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Förord 
 

Som en li ten inledning på vårt examensarbete vill vi bara nämna några namn, som gjort vårt arbete 

möjligt att genomföra. Först riktar vi ett stort tack til l vår handledare på KTH Haninge, Bengt Adol fi 

som med sin breda experti s och oerhörda erfarenhet inom byggbranschen har bidragi t med stöd och 

råd, under resans gång. Det har varit ovärderligt för arbetets utformning. 
 

Vi vill också lyfta fram handledare Viktoria Josefsson på JM Entreprenad AB som entusiastiskt och 

förbehållslöst  har  bidragi t  med  kontaktinf ormation  och  annat  för  examensarbetet  väsentligt 

material . Viktorias insats har vari t di rekt avgörande för arbetets färdigställande, och vi kan inte nog 

uttrycka vår tacksamhet. 
 

Ett stort tack ti ll Erik Ejdeholm, Master i Psykologi, Stockholm Universi tet, för hans djupa kunskaper 

inom vetenskapsteori och då speciellt inom kvali tativ metodik. 
 

Avslutningsvis  måste vi också tacka examinator Per Roald, KTH Haninge, som har föl jt oss i vårt 

arbete under denna avslutande period i programmet Byggteknik och Design. 



Sammanfattning 
 

I denna rapport undersöks vilka problem det finns i samarbetet mellan JM Entreprenad AB och dess 

underentreprenörer. 
 

Med hjälp av semistrukturerade intervjuer med arbetsledare och platschefer, från både 

underentreprenörer och JM Entrepren ad AB, har vi fått synpunkter på vilka dessa problem är, vad 

konsekvenserna bli r och eventuella lösningar på problemen. 
 

Åtta stycken punkter som vi kallar ”teman” i rapporten, har framförts från intervjukandidaterna. Det 

är punkter som påverkar samarbetet mellan parterna ute i produktionen. De lyder som föl jer: 
 

-     Säkerhet (arbetsmil jösäkerhet) 
 

-     Lagbas kontra arbetsledare 
 

-     Arbetsberedningar 
 

-     Samarbetet mellan olika underentreprenörer 
 

-     Möten (byggmöte och basmöte) 
 

-     Arbetslivserfarenhet 
 

-     Ändrings- och tilläggsarbeten 
 

-     Tidsplanering 
 

Den insamlande informationen är analyserad och presenterad enligt ovanstående teman med en 

tematisk analys. På så sätt bli r resul tatet överskådligt och lättare att presentera för läsaren. 
 

Vår slutsats är att samarbetet mellan JM Entreprenad A B och underentreprenörerna kan påverkas i 

posi tiv riktning om de åtta punkterna beaktas. Vi styrker denna slutsats med att samtliga teman är 

hämtade di rekt från idag aktiva arbetsledare och platschefer. 

 
 
 
 
 
 

Nyckelord:     Samarbete,     Huvudentreprenör,     Underentrep renör,     Platschef,     Arbetsledare, 

Byggbranschen, Teman, Ansvarig på plats, JM Entreprenad AB, Problem. 



Abstract 
 

In this report we investigate the problems in the cooperation between JM Entreprenad AB and i ts 

subcontractors. 
 

With the aid of semi constructed interviews with supervisors and foremen, from both the 

subcontractors and JM Entreprenad AB, we have received point of views on what these problems 

are, what the consequences are and eventual solutions to solve the problems. 
 

Eight points that we refer to as “themes” in the report, has been brought forth by interviewed 

supervisors and foremen. These are points that affect the cooperation between the two sides out in 

the production. They li st as follows: 
 

-     Safety 
 

-     Foreman or Supervisor 
 

-     Work preparations 
 

-     The cooperation between di fferent subcontractors 
 

-     Meetings 
 

-     Work experience 
 

-     Change and added work 
 

-     Planning 
 

The information received i s analyzed and presented according to themes derived with a thematic 

analysis. That ensures that the resul ts become easier to present to the reader. 

 
Our conclusion i s that the cooperation between JM Entreprenad AB and i ts subcontractors can be 

influenced in a posi tive di rection if these eight themes are considered. We underline this conclusion 

with the point that al l these themes derive s di rectly from supervisors and si te managers. 

 
 
 
 
 
 

Keyword:  Cooperation,  Contractor,  Sub contractor, Foreman, Supervisor, Construction industry, 

Theme, Responsible on si te, JM Entreprenad AB, Problems. 
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1. Innehåll 
 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens byggentreprenörer anli tar i stor grad underentreprenörer för att bistå i byggproduktionen. 

En underentreprenör kan anlitas för att utföra en mängd olika sorters tjänster, hel t efter 

huvudentreprenörens behov. Sådana tjänster kan exempelvis innebära takarbeten, installationer och 

markarbeten.  Det är inte alls ovanligt att underentreprenörer  står för större delen av  arbetet i 

byggprojektet,  huvudentreprenören  betraktas då mer som en samordnare än en utförare . Detta 

innebär att flera olika företag måste arbeta parallellt mot ett gemensamt mål. Huvudentreprenören 

är då beroende av ett väl fungerande samarbete med alla sina underentreprenörer. Skulle problem 

uppstå i samarbetet kan det ha en negativ effekt på det arbete som skal l utföras och det resul tat s om 

skal l uppnås. 

 

1.2 Huvudfråga 
 

Examensarbetet  har som huvuduppgi ft  att undersöka och belysa problem i samarbetet mellan 

huvudentreprenör  och underentreprenör  på arbetsledningsnivå.  Vi har val t att till sammans med 

erfarna platschefer och arbetsledare, uti f rån både beställarens och utförarens synvinkel , klargöra 

eventuella problem och brister i både samarbete  och kommunikation.  Det är med fokus på de 

problematiska punkterna i samarbetet som examensarbetet kretsar kring. 
 

Det övergripande resultatet i sin helhet, skall i slutändan utgöra grunden för lösningsförslag för de i 

undersökningen angivna problemen. Undersökningen som har genomförts är avsedd att gagna båda 

parter vilka ingår i det aktiva samarbetet. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

För att undvika en alltför bred kunskapskälla, måste nödvändiga avgränsningar göras i 

materialinsamlingen. Anledningen till ett sådant ingrepp beror av två orsaker – de ls beror det av att 

undersökningen kan bli för omfattande och komma för långt i från själva kärnfrågorna, och dels beror 

det av den begränsade  tiden för examensarbetets  utförande. Det är viktigt att arbetets storlek 

anpassas till den satta tidsramen. 
 

Informationsinhämtningen  för studien kommer att avgränsas, i all ra största möjliga mån, till att 

endast innefatta arbetsledni ngen, dvs. platscheferna och arbetsledarna, som är målet för vår studie . 

Men vi beaktar även andra källor såsom litteratur och för studien relevanta personer och 

intressenter. 

 

1.4 Lösningsmetoder 
 

Examensarbetet syftar till att beskriva människor involverad e i byggprocessens produktionsskede och 

hur dessa människor upplever, tolkar och förhåller sig till processen. Det är därför naturligt att den 

mest lämpliga vetenskapliga metodik bli r en s.k. kvalitativ undersökning, som bygger på 

semistrukturerade intervjuer (se 1.4.2) med tematisk analys (se 1.4.3). 
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1.4.1 Kvalitativ metod 

 
Vid utförandet av ett examensarbete är det av största vikt att föl ja en vetenskapligt metodisk praxis. 

För examensarbetet så har vi nyttjat en metod för materialinhämtning, som kallas f ör en kvali tativ 

metod. En sådan bygger ofta på intervjuer eller enkäter vid utförandet och i detta fall har vi val t att 

hämta kunskaper från den förstnämnda (en tydligare redogörelse för intervjuteknik föl jer vid kap 5). 
 

En  kvali tativ  undersökning  saknar  dock  en entydig  förklaring  och kan i stället  beskrivas  något 

godtyckligt, enligt Jan Hartman (2004). Han utrycker sig så här- ”Benämningen ””kvalitativ 

undersökning”” är ett uttryck som betecknar undersökningar av mycket olika karaktär. Det kan skilja 

sig åt när det gäller tekniken för hur man samlar in data, vad man är intresserad av och hur man 

analyserar data.” 
 

Vidare - ”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärden 

hos en individ eller en grupp individer” (Jan Hartman, 2004). 

 
Syftet med en kvali tativ metodik är inte att mäta mängder och antal från livlösa objekt, utan tolka 

den informationen som (i vårt fall) intervjukandidaten försöker förmedla. 

 
Sammanfattningsvis tolkar intervjukandidaten de processer som ske r inom produktionsskedet och 

har således inte en vetenskapligt korrekt beskrivning av verkligheten, beroende på olika 

livsförutsättningar, perceptuella filter och bias. Vårt arbete syftar til l att tolka deras uppfattning och 

erbjuda en vetenskapligt understöd tematisk analys över det material som uppdagats. 

Grundmaterialet är därför i andra ordalag, framtagna och bearbetade, subjektiva tolkningar. 

 
1.4.2 Semistrukturerad intervjuteknik 

 
För att interagera med intervjukandidaten och öppna upp för största möjli ga mängd information har 

arbetsgruppen valt en semistrukturerad intervjuteknik. En sådan intervjuteknik innebär att ett visst 

antal frågor ställ s i en viss ordning, men att den intervjuade kan formulera sig efter eget tycke. 

 
Det som framförallt gör intervj umetoden effektiv, ur kunskapssynpunkt, är att det finns möjligheter 

till att föl ja upp med frågor under själva intervjutill fället och att även få en vidare förståelse för 

intervjukandidatens  egna synsätt på plats (Carl sten, Engström, 1992). Att nyttja and ra metoder, i 

form av exempelvis enkäter, minimeras möjligheten till intressanta djupdykningar och föl jdfrågor, 

som kan vara nyttiga för den färdiga rapporten. Därför bli r den semistrukturerade intervjutekniken 

vårt val . 

 
1.4.3 Tematisk analys 

 
För att kunna systematisera och strukturera dessa ”tolkningar av tolkningar” föredras en tematisk 

analys. Detta för att inte gå vilse i en all t för stor och skilt avvikande kunskapsbank. Det innebär att 

arbetsgruppen strukturerar det insamlade materialet efter s.k. tem an som illustreras i figur1. Varje 

intervjukandidat kan då bidra till varje sådant tema utefter deras egna upplevelser och betraktelser. 

