattning av hur de intervjuade respondenterna reflekterade och diskuterade
lösningsförslag på återkommande problem i byggbranschen.

5.1 Beskrivning av långsiktiga samarbete
Enligt flera av underentreprenörerna är det långsiktiga samarbetet till stor del personrelaterat mellan
de inblandade parterna. I vissa fall sägs det att den bästa lösningen på kommunaktionsproblem är att
byta ut någon av personerna. Genom att utveckla personliga relationer och kommunikation om andra
intressenters risker och mål sägs intressenterna förstå varandra bättre. Om man är öppen och ärlig så
skapar man ömsesidigt förtroende och får därigenom ett långsiktigt hållbart samarbete.
”Man vet redan vart man har varandra” - (Underentreprenör, 2019f).
”Försöka tänka att man ska göra det tillsammans oavsett bolag, man ska göra det tillsammans och så
bra som möjligt” - (Underentreprenör, 2019f).
Ibland blir relationen mer av en kompisrelation och personerna umgås utanför arbetet, det är inget
som anses vara något negativt. En av underentreprenörerna tog även upp att hen brukar bjuda med
viktiga personer på representation för att skapa en bra relation.
”Dom gamla kunderna man har, dom har man ju. Där är det lättare med papper och sådant. Där gäller
ju ett handslag”- (Underentreprenör, 2019e).
Många fokuserar på priset istället för samarbete. En förklaring till detta kan vara att de saknar
kompetens eller att deras målsättning inte handlar om att skapa värde till projektet. Det handlar i
många fall om en ärlighet gentemot entreprenörerna och dess beställare där man visar sina fakturor
och arbetar med faktiska siffror. För både entreprenör och underentreprenör så kan den part som
försummar ärlighet utnyttja motparten och därigenom öka sin vinst med hjälp av motpartens
okunskap. En sorts ärlighet uppskattas därför extremt mycket i det långsiktiga samarbetet. Genom att
vara ärlig och redovisar underliggande fakturaverifikat har projektet större möjligheter att minska sina
kostnader.

5.2 Planering av arbetsgång
Gemensamma avstämningsmöten, byggmöten eller arbetsplatsdispositionsmöten där tidplaner och
planering diskuteras hjälper underentreprenörer och entreprenör med planering. Man kan rita egna
förslag för att ta med och diskutera med de andra på mötena. Då kan man prata ihop sig om
möjligheter, avgränsningar och tider. Vid frågor kan man skriva ner dem och sen få tydliga svar.
Samordningsmöten borde förbättras genom att ha en tydlig agenda ifrån start. Idag blir de lätt röriga
och följer en mall som är otydlig.
”Mötena kanske man inte ska skippa och planering ska man absolut inte skippa” - (Underentreprenör,
2019a).
Enligt underentreprenörerna bör man också ha en öppen dialog mellan underentreprenörerna så man
kan planera ifall det blir problem. Detta för att allt som kan påverka en annan yrkesgrupp måste
planeras djupgående, annars fallerar alla bitar i slutet. En god kontakt mellan underentreprenörerna
kan också leda till bättre planering.
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”Han kanske vet något som jag inte vet” - (Underentreprenör, 2019c).
Tidplanen är väldigt viktig för planering av arbetsgången. Entreprenören bör lägg ned tid på att göra
en riktig tidplan med förslag från underentreprenörer. Har man en tidplan som är genomjobbad och
avstämd med alla så brukar det bli bra ekonomiskt samt produktionsmässigt. En fungerande öppen
dialog mellan underentreprenörerna kan också hjälpa till vid revidering av tidplanen om det uppstår
problem med leveranser.
”Ibland måste man nalla på någon annans tid” - (Underentreprenör, 2019h).
”Det är viktigt att man får in rätt yrkesgrupp på rätt ställe så att man slipper plocka ned något som
redan är uppsatt, vilket är ganska vanligt annars” - (Underentreprenör, 2019f).
Ett sätt att uppnå kontinuerlig mätning är att införa tidsplaner på varje våning eller varje sektion, där
varje yrkesgrupp kan pricka av om jobbet är klart eller ej. Då kan man få reda på hur alla olika delar
ligger till gentemot tidsplanen utan ett avstämningsmöte. Vid mindre projekt så anser en
underentreprenör att det bör stå skrivet i anbudsförfrågningarna att varje underentreprenör skall
lämna förslag på tidplan två veckor innan montagestart.
”Annars är det lätt att tidplanen blir för sen eller missas” - (Underentreprenör, 2019f).

