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Abstract 

The role of a Construction Manager has grown out of a practical need in the construction industry, 

where the client needs a function that ensures the client's needs and requirements during the produc-

tion phase. Different actors, however, describes the role of the construction manager differently and 

therefore have different expectations of what the construction manager should do. In the academic 

world, the role of the construction manager has not yet got the attention and the research on the role is 

still in its early days. 

The issue addressed in this master thesis asks "What are the risks and opportunities associated with 

the construction manager in a construction project?" The focus of the work revolves around commu-

nication around what the tasks and authorities of the construction manager are and how these are me-

diated. The work is limited to communication between the construction manager, an external consult-

ant, and three selected actors; Client, Contractor and Designer. The aim of the work is to highlight the 

risks and opportunities associated to the construction manager and link this practical role to the aca-

demic world. 

Data for the report was developed through interviews and a questionnaire with construction managers. 

Theory about the construction industry, project organization and communication, and the construction 

manager’s development has been the basis for the analysis of the results from the study. 

The analysis has shown that the construction manager’s role is very unclear, though the report has had 

a need for a starting point. The role has been seen as an extension of the client during the production 

phase of a project. The analysis has generated a concept of two extremes of the construction manager, 

the fixer and the organizer. The fixer operates retroactively, that is solves problems after which they 

arise. The fixer is suitable for projects with a structured client and can compensate for a less experi-

enced contractor. The organizer is proactive and structures and organizes its work and the production. 

In this way, in case of any problems occur the organizer is prepared and can solve them in the best 

way. The organizer is suitable for projects with a client who needs help with organizing work in pro-

duction and an experienced entrepreneur.  
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Sammanfattning 

Byggledarrollen har vuxit fram ur ett praktiskt behov i byggprojekt, där beställaren behövt en funktion 

som säkerställer beställarens behov och krav under produktionen. Olika aktörer beskriver dock bygg-

ledarrollen olika och har därför skilda förväntningar av vad byggledaren ska göra. I den akademiska 

världen har byggledarrollen ännu inte uppmärksammats och forskningen kring rollen ligger fortfa-

rande i startgroparna.  

Frågeställningen i detta arbete är ”Vilka risker och möjligheter finns förknippade med byggledarrollen 

i ett byggprojekt?” Fokus i arbetet kretsar kring kommunikationen runt byggledarrollen och vilka upp-

gifter och befogenheter byggledaren har samt på vilket sätt dessa förmedlas. Arbetet har begränsats till 

kommunikationen mellan byggledaren, som i detta arbete ses som en inhyrd konsult, och tre utvalda 

aktörer; Beställare, Entreprenör och Projektör. Syftet med arbetet är att belysa risker och möjligheter 

med byggledarrollen samt att knyta an denna praktiska roll till den akademiska världen. 

Data till arbetet har tagits fram genom intervjuer och en enkät med byggledare. Teori kring byggbran-

schen, projektorganisation och kommunikation samt byggledarrollens utveckling har legat till grund 

för analysen av resultatet från studien.  

Analysen har visat att byggledarrollen är mycket oklar, men som utgångspunkt i arbetet har rollen setts 

som beställarens förlängda arm under produktionsfasen av ett projekt. Analysen har genererat ett kon-

cept med två extremer av byggledarrollen, Fixaren och Organisatören. Fixaren arbetar retroaktivt och 

släcker bränder, det vill säga löser problem varefter de uppstår. Fixaren är lämplig i projekt med en 

strukturerad beställare och kan väga upp för en mindre erfaren entreprenör. Organisatören arbetar pro-

aktivt och strukturerar och organiserar sitt arbete och produktionen. På så sätt är organisatören förbe-

redd om problem uppstår och kan lösa dem på bästa sätt. Organisatören är lämplig i projekt med en 

beställare som behöver hjälp med att organisera arbetet under produktionen och med en erfaren entre-

prenör. 
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1 INLEDNING 
Detta inledande kapitel introducerar dig som läsare till bakgrunden och problematiken förknippad 

med denna rapport.  I kapitlet presenterar vi dessutom syftet med undersökningen samt vilka begräns-

ningar vi har mött och vilka avgränsningar vi själva skapat. Inledningen är till för att ge dig en all-

män förståelse kring ämnet och på så vis underlätta fortsatt läsning. 
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1.1 Bakgrund 
“Leadership is at the core of the construction management profession. Because most projects are in a 

constant state of flux and tend to move from one crisis to another, project success is dependent on the 

leadership of the construction manager” (Gould & Joyce, 2009, s. 63). 

Ett projekts framgång grundar sig i bygg- och projektledarens förmåga att styra och leda projektet mot 

dess mål, vilket uttrycks i citatet ovan av Gould & Joyce. Hallin & Karrbom Gustavsson (2012) skiljer 

på verben och beskriver ”styrning” som ett sätt att, med rationella metoder, föra projektet mot dess 

mål. ”Ledning” beskrivs som förmågan att hantera olika intressenters krav samt förväntningar på pro-

jektets utveckling och resultat. Ledning har alltså i allra högsta grad med något socialt och kommuni-

kativt att göra (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). Men att kommunikation är A och O i ledarskap-

et av ett lyckat projekt är inget nytt, se bara på den uppsjö av böcker och artiklar som skrivits om äm-

net.  

I byggbranschen har en ny typ av ledarroll vuxit fram, byggledaren. Byggledarrollen är praktiskt eta-

blerad i branschen och finns hos många aktörer, men saknar den utredning och undersökning, ur ett 

akademiskt perspektiv, som till exempel projektledarrollen gått igenom. 

Idag söks byggledare hos olika typer av företag och beroende på i vilken del av branschen företagen 

finns skiljer sig beskrivningarna av vad de söker i sina jobbannonser åt markant. I några annonser från 

konsultbyråer beskrivs att byggledaren ska; ”Leda olika typer av projekt”, ”Bygga engagerade team”, 

”Samverka och sprida kunskap” (Arbetsförmedlingen, 2013a), ”Vara prestigelös” och ”Ha en vilja att 

lära ut till andra” (Arbetsförmedlingen, 2013b) samt ”Förutom klassisk byggledning under produkt-

ionsledet, ta fram tekniska och administrativa handlingar, både för bygg- och projekteringsskeden, 

samt göra kalkyler av anläggningskostnader och planera produktionen” (Grontmij, 2013a). 

Hos beställare beskrivs i annonser de arbetsuppgifter byggledaren kommer att ha som ”Att kontrollera 

projektmål avseende teknik, ekonomi och kvalitet inom de olika projekt som är aktuella” (Teknikjobb, 

2013a), ”I arbetsuppgifterna ingår att vara kommunens representant på byggarbetsplatserna, där du 

kommer att följa upp entreprenaderna gentemot ingångna avtal. Du kommer att delta i upphandlings-

skedet och i framtagandet av förfrågningsunderlag, ” (Teknikjobb, 2013b). 

Oavsett om det är en beställarorganisation eller ett konsultbolag som utlyser tjänsten, likställer många 

företag byggledaren med projektledaren i sina annonser.  Men till skillnad från projektledaren finns 

byggledarrollen bara vagt beskriven i teorin. Byggledarrollen har vuxit fram ur ett behov, då beställa-

ren mer och mer gått från att ha bygg- och projektledningskompetenser internt till att endast vara just 

en beställare och förvaltare, och därmed behövt en representant på arbetsplatsen i produktionsskedet.  

Byggledarrollens utveckling är ett tecken på en förändring som sker i branschen – en förändring där 

olika aktörer, i ett maktspel, kämpar för att få fram sin vilja och sina idéer. I ett samtida examensarbete 

på KTH hör vi exempelvis hur arkitekten, genom att bli mer involverad i projektledningen, försöker få 

igenom sina idéer. Entreprenören jobbar däremot för att få igenom mer industriella processer i byg-

gandet och på så sätt effektivisera och påverka sina arbetssätt. Slutligen försöker beställaren kontrol-

lera att den får det den beställer och försäkrar sig om det genom att anlita en byggledare. 

1.2 Problemformulering 
Det finns flera problem som kan kopplas till otydliga roller inom en projektorganisation. Är en roll 

otydlig påverkas inte bara den specifika rollen, utan alla roller inom den närmsta projektorganisation-

en. Det kan till exempel uppstå otydliga gränsdragningar där projektmedlemmar inte vet vem som 
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ansvarar för vad. Uppgifter riskerar då att falla mellan stolarna eller bli dubbelarbetade. Det kan också 

uppstå frustration eller ett negativt arbetsklimat inom projektorganisationen när ansvarsfördelningen är 

oklar. Detta påverkar direkt byggledarens och de övrigas arbetsklimat. 

Om byggledarens roll är otydlig riskeras fördyringar för beställaren då byggledaren kanske antar upp-

gifter den inte var tänkt att göra eller som nämnts missar någon uppgift. En missad uppgift kan leda till 

exempelvis dyra ändringar eller förseningar. Ytterligare en konsekvens av byggledarens otydliga roll 

är till exempel att byggledarens befogenheter inte framgår, vilket kan leda till långa beslutstider. 

En uppenbar tanke är att byggledaren kan debitera fler timmar, om det inte tydligt framgår vad den 

förväntas göra. Det leder till en högre kostnad för beställaren och projektet, men högre intäkter för 

konsultfirman. Det kan däremot också leda till en försämrad långsiktig relation mellan konsultfirman 

och beställaren som kan leda till att konsultfirman inte får fler uppdrag. 

Problemet med otydliga roller ligger alltså inte bara hos en enskild aktör utan snarare hos alla de in-

blandade. Detta arbete fokuserar på den otydliga byggledarrollen utifrån en byggledares perspektiv. 

1.3 Frågeställning 
Den fråga som studerades var: 

Vilka risker och möjligheter finns förknippade med byggledarrollen i ett byggprojekt?  

En risk anses vara en sannolikhet att någonting som påverkar projektet negativt inträffar, medan en 

möjlighet anses vara en sannolikhet att någonting som påverkar projektet positivt inträffar.  

Detta var, om inga avgränsningar gjordes, en omfattande fråga och för att kunna svara på den ansåg vi 

att följande frågor först behövde undersökas och besvaras: 

 Vad gör en byggledare? 

 Hur vet byggledaren vad den ska göra? 

 Vilka befogenheter har byggledaren att fatta beslut? 

 Vilka parametrar påverkar förutsättningarna för hur kommunikationen fungerar mellan 

byggledaren och de utvalda aktörerna? 

1.4 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet kunde delas upp i två delar. Det var dels att undersöka och kartlägga bygg-

ledarens roll och ansvar, framför allt som kommunikatör, i ett byggprojekt, dels att identifiera åter-

kommande risker och möjligheter i projektet, som direkt eller indirekt är knutna till byggledarens roll. 

Dessutom vill vi lyfta fram byggledarrollen i den akademiska världen och uppmärksamma denna eta-

blerade men otydligt beskrivna funktion. Vi hoppas inleda en process som definierar rollen och samlar 

vidare forskning under ett och samma begrepp, byggledaren. 

Målet med arbetet var framför allt att sätta just de risker och möjligheter i hur byggledaren arbetar idag 

i strålkastarljuset. Genom att belysa dessa delar av byggledarens roll i ett projekt ser vi två potentiella 

effekter. Dels tror vi att, med detta arbete som grund, byggledarrollen kan förtydligas och göra att 

kompetensutvecklingen hos, framför allt nyblivna, byggledare kan anta en snabbare takt. Kompetens-

utvecklingen och tydliggörandet av byggledarrollen tror vi kan leda till nästa effekt, att ett projekt, i 

den fas där byggledaren är mest aktiv, kan effektiviseras.  



INLEDNING  

7 

1.5 Begränsningar 
Här beskrivs de begränsningar som fanns kring arbetets utformande samt de avgränsningar som gällde 

undersökningens omfång och precision. 

1.5.1 Omfattning 

Arbetet undersöker byggledaren som den externa konsulten, vilken antas vara verksam framför allt i 

produktionsfasen i projekt. 