 
Det finns även nackdelar med tematisk analys, dessa är överföring (projection), insamling (sampling) 

och”  humör  och  stil”  (mood  and style)  (Boyatzis,  1998).    Boyatzis  beskriver  överföring  enligt 
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följande:”It  helps  us interact  with others,  but i t can also b ecome an obstacle to effective and 

insightful thematic analysis”. Vidare uttrycker Boyatzis “The stronger the researcher’s ideology or 

theory, the more he or she will be tempted to project his or her values or conceptuali zation of the 

event onto the people from whom the raw information has been collected”. Med detta menas att 

den som utför intervju börjar föra in sina egna önskemål och värderingar och börjar tillslut intervjua 

sig själv. 
 

Insamling och då menat insamlingskälla för informationen är också av största vikt. Boyatzis uttrycker 

”If the raw information that you are processing and analyzing i s full of contamination from factors or 

variables about which you are not aware, your analysis and therefore any subsequent interpretation 

i s doomed”. Är informationskällan felaktig eller missrepresentativ kan fel slutsatser dras. Gällande 

“humör och still” är detta också en stor ri sk.  Sinnesstämningen och preferenser hos den som 

intervjuar kan bli väldigt avgörande för det framhållna resul tatet. Dessa tre betänkligheter ansågs 

inte utgöra ett större problem då det var två intervjuutförare och intervjuerna utfördes under flera 

veckors tid. 
 

 
 
 

 
 

Figur  1.  Bilden  illustrerar  ett  moln  av  problem,  konsekvenser  och  lösningar  som  finns  i  byggbransch en.  Tematiska 
analysen strukturerar begreppen i en mer begriplig och tydlig kedja, från problem till lösning. 
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1.4.4 Tematisk verifikation 

 
För att säkerställa sanningshalten i de av intervjuerna erhållna teman, har s.k. basmötesprotokoll 

undersökts. Basmötesprotokoll nyttjas vid möten mellan underentreprenör och huvudentreprenör 

och är antecknade  redogörelser för vad som behandlas på mötena. Protokollen kommer inte att 

användas som en källa till resul tatet (se kap. 6),  utan kommer i stället att utgöra en verifikation för att 

antingen  bekräfta  eller  dementera  de  framkomna  temanas  relevans.  Redogörelse  för denna 

tematiska verifikation återfinns i slutsatsen (se kap. 8) av arbetet. 
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2. Nulägesbeskrivning 
 

 

2.1 Samarbetspartner 

Vårt examensarbete  sker i  samarbete  med  JM Entreprenad  AB,  en stor aktör på den svenska 

byggmarknaden, som likt många stora byggbolag val t att lägga ut en betydande del av sin 

verksamhet på underentreprenörer. Samarbetet mellan huvudentreprenören och 

underentreprenören  går att analysera  på många nivåer och ur olika perspektiv. Samarbetet på 

arbetsledningsnivå är det som är intressant för detta examensarbete. 

 

2.2 Processer, intressenter och handlingar. 
 

Byggprocessen  involverar  många  delar och steg.  I grova drag kan  processen  delas  in i  idéfas, 

projekteringsfas,  upphandlingsfas  och produktionsfas. Samtliga av dessa processer involverar en 

mängd  olika parter.  Var och en av dessa  parter producerar  en mängd olika handlingar. Det är 

huvudentreprenörens  arbetsledning som skall omvandla dessa teoretiska han dlingar til l fakti ska 

resul tat som illustreras i figur 2. 
 

 
 

Figur 2. Illustrationen beskriver hur bygghandlingar och dokument från intressenter i uppförandet av ett byggobjekt, går 
från teori till praktik, i ett nära samarbete mellan huvudentreprenör  och underentreprenör. 

 

 
 
 

2.3 Problematik och lösning 
 

Samtliga  handlingar  som  produceras  till  en  byggnation  genomgå r  en  rad  olika  granskningar. 

Granskningarna sker inom ramen av handlingen men även mellan olika handlingar. Ett exempel på 

detta är att installationshandlingar måste överensstämma med konstruktionshandlingar. Fel som inte 

korrigeras i projekteringsfasen kommer oundvikligen att uppdagas i produktionsfasen. Många av 

dessa fe l kommer konstruktionsmässigt och tidsmässigt att behöva lösas av arbetsledningen på plats. 

Underentreprenören utgör en stor del av produktionskapaci teten och bli r en oundviklig part i al la 

nödvändiga förändringar. Stora förändringar under produktionsfasen kommer att kräva stor 

flexibili tet och tålamod. Ett välfungerande samarbete mellan huvudentreprenör och 

underentreprenör på arbetsledningsnivå bli r därför hel t avgörande för ett lyckat p rojekt. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Mot bakgrund av tidigare kurser såsom Byggstyrning, Byggprocessen, Arbetsmil jö, och Planering av 

ett byggprojekt, och de kunskaper vi erhålli t från dem, har vi nu en grundläggande förståelse för de 

många processer som byggprojekt innefattar. I de kommande sidorna i vår undersökning presenterar 

vi nu våra kunskaper i syfte att redogöra vad vi lärt oss under de föreläsningar och li tteraturstudier 

som hör kurserna till. 
 

Under vår studietid på KTH har vi lärt oss samtliga vikti ga faser vid framställningen av ett byggobjekt, 

från början till projektslut och alla de inslag som föl jer längs vägen och di rekt påverkar det komplexa 

uppförandet av ett byggobjekt. 
 

Vi  har  även  fått  grundläggande   kunskaper  inom  områden  som  ledarskap,  arbe tsmil jö  och 

samarbetsproblematik  på byggarbetsplatser - kunskaper som vari t nödvändiga för att kunna förstå 

byggbranschens vardag och de människor som involveras i täta samarbeten med varandra. 

 
Det är nu den förståelsen och insikten som ligger till grund för oss som studenter att kunna utvärdera 

och analysera byggprocessens mest fysiskt intensiva skede på ett ak ademiskt och vetenskapligt sätt, 

med i detta fall , blick på samarbetet mellan huvudentreprenör och underentreprenör. 
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4. Faktainsamling 
 

För arbetet har vi val t att utföra intervjuer med arbetsledare och platschefer, s.k. semistrukturerade 

intervjuer (se 1.4.2). 

 
Primärt  har  samtliga  referat  och  ci tat  hämtats  från li tteratur  men  även  i från  de  genomförda 

intervjuerna. Tanken har i sådana lägen varit att peka på att den information som arbetet grundar sig 

på, har anknytning til l dagsläget och att de kunskaper som inhämtats är högst relevanta för idag. 

 
Inga  di rekta  mätningar  eller andra typer av observationer  har vari t nödvändiga  för att kunna 

genomföra examensarbetet. 
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5. Genomförandet 
 

 

5.1 Inledning 

Den materialinhämtning som gjorts för examensarbetets räkning, grundar sig på en semistrukturerad 

intervjuteknik (se 1.4.2). Intervjukandidaterna är platschefer och arbetsledare från både JM 

Entreprenad AB och anlitade underentreprenörer.  Underentreprenörerna har antingen ett aktivt 

samarbete i dagsläget eller har haft ett tidigare samarbete med JM Entreprenad AB. 
 

För att säkerställa den vetenskapliga kvali teten har vi val t att intervjua 14 stycken kandidater, åtta 

stycken  från JM Entreprenad  AB och sex stycken från underentreprenörerna.  Det är viktigt för 

arbetsgruppen att varje part får komma til l uttryck på lika villkor och att arbetsgruppen står över alla 

anklagelser om partiskhet, då examensarbete är ett samarbete med JM Entreprenad AB (arbetet är 

således ini tierat av författarna). 
 

Intervjuade underentreprenörer använder sig av olika system för att ti tulera och markera inbördes 

rang. Varje företag har ett eget system och dessa ti tlar kan ibland vara förvi rra nde. När vi refererar 

till en underentreprenör kommer personen att ti tuleras enligt dess inbördes rang mot JM 

Entreprenad  AB. En lagbas  hos en underentreprenör  har motsvarande  rang som platschef och 

kommer således att ti tuleras som platschef. 
 

Underentreprenörerna är: 
 

AB Smederna 
 

Från Stan Byggnads AB 
 

Veckholms Plåt och Entreprenad AB 

E-Trafik i Stockholm AB 

AB CJ Björnberg 
 

Då kunskaper och erfarenheter från arbetsledare och platschefer är centrala för vår 

problemformulering,  är  intervjuer  en  metod  att  föredra.  Massutskick  av  enkäter  och färdiga 

frågeformulär som al ternativ metod har inte vari t aktuell t för oss, av den anledningen att eventuella 

fallgropar och uteblivna intressanta konstateranden från våra intervjukandidater kunnat gå 

förlorade.  Fallgropar  med  enkäter  kan enligt  oss vara att kandidaten  snarare  skyndar  igenom 

frågorna än att vederbörande faktiskt svarar utförligt, sina åsikter. Att i stället få tala fri tt och uttrycka 

sina erfarenheter under en intervju, blev därför vår metod. 

 
5.2 Fördelar och nackdelar med intervjubaserad metodik. 

 

Med alla vetenskapliga metoder finns fördelar och nackdelar. Heine Andersen (1994) beskriver 

följande kring intervjuteknikens styrkor och svagheter: 
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Fördelar 
 

 Den intervjuade kan besvara frågorna mycket nyanserat , speciellt när det gäller atti tyder, 

värderingar och komplicerade sammanhang. 
 

    Möjligt att ställa mängder av olika frågor. Svar med hög validi tet kan erhållas. 
 

    Större svarsvillighet. 
 

    Säker att det är intervjupersonen och inte någon annan som svarar. 
 

    Möjlighet till kontroll av svarens till förli tlighet. 
 

    Svaren är lätta att bearbeta och formalisera. 
 
Nackdelar 

 
    Metoden är dyr och det är tidskrävande att utföra intervjun. 

 
    Intervjuledaren påverkar och vrider intervjun i en viss riktning, dvs. intervjun bli r överst yrd. 

 
    Viss möjlighet att de intervjuade inte får exakt samma frågor. 

 
    Stor mängd i rrelevant information. 

 
    Bearbetningen av informationen är tidskrävande. 

 
5.3 Den ursprungliga frågeställningen 

För  projektbeskrivningen   och  förstudien   formulerades   en   frågeställning   med  fem  stycken 

huvudfrågor: 

 
 Vilka är de problem som platschefer och arbetsledare möter i si tt samarbete med respektive 

motpart (huvudentreprenör/underentreprenör)? 
 

    Vilka är de återkommande problem som behöver adresseras? 
 

    Vad är orsaken till att problemen uppstår? 
 

    Vilken inverkan har ett eventuell t bristande samarbete på slutresul tatet? 
 

    Vilka åtgärder behöver implementeras för att korrigera de problem som studien påvisat? 

 
5.4 Revidering 

 

För att besvara rapportens problemformulering under själ va intervjusi tuationen omformulerades 

frågeställningen för att var mer ”konversationsanpassad”: 
 

    Vilka problem stöter ni på i samarbetet med huvudentreprenör/underentreprenör? 
 