5.3 Informationsbrist
”Problem uppstår alltid, men desto tidigare man kan vara med och hjälpa till och styra projekteringen
ju mindre fel blir det ute i produktionen” - (Underentreprenör, 2019f)
Underentreprenören kan i många fall hitta bättre lösningar om de fått information om problem i ett
tidigt skede. Man måste ibland se det som en Ikeamöbel, har man planerat och ritat rätt så blir det
rätt. Underentreprenörerna vill bli insläppta i tidigare skede för granskning av handlingar. Idag
uppfattas det av underentreprenörerna som att det mestadels är granskning mellan projektörer,
konstruktör och projektledare. Underentreprenörerna anser att de borde granska så mycket som
möjligt och därmed bidra med sin expertis. Att försöka lägga fram ett förslag som projektören ansvarar
för är ett bra sätt att lösa problem. Men oftast får underentreprenörerna inte vara med och påverka
projektörens beslut.
”Tillexempel har ni ritat en jättefin Saab, men jag tror att ni vill ha en Volvo” - (Underentreprenör,
2019a).
Många problem angående kollisioner mellan olika ritningar och yrkesområden tros bero på stressade
projektörer som får för lite tid på sig. Vissa projekt blir försenade för att det blir stora ändringar i ett
sent skede och det inväntas att beställaren ska ta fram A-handlingar. Ibland uppstår det till och med
så pass stora problem med ritningarna att den valda metoden för problemlösning blir ”kör så kommer
handlingen sen” - (Underentreprenör, 2019h). Detta skapar nya problem då ”det är jättesvårt att jobba
med projektering samtidigt som bygget är igång” - (Underentreprenör, 2019d).
Mer samordning och speciellt samordning på projekteringsnivå behövs för att undvika
informationsbrist och därigenom undvika problem. Ett sätt att undvika informationsbrist är att
diskutera med projektörerna på regelbundna möten. Att sitta med projektörerna gör att ändringarna
kan gå mycket snabbare. Underentreprenörerna sägs kunna lösa en stor del av oklarheterna på ett
möte med konstruktören eller projektören. En annan lösning är att projektörerna arbetar vid
byggetableringen. Detta för att de då kan vara anträffbara och får ”kolla på hur det ser ut i
verkligheten” - (Underentreprenör, 2019f). När en del underentreprenörer stöter på problem så ger
de samtidigt ett lösningsförslag till beställaren samtidigt som de utför ändringen. Då återkopplar ofta
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beställaren med ”tack för att ni löste problemet”. Deras åtgärdsplan har likheter med en annan
underentreprenörs åtgärdsplan som säger att hen tar beslut om de tekniska delarna han behärskar
annars pratar han med projektör.
Många saknar förståelse för andras yrkesgrupper. Genom förståelse för vad nästa underentreprenör
ska göra kan man förutse problemen. Det kan spara pengar för projektet i helhet och nästa gång kanske
någon annan hjälper en tillbaka. Många pratar inte med varandra även fast de jobbar sida vid sida och
har rast tillsammans.

5.4 Obekantskap med projektet
Oerfarna platschefer kan vara rädda för att ta beslut och kontaktar istället sin chef som ska komma ut
för att ta ett beslut i ett senare skede. De erfarna platscheferna vet vad som krävs i de olika momenten
och kan ta beslut direkt på plats. Att ha erfaren personal från entreprenören på plats leder till bättre
produktion.
Enligt avtalen ska en arbetsledare vara på plats, men det är inte ovanligt att man sparar in på den
resursen. Det skulle hjälpa om beställaren förstår att om det går lite mer tjänstemans tid i ett projekt,
så är det för att den platsansvarig ska kunna vara så engagerad som möjligt. Det är inte lämpligt att
underentreprenörens platsansvarig är där på heltid om det inte behövs, det är inte samverkan.
Däremot måste det finnas en kontakt mellan platschefen och underentreprenörens platsansvarig där
man träffas ett par gånger i veckan.