Ofta förväntas att en byggledare har kompetens inom en mängd olika områden. I figur 1 nedan visuali-

seras byggledaren som ett träd. Dess krona är själva byggledarrollen, det som syns utåt, och dess rot-

system symboliserar de kompetenser och erfarenheter byggledarrollen kan tänkas behöva äga. Precis 

som trädets rötter är de olika kompetenserna hos en unik byggledare olika stora eller små, synliga eller 

dolda.  

 

Figur 1 – Byggledarens kompetensträd, där rötterna är ett urval av de kompetenser och uppgifter en byggledare ofta 

anses behöva. 

Vi valde att avgränsa detta arbete till den del av byggledarens roll som rör den interna kommunikat-

ionen i ett projekt och därifrån kommer underrubriken byggledarens roll som intern kommunikatör. I 

den interna kommunikationen som byggledaren för i projektet har tre aktörer valts ut; beställaren, ent-

reprenören samt projekteringsledaren, i de fall en sådan fanns och i så fall fortfarande var aktiv i pro-

jektet. Kommunikation här avser hur byggledaren får reda på vilka uppgifter och ansvar byggledaren 

har samt hur kommunikationen förs mellan de olika aktörerna. 
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1.5.2 Data 

En annan begränsning var användandet av data i arbetet. Primärdata till studien kom endast från ett 

företag, Grontmij, och sekundärdata hämtades från tidigare examensarbeten, studier, doktorsavhand-

lingar samt kurslitteratur. Insamlingen av data presenteras i kapitel 2 Metod. 

1.5.3 Lokalisering och tid 

Arbetet skrevs på Grontmijs huvudkontor i Stockholm. Där sköttes handledning från företagets sida 

och det var där intervjuerna för insamling av data ägde rum. En enkät skickades ut digitalt till anställda 

byggledare på Grontmij på både huvudkontoret och lokalkontor i övriga Sverige. 

Examensarbetet motsvarade 20 veckors heltidsstudier, 30 högskolepoäng, per författare. Den förutbe-

stämda tiden för inlämning ledde till, det som nämnts i avsnitt 1.2, att projektets syfte och mål bytte 

riktning i ett tidigt skede. Arbetet fokuserades mer kring att belysa risker och möjligheter snarare än 

att hitta ultimata lösningar. 

1.5.4 Författarna 

Även författarna utgjorde begränsningar för arbetet. Bakgrunderna som blivande civilingenjörer inom 

Samhällsbyggnad satte ramar kring resonemangen i analysen och de präglades av innehållet i kurserna 

inom bland annat byggprocesser, projektledning och kommunikation som Samhällsbyggnadspro-

grammet innehöll. Slutsatserna hade förmodligen sett annorlunda ut om till exempel en beteendevetare 

eller kulturforskare studerat ämnet. 

1.6 Disposition 
Detta arbete är skrivet för att läsas från pärm till pärm. I början av varje kapitel presenterar författarna 

respektive del, men redan i detta avsnitt beskrivs i korthet arbetets ordning och innehåll. 

Inledning 

I det första kapitlet har arbetets bakgrund presenterats. Arbetets problemformulering och frågeställ-

ning, dess syfte och mål samt begränsningar och avgränsningar sätter ramarna för den fortsatta rappor-

ten. Dessa var viktiga utgångspunkter under hela processen för författarna. 

Metod 

Här presenteras vilken metod och vilket arbetssätt som användes för att genomföra arbetet. Här besk-

rivs även vilken forskningsstruktur som använts och hur författarna sett på aspekterna validitet, tillför-

litlighet, generaliserbarhet och etik i dessa val. 

Teori och litteraturstudie 

Kapitlet Teori och litteraturstudie beskriver teorin som används i arbetet. Dessa teorier är, som förfat-

tarnas handledare Tina Karrbom Gustavsson metaforiskt uttryckte det, tänkta att bäras som glasögon 

vid analysen av studien. I kapitlet definieras byggbranschen, ett byggprojekt och dess organisation. 

Därefter görs en djupdykning inom kommunikation samt varför den är så viktig i ett projekt. Den 

tredje delen av kapitlet behandlar hur byggledarrollen historiskt har vuxit fram i branschen och på 

arbetsplatsen. 

Studie 
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Här presenteras de svar som arbetets intervjuer, enkäter och deltagande observationer genererat. Sva-

ren på frågorna har sammanställts i tabeller och figurer samt beskrivits i text. I studien svaras även på 

några av frågorna från frågeställningen: 

 Vad gör en byggledare? 

 Hur vet byggledaren vad den ska göra? 

 Vilka befogenheter har byggledaren att fatta beslut? 

Analys 

I det här kapitlet analyserar och resonerar författarna, utifrån den teori som beskrivits, kring studiens 

resultat. Paralleller mellan olika svar och kopplingar mellan teorin och studien görs. Här svaras även 

på den sista av de fyra frågorna från frågeställningen: 

 Vilka parametrar påverkar förutsättningarna för hur kommunikationen fungerar mellan 

byggledaren och de utvalda aktörerna? 

Resultat 

Här presenteras svaret på huvudfrågan. 

 Vilka risker och möjligheter finns förknippade med byggledarrollen i ett byggprojekt?  

Resultatet presenteras i tabellform och kan ses som en sammanfattning av analysen. 

Förslag på vidare forskning 

Det här arbetet är inte utfört i syfte att det ska gå att replikera. Däremot öppnar det för nya frågeställ-

ningar och underlag för lösningar på de risker och möjligheter som arbetet lett fram till. Kapitlet ger 

förslag på vidare forskning kring ämnet. 

 



 

 

 

2 METOD 
I ett akademiskt forskningsprojekt är det viktigt att undersökningen går till på rätt sätt och att rätt 

forskningsmetoder väljs för rätt ändamål (Ghauri & Grønhaug, 2010). Här diskuterar vi vilka metoder 

vi har använt i undersökningen och reflekterar över varför just dessa valdes. Vidare beskriver vi in-

samlingen av data samt hur projektets process såg ut. Dessutom behandlar vi frågor som validitet, 

tillförlitlighet, generaliserbarhet och forskningsetik. 
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2.1 Val av metod 
För att öka förståelsen i arbetets problematisering användes en blandning av en kvalitativ och en kvan-

titativ forskningsmetod i arbetet.  

Den kvalitativa delen av studien bestod av intervjuerna samt deltagande observationer vid ett bygg-

möte i ett pågående projekt. Intervjuerna gjordes enligt en semistrukturerad metod (Ghauri & 

Grønhaug, 2010), med förutbestämda frågor som fungerade som en mall för intervjun. Efter intervju-

erna skickades en enkät ut i syfte att nå ut till ett större antal byggledare och bekräfta insamlingen från 

intervjuerna. Enkäten var den kvantitativa delen av studien. 

Arbetet följer en undersökande struktur, en så kallad undersökande forskningsmetod och informations-

sökningen till teori och litteraturstudien och insamlingen av empirisk data gjordes iterativt under pro-

jektet.  

2.1.1 Reflektioner kring den valda metoden 

En kvalitativ forskningsmetod är enligt Gauri (2004) i Gauri & Grønhaugs (2010) att föredra då pro-

blemet fokuserar på personers erfarenheter och beteenden eller när ett fenomen, vars karaktär endast är 

måttligt känt, ska undersökas. Strauss and Corbin (1990) hävdar särskild användbarhet av en kvalitativ 

forskningsmetodmetod när organisationer, grupper och individer ska studeras, precis som fallet är i 

detta arbete.  

En undersökande struktur i forskningsmetoden samt den iterativa insamlingen av teori och empirisk 

data tillät en flexibilitet i arbetet. När ny data och information blev tillgänglig öppnades nya dörrar och 

arbetets riktning förändrades i vissa delar något. Då arbetets problem var ostrukturerat och till en bör-

jan otydligt, blev den undersökande strukturen den mest passande. (Ghauri & Grønhaug, 2010) 

Intervjuerna genomfördes semistrukturerade (Ghauri & Grønhaug, 2010), vilket tillät författarna att 

fokusera på den intervjuades kompetensområde relaterat till de förutbestämda frågorna samtidigt som 

dialogerna gav upphov till, och möjliggjorde diskussion kring, nya frågor som växte fram under sam-

talen. På samma gång som de semistrukturerade intervjuerna tillät mer exakt information om den in-

tervjuades kroppsspråk eller beteende ställdes höga krav på författarna att vara lyhörda och obser-

vanta. För att minimera risken att missa empirisk data under intervjuerna försökte författarna alltid att 

dela upp intervjun och ha en person som ledde intervjun och en som förde anteckningar. 

De deltagande observationerna gjordes på ett projekt där en av de intervjuade byggledarna satt som 

representant för beställaren. På ett byggmöte gjordes observationer som jämfördes med de data som 

samlats in genom intervjuerna och enkäten. 

2.2 Data 
De data som samlades in under arbetet kan delas in i två grupper; primärdata och sekundärdata. Se-

kundärdata användes för att bättre förstå och förklara forskningsproblemet. Den finns beskriven i teori 

och litteraturstudien, utifrån läroböcker, artiklar och andra rapporter och examensarbeten, samt i stu-

dien utifrån Grontmijs hemsida och intranät.  

För att ringa in problemet, och då sekundärdata inte räckte till, behövdes primärdata. Dessa data sam-

lades in genom intervjuer och ur en enkät samt under observationer av ett möte i ett projekt.  

I och med att frågeställningen inte var klar från början av arbetet var en kvalitativ undersökning nöd-

vändig, där data samlades in i en iterativ process, alltså där insamling och analys gjorts simultant. Ti-

digt insamlad data tillät att nya frågor väcktes vilka vidare initierade ny insamling av data. 
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2.3 Litteraturstudie 
Syftet med litteraturstudien kan delas upp i tre punkter. För det första är det tänkt att litteraturstudien 

ska öka författarnas förståelse av problemet, bygga upp kunskapen om och framför allt teorin bakom 

problematiseringen. För det andra ska den demonstrera kunskapen som byggts upp för dig som läsare, 

så att du kan följa de resonemang som görs i analysen, vilket leder till den sista punkten; att uppdatera 

dig i ämnet. Först när vi är uppdaterade på ämnet och införstådda i de viktiga delarna av ämnets kon-

cept kan vi blicka framåt i forskningen och bege oss in på okända marker. Detta blir alltså brytpunkten 

mellan den teoretiska bakgrunden och resterande arbete; studien av empiriska data samt författarnas 

egna analyser och resultat. 

Litteraturstudien är organiserad i tre delar. Den första beskriver hur byggbranschen ser ut samt hur ett 

projekt och dess organisation är uppbyggt och hur den studerade entreprenadformen är konstruerad. 

Den andra delen behandlar kommunikationsteori för att ge en bakgrund till hur kommunikation defi-

nieras och hur det används. I den sista delen beskrivs hur byggledarrollen har vuxit fram och utveck-

lats. 

2.4 Empiriska data 
De empiriska data som samlades in under arbetet är hämtade och observerade från personal på Gront-

mij. Insamlingen skedde genom intervjuer, en enkät och deltagande observationer på ett projekt. Hur 

dessa metoder utformades samt hur representanter för respektive situation valdes beskrivs nedan.  

2.4.1 Intervjuer 

Intervjuerna gjordes i två steg. I ett tidigt skede av arbetet, redan under de första veckorna, genomför-

des sex inledande intervjuer. Dessa hölls av två anledningar. Dels för att undersöka hur en byggledare 

arbetar och hur rollen uppfattas och dels för att identifiera återkommande risker relaterade till rollen.   

De sex personerna som initialt intervjuades var vid tidpunkten anställda på Grontmij och jobbade med, 

eller hade relevant kunskap om, byggledarrollen, se tabell 1. Under intervjuerna, som varade mellan 

30-60 minuter, ledde en av författarna samtalets riktning samtidigt som den andra förde anteckningar 

om vad som sades. Efter intervjun gick författarna igenom anteckningarna och diskuterade kärnan i 

intervjun. 