    Är det ett återkommande problem? 
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    Vilken inverkan har dåligt samarbete haft på de byggen som du har varit på? 
 

    Vad skulle man kunna göra för att motverka problemen? 
 

 Om du fick möjligheten att nämna en specifik sak som du vill bättra på idag (i samarbetet), 

vad skulle det kunna vara? 

 
Anledningen till att vi val t just dessa frågor till våra intervjuer, är att de är mycket lika 

frågeställningens fem frågor. Detta för att rent prakti skt underlätta vår analys och hel t enkel t kunna 

besvara frågeställningen. 

 

5.5 Ytterligare revidering 
 

Under första intervjun blev det dock uppenbart att intervjufr ågorna var för snarlika varandra och 

blev således överflödiga. Frågorna ett, två och tre mynnade ut i samma typ av svar, varvid det blev 

nödvändigt att reducera dessa till endast en fråga för nästkommande intervjuer, vilket innebar att vi 

nu endast nyttjade 4 frågor: 
 

    Vilka problem stöter ni på i samarbetet med huvudentreprenör/underentreprenör? 
 

    Vilken inverkan har dåligt samarbete haft på de byggen som du har vari t på? 
 

 Om du fick möjligheten att nämna en specifik sak som du vill bättra på idag (i samarbetet ), 

vad skulle det kunna vara?... 
 

    ...och vilka lösningar finns på problemen? 
 

Ytterligare redigering av intervjufrågorna inträffade verbal t emellanåt. Vid de till fällen som några 

utav frågorna blev besvarade, indi rekt, valde vi att inte trycka på de frågorna. Det skulle inge en 

känsla av överdriven formalitet och därmed underminera stämningen. 

 

5.6 Teman 
 

Resultatet under kapi tel sex grundar sig på tematisk analys (se 1.4.3). Det kräver att intervjuerna 

fokuserar  och  tar  hänsyn  till  teman  som kandidaterna  omnämner.  Dessa teman  är nyckelord 

hämtade från varje intervjutillfälle, och är vad vi betraktar som viktiga punkter som kandidaterna 

belyser. De läggs all tså till för varje intervju, i ett dokument. Här nedan beskrivs ett fiktivt exempel 

för att illustrera en sådan analys. 
 

Exempel 
 

Vi intervjuar PC Hans. 
 

Fråga: ” Vilka problem stöter ni på i samarbetet med underentreprenör? 
 

PC: ”Varje dag jag går ut och tittar runt på bygget, så märker jag en hel del gubbar som saknar hjälm. 

Då måste jag gå fram till honom och påminna honom om säkerhetsföreskrifterna. Det är bara slöseri 

med min tid”. 
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Varje platschef ansvarar vid varje byggarbetsplats för arbetsmil jön och säkerheten. Det är 

platschefens arbetsuppgift att gå ut på byggarbetsplatsen för att kontrollera säkerheten. 

Skyddshjälm är en viktig de l i byggnadsarbetarnas personliga skyddsutrustning och användandet ett 

krav på alla byggarbetsplatser. ”Gubbar” är ett synonym till byggnadsarbetare och används oavsett 

kön. De gubbar/byggnadsarbetare  som platschefen syftar på är anställda hos underentreprenören. 
 

Förtydligande 
 

Uti från det här intervjuexemplet  skulle en rimlig analys avslöja ett par teman som exempelvis; 

Säkerhet, Stress, och Kommunikation.  Dessa teman lyfts ut och nedtecknas på ett specialdokument. 

Dokumentet används senare för kommande intervjuer och fylls sedermera på med nya teman från 

varje enskild intervju. Vi pekar också på varje tema för våra nästkommande  kandidater, för att 

underlätta intervjun då den här typen av frågor och tankegångar kan vara ovant för våra kandidater. 

Syftet med återföringen av teman under mötena är inte att på något sätt påverka den speci fika 

informationen som intervjukandidaten lämnar, utan att uppmuntra intervjukandidaten att beskriva 

sin egen upplevda verklighet. 

 

5.7 Utförandet 
 

Det fakti ska utförandet av intervjuerna började med en kontaktli sta i från vår handledare på JM 

Entreprenad  AB,  Viktoria  Josefsson.  Kontaktli stan  innehöll  kontaktinformation  till åtta stycken 

platschefer och arbetsledare. Urvalet betraktar vi som sl umpmässigt och består av både män och 

kvinnor med skilda erfarenheter och varierande åldrar. 
 

”Oavsett hur li ten undersökningen är, bör man all tid sträva efter att få ett så representativt urval 

som möjligt” (Judi th Bell, 2000). Det är all tså av största vik t att urvalet av våra intervjukandidater 

återspeglar byggbranschen till största möjliga mån. 
 

Kontaktinformationen till underentreprenörer höll s av de intervjukandidater på JM Entreprenad AB 

vi mötte. Det var all tså rekommendationer från deras sida. 1 

 
Med vår kontaktinformation hade vi nu alltså möjligheten att antingen ringa eller skicka ett e-mail . Vi 

beslöt oss emellertid att göra båda. Först skickades ett e-mai l till samtliga intervjukandidater för att 

förse dem med bakgrundsinformation  om varför just de är kontaktade av oss. Därefter blev det 

relevant för oss att också ringa vederbörande och avtala tid och mötesplats. För enkelhetens skul l 

erbjöd vi oss att besöka dem på sin arbetspl ats vid en tidpunkt som inte gjorde all t för stort anspråk 

på deras arbetstid. 
 

Det finns även en bakomliggande tanke med att besöka våra kandidater på deras egen arbetsplats. 

Vår  tanke  var  att  det  i  sådana  fall  skulle  inge  en  lugnande  effekt  hos  våra  till frågade,  en 

trygghetskänsla som kanske skulle tillåta en mer avspänd och l ättrörlig diskussion. 
 
 

 
1 

Att e rh å lla referenser ti ll u n derentre prenö ren från anställda h os h uvu dentrep renö ren a nser vi i nte i nnebär n ågra p roblem 

gä l lande p artiskhet, e ller u ndere ntrepre nörens fö rmåga att a vge sann ingsenlig o ch k vali tativ i n fo rmation . 
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Mötet med våra kandidater utspelade sig under 15-30 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med 

diktafon. Dock önskade en av de intervjuade att få undslippa inspelning, varpå vi i stället antecknade 

för hand. Vi förklarade också att alla medverkande är anonyma och således kan känna sig trygga med 

att delge sina synpunkter. Dock har vi val t att ”ti tulera” kandidaterna efter deras yrkesroll . 
 

Det finns naturligtvis ri sker med ett intervjubaserat förfarande. Risken finns att intervjukandid aten 

upplever en viss tvekan inför att medverka. Det finns även en ri sk att den intervjuade har svårt att 

delge någon relevant information, vilket kan bero på att kandidaten är rädd för repressalier, är blyg, 

inte tänkte igenom eller inte kan bidra i ämnet. 

 

5.8 Analys av teman 
 

Efter varje intervju sammanställdes den inspelade informationen i ett skri ftligt dokument, baserat på 

teman som kandidaten pratade om. Detta gjordes samma dag för att informationen skulle vara så 

”färsk” som möjligt, då värdefulla insikter tillkommit arbetsgruppen under själva intervjun. 
 

Ingreppet omnämner vi som en ”tema-analys”, med syftet att analysera och undersöka 

intervjukandidatens  budskap.  Det gjordes  uti från  två huvudfrågor:  ”Vad  är den underliggande 

betydelsen av det personen försöker att säga? Vi lka nyckelord/teman finner vi som är relevanta för 

vår rapport?”. 
 

De teman och nyckelord som uppdagades, nedtecknades i grova drag och var oftast inte ordagranna 

ci tat, utan var snarare referat. Det viktigaste var att få fram själva k ärnan i vad intervjukandidaten 

ville uttrycka. 
 

Informationen  nedtecknades  i  grova  drag  utan  någon  speci fik  struktur.  Det resulterade  i  att 

analysdokumentet blev något svårläst och grov t styckeindelat. För den oinvigde kan det tyckas vara 

svårläst. Dock inte för arbetsgruppen då texten återspeglar vår tolkning av det intervjukandidaten 

återgivi t. 
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6. Resultat 
 

 

6.1 Inledning 

I  detta  stycke  övergår  föregående  analys  til l  ett resul tat.  Den  analys  som utfördes  vid varje 

intervjutillfälle skall här fil treras och komprimeras til l ett strukturerat slutresultat. Efter att ha utfört 

analys på samtliga intervjukandidater, uppdagades 19 teman. Alla 19 teman kommer dock inte att 

redovisas här nedan, utan i stället kommer åtta teman som upplevts mer relevanta för arbetet att 

beskrivas. Elva stycken teman har all tså val ts bort. Anledningen till det är att dessa teman inte 

återkommit vid varje intervjutillfälle och att de endast omnämnts vid några enstaka tillf ällen. Vidare 

angränsar några utav dem till de teman som vi har val t att presentera, vilket skulle kunna upplevas 

som all tför repeti tivt. 
 

Vi  väl jer  att endast  redogöra  för de  teman  där intervjukandidaterna  haft större  utläggningar, 

intressanta beskrivningar och relevanta åtgärdsförlag. 

 
6.1.1 Bortvalda teman 

 
De elva teman som val ts bort är föl jande: Ordning, Underentreprenörens leveranser, Effektivi tet, 

Arbetsgången  med huvudentreprenören,  Vi ten, ID06, Missförstånd,  Förseningar,  Uppföl jning av 

åtgärder, Ansvarsfördelning, och Stress. 

 
6.1.2 Utvalda teman 

 
Säkerhet, Lagbas kontra arbetsledare, Arbetsberedningar, Samarbete mellan olika 

underentreprenörer, Möten, Arbetslivserfarenhet, Ändrings - och tilläggsarbeten och Tidsplanering. 

 
Varje tema kommer att redovisas med tillhörande problematik, konsekvenser och lösningar. 

Förkortningar: PC = platschef, AL = arbetsledare, HE = huvudentreprenör, UE = underentreprenör. 

6.2 Tema 1 – Säkerhet 
 

Säkerheten var en av de frågor som dök upp ganska tidigt i intervjuerna, från hu vudentreprenörens 

sida. Huvudentreprenörens  arbetsledning är ansvarig för arbetsmil jön för samtliga som vistas på 

byggarbetsplatsen. Skulle en olycka inträffa och arbetsmiljöskyddet ha brusti t är det arbetsledningen 

som kommer att stå till svars. 