5.5 Brist av tid och resurser
Enligt flertalet underentreprenörer så fungerar projekt bättre med löpande räkning istället för fast pris
som ersättningsform. Problemen med fast pris är att alla ser projektet enbart efter sina egna utgifter
och inte till helheten eller projektet bästa.
”Ofta så är byggstarterna försenade eller skjuts upp, men datumet för när projektet ska vara färdigt
ändras inte” - (Underentreprenör, 2019e). Fast pris skapar då problem för underentreprenören då den
måste använde mer resurser än vad den tänkt och kanske går med ekonomisk förlust på projektet. I
vissa fall så hoppas man på att det ska tillkomma ändrings- och tilläggsarbeten för att
underentreprenören ska gå med vinst.
”Är det löpande ersättningsform så blir det en helt annan tjong i hela bygget. Alla hjälps åt, inga
problem” - (Underentreprenör, 2019c).
Vid löpande räkning som ersättningsform anser underentreprenörerna att stämningen på
arbetsplatsen blir bättre, att alla hjälps åt och löser gemensamt problem samt att förtroendet skapas
mellan entreprenör och underentreprenör. Vid löpande räkning kan man lägga ner den tid som behövs
på projektet istället för att fakturera så mycket som möjligt. För att beställaren ska få en uppfattning
om den totala kostnaden är den bästa lösningen att man använder löpande räkning men mot en
budget.
”Man visar vad som ingår och vart man kan göra besparingar, det gynnar alla i projektet” (Underentreprenör, 2019h).
”När man har jobbat löpande, det är ändå en form utav samverkan någon stans” - (Underentreprenör,
2019g).
Att underentreprenörens platsansvarig inte är på plats ses som en fråga gällande hur man ska
utnyttjande den platsansvariges tid på bästa sätt. I mindre projekt är det inte försvarbart att den
platsansvariga endast ska arbeta med just de projektet för att det blir en orimligt stor kostnad.
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Lösningen är enligt underentreprenörerna att man istället har en bra kommunikation med de som är
på plats och att beställaren ger ut information och handlingar i god tid. Detta för att alla ska ha
möjligheten att planera så mycket som möjligt. Det ses som självklart att den platsansvarige ska vara
ute i projektet någon gång i veckan för att skapa en personlig kontakt med de på plats.
”Det håller produktionen igång istället för att bara vara ett telefonnummer eller en mailadress” (Underentreprenör, 2019d).
En annan lösning som tas upp av flera underentreprenörer är att en del ansvarsområden bör läggas
över på den ledande montören vid mindre projekt. Den ledande montören kan sitta med på
byggmöten, ta beslut eller skicka fråga svar. Detta för att skapa snabbare beslutsvägar.
Ett problem som bara en underentreprenör tar upp gällande platsansvarige som inte är på plats är att
den rådande högkonjunkturen har lett till att det finns mer arbete än personer. Därigenom förstår man
att många har svårt att rekrytera personal och räcka till.

5.6 Projektosäkerhet
”När man stöter på oförutsedda problem är det mest effektiva att ta hjälp av utförarna, dom ska ju
vara proffs på sitt jobb” - (Underentreprenör, 2019b).
I många fall handlar oförutsedda problem om att platschefen inte har kommunicerat med
underentreprenörerna. Underentreprenörerna har erfarenhet och kunskap om möjliga problem som
kan uppstå i projektet. Projektosäkerhet kan undvikas om personer ifrån relevanta yrkesgrupperna
träffas och har ett möte med fokus på oförutsedda problem. När oförutsedda problem väl uppstår så
är en lösning att ligga steget före genom att vidarebefordra ett lösningsförslag på det problem som
uppstått.
”Skickar man med en egen lösning går besluten snabbare, då spar man tid” - (Underentreprenör,
2019f).
”Jag tar beslut om tekniska saker som jag behärskar, annars pratar jag ofta med projektören. Om det
är något jag inte har kompetens för skickar jag det vidare” - (Underentreprenör, 2019b)
Vissa av projektosäkerheterna har också med att den tidigare dokumentationen, även kallat
relationshandlingen, inte överensstämmer med verkligenheten. Detta även fast relationshandlingen
har uppdaterats nyligen. Underentreprenörer anser att beställaren kan minska framtida
projektkostnader genom att investera mer resurser i relationshandlingarna. Ett exempel på att
investera mer resurser i relationshandlingarna är att de inblandande partnerna har en genomgång av
handlingen. Denna skickas sen till beställaren vid projektets slut. En av respondenterna dokumenterar
med bilder som sparas för att de kan behövas i framtiden. Dokumentationen sägs på sikt stärka
relationen mellan parterna.
För att lösa oförutsedda problem använder underentreprenörernas platsansvariga sig av olika ”fråga
svar”-tjänster. En av ”fråga svar”-tjänsterna som tas upp som ett av de bättre är en programvara som
fungerar på samma sätt som sociala medier. I tjänsten kan de inblandade lägga upp sina problem, sätta
en värdering om det är kritiskt eller ej och omnämna de olika inblandade parterna. Anledningen till att
det fungerar bättre än andra tjänster är att alla relevanta dokument finns på en plats och att de
inblandade parterna får information om problemet direkt. Om all information istället skickas ut till alla
parter och inte bara de inblandade så lägger många personer ner sin tid på saker i onödan. Detta kan
också leda till att man missar att läsa det som är relevant. Om den platsansvarige underentreprenören
vet att informationen angår dennes område är den mer uppmärksam.
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5.7 Dynamiska projekt
Det är inte är någon större skillnad vid hantering av stora och små projekt. Man klarar alla projekt om
man arbetar organiserat och med struktur istället för att gissa och jobba sig fram på eget bevåg. Enligt
underentreprenörer är det viktigaste projektets svårigheter, inte storlek. Ett litet projekt kan kräva
mycket resurser och planeringen, speciellt om de ska gå fort. I väldigt små projekt löses mycket på
plats, då är det viktigt att alla är flexibla och samarbetsvilliga. I mindre projekt lägger man inte alltid
ner den tid som behövs på planering och projektering. En underentreprenör tror på att bygga en
organisation som har jobbat med liknande projekt länge.
Det är inte ekonomiskt försvarbart att ha en lika stor tjänstemansorganisation på mindre projekt likt
de man har på stora projekt. Beslutsvägarna måste vara snabbare, besluten kanske kan tas av montör
och arbetsledare på plats vid mindre projekt. Vid mindre projekt finns det inte andra arbetsuppgifter
att slutföra under tiden man väntar på beslut.
”Jag ska inte blåsa dig på några pengar utan när vi gör ändringar, så gör vi det för att vi ska komma
fram med produktionen och bli klara” – (Underentreprenör, 2019f).
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6 Analys
I kapitlet analys tolkas empirin med stöd av teoretiska begrepp. Den empirin som är inhämtad jämförs
med examensarbetets grund som inhämtats från litteratur och forskning. Analysen ska ur ett teoretiskt
och praktiskt perspektiv konkretisera problemlösningar för att skapa underlag till slutsats samt
rekommendationer.
Tre rubriker har skapats ur empirin där varje rubrik sammanfattar de teman som återkommer vid
flertalet intervjuer. Vid transkribering markerades teman som liknade varandra med olika färger för
att enkelt kunna se samband mellan olika intervjuer.