Intervjuperson Längd på 

intervjun 

Kommentar 

Byggledare 30 minuter Lång erfarenhet som entreprenör. Byggledaren 

deltog också på en djupintervju 

Byggledare 30 minuter Lång erfarenhet som entreprenör och byggle-

dare. 

Uppdragsledare 30 minuter Lång erfarenhet som projektledare. 

Gruppchef 60 minuter Lång erfarenhet som beställare. 

Byggledare 30 minuter Lång erfarenhet som entreprenör. 

Byggledare 40 minuter Lång erfarenhet inom anläggning. 

Tabell 1 – Beskrivning av personer som medverkat i de inledande intervjuerna. 

Senare, när problematiken var inringad och frågeställningen fastställd, gjordes nio djupintervjuer för-

djupade inom problematiken. Personerna som valdes för dessa hade olika lång erfarenhet av rollen 

som byggledare och hade blandade bakgrunder, se tabell 2. De arbetade vid tidpunkten på Grontmij 

som byggledare eller deluppdragsledare, men hade i det sistnämnda fallet tidigare erfarenhet av bygg-

ledarrollen. Djupintervjuerna varade mellan 50-90 minuter vardera. Personerna hade olika erfarenheter 
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och bakgrund och cirka hälften av personerna hade en ingenjörsutbildning på 3-5 år. Åldersspannet låg 

mellan cirka 30-60 år. 

Intervjuperson Längd på 

intervjun 

Kommentar 

Byggledare 90 minuter Lång erfarenhet som entreprenör och byggle-

dare. 

Byggledare 70 minuter Akademisk bakgrund. Kort erfarenhet som 

byggledare. 

Byggledare 70 minuter Lång erfarenhet som entreprenör. Samma 

person som en av de inledande intervjuerna. 

Byggledare 60 minuter Lång erfarenhet som projektledare. 

Deluppdragsledare 50 minuter Akademisk bakgrund. Lång erfarenhet som 

projekt- och byggledare. 

Deluppdragsledare 90 minuter Akademisk bakgrund. Lång erfarenhet som 

projekt- och byggledare. 

Byggledare 75 minuter Akademisk bakgrund. Lång erfarenhet som 

byggledare. 

Byggledare 50 minuter Akademisk bakgrund. Medellång erfarenhet 

som projektledare. 

Byggledare 50 minuter Lång erfarenhet som tekniker. 

Tabell 2 – Beskrivning av personer som medverkat i djupintervjuerna. 

Personerna hålls här i arbetet anonyma. Alla som intervjuades fick på förhand ut information om detta 

samt vilket område intervjun skulle behandla liksom några exempel på frågor som skulle komma att 

ställas. 

Personerna ombads i förväg att tänka på ett, alternativt två, projekt och ha det eller dem i åtanke under 

hela intervjun. Då personen valde att tänka på två projekt önskades ett vara, vad intervjupersonen upp-

fattade som, ett bra projekt och det andra vad den uppfattade som ett mindre bra projekt. De olika pro-

jekten diskuterades under intervjun separat och de nio intervjuerna resulterade i totalt 14 beskrivna 

projekt, där 6 stycken beskrevs som bra projekt, 5 som mindre bra och 3 som både bra och mindre bra. 

2.4.2 Enkät 

För att dels säkerställa informationen som samlades in i intervjuerna och dels undersöka spridningen 

av problematiseringen iordningställdes en enkät. Denna skickades ut till alla Grontmijs 60 byggledare 

i Sverige i mitten av mars 2013, och sammanställdes i slutet av samma månad.  

Då ingen byggledare på företaget har exkluderats har detta även inkluderat de personer som medver-

kade i intervjuerna på kontoret i Stockholm. För att säkerställa att så många som möjligt skulle svara 

på enkäten gjordes en del förarbeten. Då enkäten fylldes i anonymt kunde författarna inte i efterhand 

påminna specifika personer som inte svarat. För att minimera denna risk ringdes alla personer som 

skulle komma att få enkäten skickad till sig upp i förväg. En vecka innan sista datum som enkätsvaren 

kunde lämnas in skickades dessutom e-post ut till alla personer som fått enkäten dels för att tacka de 

som svarat, dels för att påminna dem som fortfarande inte gjort det. Antalet svarande på enkäten blev 

efter detta 43 personer av 60, vilket ger en svarsfrekvens på 72 % 

En risk med svaren från enkäten var, då den skickades ut till alla enheter som vid tillfället hade an-

ställda byggledare, att någon enhet inte skulle bli representerad i svaren. Eftersom enkätsvaren var 

anonyma gick det inte att veta exakt vilka som svarat. Dock fick byggledarna möjlighet att i slutet på 
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enkäten fylla i sin e-postadress för att efter arbetets slut få rapporten skickat till sig. Bland de 25 per-

soner som lämnade sin e-postadress visade det sig att spridningen bland enheterna var stor och av detta 

kan slutsatsen ändå dras att alla enheter troligtvis representerats i enkätsvaren. 

I enkäten svarade nästan alla, på frågan hur de ansåg att projektet var, att de beskrivit ett mycket bra 

eller ganska bra projekt. Endast 3 personer svarade att de haft ett ganska dåligt eller mycket dåligt 

projekt i åtanke. 

I enkäten, som finns befogad i bilaga 9.3, ställdes frågor som inte tas upp i arbetet men som författarna 

antingen använde som information kring sammanhanget eller inte ansåg relevanta att redovisa. 

2.4.3 Uppdelning av bra och mindre bra projekt och dess svar 

Innan intervjutillfällena fick de personer som skulle intervjuas i uppdrag att tänka på ett eller två pro-

jekt som frågorna sedan skulle komma att kretsa kring. I de fall personerna valde att beskriva två pro-

jekt ombads de välja ett bra projekt och det andra vara ett mindre bra. I de fall där bara ett projekt bre-

skrevs ställdes frågan om detta ansågs ha varit ett bra eller mindre bra projekt. I enkäten bads de sva-

rande att tänka på ett specifikt projekt och relatera dess svar till det.  De fick först i slutet svara på hur 

de tyckte projektet gått. 

Vad som avsågs med ett ”bra” respektive ”mindre bra” projekt definierades inte i förväg av författar-

na, utan fick tolkas fritt utav de som intervjuades. En av de första frågorna behandlade speciellt denna 

punkt: varför de valt ett visst projekt. Även viss bakgrund till vilken typ av projekt som valts efterfrå-

gades för att underlätta processen att jämföra svaren från intervjuerna. 

2.4.4 Deltagande observationer 

De deltagande observationerna gjordes på ett byggmöte i ett projekt, som en av de tidigare intervjuade 

byggledarna arbetade i. Projektet hålls anonymt i rapporten men kan kort beskrivas som ett stort infra-

strukturprojekt i Stockholm. Byggmötet var nummer 55 i ordningen, produktionen hade alltså varit 

igång relativt länge. Sex representanter i form av entreprenörer, beställare och konsulter deltog under 

det cirka 60 minuter långa mötet.  

Syftet med de deltagande observationerna var att få en djupare inblick i hur kommunikationen förs i 

projektet. Eftersom intervjuerna och enkäten var återberättelser av verkligheten, önskades mer direkta 

observationer av hur byggledaren och de andra interna aktörerna interagerar.  

2.4.5 Studiekapitlets utformning 

Detta kapitel är upplagt så att all insamlad data, från både intervjuer och enkät, presenteras under ge-

mensamma delområden som behandlats i frågorna. Under varje område presenteras först vad resulta-

ten från intervjuerna visade och sedan enkätens svar samt de deltagande observationerna. Tabellerna 

visar data insamlad från intervjuerna och diagrammen visualiserar den data som är insamlad från enkä-

ten. Det är inte tänkt att fördelningarna mellan svaren från intervjuer och enkät ska jämföras, eftersom 

de är gjorda för att komplettera varandra utifrån två sidor. I metodkapitlet beskrivs hur intervjuer och 

enkäten genomfördes.  

2.5 Process 
Redan sent under hösten 2012, då en av författarna hade kontakt med Grontmij, började ett område för 

arbetet att ringas in. I diskussioner mellan författarna och handledare på KTH och Grontmij byggdes 

ett fokus upp kring den konsulterande byggledarrollen i ett byggprojekt. En rad intressanta problem 

fanns att undersöka. 
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Grontmij var överens med författarna om att byggledarrollen var otydligt beskriven och att den behöv-

de utvecklas. Önskemål från Grontmij var initialt att ta fram en mall för byggledarens arbete. Men 

eftersom byggledarrollen inte var helt definierad uppstod frågor och oklarheter i hur en process och 

framtagning av en sådan mall skulle kunna genomföras. 

Under första veckan av arbetet, i januari 2013, inleddes de första intervjuerna. Dessa kom att fungera 

som tankeväckare samt underlag för avgränsningar i arbetet. När de inledande intervjuerna var klara 

hade en rad nya frågor skapats. Detta ledde till att arbetet ringades in och en frågeställning tog form. 

Denna frågeställning var vad de senare genomförda djupintervjuerna fokuserade på. Som nämnts tidi-

gare undersöktes teorin kring ämnet parallellt med studien. 

Författarna tillsammans med handledarna ansåg det lämpligt att undersöka byggledarrollen och göra 

en nulägesanalys av den samt belysa risker och möjligheter förknippade till rollen. Denna nulägesana-

lys skulle sedan kunna ligga som underlag för den mall som initialt efterfrågades.  

Arbetet skrevs hos det tekniska konsultföretaget Grontmij AB, på en avdelning delvis fokuserad på 

just byggledning. Detta möjliggjorde, med hjälp av avdelningens och företagets anställda, en identifi-

kation och nulägesanalys av rollen och utifrån det en klargöring av vilka risker och möjligheter som 

finns kopplade till den. Grontmij hade vid tillfället cirka 60 anställda byggledare runt om i landet. 

Under arbetets gång hölls fyra seminarier på KTH, ledda av handledare Tina Karrbom Gustavsson.  

Under seminarierna deltog totalt sju grupper där examensarbetarna diskuterade processen i sina pro-

jekt samt generella frågor som dykt upp under terminen. Förutom seminarierna hölls individuell hand-

ledning där mer specifika problem behandlades. 

Även Grontmij tillhandahöll handledning genom Jarl Håkansson och Camilla Fastén, vilka båda är 

erfarna inom byggbranschen med relevant kunskap inom området och med stor insikt i företaget. De 

fungerade som stöd och hjälpte bland annat till med att få kontakt med personer att intervjua och att 

skicka enkäten till samt kom med idéer och reflektioner kring hur rapporten kunde utvecklas. 

2.6 Validitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Intervjuerna i projektet var anonyma, vilket de intevjuade informerades om innan intervjun startade i 

hopp om att öka chansen att få sanna och icke-konstlade svar. Innan intervjuerna påbörjades presente-

rades också examensarbetet och syftet med intervjun. Intervjuerna transkriberades inte vilket gav upp-

hov till risken att data förbisågs eller misstolkades. För att minimera den risken delade författarna upp 

intervjun, där den ena ledde samtalet och den andra förde anteckningar. Dessutom såg författarna alltid 

till att sätta tid mellan intervjuerna för att få tid att diskutera kärnpunkterna i intervjun.  

Med enkäten som skickades ut till samtliga byggledare på Grontmij önskades en konfirmation av att 

de identifierade riskerna och möjligheterna inte bara var knutna till Stockholm, där intervjuerna gjor-

des. 

Ghauri & Grønhaug (2010) beskriver kombinationen av metoder för att undersöka en och samma fråga 

som triangulering. Triangulering tillåter ökad precision i omdömet av de data, tack vare att de samla-

des in genom olika metoder och ur olika vinklar. Med olika vinklar avsågs att de intervjuade byggle-

darna hade olika bakgrunder och erfarenheter inom branschen, samt att data hämtades på olika sätt; 

genom intervjuer, enkäter och deltagande observationer. Tillsammans gav dessa metoder författarna en 

djupare förståelse för byggledarrollen. 
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Arbetet samlade endast in data från personal anställda på Grontmij, vilket kan göra den data svår att 

generalisera.  