 
Problematik 

 
 Det finns brister i användandet av den personliga skyddsutrustningen,  enligt en AL hos 

huvudentreprenören. Underentreprenörer som dyker upp på arbetsplatsen saknar ibland all 

nödvändig skyddsutrustning, men även erfarenhet av att vistas på en byggarbets plats och 

det säkerhetstänkande som krävs. Fallet kan även vara att skyddsutrustningen inte används i 

alla lägen trots att den finns tillgänglig. 
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 Både  PC och AL hos HE upplever  att  byggnadsarbetare  ibland  väl jer att utsätta sig för 

ri skfyllda moment, som att exempelvis oaktsamt hoppa över skyddsräcken på höga höjder 

i stället för att gå runt. Ytterligare exempel kan vara att arbetarna inte går och hämtar en 

skyddssele eller annan nödvändig skyddsutrustning utan utför arbetet lite snabbt i tron om 

att inget kommer att hända. 

 

 Motsvarande platschefer och arbetsledare hos u nderentreprenörerna uttryckte vidare att 

säkerheten givetvis var viktig men ingen större informationsmängd gavs och inga anekdoter 

eller historier om bristande säkerhet nämndes. Några av de int ervjuade nämnde också att 

den bristande tiden ”kanske” skulle kunna vara en bidragande faktor. 
 

Konsekvenser 
 

 Enligt   en   AL   på   JM  Entreprenad   AB  uppstår  det  följdförseningar   p.g.a.  bristande 

säkerhetsåtgärder; En underentreprenör monterade inte skyddsräcken i den utsträckning 

som var nödvändig. Det fanns ”hål i räcke t” som innebar att en person skulle kunna kliva ut 

från kanten och ramla ned. Som en konsekvens av det bristfälliga montaget, vägrade en 

efterföl jande underentreprenör att beträda bygget till s problemet var åtgärdat. 

 
 En AL från JM Entreprenad AB berättar att det bli r mer stress till föl jd av säkerhetsfrågor som 

inte efterlevs hos UE, varpå möten måste anordnas, eller mai l måste skickas med klagomål . 

– ”För det mesta så funkar det ju men sen får man ju trycka på vissa”. 
 

    En annan AL på JM Entreprenad AB berättar att han i extrema fall har fått ”skicka hem” 

arbetare som inte föl jt de säkerhetsföreskri fter som avtalats, varpå arbetet blivit lidande. 
 

 En  AL  hos  JM Entreprenad  AB  uttryckte  att  bristerna  i  sådana  här  sammanhang  inte 

nödvändigtvis behöver leda til l ekonomiska problem, men kunde däremot leda till 

spänningar och i rritation i samarbetet. I värsta fal l kunde detta leda til l att arbetsmoment 

inte kunde utföras p.g.a. bristande säkerhet. 
 

Lösningar 
 

 Det finns en balansgång i de krav som måste ställas på UE. En hårdare atti tyd eller all tför 

bestämda krav kan ge motsatt effekt vad beträffar samarbetsklimatet enligt en PC från JM 

Entreprenad  AB.  Han betonar  att man visserligen  diskuterar  bristande  säkerh et under 

ekonomimöten, om det är ett återkommande problem, men samtidigt ”vill man ju inte börja 

med rött kort på en gång!”. 

 

6.3 Tema 2 – Lagbas kontra arbetsledare 

Det finns problem vad gäller arbetsledarens (UE) frånvaro på byggarbetsplatsen. Flera arbet sledare 

hos JM Entreprenad AB hävdar att det kunde uppstå problem i kommunikationen. 
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Problematik 
 

 Vid ett intervjutillfälle säger en AL hos JM Entreprenad AB ”Ett klassiskt problem är att man 

köper upp en entreprenör med arbetsledning, och sedan dyker int e arbetsledningen upp och 

sköter sitt jobb till hundra procent”. 
 

 För andra AL/PC är frågan ännu mer betydande – ”De ska fan all tid vara här! (Men det beror 

på upphandlingen). Det är jobbigt att behöva maila AL (UE) för olika saker!”. 
 

Konsekvenser 
 

 Då AL inte all tid är närvarande, resul terar det i att vederbörande inte all tid är ”up to date 

med vad som sker” säger en AL hos JM Entreprenad AB. 

 

 En frånvarande AL (UE) leder till mer arbete för JM Entreprenad AB´s arbetsledning. Man är 

för snäll som HE och hjälpe r UE med att visa (förklara) på ri tningarna, trots att UE egentligen 

skal l veta vad som skal l göras, påpekar en AL hos JM Entreprenad AB. 

 
Lösningar 

 
    Oftast har respektive UE en arbetsledare med sig, i andra fal l har man skickat med en lagbas. 

Arbetsledare hos JM Entreprenad AB beskriver att det skulle fungera bättre med en lagbas 

som arbetsledning vid utförandet. ”Lagbasen är all tid på plats och alltid insatt i det som 

sker”. 

 

    Det är viktigt att meddelanden förs fram i tid och att alla är införstådda med vad som gäller. 

Därför poängterar en AL hos JM Entreprenad AB att ”Kan man inte mötas, så ringer jag. Maila 

är det si sta jag gör”. 

 

    Att förse en lagbas med mera befogenheter är väldigt effektivt, enligt PC (UE). 
 

    En lagbas med mycket befogenheter är mer lämpligt än en frånvarande arbetsledare, enligt 

PC hos UE. 
 

    En PC (UE) uttrycker att deras lagbas ”har en hel del att säga til l om”. De har oftast en 

platschef (arbetsledare) som är närvarande hela tiden, oftast med bara ett projekt åt gången. 

 
6.4 Tema 3 – Arbetsberedningar 

 

Vid komplexa arbetsmoment och då ritningarna är bristfälliga och svårtydda, uppstår oklarheter och 

missförstånd  kring vad,  när och hur vissa arbetsmoment  skall  utföras.  Detta leder till  en hög 

arbetsbelastning och stress för både HE och UE (arbetsledningen). 

 
Arbetsberedningar är inte omnämnt som något problem i sig bland våra intervjukandidater, utan 

betraktas  mer som ett viktigt inslag i produktionen  som motverkar problem. Arbetsledare  och 

platschefer har framfört vikten av att genomföra arbetsbe redningar. 
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Problematik 
 

    En intervjukandidat (AL, JM Entreprenad AB) förklarar att vissa moment är ”knepigare” och 

komplicerade. Därför kan det lätt uppstå missförstånd om själva utförandet. 
 

 Under ett intervjutillfälle diskuteras olika problem och intervjukandidaterna får en fråga om 

stress.   AL (JM Entreprenad AB) bekräftar då att stress är ett stort problem men även att 

arbetsberedningar är ett bra sätt att lösa det. 
 

Konsekvenser 
 

 Med arbetsberedningar jobbar man inte ”i och på varandra” som en AL (JM Entreprenad AB) 

beskriver  det och syftar på underentreprenörerna  som många  gånger jobbar tätt inpå 

varandra. 
 

Lösningar 
 

 För att få bukt med några av de problem som besvärligare arbetsmoment innebär, nyttjar 

arbetsledarna och platscheferna (JM Entreprenad AB) arbetsberedningar. Sådana innebär att 

man utförligt går igenom exakt vad som skal l göras för olika arbetsmoment, för att undvika 

missförstånd. 

 

 En PC och AL från JM Entreprenad AB påpekar att arbetsberedningar inte alltid används. T.ex. 

inte  då en dörrkarm  ska monteras,  utan  vid mer komplexa  si tuationer. Beredningarna 

underlättar då arbetet och missförstånden bli r färre till följd. ”Arbetsberedningen är en av de 

viktigaste posterna att styra, det röjer undan vår ””vardagslunk”” med 90 procent, kan man 

säga”. 

 
 En annan AL berättar: ”Arbetsberedningar  är mycket viktiga så att alla inblandade, vilket 

även innebär byggarbetarna, bli r varse om vad som skal l göras.” Men det får inte ta för lång 

tid, enligt en AL (JM Entreprenad AB). ”Högst en kvart, tjugo minu ter”. 
 

 En lösning som skulle kunna motverka problem, utöver de vanliga arbetsberedningarna, är 

med hjälp av vad en PC (UE) kallar en ”informationsterminal” på byggena. Med detta menas 

någon  form  av  byggbod  utrustad  med  projektor  eller liknande  för 3D -visuali sering  av 

ri tningar. 

 
6.5 Tema 4 - Samarbete mellan olika underentreprenörer 

 

Temat återkom vid ett par intervjutill fällen, särskil t bland arbetsledare/projektledare på 

underentreprenörssidan.  Samarbetet mellan olika underentreprenörer  kan inhysa ri skmoment  i 

produktionen, och vidare påverka samarbetet med huvudentreprenören. 
 

Problematik 
 

 En arbetsledare från JM Entreprenad AB säger ”Ibland fungerar det sämre mellan UE, men 

kommunikationen ska ju funka ändå. I anläggning så jobbar UE efter varandra och inte p å 

varandra som i Hus”. 
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    Samarbetet kan brista då antalet UE är för många kring samma utförande. Det leder all tså till 

spänningar. ”Max någon elektriker och ev. VVS -tekniker”, enligt PC (UE). 
 

    Ibland har samarbetet brusti t så pass att ”det nästan har uppstått  handgemäng” mellan 

underentreprenörerna, säger en AL (JM Entreprenad AB). 
 

Konsekvenser 
 

 Ett  exempel   som  omnämns   av  en  arbetsledare   (UE)  är  de  till fällen  då  en  annan 

underentreprenör, på samma arbetsplats, bli r sen med ett utförande. Då uppstår 

följdförseni ngar. 
 

Lösningar 
 

 Sammansvetsa  olika professioner  inom  samma  avtal  och företag  (UE) . Då lär de sig att 

anpassa sig till varandra och själva utförandet, säger en AL från JM Entreprenad AB. 
 

 Då en kandidat (AL, JM Entreprenad AB) till frågades om fördelar med underentreprenörer 

som är mer specialiserade på si tt enskilda område, svarade vederbörande att det både är bra 

och dåligt. Fördelen är att UE då behärskar sin ”gebi t” mer korrekt, men dåligt eftersom 

antalet UE då ökar och även samordningen mellan dem. 

 

6.6 Tema 5- Möten 
Möten är ett mycket viktigt inslag i byggarbetsplatsens vardag. Startmöten, byggmöten, basmöten 

och veckomöten genomförs i olika utsträckning beroende på AL och PC. Så här har våra 

intervjukandidater uttryckt sig kring temat: 
 

Problematik 
 

 Problem vad beträffar möten är NÄR dessa inträffar och vilka som INTE del tar. Arbetsledare 

(JM Entreprenad AB) har berättat att det är viktigt att alla berörda parter för ett utförande 

bör vara närvarande, så att alla är med på vad som skal l hända. 
 