6.1 Kommunikation och personrelaterade lösningar
Om underentreprenören bara har några få yrkesarbetare på plats blir det svårt för dem att placera en
heltidsanställd tjänsteman på projektet ur ett ekonomiskt perspektiv. Då ligger lösningen enligt
underentreprenörerna på bra kommunikation och bra information från platschefen till
underentreprenörens platsansvariga och yrkesarbetare. Även om man inte kan vara på
byggarbetsplatsen varje dag så är det enligt underentreprenörer viktigt att den platsansvarige för
underentreprenörer gör regelbundna besök för att etablera en personlig kontakt med platschefen och
andra underentreprenörer. Det första och andra stegen i samverkanstrappan är kommunikation och
koordinering. Genom att förbättra sin kommunikation så tillåter man alla delaktiga parter att göra
bättre och säkrare beslut. Genom att synkronisera flöden och automatisera vissa rutiner för hur beslut
ska tas och av vem, så kan alla parter ta snabba beslut utan att ta större risker (Kampstra, et al., 2006).
Att synkronisera flöden och automatisera rutiner innebär ofta att parterna måste investera i ett
gemensamt IT-system eller liknande för att koordineringen ska fungera på bästa sätt (Lim & Zou, 2006;
Kampstra, et al., 2006). Enligt underentreprenörer borde flera personer använda gemensamma ITsystem. Under en intervju rekommenderades ett system där man kan fylla i vilka som berörs av
ändringar eller ritningar som läggs upp. Liknande system efterfrågades av en annan underentreprenör
som menade på att handlingsändringar kan missas om alla ändringar skickades ut till alla platsansvariga
oavsett vilken yrkeskategori de berör.
Enligt en underentreprenör så kan den part som försummar ärlighet utnyttja motparten och
därigenom ökar sin vinst med hjälp av motpartens okunskap. Flera underentreprenörer anser att man
bör tänka på att man ska göra arbetet tillsammans oavsett vilket bolag man jobbar åt.
Underentreprenörerna menar på att det tar tid att bygga upp och skapa en relation där parterna litar
på varandra över tid. Men när parterna uppnår en tillit så vet dem vart de har varandra
(Underentreprenör, 2019d; Underentreprenör, 2019e; Underentreprenör, 2019f; Underentreprenör,
2019g). Parterna kan som exempel veta att ett handslag gäller utan att skriva ett avtal. Ömsesidigt
förtroende och kommunikation om andra intressenters risker och mål är något som eftersträvas i de
senare stegen i samverkanstrappan. Steg tre av fyra handlar om samordning mellan parterna där
parter ska skapa gemensamma strategier för framtiden och olika beslut. Genom samordning skapar
parterna en öppen dialog mellan organisationerna (Kampstra, et al., 2006).
I en rapport av Lim & Zou (2006) identifierades de viktigaste faktorerna för att uppnå en långsiktig
relation. Faktorerna var förtroende mellan parterna, ärlighet, öppen kommunikation, ledningsansvar
och integrerade informationssystem (Lim & Zou, 2006). Underentreprenörer menar på att genom
utveckling av personliga relationer och kommunikation om andra intressenters risker samt mål sägs
intressenterna förstå varandra bättre. Om man är öppen och ärlig skapar man ömsesidigt förtroende
och får därigenom ett långsiktigt hållbart samarbete. Detta gäller inte bara gentemot entreprenören
utan även mot andra underentreprenörer
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Den personrelaterade lösningen har samband med hur Cox, et al. (2006) visade på hur man motiverar
underentreprenörer och hur Ryan & Deci (2000) beskriver motivation. Motivation är till grund för ett
beteende eller det som orsakar att en person vill upprepa ett beteende. Motivation kan ses som en
drivkraft för att uppnå ett visst motiv (Ryan & Deci, 2000). Cox, et al. (2006) beskriver en modell som
kan skapa positiv motivation för underentreprenörer. Modellen består av motivation, målsättning,
arbetarnas behov och incitament. Det som tas upp som viktiga faktorer för att underentreprenören
ska vara motiverad är: belöning i form av pengar, att känna sig som en medlem i laget, beröm och
arbetssäkerhet (Cox, et al., 2006).