Under arbetet granskades rapporten av två oberoende mastersstudenter vid en opponering som gjordes 

under presentationsseminariet. De hjälpte till med att kontrollera arbetets relevans och textens flöde. 

Rapporten granskades dessutom av handledarna från både KTH och Grontmij, samt korrekturlästes av. 

I och med att detta arbete är baserat på en undersökning där tid, plats, material och intervjupersoner 

aldrig kommer kunna återskapas helt, var syftet med arbetet aldrig att det ska kunna replikeras. Med 

detta i åtanke har författarna varit så noggranna de kunnat för att inte framställa felaktiga fakta eller 

data. 

2.7 Etik 
Nedan diskuteras olika etiska aspekter, först kring arbetsprocessen och sedan kring ämnet. 

2.7.1 Forskning 

Personerna från Grontmij som intervjuades och som lämnade svar på den utskickade enkäten under 

arbetet har i rapporten hållits anonyma i syfte att de skulle känna sig fria att prata öppet om eventuella 

problem, utan att vara rädda för att göra medarbetare eller kunder upprörda. Fokus i arbetet låg på 

upptäckterna snarare än på vem som sagt vad och varför. Detsamma gäller det projekt som analyserats 

och besökts under arbetet, där projektets förutsättningar och eventuell problematik legat i centrum 

snarare än dess identitet.  

2.7.2 Ekonomi 

Enligt Sveriges Byggindustrier (2013) har byggindustrins omsättning uppskattats till ca 400 miljarder 

kronor per år de senaste åren. En möjlig liten effektivisering av ett projekt kan leda till betydande be-

sparingar för hela industrin om den får fäste. Som ordspråket säger, ”många bäckar små”. 

Byggledaren kan, från beställarens sida, ses som en ”försäkring” för att projektet går som det ska och 

beställaren får vad som önskats. Denna ”försäkring” kan användas så att pengar inte slösas och att 

projektet håller budget, i den mån byggledaren kan påverka. Många stora projekt inom byggbranschen 

är statligt finansierade med skattemedel. ”Försäkringen” kan då också ses som ett sätt att säkerställa att 

beställaren får ut maximalt resultat av skattebetalarnas pengar. Kostnaden för att anlita en byggledare 

kan då ses som en riskpremie för beställaren. 

2.7.3 Socialt 

Sociala aspekter relaterar arbetet till det kommunikativa område byggledaren står för, med fokus på 

den kommunikation som pågår internt i projektet. Är kommunikationen mellan olika parter lättförståe-

lig och kommer på rätt tid och plats, minskar risken för missförstånd mellan parterna i fråga. En sådan 

kommunikation skapar grund för goda relationer inom projektet och branschen. 

En del i byggledarens roll, som kunnig inom många av områdena under ett byggprojekt, är att agera 

som en länk mellan olika aktörer. Det vill säga att byggledaren kan tala de fackspråk som hör till ex-

empelvis projektörer, entreprenörer och beställare samt hjälpa dessa olika parter att förstå varandra på 

ett bra sätt. Detta gäller främst mot beställaren som inte alltid har kompetensen att förstå alla sorters 

lösningar som kan användas i samband med ett bygge. Byggledaren blir här beställarens förlängda 

arm. 
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2.7.4 Ekologiskt 

Om de missförstånd, som togs upp tidigare, mellan olika parter i projektet kan minimeras, minskar 

risken för till exempel felbeställningar av material och förändrad kvalitet av produkten.  

Byggsektorn står för en stor del av dagens energiförbrukning och precis som ur det ekonomiska per-

spektivet där små ändringar kan få stora effekter, kan till exempel smartare logistik och planering 

minska utsläpp från transporter och spara på naturens resurser. 

 



 

 

 

3 TEORI OCH LITTERATURSTUDIE 
Här fokuserar vi på den bakomliggande teorin till arbetets problematik. Teorin byggs upp, och hjälper 

oss senare att analysera studien, utifrån två olika perspektiv. Det första perspektivet sträcker sig från 

en beskrivning av byggbranschen till uppbyggnaden av en projektorganisation, där vi undersöker 

användbara verktyg och modeller samt rollerna i ett projekt. Det andra perspektivet beskriver, vad vi i 

det här arbetet menar med, kommunikation. Hur definieras kommunikation och dess modeller, och 

vilka svårigheter finns knutna till kommunikationen i ett byggprojekt? 

Efter detta beskriver vi byggledarrollens utveckling, en roll som vuxit fram ur branschens praktiska 

behov av att beställaren behövt en representant med teknisk kompetens i produktionen. 
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3.1 Ett byggprojekt 
Eftersom det finns en otydlighet kring byggledarrollen går vi här igenom hur ett byggprojekt är upp-

byggt. Detta för att lättare identifiera byggledarens plats i projektet. Vi börjar även med att beskriva 

hur byggbranschen ser ut och vilken komplexitet som finns. 

3.1.1 Byggbranschen 

”Construction industry is by far the most important way in which societies create new value” (Winch, 

2010, s. 31). Byggbranschen står för en stor del av ett lands ekonomi och länders ständiga utveckling 

leder till att branschen bara växer. När befolkningen ökar måste samtidigt samhället bygga ut infra-

strukturen med kommunikationer och transporter, vårdplatser, arbetsplatser och bostäder. Så länge 

städerna utvecklas och det finns infrastrukturmässiga behov att fylla frodas byggbranschen. (Winch, 

2010) 

Ett karaktärsdrag för byggbranschen är att den består av professioner från många olika discipliner och 

branscher. Detta betyder att många organisationer, som är inblandade i ett byggprojekt, har sina hu-

vudverksamheter kopplade till andra branscher, vilket i sin tur betyder att de sannolikt även pratar 

olika fackspråk. Många företag outsourcar verksamhet som inte är direkt knuten till företagets huvud-

intressen. Sammantaget betyder detta att byggbranschen inte är homogen. (Emmett & Gorse, 2007) 

I läroboken Construction Project Management av Gould & Joyce (2009) skrivs det att generalentre-

prenören förr genomförde hela projektet själv, med den nödvändiga kunskapen inom företaget. I takt 

med att byggnader och konstruktioner blivit mer och mer komplexa och projekten mer och mer in-

vecklade har dock professionerna inom branschen utvecklats mot att bli mer och mer specialistyrken. 

(Gould & Joyce, 2009) 

I en krönika reflekterar Wikforss (2013) om att utvecklingen av byggbranschen i praktiken lett till att 

många projekt idag sätts igång med stor brådska. Detta får till följd att produktionen påbörjas allt tidi-

gare i processen. Problemet, skriver han, med att påbörja produktionen innan projekteringen är slut-

förd är att inte alla tekniska detaljer finns beskrivna. I takt med att specifikationerna klargörs tillkom-

mer med andra ord också ofta ändringar från ursprungsidén. Ju fler ändringar som görs, desto mindre 

vetskap riskerar beställaren att få om vad som verkligen byggs. Här krävs att beställaren har en kom-

petent representant som kan kontrollera att beställaren får sitt behov tillgodosett. 

Yrkesgrupperna inom branschen har som nämnts gått mot att bli mer och mer specialiserade vilket 

även gäller beställarrollen. Därmed har det uppstått ett behov av en kontrollerande funktion hos bestäl-

laren som garanterar att det som beställts också utförs (Gould & Joyce, 2009). Enligt Plan- och bygg-

lagen definieras byggherren, som i detta arbete refereras till som beställaren, som ”den som för egen 

räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten” (1 kap. 3 § 

PBL). Beställaren är alltså den som är juridiskt ansvarig för byggprojekt. Dock har i dagens bygg-

bransch beställarrollen fått ytterligare dimensioner som hamnat mer i fokus än tidigare. Till exempel 

driver och leder beställaren byggprojekten från idé till färdig produkt, anpassad till slutanvändaren och 

klar att använda. Förväntningar att kunna ta ett helhetsansvar och hantera krav från ägare, kunder, 

samhället och byggsektorn har gått från entreprenören till beställaren. (Strömberg, 2009) 

3.1.2 Projektets uppbyggnad och faser 

Ett projekt definieras av en unik uppgift, som ska utföras under en tidsatt period med egen budget samt 

bestå av en tillfällig organisation. (Tonnquist, 2012) 

Målstyrda projekt, alltså projekt som har ett klart och tydligt mål, kan beskrivas med en generell så 

kallad ”stage-gate-modell”.  Enligt denna modell delas projektet upp i faserna; Förstudie, Planering, 
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Genomförande och Avslut. Modellen beskriver hur ett projekt ska ledas genom de fördefinierade fa-

serna som ligger tidsmässigt efterföljande varandra. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012) 

 

Figur 2 – Stage-gate-modellen beskriver ett projekts olika faser, omarbetning från Hallin & Gustavsson (2012). 

Benämningarna i denna modell ändras något när den appliceras på byggbranschen. Där översätts för-

studien till en Utredning, där projektets förutsättningar analyseras och uppdraget specificeras. Plane-

ringen kallas i byggprocessen för Projektering och här framställs planer för hur projektet ska genom-

föras. Genomförandet delas in i Upphandling och Produktion. Här handlas entreprenaden upp och 

själva byggandet startar - slutprodukten produceras. Under avslutet överlämnas produkten till slutkun-

den och projektet avvecklas. (Tonnquist, 2012) 

I detta arbete undersöks byggledaren som nämnts framför allt i produktionsfasen men till viss del 

också i upphandlingsfasen samt den sena delen av projekteringsfasen. Nedan följer en kortfattad be-

skrivning av dessa faser. 

3.1.2.1 Projektering, Upphandling och Produktion 

Under projekteringen ska handlingar för projektet tas fram. Dessa sätter ramarna för upphandlingen 

och produktionen och är avgörande för det framtida arbetet. Projekteringen ska i tidigt skede ta fram 

ett program för projektet som beskriver de unika och specifika kraven från beställarens sida. Pro-

grammet används senare i projekteringen för att ta fram förfrågningsunderlag, bygghandlingar och 

tidplaner, det vill säga dokument som berättar hur och när projektet ska utföras. (Gould & Joyce, 

2009) 

I upphandlingsprocessen lämnar entreprenörer in anbud och ger sitt pris för att utföra arbetet. Här ska 

beställaren hitta den bäst lämpade entreprenören. (ibid.) 

När entreprenören är upphandlad kan produktionen starta. För beställaren är en av de viktigaste upp-

gifterna att samordna alla inblandade aktörer.  Huvuddelen av denna samordning består av tidplaner, 

ekonomiuppföljningar och kvalitetssäkring av projektet. (ibid.) 

3.1.2.2 Entreprenadformer 

I ett byggprojekt medverkar en mängd olika aktörer. Dessa är bland andra beställare, entreprenörer, 

underentreprenörer, konsulter, arkitekter, projektörer och finansiärer.  

Hur dessa aktörer sätts i relation till varandra beror på vilka kontrakts- och entreprenadformer som 

används. Byggledarens roll kan alltså se olika ut beroende på om entreprenadformen är en totalentre-

prenad, samverkansentreprenad, generalentreprenad eller någon annan variant. I detta arbete ligger 

fokus på generalentreprenaden, då det är i denna form byggledaren oftast tar den roll som beskrivs i 

arbetet.  

I figuren nedan visualiseras strukturen av en projektorganisation i en generalentreprenad, där alla de 

nämnda aktörerna finns med.  
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Figur 3 – Organisationsschema över generalentreprenaden. 