 Ett   annat   problem   som   omnämnts   är   att   det   ibland   bli r   en   dialog   mellan   två 

individer/arbetare på plats (på bygget), i stället för att saken tas upp i ett gruppmöte där alla 

är medverkande  di rekt. AL (UE) menar att det bli r små diskussioner som leder til l rena 

”hörsägen”. Det bli r inte tydligt vad som gäller. 
 

 Möten kan ibland vara ineffektiva, säger en arbetsledare på JM Entreprenad AB. Det händer 

att  många  underentreprenörer  sitter med  under hela mötet,  trots  att de  kanske  bara 

behöver vara med under någon enstaka punkt som de undrar kring. 
 

Konsekvenser 
 

 Det är naturligtvis viktigt med möten, annars uppstår det missförstånd oundvikligen. Detta 

förekommer ofta och kan gälla i stort sett vad som helst. ”Missförstånd leder många gånger 

till föl jdförseningar!”, säger en AL (UE). 
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Lösningar 
 

 En arbetsledare från UE-sidan säger att UE borde vara med tidigare, i byggprocessen, t.o.m. 

redan i projekteringsskedet. Han uttrycker att om man kommer med tidigare i projekteringen 

kan arbetet bli mycket billigare. ”Vi för ofta en dial og både med PC (JM Entreprenad AB) och 

konstruktör”. 
 

 En PC (JM Entreprenad AB) säger ”I ett projekt som jag var med i, innan projektet börjat, 

hölls en rad möten där även vi på anläggning fick vara med och tycka och tänka”. Detta är bra 

tycker platschefen eftersom projektörerna då fick höra vad som kan fungera/inte fungera. 

 

6.7 Tema 6- Arbetslivserfarenhet 
 

Det här temat belystes inte av alla intervjukandidater från både UE och HE. Dock var det ett par utav 

arbetsledarna/montageledarna  från UE-sidan som betonade vikten av erfarenhet och de problem 

som kan uppstå i samarbetet med oerfarna PC/AL. 
 

Problematik 
 

 En platschef (UE) säger - ”90 % av al la konstruktörer saknar kompetens att ri ta ri tningar som 

går att omsätta i verkligheten”. 
 

 Ett problem  är att oerfarna platschefer och arbetsledare  saknar den detaljkunskap  som 

underentreprenören har, enligt AL (UE). 

 
Konsekvenser 

 
 Det saknas PC som har en lång erfarenhet. Man kommer til l kontoret för snabbt! Man missar 

den praktiska bi ten! Det går för fort så det kan skära sig med HE samarbetsmässigt, säger en 

AL (UE). 

 
 En annan AL (UE) påstår – Är inte PC/AL till räckligt erfaren från tidigare samarbeten, men 

även som PC/AL generell t, kan det bli problematiskt vid problemlösning. 

 
 Konstruktörer kan sakna kunskaper från verkliga fall. Det leder til l felaktiga ri tningar som inte 

stämmer överens med verkligheten. ”De (nyutexaminerade konstruktörer) har för bråttom 

ut, man vill göra karriär snabbt! Enligt PC och AL (JM Entreprenad AB). 

 
Lösningar 

 
 En arbetsledare  hos en av de  intervj uade UE pratar om hur vederbörande  bemöter en 

oerfaren PC/AL, från huvudentreprenören. ”Arbetslivserfarenheten kan variera från platschef 

till platschef. Om det bli r problem så får man leva med det. Om någon ger ett osäkert intryck 

får man lära platschefen. Dock behöver inte en erfaren PC vara duktigare än en 

nyutexaminerad PC på bygget! En erfaren kan ha gjort fe l i 40 år!” 
 

 Som en lösning  på problemen med konstruktörer vilka gör felaktiga ri tningar, säger en 

arbetsledare på JM Entreprenad AB - ”Jag tror att (ingenjörerna/konstruktörerna) skulle tjäna 

på att jobba som PC/AL nåt år innan de jobbar på kontor!”. 
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6.8 Tema 7 – Ändrings- och tilläggsarbeten 
 

Ändrings- och tilläggsarbeten i byggproduktionen är enligt arbetsledarna och platscheferna snarare 

regel än undantag. 

 
Problematik 

 
    ”Det är all tid problem, det är sånt som till kommer ofta”, understryker en utav arbetsledarna 

på JM Entreprenad AB. 
 

 Det  problem   som  kretsar  kring  temat  ÄTA  är  bland  annat  att  UE  ibland  brister  i 

dagbokshanteringen och att skriva underrättelser, enligt AL (JM Entreprenad AB). 

 
 Vidare säger samma arbetsledare att UE emellanåt ”dyker upp” med endast en faktura - ”Det 

händer ganska ofta”. 
 

 En AL på underentreprenörssidan betonar – ”ÄTA innebär all tid problem! Ingen gillar ÄTA! 

inte ens de som skriver dem. Det är ju bättre om man kan åka ti ll ett jobb, göra det och sen 

skicka en faktura. That’s i t!”. 
 

 En AL hos en av de  kontaktade  underentreprenörerna  uttrycker att äldre PC sällan har 

kunskaper i AB04 och att det är däri som problemen uppstår ” Ansvarsfrågan ändras inte, 

men det är där alla problem hamnar”. 

 
Konsekvenser 

 
 Bristande kunskaper i ÄTA-hanteringen, d.v.s. hur ÄTA anmäls, leder oftast til l problem, eller 

som en intervjukandidat (PC hos UE) säger - ”Där uppstår 99,9% av alla problem (med ÄTA)”. 

 
Lösningar 

 
    En  PC och AL (JM Entreprenad  AB)  önskar,  som lösning  på ÄTA -hanteringen,  ett slags 

standarddokument för ÄTA. ”Det vore något!”. 
 

 ”Se till att dokumentera. Gör en korrekt ÄTA baserat på kontraktsvillkoren, då bli r det sällan 

problem.  Det är bara när man inte har dokumenterat  och gör di ffusa ÄTA som det blir 

problem. Där har projektledaren (AL hos UE) till sammans med lagbasen ett stort ansvar! Ta 

gärna kort och skriv ned”, enligt en PC (UE). 
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6.9 Tema 8 – Tidsplanering 
 

”En väl upplagd och konsekvent genomförd planering utgör en av de mest betydelsefulla 

förutsättningarna för ett bra produktionsresul tat”,  säger Uno Nordstrand och Ervin Révai i sin bok 

Byggstyrning (2002). Men att föl ja tidplanen ute på byggarbetsplatser är inte alltid hel t 

oproblematisk. 
 

Problematik 
 

 För korta tidplaner är mycket påfrestande säger en AL (UE). ”Alla bli r lidande av för stressiga 

tidplaner”. Det är tidspressen som är det största problemet. 

 
 Ett annat problem som omnämndes var att bygget inte startar när det är sagt a tt starta, 

uttrycker PC (UE). 
 

Konsekvenser 
 

    ”Det  är  inte  alltid  billigare  att  hålla  tajta  tidplaner”.  Det  bli r  då  mer  konflikter  och 

slutproduktionen kan bli av sämre kvalitet (AL UE). 
 

 Tidplaner påverkas också av leveranser som inte håller utlovade tider. D et kan leda till 

i rritation och frustration, i värsta fal l bli r även samarbetet mellan UE och HE lidande, enligt 

PC (UE). 
 

 Tidplaner som inte håll s kan leda till att arbetarna hos JM Entreprenad AB får arbeta ö vertid, 

enligt AL (JM Entreprenad AB). 

 
Lösningar 

 
    Ordning och reda vid leveranser är en god lösning på tidsplaneproblemen, säger en AL från 

en UE. ”Har man alla gre jer på plats vid start skulle vi korta byggtiderna mycket!”. 
 

 Vidare säger samma AL att ”mer slack”, dvs. mer utrymme för försenade l everanser, skulle 

vara till hjälp. 

 

 En mer posi tiv  PC (JM Entreprenad  AB)  ser inte  fördröjningar i tidplanen som ett icke 

hanterbart  problem.  ”Fördröjningar  är  vanligt,  ri tningar  som  inte  dyker upp i tid och 

oväntade revideringar leder till att man får komma på snabba lösningar. Problem är till för att 

lösas!”. 

 
 En lösning skulle också kunna vara, vid de tidpunkter då UE inte hinner färdigställa ett arbete 

enligt avtal , att kräva vi te (AL, JM Entreprenad AB). 

 
    ”Ge oss 30 % mer tid *skratt*. Då har vi löst alla problem”, skämtar en underentreprenör 

(PC, UE). 
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7. Diskussion 
 

 

7.1 Kritik 

Hela proceduren, visste vi , skulle bli svårhanterlig att sammanställa i en vetenskapligt korrekt rapport 

eftersom vår valda metod för utförandet bygger på intervjukandidaters  subj ektiva upplevelser. 

Därför är det viktigt att betrakta resultatet i rapporten som ett referat eller rena åsikter utan tydliga 

vetenskapliga belägg. 
 

För övrigt vil l vi också påpeka att om vi hade haft möjlighet till att utföra en längre observation inom 

ämnesområdet, så hade vi inte vari t tvungna att behöva förli ta oss så mycket på intervjuerna. Vi hade 

på så sätt kunnat observera negativa aspekter i samarbetet mellan underentreprenör och 

huvudentreprenör; händelser som intervjukandidaterna själva inte har t änkt på, eller vill berätta. 

Men  i  motsats  till  vår självkri tik  är det resultat som presenterats faktiska punkter som önskas 

förbättras eller lyftas fram, på begäran av yrkesverksamma arbetsledare och platschefer. Rapporten 

är därför mer att betrakta som e n förlängd arm eller ett språkrör för våra intervjukandidater – en 

sammanställning av önskemål . 

 

7.2 Vidare studier 
 

Vi rekommenderar vidare studier i ämnet för att få en mer grundläggande förståelse av en eventuell 

samarbetsproblematik i den dagsaktuella by ggproduktionen. Sådana studier kan vara i form av mer 

fördjupade intervjuer och mer utförliga observationer i entreprenörernas vardag. På så sätt kan man 

erhålla fler teman än vad som redovisas här, och således få fler insikter i vad som behöver åtgärdas 

för att nå ett förbättrat samarbete. 

 
En tanke med vår undersökning är att uppmuntra efterkommande studenter i vår utbildning att 

kanske  känna intresse  för kärnfrågan  vi  lyfter fram i  rapporten,  och därefter ta vid med egna 

undersökningar. 