6.2 Proaktiva möten och informationsdelning
Möten och samtal är grunden för kommunikation i byggprocessen även om det finns flera
kommunikationshjälpmedel. Samtal sker både vid formella och informella möten, dessa sker bland
annat via datorerna, vid ritborden, på projekteringsmöten och i byggbodarna (Karrbom Gustavsson,
2005). Underentreprenörerna anser att gemensamma avstämningsmöten, byggmöten eller
arbetsplatsdispositionsmöten där tidplaner och planering diskuteras hjälper underentreprenörer och
entreprenör med planering. Man kan rita egna förslag för att ta med och diskutera med de andra på
mötena. Då kan man och prata ihop sig om möjligheter, avgränsningar och tider.
Ett sätt att undvika informationsbrist är enligt underentreprenörerna att diskutera med projektörerna
på regelbundna möten. Att sitta med projektörerna gör att ändringarna går mycket snabbare och ger
möjligheten att lösa en stor del av oklarheterna på mötet med konstruktör eller projektör. När en av
underentreprenörerna hittar problem så ger de samtidigt ett lösningsförslag till beställaren som de
utför en problemåtgärd. Då återkopplar ofta beställaren med ”tack för att ni löste problemet”. En
underentreprenörs åtgärdsplan har likheter med en annan underentreprenörs som säger att han tar
beslut om de tekniska delarna han behärskar annars pratar han med projektör. Enligt Jacobsson &
Wilson (2014) så innehåller alla projekt ett stort antal olika möten men i samverkansprojekt ökar
mängden möten för att skapa ett närmare samarbete mellan parterna. När flera parter samverkar
kommer mer kommunikation att behövas. Därför är det viktigt att fundera över vilka mötesstrukturer
som ska användas i form av vem, vad och hur de ska integreras i och mellan parterna (Jacobsson &
Wilson, 2014).
ECI betraktas som en form av samverkan där en entreprenör eller underentreprenör är med i ett
tidigare skede för att hjälpa till med planering och ge råd (Nichols, 2007). ECI använder entreprenörens
eller underentreprenörens kompetens, erfarenhet och förståelse av byggprocessen. Detta för att
gynna planeringen och därmed produktionen. Genom att analysera möjliga problem och risker i ett
tidigt skede så minskas problem under produktionsfasen och effektiviserar projektet i sin helhet
(Jergeas & Put, 2001). Underentreprenörerna anser att mer samordning och speciellt samordning på
projekteringsnivå behövs för att undvika informationsbrist och därigenom undvika problem.
Underentreprenörerna borde bli insläppta i tidigare skede för granskning av handlingar.
Idag uppfattas det av underentreprenörernas platsansvariga att det mestadels är granskning mellan
projektledare, konstruktör och projektledare. Underentreprenörerna borde få granska så mycket som
möjligt och därmed bidra med sin expertis. Att försöka lägga fram ett förslag som projektören ansvar
för, är ett bra sätt att lösa problem anser underentreprenörerna. Enligt Håkansson & Ingemansson
(2001) måste entreprenörens platschefer lära sig att arbeta mer tillsammans med
underentreprenörerna som är specialister inom sitt område. Enligt underentreprenörerna skulle de
ofta kunna hitta bättre lösningar om de delgivits information om problem i ett tidigare stadie. Genom
att samarbeta närmre med underentreprenörerna kan entreprenörer uppnå effektivitet och
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standardisering. Holmen et al. (2003) menar på att det kan i sin tur förbättra de tekniska lösningarna
och länken mellan underentreprenörerna.
Hur informationen flödar mellan personerna i ett nätverk kan beskrivas genom
nätverkskommunikation. Enligt Fulk & Boyd (1991) fokuserar nätverkskommunaktion på relationerna
eller länkarna mellan två eller flera personer, objekt eller andra enheter. Entreprenörens platschef och
platsansvarig underentreprenör kan skapa ett tätt sammankopplat team med kontinuerlig
kommunikation och starka band. I nätverken kan man också se olika egenskaper. Dessa delas upp i
kategorierna samhörighet, täthet, nåbarhet och öppenhet. Där samhörighet är utsträckningen av
kommunikationen mellan rollerna, täthet är i vilken grad de kommunicerar, nåbarhet är hur lätt man
kan nå någon med minimala mellanhänder och öppenhet är hur gruppen delar med sig av information
till andra (Fulk & Boyd, 1991).
När problemen väl uppstår så är en återkommande åtgärd av underentreprenörerna att föreslå ett
lösningsförslag på det problem som uppstått. För att detta ska vara möjligt krävs bra kommunikation
med de som är på plats och att beställaren ger ut information och handlingar i god tid. Detta för att
alla ska ha möjligheten att planera så mycket som möjligt innan arbeten startar. För att lägga fram
åtgärdsförslag till entreprenörerna använder underentreprenörerna sig av ”fråga svar”-tjänster.