3.1.3 Kvalitet i projektet 

Inom ett projekt finns tre viktiga parametrar som beskriver hur prioriteringen ser ut; Tid, Kostnad och 

Funktion (i vissa fall benämnd kvalitet), se figur 4. Dessa ställs upp i en triangel med en parameter i 

varje hörn. För att ett projekt ska vara stabilt måste triangeln vara i jämvikt, det vill säga att till exem-

pel tiden och kostnaden inte kan vara små medan funktionen är stor. Ökar kraven på funktionen måste 

även basen breddas, det vill säga tid och kostnad. Om den första parametern ökas men inte de andra så 

blir projektet instabilt och riskerar att stjälpa. (Tonnquist, 2012) 

En projektledares huvudsakliga mål är att genomföra sitt projekt så att det överensstämmer med kun-

dens önskemål. Dessa mål kan alltid uttryckas som en kombination av de tre parametrarna; att genom-

föra ett projekt med rätt funktion, till rätt kostnad i rätt tid. Det varierar hur mycket vikt som läggs vid 

varje del, men parametrarna bör vara i jämvikt. Dessa mål ska, om beställaren tydligt beskrivit dem, 

genomsyra hela projektet på alla nivåer. Att ha kännedom om dessa mål är väldigt viktigt, och para-

metrarna bör tas i beaktning när beslut som rör projektet fattas. (Barnes, 1988) 

 

Figur 4 – Den klassiska måltriangeln med avseende på Tid, Kostnad och Funktion. 
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Om byggledaren hjälper projektet att uppfylla måltriangelns tre krav, men samtidigt skapar en dålig 

relation med beställaren finns en risk att projektet ändå uppfattas som misslyckat. När projektet avslu-

tas och ska utvärderas tillkommer således en fjärde parameter i måltriangeln; Kundnöjdhet (Ottosson, 

2009). Kundnöjdheten bedöms bland annat av projektprocessen, intressenthanteringen och projektre-

sultatet (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). Kunden, i både byggledarens och projektets fall, ses 

som beställaren till projektet. 

Bergman och Klefsjö (2007) fortsätter inom samma bana och skriver om offensiv kvalitetsutveckling. 

Offensiv kvalitetsutveckling beskriver de som när ”man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst 

överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt för-

bättringsarbete i vilket alla är engagerade och som har fokus på organisationens processer” (Bergman 

& Klefsjö, 2007, s. 38). En av de fem hörnstenarna till denna utveckling är att sätta kunden i centrum. 

Kunden, fortsätter Bergman och Klefsjö, kan antingen vara en kärn-, primär- eller sekundärintressent. 

3.1.4 Goda och onda cirklar 

En annan av hörnstenarna i den offensiva kvalitetsutvecklingen fortsätter Bergman och Klefsjö (2007) 

är vikten av att prata om vikten av att skapa förutsättningar för delaktighet i projektet. De beskriver ett 

fenomen i två olika skepnader, den goda och den onda cirkeln, där de kopplar positiv eller negativ 

effekt till delegering av ansvar och befogenheter respektive kontroller och detaljstyrning (Bergman & 

Klefsjö, 2007), se figur 5 och 6. Ett nyckelord för att hamna i den goda cirkeln är kommunikation, 

vilket leder in till nästa kapitel.  

 

 

 

 

3.2 Kommunikation 
I arbetet fokuserar vi på hur byggledaren kommunicerar med olika interna aktörer i projektet i jakten 

på att ta reda på vilka uppgifter, ansvar och befogenheter byggledaren har. Vi går här igenom med 

vilka begrepp kommunikation kan beskrivas och en del teori som ligger bakom. Vi knyter även an 

kommunikationen till projekt och går igenom varför den är så viktig. Viss teori som beskrivs i denna 

del läggs däremot inte särskilt stor vikt vid men presenteras ändå för att få en djupare förståelse. 

3.2.1 Vad är kommunikation? 

”Att leda är att kommunicera, och i det man kommunicerar leder man” (Tonnquist, 2012, s. 201). 

Ordet kommunikation beskriver nationalencyklopedin som ett ömsesidigt utbyte av information 

(Björn, Helander, Sigurd, & Ulfstrand, 2013). Precis likaså beskriver Dainty et al. (2006) att all kom-
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Figur 6 – Den onda cirkeln, omar-

betning från (Bergman & Klefsjö, 

2007) 

Figur 5 – Den goda cirkeln, omar-

betning från (Bergman & Klefsjö, 

2007) 
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munikation i grunden handlar om att överföra information mellan personer. I de flesta fall handlar det 

om en person, grupp eller organisation som vill överföra information till en annan. 

All kommunikation har ett specifikt syfte, vare sig det är att bara informera om något allmänt eller att 

få mottagararen av informationen, att handla, veta, tycka eller göra, något med den. (Tonnquist, 2012) 

Vikten av effektiv kommunikation till alla projektets intressenter kan inte understrykas nog. De flesta 

böcker som behandlar ledarskap innehåller även viktiga principer över effektiv kommunikation. 

(Dainty, et.al, 2006) 

Uttrycket effektiv kommunikation används ofta utan att riktigt ha vetskapen om vad det innebär. En 

definition av vad just effektiv kommunikation är finns i boken Planerad Kommunikation av Eriksson 

(1992). Eriksson (1992) definierar effektiv kommunikation genom att punkta upp ett antal kriterier 

som måste uppfyllas och säger att kommunikationen ska vara:  

 Konkret och koncentrerad till relevant fakta 

 Koordinerad 

 Kontinuerlig 

 Konsekvent 

 Kontrastrik 

 Kontaktskapande 

3.2.2 Olika typer av kommunikation och störningsmoment 

Kommunikation kan delas in som formell och informell, där Wikforss (2006) beskriver formell kom-

munikation som den där beslut fattas på formella möten, medan informell kommunikation kan ske 

genom telefonsamtal eller snack på fikarasten.  

I dagens byggprojekt blir det allt vanligare att man använder någon form av projektplattform och andra 

kommunikationsverktyg. Detta gör att, om det används på rätt sätt, har alla tillgång till den informat-

ion och dokument de behöver när de behöver det. Trots detta beskriver Wikforss och Löfgren (2007) 

att, i ett projekt de följt, kommunikation oftare skedde via informella möten och direkta kanaler så som 

direktkontakt med den man behövde information ifrån. Istället för att använda den projektplattform 

som fanns för att ladda upp och ner ritningar på ”rätt” sätt hände det ofta att skickade dokument skick-

ades mellan personer via e-post när någon efterfrågade det. Detta medförde att projektmedlemmarna 

fokuserade på annat än de skulle och det drabbade organisationen negativt. 

Både formell och informell kommunikation är viktiga delar i ett projekt, och en viktig aspekt av for-

mell kommunikation är att den tar rätt vägar i organisationen. Som kan läsas i artiklar av Karrbom 

Gustafsson och Gohary (2012) samt Wikforss och Löfgren (2007) kan det bli problematiskt då någon 

som hör något på bygget, misstolkar informationen och sedan sprider den vidare och på så sätt skapar 

ett falskt rykte. Detta rykte kan göra att olika aktörer har olika information om samma sak och därmed 

olika förväntningar. 

Detta arbete berör både informell och formell kommunikation, dock ligger fokus på den formella 

kommunikationen och vilka vägar den tar.  

3.2.3 Medium 

För att förmedla ett budskap finns olika vägar via vilka kommunikation kan gå. Enligt Eriksson (1992) 

i Gustafsson och Schatter (2005) kan dessa olika vägar delas upp i tre olika kommunikationskanaler 

eller medium. Dessa tre är; skriftliga, elektroniska och muntliga. De skriftliga vägarna kan vara genom 
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brev, tidningar och informationsbrev. Exempel på elektroniska vägar kan vara telefon, e-post eller 

internetsidor. De muntliga kanalerna kan vara möten av olika slag. Dessa olika medium är olika 

tidskrävande, olika tydliga och fungerar således olika bra vid olika tillfällen och för olika ändamål 

(Eriksson, 1992) i Gustafsson och Schatter (2005). 

Enligt Emmett & Gorse (2007) är elektroniska medium snabba, men inte alltid det bästa alternativet. 

Möten, till skillnad från elektroniska medium, ger möjlighet till snabbare återkoppling. Mottagaren 

och avsändaren kan genom dialog kontrollera att de förstår varandra och eventuella problem kan där-

med snabbare lösas. 

3.2.4 Extern eller intern 

Kommunikation kan ytterligare kategoriseras, såsom mellan interna eller externa intressenter. Kom-

munikation med externa intressenter är när någon aktör inom projektorganisationen kommunicerar 

med en part utanför organisationen (Dainty, et.al, 2006). Exempel på externa aktörer kan vara politiker 

eller boende i närheten som drabbas av projektet på ett eller annat sätt. 

Kommunikation med interna aktörer, som är av högst intresse i det här arbetet, är kommunikationen 

mellan de för projektet interna aktörerna. I det här arbetet, med utgångspunkt från byggledaren, är de 

interna aktörerna som analyseras Projektledaren/Beställaren, Entreprenören samt Projekteringsledaren. 

(Dainty, et.al, 2006) 

Detta leder vidare till nästa avsnitt, som förklarar vikten av kommunikation mellan de utvalda aktörer-

na i ett projekt. 

3.2.5 Kommunikation i projekt 

”Communication is arguably the one aspect of project management that pervades all others, for with-

out effective communication between the participants the project team cannot succeed in realizing its 

objectives” (Emmett & Gorse, 2007, s. 3). 

Enligt en undersökning av Gushgari et al. (1997) i Emmett & Gorse (2007) konstaterades att kunskap-

en om att kommunicera och att lyssna var de två nödvändigaste egenskaperna hos en projektledare.  

En enkätundersökning bland byggarbetare av Zakeri et al. (1996) i Emmett & Gorse (2007) visade att 

en av anledningarna till större produktionsproblem var dålig kommunikation. 

När problemen uppstår är det viktigt att nyckelpersoner i organisationen, till exempel byggledare, 

platschefer eller arbetsledare, koordinerar den tillgängliga informationen som rör problemet för att 

kunna fatta beslut och få projektet att fortsätta framåt och på så sätt undvika negativa konsekvenser. 

(Yeo, 1993)  i Emmett & Gorse (2007)  

Gould & Joyce (2009) menar att för att kunna lösa problem som kan uppstå är timingen av kommuni-

kationen av yttersta vikt. Ytterligare en viktig aspekt är att kommunicera nödvändig och relevant in-

formation till rätt person. Alla behöver inte veta allt. Följs detta, att rätt mängd information kommuni-

ceras till rätt person i rätt tid, kan problem lösas innan de får för stora konsekvenser. Gould & Joyce 

(2009) menar att alla tjänar på precis kommunikation i rätt tid, både mellan kollegor och upp och ner i 

hierarkin.  

En teoretisk modell som stöder detta är ändringsparadoxen. Den säger att beslut blir billigare och lät-

tare att genomföra ju tidigare de fattas eftersom ett projekt är mer flexibelt i ett tidigare skede. (Hallin 

& Karrbom Gustavsson, 2012) 
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Figur 7 – Ändringsparadoxen, omarbetad från Hallin & Gustavsson (2012). 

Om informationen som kommuniceras inte är anpassad och precis, som Gould & Joyce (2009) beskri-

ver det, kan ett fenomen som kallas Information Overload uppstå. Fenomenet innebär att mer inform-

ation kommuniceras än vad den som tar emot informationen hinner ta till sig, förstå eller behandla. 

Därför är det viktigt att en projektledare avväger vad den förmedlar till sina projektmedlemmar och 

inte skapar onödig dokumentation och sprider information i onödan. På grund av att det blivit lättare 

att skicka och ta emot information, via till exempel e-post eller projektdatabaser kan fenomenet lätt 

uppstå i dagens projekt. Vikten av en kommunikationsplan, som berättar hur och med vem projekt-

medlemmarna ska kommunicera, blir därför påtaglig. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012) 

3.2.6 Kommunikationsplan 

Bra kommunikation i ett projekt kräver planering, vilket kan göras med hjälp av en kommunikations-

plan. Planen skapar en infrastruktur för kommunikationsvägarna och säkerställer att rätt person får rätt 

information i rätt tid och på rätt sätt. (Tonnquist, 2012) 

Kommunikationsplanen ska redovisa hur och på vilket sätt det är tänkt att projektet ska kommunicera 

(Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). Genom att planera och implementera hur kommunikationen i 

ett projekt är tänkt att ske, minimeras riskerna för att någon projektmedlem missar vem som ska kon-

taktas för specifika frågor eller vilka som ska delges mötesprotokoll. Därmed undviks onödig irritat-

ion, som kan uppstå vid fenomenet Information Overload men även att någon bland projektmedlem-

marna förbises och inte får den information den borde fått. (Tonnquist, 2012) 

3.3 Byggledarrollens utveckling 
Byggledarrollen har vuxit fram på byggarbetsplatsen ur ett behov av att beställaren mer och mer gått 

från att vara en organisation med flera olika kompetenser till att vara just en beställare. Nedan går vi 

igenom hur vi sett byggledarrollens utveckling med hjälp av såväl vetenskapliga texter, avhandlingar, 

examensarbeten och litteratur som hur branschen sett på rollen. 