 
Som författare  anser vi att samarbetsproblematiken  ständigt behöver ses över och därför är det 

viktigt att inte se denna rapport som ett arbete som redan har utarmat det väsentligaste i frågan om 

bristande samarbete. Rapporten är endast vad vi betraktar det som; ett fotogra fi ur verkligheten, ett 

ögonblick, som imorgon kan te sig annorlunda (illustreras i figur 3). Därför är vidare studier nyttiga. 

 

 
 

Figur 3. Här beskrivs hur examensarbetet fungerar som ett fotografi ur byggproduktionens vardag och de dagsaktuella 

problem som ryms däri. 
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8. Slutsats 
 

Det finns inget entydigt svar på vår huvudfråga om vilka problem som uppstår i samarbetet mellan 

huvudentreprenör och underentreprenör. Inte heller del frågorna som arbetet grundar sig på låter sig 

presenteras i ett kort och enkelt svar. Varje platschef och arbetsledare måste hi tta si tt eget sätt att 

lösa sina speci fika problem. Baserat på sina unika förutsättningar som vilket projekt de är involverade 

i , vilka arbetskollegor de samarbetar med, personkemin  på byggarbetsplatsen och sin egen och 

andras arbetslivserfarenhet.  Bara för att en arbetsledare delar ett problem med en annan 

arbetsledare behöver konsekvenserna och lösningarna inte vara desamma, utan kan vara vi tt skilda. 

Det som fungerar i ett projekt be höver inte fungera i nästa. 

 
En anledning till avsaknaden av ett tydligt specifikt svar är den breda frågeformuleringen som tillåter 

ett stort spann av fria tolkningar. Detta gynnar vår informationsinhämtning eftersom det låter den 

intervjuade  kliva utanför  satta rammar och informationen  bli r på så sätt inte begränsad av vår 

kunskap och kännedom inom branschen. 

 
Slutsatsen  av hela examensarbetet  är att de  åtta teman  som presenteras,  utgör de viktigaste 

områdena som påverkar samarbetet mellan huvudentreprenör och underentreprenör på 

arbetsledningsnivå. Det är vidare vår slutsats; att adressera och arbeta kring de åtta temana är ett 

produktivt sätt att förbättra samarbetet. Det är även klokt för blivande arbetsledare att känna till och 

beakta de åtta temana och deras inverkan på arbetsledarens vardag. Även ledningen gör klokt i att 

vara  införstådd  i  temana  för  att  på  så  sätt  bättre  förstå  den  dynamik  som existerar  mellan 

huvudentreprenören och underentreprenören ute på fäl t. 

 
Efter att samtliga tema-analyser övergick til l ett resul tat (se kap.6) kontrollerades våra åtta teman 

mot en serie basmötesprotokol l  (se 1.4.4).  Sådana upprättas då respektive arbetsledning har ett 

gemensamt möte. Vad vi kan uttyda från protokollen är att de endast vidrör vid några av våra te man 

där säkerheten är den mest frekvent återkommande. Av det här drar vi föl jande slutsatser: 

 
 Det  verkligt  intressanta  materialet  antecknas  inte  ner  i  mötesprotokollen.  Det  finns 

anledning att tro att den mest känsliga informationen tas upp öga mot öga ”bakom lykta 

dörrar” mellan HE och UE. 
 

 JM Entreprenad AB använder standardmallar för basmötesprotokollen. Mallarna förenklar 

dokumentationen av mötet men leder således till att speci fik information inte antecknas i 

större grad. 
 

Vad  vi  har  insett  av  detta  är att anonyma  intervjuer  ger betydligt  bättre  och mer intressant 

information, information som man inte kan läsa sig till i protokoll och li tteratur. Det gör 

informationen ännu mer relevant för en nyexaminerad byggingenjör som ska påbörja en karriär som 

arbetsledare. 
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9. Rekommendationer 
 

 

9.1 Inledning 

Vi i arbetsgruppen  har diskuterat fram två möjliga lösningsförslag  som kan vara till gagn för JM 

Entreprenad AB. Våra förslag heter APP och ÄTA -systematik. Förslagen grundar sig på arbetsledarnas 

och platschefernas  synpunkter  på vad som kan förbättras. Examensarbetets  arbetsgång och de 

rekommendationer som framkommit, kan illustreras med nedanstående bild (figur 4). 
 

 
 

Figur 4. Illustrationen redovisar rapportens utförande, från idé till rekommendationer åt JM Entreprenad AB. 
 

 
 
 

9.2 Lösningsförslag 
 

APP – I resul tatdelen diskuterar vi ”lagbas kontra arbetsledare”. Det framkom att det råder problem 

kring arbetsledares (UE) närvaro. Det kom fram i resultatet att arbetsledaren hos 

underentreprenören inte all tid hade möjlighet att vara närvarande på byggarbetsplatsen och på så 

vis inte är insatt i utförandet. Därför har vi nu ett lösningsförslag som vi kallar APP (Ansvarig På Plats). 
 

Li te enkel t förklarat så fungerar vårt förslag enligt denna proce ss: 
 

Tidigt i upphandlingen skall JM Entreprenad AB önska att underentreprenören utser en ”Ansvarig på 

plats”. En sådan person är en lagbas eller motsvarande som tilldelas fler befogenheter än vanligt. 

Vidare  betyder  det att APP  är en person  som all tid  är n ärvarande  under de  utföranden  som 

underentreprenören åtagit sig att göra och har rätt att fatta beslut angående utförandemomentet. 

Detta leder till  att underentreprenören  all tid  kommer  att vara insatt  i  samtliga  problem  som 

arbetsmomentet innebär, och kommer under byggtiden att vara väl förtrolig med JM Entreprenad 

AB´s arbetsledning. 

 
Ett  sådant  förfarande  kommer  att underlätta  för JM Entreprenad  AB då arbetsledningen  bara 

behöver  diskutera med en individ och inte två. Arbetsledare/platschef  hos JM Entrepre nad AB 
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behöver all tså inte underrätta underentreprenörens arbetsledare om eventuella händelser som kan 

påverka utförandet, utan kan di rekt låta APP fatta avgörande beslut. 

 
Detta innebär att den nuvarande arbetsledaren hos underentreprenören inte behöver ko mma ut ti ll 

varje  byggarbetsplats  för att behöva  sätta sig in i  varje  li ten fråga,  vilket är problematiskt  då 

arbetsledaren på underentreprenörens sida oftast har flera projekt parallell t. 
 

Så för att undvika onödig stress och kostsam restid, rekommenderar  vi att en ”Ansvarig på plats” 

utses för att avlasta underentreprenörens arbetsledare. Därav behöver arbetsledaren inte bry sig om 

bagatellartade problem som ändå kan lösas av personalen och lagbasen på plats. ”Ansvarig på plats” 

är enligt oss ett i cke konfrontativt sätt att lösa problemet utan att kri ti sera underentreprenören. 
 

ÄTA-systematik – Ett annat lösningsförslag som vi har resonerat fram berör ÄTA -problematiken som 

redovisas  i  resul tatet.  I det kapi tlet  poängterar  arbetsledare  från JM Entreprenad  AB  att man 

upplever    problem    med    själva    förfarandet    med    ÄTA -hanteringen.    Det    nämndes    att 

underentreprenören ibland endast har med sig fakturor för dessa ändrings - och tilläggsarbeten, och 

saknar alltså en tydlig dokumentation.  Med en tydligare dokumentation  me nas någon form av 

redogörelse för vad som exakt behövde ändras eller tilläggas, utöver det avtalade utförandet. 
 

Vårt  lösningsförslag  är  att  JM Entreprenad  AB  upprättar  en  form  av  standarddokument  och 

standardprocedur för ÄTA-hantering, för underentreprenörer.  På så sätt bli r underentreprenören 

medveten om de krav som JM Entreprenad AB ställer. Det bli r då enklare att reda ut frågan då 

proceduren för att ta reda på vad som var fel , hur det löstes och om detta verkligen var ett befogat 

ändrings- och tilläggsarbete, underlättas. 
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ii  

Bilaga 1 - Intervju 1 
 

 
 
 

1.   Vilka är de problem som ni möter i samarbetet med underentreprenörer? 
 
 

    Svaret blev ganska entydigt – ordningsfrågor/säkerhet,  samordning och tidhållning. 

 I fråga om säkerhet, de kraven som har ställ ts beträffande varselklädsel, spiktrampskor och 

hjälm, var det ofta underentreprenörer som inte tog hänsyn till detta. Ur samarbetssynpunkt 

betraktat kan sådana problem leda till spänningar i samarbetet. 

 Samordning – oftast har respektive UE en arbetsledare med sig, i andra fal l har man skickat 

med en lagbas. Det fungerar ofta bättre med en lagbas som arbetsledning vid utförandet. 

”Lagbasen  är all tid  på plats  och all tid  insatt  i det som  sker”. AL brukar inte alltid vara 

närvarande vilket resulterar i att vederbörande inte all tid är ”up to date” med vad som sker 

(JM Entreprenad AB kanske skall specificera för en lagbas istället för en AL!) 

    Tidhållning – Arbetet kunde släpa efter till föl j d av bri stande säkerhetsåtgärder. Med detta 

menas exempelvis att då UE sätter upp skyddsräcken bristfälligt, finns risken att 

efterkommande UE (takarbeten osv) vägrar utföra si tt arbete till s dess att säkerhetsrisken är 

åtgärdad. 

    Folk bli r osäkra ibland på vad och hur man ska utföra ett vi sst arbetsmoment. 
 
 
 

2.   Om du fick möjligheten att nämna en specifik sak som du vill bättra på idag (i samarbetet), 

vad skulle det kunna vara? Och vilka lösningar finns på problemen? 
 

 

 Det bli r mer stress till föl jd av t.ex. säkerhetsfrågor som inte efterlevs, varpå JM måste 

anordna möten, eller skicka mai l med klagomål. Sådana saker leder inte nödvändigtvis till 

ekonomiska problem, men kan leda till spänningar och irri tation i samarbete t. ”Med det 

mesta så funkar det ju, men sen får man ”trycka på vissa””. 

    Arbetsberedningar – Nyttjas inte all tid enligt AL och PC. Mest vid mer komplicerade moment. 

Med arbetsberedningar underlättas arbetet och missförstånden blir färre . Nyttjas då folk bli r 

osäkra på vad som skall  göras.  Nyttjas  vid knepigare  moment, kanske inte då man ska 

montera  en dörrkarm. Då folk känner sig li te osäkra ”hur gör man det här?”. Då bli r de 

tvärsäkra.  ”Arbetsberedningen är en av de viktigaste posterna att styra, det röjer undan vår 

”vardagslunk” med 90 % kan man säga”. 