6.3 Ersättningsform
Det gemensamt utvecklade partnerskapet inom samverkan ska inte komma från
kontraktsförhandlingar, utan ska komma från det gemensamma engagemanget (Cowan, 1992).
Vid löpande räkning som ersättningsform anser underentreprenörerna att stämningen på
arbetsplatsen blir bättre, att alla hjälps åt och löser gemensamt problem samt att förtroendet skapas
mellan entreprenör och underentreprenör. Enligt Nichols (2007) använder ECI underentreprenörens
kompetens, erfarenhet och förståelse av byggprocessen i tidiga skeden därmed gynnas planering och
produktionen. Underentreprenörerna som ska medverka i tidiga skeden väljs utifrån erfarenhet istället
för pris. Detta då det inte finns några handlingar att lämna anbud på. Att använda ECI som
tillvägagångsätt innebär också att alla arbetar med en öppen fakturering samt en öppen och ärlig
kommunaktion (Nichols, 2007). Då beställaren ska få en uppfattning om den totala kostnaden är den
bästa lösningen enligt underentreprenörerna att man använder löpande räkning mot en budget. Man
visar vad som ingår genom underliggande fakturaverifikat och vart man kan göra besparingar. Det
gynnar projektet i sin helhet. Enligt underentreprenörerna så fungerar projekt bättre med löpande
räkning istället för fast pris som ersättningsform. Ett exempel är om start eller deltider försenas eller
skjuts upp samtidigt som datumet för när projektet ska vara färdigt inte ändras. Fast pris kan då skapa
problem för underentreprenören då den måste använde mer resurser av vad den tänkt för att spara
tid.
En risk med fast pris är att relationen mellan samverkansparterna får sprickor (Eriksson & Kadefors,
2015). Ytterligare problem enligt underentreprenörerna är att alla ser efter sina egna utgifter och inte
till det gemensamma projektets bästa. Enligt Eriksson & Kadefors (2015) kan entreprenören med fast
pris sträva efter att endast leverera den kvalité som är angiven i handlingarna och därav kan kreativa
och innovativa lösningar försummas. Underentreprenörerna menar på att i vissa fall så hoppas
underentreprenören till och med på att det ska tillkomma ändrings- och tilläggsarbeten för att öka sin
vinst. Fasta priser kan också leda till att underentreprenören letar ändrings och tilläggsarbeten, detta
för att få mer arbete och därmed tjäna mer pengar (Eriksson & Kadefors, 2015).
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7 Slutsats
Kapitlet slutsats ska visa hur syftet uppfylls genom att forskningsfrågorna är besvarade. Kapitlet
presenterar de praktiska rekommendationer och sammanfattande slutsatser. Rekommendationerna
har grund i analysen där empiri och teori analyserats och återkommande ämnen som respondenterna
tagit upp har sammanställts. I kapitlet presenteras slutligen förslag på framtida studier.
Vilka är de vanligaste problemen sett ur perspektivet samverkan mellan entreprenör och
underentreprenör?









Brist på långsiktigt samarbete som grundar sig i att dåliga attityder kan bero på att det istället
för långsiktiga avtal och relationer fokuseras på pris.
Brist på planering av arbetsgång beror på att om materialflödet inte kommuniceras kan
problem uppstå vid intransport av material in på bygget.
Informationsbrist kan härröra från olika installationsritningar som inte är samordnade. Då kan
oenigheter uppstå om ansvar och samordning.
Obekantskap med projektet grundar sig i att vissa leverantörer och underentreprenörer har
mycket dålig kontroll över projektet.
Brist av tid och resurser medför att konsulter och interna medarbetare vill komma och se hur
projektet fungerar men de har inte tid eller resurser att göra det.
Projektosäkerhet kan vara oförutsägbara saker som dåligt väder samt brist på enhetlighet i
material och resurser. Under produktionen förändras även arbetsplatsen kontinuerligt i
layouten.
Dynamiska projekt grundar sig i hur logistik och problem på plats uppfattas. Detta skiljer sig åt
baserat på hur stora projekten är.

Vilka lösningar bidrar underentreprenören med för att främja relationen mellan entreprenör och
underentreprenör?

Brist på långsiktigt samarbete
Genom att utveckla personliga relationer och kommunikation gällande andra intressenters risker och
mål sägs parterna förstå varandra bättre. Detta medför att man redan vet vart man har varandra. Om
man är öppen och ärlig så skapar man ömsesidigt förtroende och får därigenom ett långsiktigt hållbart
samarbete. Mycket handlar om att ha en målsättning med grunden att skapa värde till projektet. Detta
kan göras genom en ärlighet från underentreprenörerna gentemot entreprenörerna och dess
beställare där man visar sina fakturor och arbetar med faktiska siffror.