3.3.1 50-talet 

Första gången vi hittat byggledarrollen beskrivas är i ett referat till en artikel av Riggs (1988) i ett 

examensarbete av Wärja (2009). Där påstås byggledning ha funnits i USA sedan 1950-talet i form av 

Construction Management och beskrivs som en konsult, vilken hjälper beställaren att upphandla ent-

reprenörer, som i sin tur ska utföra ett arbete. Riggs (1988) beskrev byggledning i två olika nivåer; den 

första där byggledaren hanterar hela projektet från ax till limpa, det vill säga i alla projektets faser. 
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Den andra där byggledaren endast är aktiv i produktionsfasen, där byggledaren arbetar under en pro-

jektledare och agerar som dennes högra hand i produktionen.  

3.3.2 Branschens syn 

I en artikel i branschtidningen Projektvärlden skriver Wikforss (2011) att det på 1970-talet i Sverige 

växte fram en roll som på arbetsplatsen, i produktionen, kallades byggledare. Byggledaren kom in i 

projektet för att granska handlingar, kontrollera framdrift och kostnader samt företräda beställaren. 

Personen hade ingen utbildning inom projektledning, vilket Wikforss beskriver som en uppenbar risk 

på grund av det då redan stora antalet ”ledarroller” i projekten. Några roller Wikforss tar upp som 

exempel på ledare i projekt är samverkansledare, projektledare, projekteringsledare, produktionsle-

dare, uppdragsledare och så vidare; ”Många kallar sig ledare, men vem leder egentligen?” (Wikforss, 

2011, s. 2). 

Byggledaren nämns vidare, i en avhandling av Lars Sjögren (1980) från det Ekonomiska Forsknings-

institutet vid Handelshögskolan i Stockholm, ha en kostnadsberäknande funktion under projektering-

en, vara en kalkylexpert, i projektgruppen. Denna funktion, menar Sjögren, behöver dock inte nödvän-

digtvis falla på byggledaren utan kan också tilldelas projektörens organisation.  

Senare i samma avhandling refererar Sjögren till Jan Söderbergs (1978) avhandling från avdelningen 

för produktionsteknik vid Lunds Tekniska Högskola där projektets roller vidare diskuteras. Till kost-

nadsstyrare vill Söderberg utse ”den som har bäst information om aktuella kostnader. Detta skulle i 

första hand bli entreprenörer, i andra hand byggledare och kalkylkonsulter” (Sjögren, 1980, s. 134). 

Kostnadsstyrningen bör ledas av någon som tidigt engagerats i produktbestämningen och som samti-

digt har en överblick över projekteringen och uppställandet av projektets kostnadsmål, för att kunna se 

till att de hålls inom de uppsatta ekonomiska ramarna. Huvudansvaret, skriver Sjögren, måste dock 

alltid ligga hos projektledaren. (Sjögren, 1980) 

3.3.3 Kvalitetssäkrare 

Vidare undersöks och diskuteras det, i tidigare nämnt examensarbete av Wärja (2009), om dagens 

byggledarroll. Här studeras en annan av kompetensträdets många rötter, figur 1 sid.7, byggledarens 

roll som kvalitetssäkrare ur ett beställarperspektiv. Rollen beskrivs sammanfattningsvis som den per-

son som ser till att produkten levereras till rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. Wärja skriver i 

samma arbete att byggledaren har administrativa uppgifter, till exempel att förbereda bygg-, ekonomi- 

och samordningsmöten samt medverka och föra protokoll på interna projekterings- och produktions-

möten. Ungefär halva byggledarens arbetsdag består av administrativa uppgifter på kontoret och halva 

av mer praktiska sysslor på bygget. Tidpunkten byggledaren blir involverad i ett projekt är oftast pre-

cis innan produktionsstart, vid kontraktsgenomgången eller startmötet. (Wärja, 2009) 

Byggledaren representerar beställaren under produktion, kontrollerar pågående arbete och är behjälplig 

entreprenören vid frågor från denna. Exempelvis bör byggledaren se till att det förs dokumentation av 

ingjutet material som inte kan kontrolleras i efterhand. I sin studie där både byggledare och projekt-

ledare intervjuats menar Wärja att kontroller, avvikelser och övriga förändringar ska rapporteras till 

projektledaren som i sin tur bestämmer om huruvida frågan behöver diskuteras vidare eller ej. (Wärja, 

2009) 

Tonnquist skriver också om kvalitetssäkraren, men då som ”en oberoende person som har till uppgift 

att kvalitetsgranska projektet, såväl arbetsgången som resultatet” (Tonnquist, 2012, s. 106). En kvali-

tetssäkrare utses enligt Tonnquist (2012) ofta av den finansiär eller det försäkringsbolag som är invol-

verad i projektet för att kunna bedöma hur projektet genomförs. 
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3.3.4 Beslutsfattare 

Byggledaren fattar en mängd beslut i projektet där många, på ett eller annat sätt, påverkar ekonomin i 

projektet. Vilka beslut byggledaren får ta måste det i förväg, och i samråd med beställaren och projekt-

ledaren, sättas upp ramar för. Innan produktionsstart bör byggledaren gå igenom projektets handlingar 

och, beroende på hur långt projektet kommit samt inom sitt kompetensområde, ge förslag på ändring-

ar. En kontinuerlig uppföljning av vad handlingarna säger är vidare viktig för att kunna ligga steget 

före i vad som ska ske. (Wärja, 2009) 

3.3.5 Delprojektledare 

På senare år har i läroböcker omnämnts en roll, liknande byggledaren. Denna är tidigare i kapitlet be-

skriven enligt Hallin & Karrbom Gustavsson (2012) som en delprojektledare med ledningsansvar. 

Precis som för projektledaren är det viktigt att ansvar och befogenheter tydliggörs för en delprojektle-

dare. Eftersom projektorganisationens roller appliceras olika i olika projekt i fråga om uppgifter, an-

svar och så vidare är det viktigt att inför varje projekt gå igenom detta.  

Exempel på vilken information delprojektledaren bör ta reda på  

Innan delprojektledaren kommer in i projektet bör flera saker diskuteras, exempelvis projektets mål, 

tidsrymd och resurser samt vilka befogenheter och ansvar som åligger delprojektledaren. Utan att 

känna till sina befogenheter är det svårt, om inte omöjligt, att veta vilka beslut som får fattas. (Hallin 

& Karrbom Gustavsson, 2012) 

3.4 Sammanfattning 
Byggbranschen är en bransch under ständig förändring. Nya förutsättningar och krav skapar möjlig-

heter för nya tekniker eller konstellationer inom projekt. Byggledaren är en roll som vuxit fram ur ett 

behov av att beställaren, som gått mer och mer mot att vara just en beställare, behövt någon som styr 

produktionen. 

Kommunikationen är en ledares främsta verktyg och som Tonnquist skriver ”Att leda är att kommuni-

cera, och i det man kommunicerar leder man” (Tonnquist, 2012, s. 201). Kommunikationen kan kate-

goriseras och delas upp på olika sätt, bland annat som formell eller informell, mellan interna eller ex-

terna aktörer eller genom vilka medium den flödar. Det viktigaste är dock att känna till riskerna och 

möjligheterna med de olika verktygen och kategorierna. Det är också viktigt att kommunikationen är 

effektiv, vilket Eriksson (1992) definierar som: konkret, koordinerad, kontinuerlig, konsekvent, kon-

trastrik och kontaktskapande. 

Byggledarrollen finns inte beskriven i någon större utsträckning i teorin men jämförs i arbetet med ett 

antal andra roller. Vissa av rollerna har funnits länge och satt grunderna för byggledaren medan andra 

beskrivs som funktioner av rollen. En övergripande roll som jämförts med är delprojektledarens, som 

ansvarar över en del i eller för en fas av ett projekt. För delprojektledaren är det viktigt att veta sina 

befogenheter och sitt ansvar i projektet.   



 

 

 

4 STUDIE 
Parallellt med teorin samlade vi in empirisk data. Här i studien introducerar vi först Grontmij AB och 

hur konsulterna där arbetar. Efter detta presenterar vi intervju- och enkätresultaten samt observat-

ioner i form av text, figurer och tabeller. Våra egna reflektioner hittas först i kapitel 5 Analys. 
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4.1 Grontmij AB 
För att förstå de byggledande konsulternas arbetssätt och vidare kunna tolka resultaten från vår stu-

die behövs en presentation av Grontmij och en kort beskrivning av hur de arbetar i projekt. 

4.1.1 Historia 

Hösten 2006 förvärvade holländska Grontmij det dansk-svenska företaget Carl Bro. År 2007 anam-

made Carl Bro även namnet Grontmij, som är en sammansättning av två nederländska ord för mark-

förbättring och återvinningsföretag. Grontmij erbjöd till en början tjänster inom just detta, men har 

idag verksamhet i en rad Europeiska länder inom huvudsakligen tre områden: Planning & Design, 

som rymmer Husbyggnad och Arkitektur, Transportation & Mobility, som avser tjänster inom Sam-

hällsbyggnad och Projektledning samt Water & Energy, som arbetar med energi, elkraft och vattenre-

ning. (Grontmij, 2013) 

4.1.2 Vision, mål och värderingar 

Grontmijs vision är att förbättra och göra vardag och arbete mer hållbart: ”Making our daily working 

and living environments more sustainable.” (Grontmij, 2013) 

Grontmijs mål är att vara den ledande konsulten inom hållbar utveckling både för den byggda och för 

den naturliga miljön: “To be the leading European sustainable design, engineering and management 

consultancy for the built and natural environment.” (Grontmij, 2013) 

Grontmij har en stark värdering inom företaget att agera som rådgivare för sina kunder. Grontmij har 

också en stor anda för att samarbeta, både inom företaget mellan projekt och i själva projekten. Inte 

sällan tar enheter hjälp av varandras kompetenser i sina uppdrag, vilket även författarna har sett under 

arbetets gång. 

4.1.3 Projektmodell 

Grontmij utbildar kontinuerligt sina medarbetare enligt PMI, Project Management Institute, för att få 

ett mer standardiserat, säkert och i slutändan mer lönsamt sätt att driva projekt och uppdrag. PMI är en 

amerikansk organisation som certifierar projektledare världen över (Project Management Institute, 

2013). Just nu utbildas ett 30-tal projekt-, bygg- och uppdragsledare som kommer att vara klara i vår. I 

Grontmijs egna projektmodell för projekt-, bygg- och uppdragsledning finns bland annat nedanstående 

kommunikationsmall att följa. (Grontmij, 2013b) 

 Startmöte 
I uppdrag med flera medarbetare ska ett internt startmöte hållas för genomgång av uppdrags-

plan. Detta görs för att alla deltagare ska ha samma uppfattning om uppdragets mål och inne-

håll. Mötet ska dokumenteras. 

 

 Organisationsförändringar 
Nya uppdragsdeltagare ska introduceras så att de får kännedom om uppdragsplanen. När upp-

dragsdeltagare lämnar uppdraget ska det säkerställas att kunskap, kontakter och lärdomar åter-

förs till organisationen. 

 

 Lägesrapporter 
Om förutsättningarna, omfattning, budget eller tidplan förändras ska kunden alltid informeras. 