 Vite – Det finns möjlighet att kräva vi te enligt PC men det har aldrig behövts. Exempel på vite 

kan gälla då UE inte bär ID06. Identifikationen är viktig ur säkerhetssynpunkt. Återupprepas 

sådan problematik för ofta kan den punkten tas upp i ekonomimöten med UEs AL, eller på 

li te större möten med högre chefer. Man är dock återhåll sam med att vara för hård – ”man 

kan ju inte börja med rött kort på en gång!”. 



iii  

Bilaga 2 - Intervju 2 
 

 
 
 

1.   Vilka är de problem som ni möter i samarbetet med huvud/underentreprenörer? 
 
 

 Ansvarsfrågor  -  Vem  har  ansvar  för  vilken  del  av  jobbet.  Det  är  inte  all tid  klart  i 

upphandlingar,  vem som ska ta hand om vad. Ansvarsuppdelning  för icke upphandlade 

”saker”. Alla arbeten som skall utföras som ej är preciserade i upphandlingen – där behöver 

ansvarsförhållandet tydliggöras. 

 Stress - Tajta tidsplaner och inga marginaler för att något går snett orsakar mycket stress. Det 

kan påverka säkerheten. 

 Säkerhet – Alla tjatar på alla. Man försöker föl ja det så gott det går men det finns all tid 

punkter går att förbättra. 

    Leveranser  – fördröjningar  är vanligt,  ri tningar  som inte  dyker upp i tid, och oväntade 

revideringar leder till att man får komma på snabba lösningar. ”Problem är til l för att lösas!”. 
 
 
 

2.   Om du fick möjligheten att nämna en specifik sak som du vill bättra på idag (i samarbetet), 

vad skulle det kunna vara? Och vilka lösningar finns på problemen? 
 

 

 Samordning  – Att man har en djupgående genomgång innan jobbet utförs är viktigt säger 

montageledare  (ML). Det ligger på både UEs ansvar och Hes ansvar att genomföra någon 

form av möte, ett s.k. uppstartsmöte. Arbetsberedningar har varit nyttiga och funkat bra i 

arbetet. ”Men ännu bättre vore om man fick vara med under själva upphandlingen för då kan 

man upptäcka saker tidigare”. 

    Möten - Måndagsmöten är också bra för att det inte ska krocka med andra UE. 

 Fler UE:n specialiserade på sin grej. Både bra och dåligt. Bra eftersom varje UE då kan si tt 

område mer exakt, men dåligt eftersom antalet UE då ökar och även samordningen mellan 

dessa. 
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Bilaga 3 - Intervju 3 
 

 
 
 

1.   Vilka är de problem som ni möter i samarbete t med huvud/underentreprenörer? 
 
 

 Det fanns inga utmärkande problem utöver det ovanliga, men det finns problem vad gäller 

t.ex. säkerhet. 

 Säkerhet – problem med användandet av hjälmar, västar och säkerhetsselar är all tid något 

som återkommer. Vid större missnöje så kontaktas UE´s chefer. 

    Missförstånd – oundvikligt, detta förekommer ofta och kan gälla i stort sett vad som helst. 

Missförstånd leder många gånger till föl jdförseningar. 

 Arbetsledare – UE´s AL är inte alltid på plats. På så sätt är AL inte all tid insatt i de problem 

som uppstår. 

 Små   UE-grupper    –   Är   arbetsgrupperna    små   finns   det   ri sk   att   konfl ikter   eller 

samarbetssvårigheter uppstår på ett mer individuellt plan. Där kan enskilda individer skapa 

enorma problem – t.ex. med en maskinist. Problemen kan härled as ur mer personrelaterade 

problem. 

 
 
 

2.   Om du fick möjligheten att nämna en specifik sak som du vill bättra på idag (i samarbetet), 

vad skulle det kunna vara? Och vilka lösningar finns på problemen? 
 

 

 Arbetsberedningar – All tid bra att ha för att undvika missförstånd, men kanske inte för de 

mer enklare ingreppen som måste göras. 

 God  kommunikation  –  det  är  viktigt  att  meddelanden  förs  fram  i  tid  och  att  alla är 

införstådda med vad som gäller. Därför poängterar AL att ”Kan man inte mötas så ringer jag. 

Mai l är det si sta jag gör”. 



v  

Bilaga 4 - Intervju 4 
 

 
 
 

1.   Vilka är de problem som ni möter i samarbetet med huvud/underentreprenörer? 
 
 

    Ordning och reda – svårast att driva fram. Leveranser, montage och var de ställer sina gre jer. 

Har man många UE samtidigt är det viktigt att alla har kol l på sina gre jer, så att alla kommer 

fram. 

    Leveranser – bökigt att få fram alla gre jer. Har man alla gre jer på plats vid start skulle vi korta 

byggtiderna mycket. 

    Entreprenörer kanske inte kan leverera vid önskad tid. 

    UE har andra åtaganden som drar ut på tiden. Bli r därav sen till nästa bygge. 

    Säkerhet – Hjälm framförall t men även väst är problematiskt. 

    Konflikter – Kan till och med uppstå handgemäng. 

    Kommunikationsproblem – finns all tid. 

    Konflikter – UE visar sitt missnöje genom att jävlas, och man får inte mycket gjort. 

    Ansvar – vem bär ansvaret? 

    Närvaro – av UE från början. Påverkar effektivi teten. 
 

 
 
 

2.   Om du fick möjligheten att nämna en specifik sak som du vill bättra på idag (i samarbetet), 

vad skulle det kunna vara? Och vilka lösningar finns på problemen? 
 

 
    Tidplaner – entreprenörer kanske inte kan leverera vid önskad tid där för kan det behövas. 

Försök hålla lite slack. 

 Arbetsberedningar – om det behövs så nyttjas det, vid knöligare moment. Det får inte ta mer 

än en kvart-tjugo minuter. 

    Lösning på effektivitet – PC och inköpare kan ta med sig gubbar som AL är nöjd med. (som AL 

uppmärksammar om). 

    Närvaro – Alla UE måste närvara vid byggmöte med AL, så att alla får information. 
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Bilaga 5 - Intervju 5 
 

 
 
 

1.   Vilka är de problem som ni möter i samarbetet med huvud/underentreprenörer? 
 
 

 Ett klassiskt problem är att man köper upp en entreprenör med arbetsledning, och sedan 

dyker inte arbetsledningen upp och sköter si tt jobb till hundra procent. 

    Arbetsledning finns med vid startmötet men syns int e til l senare. 

 Man är för snäll som HE och hjälper UE med att visa ri tningar osv, trots att UE egentligen 

skal l veta vad som skal l göras (tidsineffektivt). 

 Ordning och reda – Vissa UE är inte all s vana vid att vara på bygge därför kan säkerheten 

brista. UE kan också vara duktigare än HE. 

    Tidplan – kanske inte all tid håll s och det kan bli så att JM får arbeta övertid med sina gubbar. 

 UE leveranser – Det kan uppstå förseningar för de UE som har egna leveranser. Det kan 

påverka mycket! Kan bl i katastrof. 

    Missförstånd mellan UE – Ibland fungerar det sämre, men kommunikationen ska ju funka 

ändå. I anläggning så jobbar UE efter varandra och inte på varandra som i ”hus”. 
 
 
 

2.   Om du fick möjligheten att nämna en specifik sak som du vill bättra på idag (i samarbetet), 

vad skulle det kunna vara? Och vilka lösningar finns på problemen? 
 

 
    Man kan skicka hem folk som inte föl jer säkerhetsföreskri fterna som avtalats. 

 ”Vite” – om inte UE hinner färdigt till en viss tidpunkt kan kostnader läggas på dem (JMs 

övertid). 

    Arbetsberedningar – funkar men inte all tid nödvändigt (i anläggning) 

    Möten – måndagsmöten håll s men är li te annorlunda än i ”hus”. 

    Kommunikation är viktigt. 

    Arbetsledningen bör vara på plats! 
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Bilaga 6 - Intervju 6 
 

 
 
 

1.   Vilka är de problem som ni möter i samarbetet med huvud/underentreprenörer? 
 
 

    Tiderna – att det inte startar när det är sagt. 

    Leveranser som inte kommer i tid gör att tidplanen kan spricka. 

    Konflikter kan uppstå(?) (meningsskil jaktigheter?) 

 Ineffektiva byggmöten där UE måste vara med och lyssna fast de kanske inte är involverade i 

samtalsämnet. 

    Mycket pappersjobb kan bli problematiskt för mindre företag. 

 Är PC/AL inte tillräckligt erfaren från tidigare samarbeten, men även som PC/AL generell t, 

kan det bli problematiskt  vid problemlösning.  T.ex. UE säger att ”detta kommer inte att 

funka”, PC: ”Vi föl jer ri tningarna slaviskt oavsett vad”. (ingen anpassning till verkliga 

förhållanden). 

 
 

 
2.   Om du fick möjligheten att nämna en specifik sak som du vill bättra på idag (i samarbetet), 

vad skulle det kunna vara? Och vilka lösningar finns på problemen? 
 

 

    Lagbaser som är med från början är att föredra. 

    Tvåveckorsmöten med protokoll . 

    Ta kort för att visa hur man gjort tidigare och i syfte att undvika beskyllningar på montage 

som inte blivi t ”rätt”. 

    Möten - absolut viktigaste inslaget i starten. 

    Lagbas med mycket befogenheter är lämpligt och mycket smidigare än att gå via AL. 
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Bilaga 7 - Intervju 7 
 

 
 
 

1.   Vilka är de problem som ni möter i samarbetet med huvud/underentreprenörer? 
 
 

 Oklarheter i handlingar – det saknas grejer och tillkommer saker under tidens gång. Det 

fattas gre jer i handlingarna och tillkommer ändringar. 

 Arbetslivserfarenhet saknas – det saknas ibland kunskaper från konstruktörer/ri tare att göra 

korrekta handlingar som stämmer överens med verkligheten. Så det kan bli förseningar eller 

andra komplikationer som resul tat. 

    Platschefen är knappt med på bygget. Det saknas PC med erfarenheter som har en lång 

erfarenhet.  Så är det inte  idag,  man kommer  till  kontoret för snabbt. Man missar den 

prakti ska biten. Det går för fort!  Så det kan skära sig med HE samarbetsmässigt 

    Förbättringar behöver inte all tid vara effektiva. 

 Planeringsproblem  och leveransproblem.  Grejerna kommer inte fram i tid vilket orsakar 

förseningar och kan påverka samarbetet. 

    Konflikter – absolut! Leder til l spänningar. 

    Ansvarsområden kan bl i suddiga. 
 
 
 

2.   Om du fick möjligheten att nämna en specifik sak som du vill bättra på idag (i samarbetet), 

vad skulle det kunna vara? Och vilka lösningar finns på problemen? 
 