Brist på planering av arbetsgång
Gemensamma avstämningsmöten, byggmöten eller arbetsplatsdispositionsmöten där tidplaner och
planering diskuteras hjälper underentreprenörer och entreprenör med planering. Då kan man prata
ihop sig om möjligheter, avgränsningar och tider. Vid frågor kan man skriva ner dem och sen få tydliga
svar. Det bör finnas öppen dialog mellan underentreprenörerna så att de kan planera ifall det blir
problem. Detta för att allt som kan påverka en annan yrkesgrupp måste planeras djupgående.

Informationsbrist
Underentreprenören sägs kunna hitta bättre lösningar om de fått information om möjliga problem i
ett tidigt stadie. Därför vill underentreprenörerna bli insläppta i tidigare skede för granskning av
handlingar. Underentreprenörerna anser att de borde granska så mycket som möjligt och därmed
bidra med sin expertis. Att försöka lägga fram ett förslag som projektören kan ta ansvar för är ett bra
sätt att lösa problemen.
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Obekantskap med projektet
Att ha erfaren personal från entreprenören på plats leder till bättre produktion. Det skulle hjälpa om
beställaren förstår att om det går lite mer tjänstemans tid i vissa projekt, så är det för att den
platsansvarig ska kunna vara så engagerad som möjligt. Det är inte lämpligt att underentreprenörens
platsansvarig är på plats på heltid om det inte behövs, då är det inte samverkan. Däremot måste det
finnas en regelbunden kontakt mellan platschefen och underentreprenörens platsansvarige.

Brist av tid och resurser
Projekt med löpande räkning fungerar bättre än de med fast pris som ersättningsform. Problemen med
fast pris är att alla ser enbart efter sina egna utgifter och inte till helheten eller projektets bästa. Vid
löpande räkning som ersättningsform anser underentreprenörerna att stämningen på arbetsplatsen
blir bättre, att alla hjälps åt och löser gemensamt problem samt att förtroendet skapas mellan
entreprenör och underentreprenör. Då beställaren ska få en uppfattning om den totala kostnaden är
den bästa lösningen att arbeta med löpande räkning mot en budget. Lösningen på att platsansvariga
från underentreprenörerna inte är på plats är enligt underentreprenörerna att man istället har en bra
kommunikation med de som är på plats och att beställaren ger ut information och handlingar i god tid.
Detta för att alla ska ha möjligheten att planera så mycket som möjligt.

Projektosäkerhet
Projektosäkerhet kan undvikas om personer ifrån relevanta yrkesgrupperna träffas tillsammans med
platschefen och har ett möte med fokus på oförutsedda problem. När oförutsedda problem väl uppstår
så är en lösning att ligga steget före och vidarebefordra ett lösningsförslag till det problem som
uppstått. Vissa av projektosäkerheterna har med att den tidigare dokumentationen, även kallat
relationshandlingen, inte överensstämmer med verkligenheten. Beställaren kan minska framtida
projektkostnader genom att investera mer resurser i relationshandlingar.

Dynamiska projekt
Man klarar alla projekt om man arbetar organiserat och strukturerat istället för att gissa och arbeta sig
fram på eget bevåg. I mindre projekt lägger man inte alltid ner den tid som behövs på planering och
projektering. I väldigt små projekt löses mycket på plats, då är det viktigt att alla är flexibla och
samarbetsvilliga. Det är inte ekonomiskt försvarbart att ha en lika stor tjänstemansorganisation på
mindre projekt likt de man har på stora projekt. Beslutsvägarna måste vara snabbare, besluten kanske
kan tas av montör och arbetsledare på plats vid mindre projekt.
Vilka teman eller likheter går att utläsa i de utvecklingsmöjligheter som tas upp av
underentreprenörernas platsansvariga?
De teman som återkommer i flertalet intervjuer är följande:
Temat kommunikation och personrelaterade lösningar säger att det tar tid att bygga upp och skapa en
relation där parterna litar på varandra över tid. Men när parterna uppnår en tillit så vet dem vart de
har varandra och samtidigt bör man tänka på att man ska göra arbetet tillsammans oavsett vilket bolag
man jobbar åt.
Temat proaktiva möten och informationsdelningar säger att möten och samtal är grunden för
kommunikation i byggprocessen även om det finns flera kommunikationshjälpmedel. Gemensamma
avstämningsmöten, byggmöten eller arbetsplatsdispositions möten där tidplaner och planering
diskuteras hjälper underentreprenörer och entreprenör med planering. Att försöka lägga fram ett
förslag som konstruktören kan ta ansvar för är ett bra sätt att lösa problem när de uppstår.
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Temat ersättningsform menar på att det gemensamt utvecklade partnerskapet inom samverkan ska
komma från det gemensamma engagemanget. Stämningen blir bättre vid jobb på löpande räkning
genom att alla hjälps åt och gemensamt löser problem samt att förtroendet skapas mellan entreprenör
och underentreprenör. Då beställaren ska få en uppfattning om den totala kostnaden är en lösning att
man använder löpande räkning men mot en budget. Man visar även vad som ingår genom
underliggande fakturaverifikat och vart man kan göra besparingar. Det gynnar projektet i sin helhet.