I övrigt sker avstämning med kund, ombud och uppdragsdeltagare på det sätt som angetts i 

uppdragsplaneringen. 
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 Möten 
Möten ska dokumenteras i form av protokoll eller minnesanteckningar beroende på mötets ka-

raktär. 

 

 E-post 
Relevant uppdragsrelaterad e-post sparas i uppdragsmapp. 

 

 Informell kommunikation 
Ge akt på den informella kommunikationen, till exempel spontana samtal och SMS som ofta 

kan leda till att man diskuterar och tar beslut. Sådan information ska dokumenteras i dagbok 

alternativt bekräftas med e-post. 

4.2 Vad gör byggledaren? 
Denna del sammanfattar svaren från intervjuerna och enkäten om vilka uppgifter och ansvar byggle-

daren har samt vem som bestämmer dessa. Dessutom sammanfattas byggledarens befogenheter från 

de olika projekten och vid vilken tidpunkt byggledaren kom in i projektet. Här presenteras också de 

observationer som gjordes under de deltagande observationerna. 

4.2.1 Uppgifter 

En byggledares uppgifter varierar mellan olika projekt. Övergripande kan dessa dock beskrivas som 

att hjälpa beställaren med att se till att projektet levereras i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt funkt-

ion. Gemensamt för alla intervjuade var att de i alla projekt skulle ansvara för, med exempel på vad 

det kunde innebära, följande: 

 Ekonomiuppföljning – kontrollera att fakturerade belopp stämmer. 

 Samordning/produktionsledning – se till att produktionen och dess processer sker i rätt ord-

ning. 

 Vara tekniskt rådgivande – svara på frågor och vara rådgivande kring tekniska detaljer. 

 Besiktningar – kontrollera kvalitet på tekniska detaljer. 

 Kalla till möten – planera och skicka kallelser till bland annat byggmöten. 

 Kvalitets- och miljöansvar – kontrollera att projektets miljömål följs. 

 Länk mellan entreprenör och beställare – se till att rätt information når båda parterna. 

I 3 av de 14 projekten beskriver byggledarna att de har haft en ”allt-i-allo”-roll, där byggledarna fått 

hjälpa till med uppgifter som inte nödvändigtvis bör ligga på byggledaren. Till exempel att sköta 

kommunikationen med externa intressenter, något som teoribeskrivningarna föreslår att projektledaren 

ska göra, eller styra kompletteringar av projekteringen under produktionsfasen, som vanligen hanteras 

av projekteringsledaren. 

Under en intervju berättade en av byggledarna att det är viktigt att en byggledare följer projektets ruti-

ner och metoder för att allt ska fungera bra. Dock underströks också att byggledaren inte får vara nå-

gon paragrafryttare som alltid följer alla instruktioner till punkt och pricka utan ibland också måste 

kunna vara flexibel för att snabbt lösa plötsliga problem eller kunna se nya möjligheter.  

Byggledaren som observerades var erfaren och uppfattades ha en klar roll i projektet. Byggledaren, 

som var den enda beställarrepresentanten på plats, hade kallat till mötet men var inte protokollförare. 

Byggledarens uppgifter under mötet uppfattades som att kontrollera att beställarens intressen inte för-

bisågs. Byggledaren såg under mötet också till att inga oklarheter rådde kring punkterna på protokol-

let. Flera gånger stannades mötet upp och byggledaren ville, innan nästa punkt togs upp, säkerställa 

vem som hade ansvar för punkten i fråga.  
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4.2.1.1 Definition av Byggledaren enligt Grontmij 

En studie på Grontmij från 2010, framtagen genom workshops med byggledare, hade som syfte att 

tydliggöra rollen som byggledare på företaget, skapa en känsla av samhörighet samt framställa en be-

fattningsbeskrivning. Byggledarna träffades flertalet gånger under ett halvår och diskuterade bland 

annat arbetsuppgifter, verktyg och mallar samt vilka förväntningar som finns på en byggledare i ett 

projekt. 

Enligt studien var byggledarens primära uppgift att se till att projektet drivs framåt och att alla i pro-

jektgruppen arbetar så effektivt som möjligt för att nå det gemensamma målet. Dessutom ska byggle-

daren skapa god samverkan, minimera konflikter och kunna lyssna till och ta vara på olika aktörers 

kunskaper och intressen. Resultatet som förväntas av beställaren ska enligt studien uppnås med avse-

ende på tid, ekonomi, funktion och miljö. En byggledare jobbar för beställaren och är dess ”förlängda 

arm” ute i projektet. (Byggledningsgruppen, 2010) 

I samma studie som ovan visades exempel på arbetsuppgifter en byggledare kan ha i ett projekt, ge-

nom ett utdrag i en befattningsbeskrivning från ett befintligt projekt. En byggledare ska enligt beskriv-

ningen; 

 Se till att all dokumentation som Entreprenören skall överlämna till Beställaren enl. AF-delen 

utförs 

 Föra Beställarens talan på entreprenadbesiktning 

 Vara behjälplig vid slutbesiktning  

 Bevaka effekt- och projektmål 

 Ha kunskap inom kontraktshandling för egna entreprenader 

 Förvissa sig om att Entreprenören har läst in sig på handlingar 

 Delta i projektgenomgångar 

 Ha avstämningar av tidsplan med Entreprenören 

 Mängda utfört arbete 

 Delta och leda eventuella teknikmöten 

 Hålla sig uppdaterad av produktionsläge på plats 

 Kalla, leda och skriva protokoll för bygg- och ekonomimöten 

 Delta på byggsamordningsmöten med Entreprenören 

 Genomföra uppmätning av utfört arbete tillsammans med Entreprenören 

 Hantera ÄTA, Beställarmeddelanden och Entreprenörmeddelanden 

 Säkerställa att kvalitets, miljö- och utförandekrav ställda i kontrakt uppföljs 

 Ha kontinuerliga avstämningar gällande tid, omfattning, kostnad för sitt kontrakt till Beställa-

ren 

 Ansvara för att dokumentation för berört projekt sammanställs och överlämnas till Beställaren 

 

Denna definition togs frami studien som gjordes 2010, men eftersom den inte implementerats är defi-

nitionen inte vedertagen inom företaget. 

4.2.2 Hur vet byggledaren vad som ska göras? 

Vilka uppgifter byggledaren ska ansvara för kan förmedlas på olika sätt. Hur ansvaret förmedlades i de 

14 projekten från intervjuerna var väldigt olika och presenteras i tabell 3. 
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Antal projekt Sätt byggledarens uppgifter förmedlats på 

4 Befattningsbeskrivning från beställaren 

2 Beskrivet i anbudet/kontraktet 

3 Muntligt från beställaren 

3 Egen beskrivning 

2 Beskrevs ej 

Tabell 3 – Förmedling av byggledarens uppgifter enligt intervjuerna 

Tabellen visar en sammanställning av de 14 intervjuprojekten och på vilket sätt byggledarnas uppgif-

ter förmedlades till dem. 

En av de intervjuade byggledarna beskrev sitt sätt att ta reda på sina arbetsuppgifter genom diskussion 

med de olika aktörerna i projektet. I diskussionen tog byggledaren reda på hur de olika aktörerna, ex-

empelvis beställaren entreprenören och konstruktören, uppfattade projektet, för att skapa sig en upp-

fattning av vad som förväntas av byggledaren och projektet. 

En annan byggledare beskrev hur ett liknande försök gjorts för att ta reda på sina arbetsuppgifter. Pro-

blemet i detta fall, beskrev byggledaren, var att många av aktörerna i projektet redan hade tidigare 

relationer till varandra. De visste redan vad de förväntade sig av varandra och hade inget intresse av att 

diskutera detta med byggledaren, som kom att hamna utanför gruppen.  I slutändan blev uppgifter och 

ansvarsfördelningen väldigt otydliga genom hela projektet och när problem uppstod var det oklart vem 

som skulle ansvara för att få saker gjorda. 

Svaren om hur uppgifterna delgavs var spridda, både från enkäten och från intervjuerna. Detta presen-

teras i figur 8. De två som svarade övrigt på frågan i figur 8 skrev att det skedde genom en blandning 

av alternativen samt genom möten med övriga aktörer. 

 

Figur 8 – Byggledarens tilldelning av arbetsuppgifter enligt enkäten 

I enkäten frågades även om hur tydligt byggledarna upplevde att deras arbetsuppgifter beskrevs. Sva-

ren visas i figur 9. 
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På vilket sätt fick du ta del av dina arbetsuppgifter? 

Befattningsbeskrivning
från beställaren (3 st)

Kontrakt (12 st)

Via mail (3 st)

Muntligt (12 st)

Fick komma fram till
dessa själv (11 st)

Övrigt (2 st)
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Figur 9 – Tydlighet i beskrivna arbetsuppgifter hos byggledaren enligt enkäten 

I de flesta svaren där uppgifterna ansågs otydliga hade byggledarna även svarat att arbetsuppgifterna 

ändrats under arbetets gång. Ungefär hälften av alla som svarade att arbetsuppgifterna ändrades tyckte 

att uppgifterna hade beskrivits otydligt. Majoriteten av de byggledare som svarade på enkäten och som 

tyckte att deras uppgifter var otydligt beskrivna svarade att de själva fick komma fram till uppgiftsbe-

skrivningarna eller fick dem muntligt tilldelade. 

För att se hur bra beskrivningar byggledarna fått i sina projekt, frågades i enkäten efter om arbetsupp-

gifterna ändrats under projektets gång. Svaren framgår i figur 10. 

 

Figur 10 – Ändringar av byggledarens uppgifter under pågående projekt enligt enkäten 

I studien från Grontmij 2010 togs även en checklista fram för hur byggledaren ska ta reda på vad som 

ingår i uppdraget och vem som ansvarar för vad. Checklistan skulle hjälpa byggledaren att specificera 

vem som hade ansvar för specifika uppgifter i projektet. Ett utdrag på checklistan finns i bilaga 9.4 

och några exempel på dessa gränsdragningar var: 
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Hur tydligt beskrevs dina arbetsuppgifter i projektet? 

Mycket tydligt (9 st)

Ganska tydligt (20 st)

Ganska otydligt (8 st)

Mycket otydligt (5 st)

Inte alls (1 st)
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18 

18 

Ändrades dina arbetsuppgifter under projektets gång? 

Ja, väsentligt (7 st)

Ja, lite (18 st)

Nej (18 st)
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 Vem ska sköta myndighetskontakter? 

 Hur ofta ska olika möten hållas och vilka ska delta? 

 Vem ska granska fakturor? 

 Vem har KMA-ansvar? 

Checklistan togs fram för att göra det lättare för byggledarna att utföra sina arbeten och framför allt 

klargöra deras ansvar. Dock har, enligt de intervjuade personerna, checklistan aldrig använts, de flesta 

av de tillfrågade visste inte ens om att den existerade. (Byggledningsgruppen, 2010) 

4.2.3 Befogenheter 

Byggledarens uppgifter, till exempel att vara tekniskt rådgivande eller behjälplig att svara på frågor, 

medför ofta att snabba beslut måste fattas. Beroende på hur byggledarens befogenheter är utformade 

av beställaren har byggledaren möjlighet att olika snabbt lösa dessa frågor när de uppstår. I intervjuer-

na visade det sig att befogenheterna skiljde sig åt markant mellan de olika projekten, se tabell 4 som 

sammanfattar vilka befogenheter de intervjuade byggledarna hade i sina projekt.  

Antal projekt Byggledarens befogenheter att fatta beslut 

3 Upp till en viss summa pengar (t.ex. 50 tkr) 

1 Inom ett specifikt teknikområde 

2 För ”nödvändiga” åtgärder 

5 Inga formella befogenheter 

3 Inga befogenheter 

Tabell 4 – De intervjuade byggledarnas befogenheter att fatta beslut 

I en av intervjuerna pratade en byggledare om ett projekt utan några befogenheter alls. Projektledaren 

hos beställaren var ny i sin roll, vilket, enligt byggledaren, ledde till en stor osäkerhet och mycket de-

taljstyrning från projektledaren. Byggledaren var till följd av det tvungen att dubbelkolla ändringar och 

beslut med projektledaren och blev begränsad i sin roll. Byggledaren beskrev sig själv i detta fall som 

att ha blivit ”vingklippt” att enbart få agera som medlare mellan beställaren och entreprenören. 