 

 Utökade tidplaner – det är inte all tid billigare att hålla tajta byggtider. Det bli r konflikter och 

slutproduktionen kan bli av sämre kvali tet. 

 Byggkontrollanter – återinför någon form av kvalitetsansvarig! Han är all tid på plats så att all t 

görs rätt hela vägen. 

 Sammansvetsa UE – d.v.s. olika professioner inom samma avtal och företag. Då lär de sig att 

anpassa sig till varandra och själva utförandet ”så här gjorde vi förra gången och det gick bra 

för nästkommande”. 
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Bilaga 8 - Intervju 8 
 

 
 
 

1.   Vilka är de problem som ni möter i samarbetet med huvud/underentreprenörer? 
 
 

    Problem i början stöter man aldrig på problem, det är all tid i slutet. 

    Vad har beställaren  för platschef,  det är a och o. Han pratar om ålder och erfarenhet. 

Begränsad  erfarenhet  av ex  detta fall  betong.  Platschefen har inte  samma detal jerade 

kunskap som UE, som bara sysslar med betong. UE utrycker att de bli r som ”en spindel i 

nätet”. Detta för att kompensera PC bristande erfarenhet inom betong. 

    Säkerheten har blivi t mycket bättre på senare åren mot vad det var förut. Mer säk erhetstänk 

i branschen. UE:n har vägrat att utföra vissa moment för att det har t.ex. saknats 

skyddsräcken. Men det är inte så att jobbet inte bli r av när väl säkerheten är åtgärdad. 

 Leveranser – Alla möjliga varianter då både UE och HE står för leveranser. Alla får problem 

med leveranser men inget större problem. 

 Ansvars – ”ansvarsfrågan ändras inte, men det är där alla problem hamnar. All t strul gäller 

ÄTA-hantering. Alla måste lära sig AB04 och ABU07. Äldre platschefer har inte läst AB04 och 

är e j jättekunniga. Alla tvister på byggena handlar om ÄTA, reglerbara mängder. Hur anmäler 

vi ÄTA? Hur beställer beställaren en ÄTA? Sker mellan PC till PC. Där uppstår all tid problem 

till 99,9 %. Vi utför en äta som inte står i kontraktet. Hur länge gäller det här 

förfrågningsunderlaget?  Massor med ändringar i från beställaren som måste sköttas med 

PC:n. De som projekterar saknar kunskap. 

 90  %  av  alla  konstruktörer  saknar  kompetens  att  ri ta  ri tningar  som går att omsätta  i 

verkligheten. 

 Mellan UE:n  funkar det bra så det inte jobbar all tför många olika UE:n kring deras segment, 

max någon elektriker och ev. VVS-tekniker. 

 Deras Lagbas har en hel del att säga til l om. Dom har oftast en Platschef som är närvarande 

hela tiden oftast med bara ett projekt åt gången. 
 

 
 
 

2.  Om du fick möjligheten att nämna en specifik sak som du vill bättra på idag (i samarbetet), 

vad skulle det kunna vara? Och vilka lösningar finns på problemen? 

 
    UE:n  vill  vara  med  mycket  tidigare  i  byggprocessen,  tom redan  i  projekteringsskedet. 

Uttrycker att om man kommer med tidigare i projekteringsskedet kan arbetet bli mycket 

billigare. Vi för ofta en dialog både med pc och konstruktör. 

 Se till att alla K-handlingar är ok. Se til l att allt är samsynkat (Att alla ri tningar ri tas och synkas 

i BIM). 
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Bilaga 9 - Intervju 9 
 

 
 
 

1.   Vilka är de problem som ni möter i samarbetet med underentreprenörer? 
 
 

    Så mycket problem tycker jag inte att det finns! 

    Kontraktet – oenighet om vad som ingår i kontraktet och vad som inte ingår. ”Det är bara lite 

otydligheter annars så brukar det fungera rätt bra”. 

    Tiden – oplanerade händelser. Dålig framförhållning! ”Vi måste ha en avstängning typ nu! 

Det är all tså framförhållningen. Det är väl det som kan vara problem så, då.”. ”De kan ju få 

jobben jävligt snabbt, och då ska vi börja så fort som möjligt.” 

    Ordning och säkerhet – inga problem uttrycker AL. 

 Stress  – ”Ibland  kan det ju bli så att man inte riktigt hinner med p.g.a. att det bli r lite 

stressigt.” 

 Motpartens erfarenhet – inte så avgörande tycker AL. ”Naaeeee. Ibland kan det vara så at t 

de äldre kan vara li te mer slappa.. om man får säga så”. Annars tycker inte AL att det är 

någon större skillnad. 

    Missförstånd - ”det händer”. Det kan gälla all t möjligt påstår AL men inget som upplevs som 

ett större problem. 

    Möten – det fungerar bra tycker arbetsledaren. 
 
 
 

2.   Om du fick möjligheten att nämna en specifik sak som du vill bättra på idag (i samarbetet), 

vad skulle det kunna vara? Och vilka lösningar finns på problemen? 
 

 

    Färdiggjorda TA-planer i förfrågningsunderlaget så att alla får en chans att räkna. 

    AL tycker att det verkar svårt att lösa tidproblemet och har inga di rekta lösningar. 

 ”Man får inte bara si tta och gnälla på andra, när man gör fel själv också. Bra samarbete är det 

som är viktigt.” 
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Bilaga 10 - Intervju 10 
 

 
 
 

1.   Vilka är de problem som ni möter i samarbetet med huvud/underentreprenörer? 
 
 

 HE  kräver  mer än han är berättigad  till. Oftast  är kraven  större  än vad som angivi ts  i 

kontraktet. Det orsakas av PC. 

 Arbetslivserfarenhet  – det kan variera från PC till PC. Om det bli r probl em så får man leva 

med det. Om någon ger osäkert intryck får man lära PC:n. 

 Dock behöver inte en erfaren PC vara duktigare än nyutexaminerade PC på bygget. ”han kan 

ha gjort fel i 40 år”. 

    Mellan UE – den ena UE:s förseningar ger näste UE förseningar. (Följ dföreningar). 

    Tidplaner – ”alla bli r lidande av för stressiga tidplaner”. Tidspressen är det största problemet. 

    Konflikter – oundvikligt. 

 Kommunikation – ett problem är att det bli r en dialog mellan två individer på plats, i stället 

för ett gruppmöte där al la är medverkande di rekt. 

 Icke  närvarande  AL - En projektledare  är ofta inte uppdaterade  i rätt tid. Det är därför 

lagbaserna är så viktiga. 

 Ansvar – ÄTA innebär all tid problem. Ingen gillar ÄTA, inte ens de som skriver dem. Det är ju 

bättre om man kan åka till ett jobb, göra det och sen skicka en faktura. That´s i t! 
 
 
 

2.   Om du fick möjligheten att nämna en specifik sak som du vill bättra på idag (i samarbetet), 

vad skulle det kunna vara? Och vilka lösningar finns på problemen? 
 

 

 Vid oklarheter med handlingar  osv så pekar man på det. Man påpekar felaktigheter och 

hjälper till. 

    Arbetsberedningar – gör så att det bli r mindre stressigt. Mycket viktigt så att alla inblandade 

vilket även innebär byggarbetarna, bli r varse vad som gäller och ska göras. 

 Lagbasmöten/byggmöten – konstant! Är en bra lösning. (Projektledare i detta sammanhang 

är en arbetsledare/tjänsteman). Lagbaser med mycket befogenheter är väldigt effektivt. 

    Lösning med ÄTA – se till att dokumentera. Gör en korrekt ÄTA baserat på kontraktsvillkoren 

bli r det sällan problem. Det är bara när man inte har dokumenterat och gör di ffusa ÄTA som 

det  bli r  problem.  Där  har  projektledaren  tillsammans  med  lagbasen  ett stort ansvar! 

Dokumentera! Ta gärna kort och skriv ned. 

    En terminal med någon form av projektor/touchscreen, något sätt att visuali sera modellen i 

3D för byggobjektet, skulle vara till stor hjälp! Att snabbt kunna reda ut missförstånd och 

fel tolkningar av ri tningar. Denna 3D-visuali sering skulle kunna göras med BIM 

    ”Ge oss 30 % mer tid” *skratt*. Då har vi löst alla problem! 
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Bilaga 11 - Intervju 11 
 

 
 
 

1.   Vilka är de problem som ni möter i samarbetet med huvud/underentrep renörer? 
 
 

    Säkerhet – inga problem så länge man ställer krav. Att man ser till att UE är medveten om 

JMs krav. 

    Lagbas/AL – det är ett problem att AL inte all tid är på plats. ”de ska fan all tid vara här!”, men 

det beror på upphandlingen. Det är jobbigt att behöva maila AL för olika saker. 

 ÄTA – det är all tid problem. Det är sånt som tillkommer ofta. Det är en brist vad gäller att 

föra dagbok och skriva underrättelser(?) och inte bara komma med en faktura ”det händer 

ganska ofta”. 

    Erfarenhet och ålder – UE på projekteringssidan kan sakna erfarenhet, t.ex. konstruktörer. De 

kan sakna kunskaper från verkliga fall och ri tar felaktiga ri tningar som in te stämmer överens 

med verkligheten. ”de har för bråttom som nyutexaminerade, man vill göra karriär snabbt. 

Jag tror att de skulle tjäna på att jobba som PC/AL nåt år innan de jobbar på kontor.” 
 

 
 
 

2.   Om du fick möjligheten att nämna en specifik sak som du vill bättra på idag (i samarbetet), 

vad skulle det kunna vara? Och vilka lösningar finns på problemen? 
 

 
    Vite – Man kan dela ut vi ten på 500 kr. har dock inte inträffat, men det är vad man kan göra. 

 Arbetsledare/lagbas på plats? – ”varför inte?”. Låter som en bra lösning. Man slipper springa 

och kolla på ri tningar. 

 Veckomöten – Lagbaser är med och går igenom 4 veckors tidsplan, så att man inte jobbar ”på 

varandra och i varandra”. ”Det tycker jag är bra”. 

    Arbetsberedningar – används vid nya moment. Beställaren kan ibland begära det! 

    Dagböcker – för att underlätta ÄTA-fall så är dagböcker uppskattade, (från UE). 

    Standarddokument för ÄTA vore något! 

 ”I ett projekt som jag var med i . Innan projektet börjat höll s en rad möten där även vi på 

anläggning fick vara med och tycka å tänka.” detta är bra eftersom projektörerna då fick höra 

vad som kan fungera/inte fungera. 

    Projektörer – de är inte på plats och inspekterar vad gäller exempelvis mark, innan man 

sätter igång (arki tekter och konstruktörer). 