7.1 Rekommendationer
Rekommendationer till platschefer och platsansvariga kan sammanfattas i punkterna nedan:







Försök skapa en tillit gentemot varandra och tänk på att göra arbetet tillsammans, oavsett
vilket bolag man jobbar åt.
Platschefen bör se till att byggmöten eller arbetsplatsdispositionsmöten där tidplaner och
planering diskuteras hjälper både underentreprenörer och entreprenör med planering.
Underentreprenörens platsansvarige bör lägga fram förslag som konstruktören kan ta ansvar
för när ett problem uppstår. Detta för att snabbare få ett beslut.
Det blir oftare en mer gemensam problemlösning vid ersättningsformen löpande räkning. Då
beställaren ska få en uppfattning om den totala kostnaden är den bästa lösningen att man
använder löpande räkning mot en budget.
Platschefer bör använd underentreprenörers platsansvarigas expertis vid planeringen av
projekt. Detta för att använda all erfarenhet inom projektteamet.

7.2 Hållbarhet
Denna studie bidrar med kunskap om hur samverkan kan förbättras och därmed ökar möjligheterna
till färre konflikter och bättre lärande. Bättre informationsflöde och planering medför att specifika
produktionsmoment inte behöver upprepas. Detta kan i sin tur leda till minskad materialanvändning
och mindre arbetstid i de olika momenten. Minskad materialanvändning och mindre arbetstid främjar
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

7.3 Framtida forskning
Då studien är av kvalitativ karaktär vore det intressant att komplettera denna med en studie av
kvantitativ karaktär. Genom att jämföra en sådan studie med vår skulle eventuellt ett generellt
tillämpbart resultat kunna erhållas.
Studien påpekar att samverkan kan leda till ekonomiska vinster. Därav skulle det även vara intressant
att göra en studie där man undersöker statistisk korrelation om samverkan mellan entreprenör och
underentreprenörer och dess ekonomiska lönsamhet.
Något som uppkommer i studien men inte analyseras vidare är samverkan mellan de olika
sidoentreprenörerna. Därför är ett förslag till vidare forskning hur samverkansavtal mellan
sidoentreprenörer främjar byggprojekt.
Det vore även intressant att forska på samverkan i nästa steg mellan underentreprenör och deras
underentreprenörer. Detta då man kommer allt längre från huvudbeställarens mål och visioner.
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9 Bilagor
9.1 Intervjumall – Underentreprenörer
Personspecifika:
Namn:
Titel/roll:
Aktiva år inom byggindustrin:

Öppningsfrågor om samverkan
1. Hur skulle ni beskriva samverkan mellan entreprenör och underentreprenör?
2. Jobbar ni med uttalad samverkan i några projekt i dagens läge?
3. Vad gör ni i dagens läge för att försöka förbättra er samverkan eller samarbete med
entreprenörer?

Problemlösningsfrågor
1. Tycker ni det finns en brist på långsiktigt samarbete med era entreprenörer?
a. Hur brukar ni göra för att bygga upp ett långsiktigt samarbete?
b. Har ni förslag på hur det långsiktiga samarbetet skulle kunna förbättras?
2. Ett vanligt problem i dagens byggbransch är att både entreprenörens och
underentreprenörens platschefer inte är på plats och därav har dålig koll på projektet.
a. Vad tror ni det beror på?
b. Vad tror ni kan göra ansvarig på plats mer närvarande och ge dem bättre koll?
c. Har ni något exempel på hur man får entreprenörerna och underentreprenörerna att
lägga mer tid och resurser på plats?
3. Har ni något förslag som kan förbättra planeringen av arbetsgången både för er enskilt och
den gemensamma arbetsgången med andra underentreprenörer?
4. Felaktig information är ett vanligt problem i dagens byggbransch. Tillexempel kan fel härröra
från olika installationsritningar som inte är samordnade.
a. Hur löser ni problem med kollisioner mellan olika ritningar?
b. Hur kan du som en av flera underentreprenörer hjälpa till i en sådan situation?
5. Är det någon skillnad i hur ni och entreprenörerna hanterar problem i projekt med olika
storlekar?
a. Har ni exempel på hur något skulle kunna förbättras?
b. Är det någon bra problemhantering i små projekt som skulle kunna appliceras på
stora eller någon problemhantering i stora projekt som skulle kunna appliceras på
små?
6. Vart och när stöter ni på mest oförutsedda problem under ett projekt?
a. Hur löser ni vanligen ett sådant problem?
b. Har ni exempel på hur lösningarna skulle kunna förbättras?
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