I en intervju beskrevs ett exempel på när en byggledare haft tydliga befogenheter inom sitt teknikom-

råde och om hur ritningarna kontrollerats och felaktigheter i projekteringen då upptäckts. En del kablar 

var underdimensionerade vilket byggledaren ansåg skulle ha kunnat resultera i höga underhållskostna-

der. För att säkra driftstabiliteten valde byggledaren att ändra dimensionerna på kablarna. Detta ingick 

i byggledarens förutbestämda befogenheter, men kommunicerades även med beställaren.  

I enkäten svarade byggledarna, på frågan om vilka befogenheter de hade, enligt figur 11. 
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Figur 11 – Byggledarens beslutsbefogenheter enligt enkäten 

I enkäten ställdes även frågan hur dessa befogenheter bestämdes, se figur 12 nedan. 

 

Figur 12 – Bestämning av byggledarens befogenheter enligt enkäten 

4.2.4 När kommer byggledaren in i projektet? 

Det har tidigare nämnts att byggledaren främst är aktiv under produktionsfasen. Detta bekräftas i in-

tervjuerna, där byggledaren i 10 av 14 projekt kom in under den tidiga delen av produktionsfasen. I två 

av de övriga projekten kom byggledaren in redan under sen projektering och i två först under senare 

delen av produktionsfasen. 

I enkäten angav 17 personer att de kom in i projektet under tidig del av produktion. Av resterande 26 

svarade 2 att de kom in senare än så i projektet och resten att de kom in tidigare. 

Gemensamt för svaren i både enkäten och intervjuerna var att många av byggledarna, majoriteten av 

de intervjuade och cirka hälften i enkäten, önskade ha kommit in tidigare i sina projekt. Resterande 

personer var nöjda med tidpunkten de kommit in. 
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I en av intervjuerna framkom exempel på vad en byggledare skulle kunna göra om den får komma in 

tidigare i ett projekt. Den intervjuade byggledaren ansåg sig ha kunnat hjälpa till med beräkningar av 

kalkyler och planering av upphandlingar och produktionstidplaner. Enligt byggledaren hade sådana 

uppgifter ökat förståelsen för projektet och byggledaren hade känt sig mer förberedd. Dessutom skulle 

byggledaren kunnat bidra med sin kompetens och varit rådgivande inom dessa områden. 

En av de första uppgifterna en byggledare har i ett projekt är att läsa in sig på handlingar. Logiskt sett 

tar detta längre tid i ett större projekt än i ett litet. Det visade sig i intervjuerna framför allt vara i de 

fyra minsta projekten som byggledarna faktiskt var nöjda med tidpunkten de kom in i projektet samt 

hur lång tid de hade på sig att läsa in sig på handlingarna. Av de resterande tio projekten uttrycktes det 

i sex av dessa att det fanns lite tid och i fyra att det endast fanns väldigt lite tid att läsa in sig på hand-

lingarna. 

I enkäten, där frågan om hur mycket tid byggledarna hade på sig att läsa in handlingar svarades det 

enligt figur 13. 

 

Figur 13 – Byggledarens tid att läsa in på handlingar enligt enkäten 

4.3 Kommunikation 
I ett byggprojekt där många aktörer finns inblandade är det viktigt att kommunikationen fungerar som 

den ska. Ofta har byggledaren, som nämnts tidigare, kontakt med många olika aktörer under sin tid i 

projektet, men fokus här ligger på hur kommunikationen sett ut mellan byggledare – bestäl-

lare/projektledare, byggledare – entreprenör samt, i de fall en sådan fortfarande funnits med i pro-

jektet, byggledare – projekteringsledare. 

Hur kommunikationen förts, det vill säga genom vilket medium informationen kommunicerats, har i 

intervjuerna visat sig ha liten betydelse oberoende av vilken aktör byggledaren har kontakt med. Alla 

intervjuade byggledare har svarat e-post som det mest använda sättet att kommunicera. Förutom e-post 

förs kommunikationen per telefon, på möten eller på andra informella möten som fikarasten vid 

kaffeautomaten. 

Under både intervjuerna och i enkäten frågades hur byggledarna upplevde att kommunikationen i all-

mänhet fungerade. Av de intervjuade byggledarna tyckte cirka hälften att kommunikationen fungerade 
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bra. Från enkäten tyckte majoriteten av byggledarna att kommunikationen fungerade bra. Exakta siff-

ror framgår för intervjuerna i tabell 5, och för enkäten i figur 14. 

Antal projekt Hur fungerade kommunikationen 

allmänt i projektet? 

4 Mycket bra 

4 Ganska bra 

3 Ganska dåligt 

3 Mycket dåligt 

Tabell 5 – Hur kommunikationen fungerat i projekt enligt intervjuer 

 

  

Figur 14 – Hur kommunikationen fungerat i projekt enligt enkät 

Av de sex svaren från intervjuerna som svarade att kommunikationen fungerade dåligt var det fem av 

dem som av byggledarna ansågs vara mindre bra projekt och det sista ett både bra och mindre bra pro-

jekt. Av de fem svaren från enkäten som tyckte att kommunikationen fungerade dåligt tyckte tre av 

byggledarna att projektet ändå varit ett bra projekt och två att det varit ett mindre bra projekt.  

De anledningar som byggledarna nämnt till varför kommunikationen fungerade bra eller dåligt katego-

riserar vi i två kategorier. I den ena kategorin placerar vi de punkter som kan anses som hårdare, det 

vill säga de anledningar som lättare kan regleras i kontrakt eller dokument. I den andra kategorin pla-

ceras de mjukare punkterna, alltså de anledningar som vi anser är svårare att formellt styra över. An-

ledningarna som här kategoriserats har kommit i svar från både intervjuer och enkäten. Dessa present-

eras i tabell 6 och 7 nedan. 
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Hårda parametrar för bra kommunikation Hårda parametrar för dålig kommunikation 

Dokumenterade projekt- och kommunikations-

planer 

Ingen kommunicerad projekt- eller kommunika-

tionsplan 

Tydliga och gemensamma mål Förbisedd byggledare vid kommunikation mellan 

beställare och entreprenör 

Tydliga regelverk Långa beslutstider 

Tydliga och snabba svar på frågor Splittrad beställarorganisation 

Skriftlig dokumentation av beslut  

Samlokalisering  

Tydliga formuleringar av byggledarens uppgifter, 

ansvar och befogenheter 

 

Tabell 6 – Hårda parametrar för bra och dålig kommunikation från intervjuer och enkät 

Mjuka parametrar för bra kommunikation Mjuka parametrar för dålig kommunikation 

Motiverade medarbetare Hög arbetsbelastning för beställare 

Öppenhet mellan parter Svågerpolitik inom projektet 

Personkemi  

Tabell 7 – Mjuka parametrar för bra och dålig kommunikation från intervjuer och enkät 

Under intervjuerna tillfrågades alla personer om det i projekten funnits någon kommunikationsplan. I 

de flesta fall fanns ingen sådan upprättad. Dock var tre av de beskrivna projekten från intervjuerna så 

pass små och med få aktörer att byggledaren fungerade mer eller mindre som en projektledare över 

bara någon enstaka entreprenör. I dessa fall tyckte inte byggledarna att det behövdes någon kommuni-

kationsplan då det var få deltagare i projektet.  

I projektet från de deltagande observationerna fanns en kommunikationsplan dokumenterad. Där var 

byggmötena schemalagda samt vem som skulle kalla och vilka som skulle vara närvarande vid dessa. 

På byggmötet gick de inblandade igenom aktuella frågor och planerade inför kommande moment. Alla 

punkter hade en ägare och mötet uppfattades av författarna som tydligt och strukturerat samt med ett 

tydligt mål. 

Även i enkäten frågades om det fanns någon kommunikationsplan i projektet byggledaren tänkt på. En 

sammanställning av svaren från intervjuerna framgår ur tabell 8 och svaren från enkäten visas i figur 

15. 

Antal projekt Fanns en kommunikationsplan? 

1 Ja, dokumenterat 

2 Ja, muntligt beskriven 

6 Nej 

5 Vet inte 

Tabell 8 – Befintlighet av kommunikationsplan enligt intervjuer 
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Figur 15 – Befintlighet av kommunikationsplan enligt enkät 

4.3.1 Byggledare – Beställare  

För att byggledaren ska kunna agera som beställarens högra hand, krävs en förståelse av beställarens 

behov och krav på projektet. Det säger sig självt att för att byggledaren ska känna till dessa krävs en 

hel del kommunikation mellan parterna. Ju bättre uppfattning byggledaren har om beställarens behov 

och krav, desto bättre kan byggledaren agera som beställarens förlängda arm och ta mer genomtänkta 

beslut på arbetsplatsen. 

Generellt gällande alla de intervjuade var att de hade mycket kontakt med beställaren på ett eller annat 

sätt. Liknande resultat framkom ur enkäten. På frågan om byggledaren i fråga hade vetskap om pro-

jektets mål från beställarens sida svarade byggledarna i 11 av de 14 projekten ja, medan 3 stycken inte 

visste vilka projektets mål var. I enkäten svarade alla att de hade ganska bra eller full vetskap om vad 

projektets mål var och ingen svarade att de inte kände till målen. 

Vad som menas med mycket kontakt med beställaren kan skilja sig från person till person och på olika 

projekt, beroende på projektets omfattning. Att notera är att till exempel att i ett av de små projekten 

var byggledaren i kontakt med beställaren en gång i veckan för att stämma av produktionen vilket 

ändå kändes fullt tillräckligt. 

När byggledaren pratar med beställaren har det i projekten från både intervjuer och enkät diskuterats 

kring tid, ekonomi och kvalitet. I detta ingår bland annat framdrift, ändringar, tekniska detaljer, kon-

trakt och samarbete.  

4.3.2 Byggledare – Entreprenör  

Två av huvuduppgifterna för byggledaren är, som tidigare beskrivits, att produktionsleda och att svara 

på tekniska frågor. Byggledaren är också länken mellan beställaren och entreprenören, vilket gör att 

det mesta av informationen som går mellan dessa parter går via byggledaren. Alla intervjuade sa att i 

den bästa av världar går ingen kommunikation runt byggledaren när beställaren vill kommunicera 

ändringar och frågor till entreprenören och vice versa. I ett exempel som togs upp i en intervju på när 

detta inte skedde, beskrevs kommunikationsvägarna vara ostrukturerade. Informationen gick i exemp-

let runt byggledaren, vilket medförde dålig kännedom om vilka beslut som fattades och en förvirring 

uppstod mellan parterna. Fenomenet illustreras i figur 16 nedan. 
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Figur 16 – Figuren beskriver grafiskt hur kommunikationen passerar byggledaren utan dess vetskap, symboliserat av 

de streckade linjerna. 

Med alla dessa uppgifter som medlare/kommunikatör mellan dessa parter är det naturligt att svaret 

som angetts på frågan om hur ofta man kommunicerar med entreprenören är att det görs ofta. Majori-

teten har denna kontakt flera gånger i veckan medan några få, främst då i mindre projekt, inte hade 

lika tät kommunikation som de övriga. Här ansågs det räcka med cirka en gång per vecka för att allt 

som behövdes skulle kommuniceras. I ett projekt som beskrevs som ett litet projekt med få tekniska 

svårigheter och en produktionstid på tre veckor ansåg byggledaren att ett besök i veckan vara fullt 

tillräckligt.  

Vid de tillfällen byggledaren kommunicerat med entreprenören har alla intervjuade byggledare beskri-

vit att de främst pratade om framdrift och tidplan, ekonomi, ÄTA-frågor samt tekniska frågor. När 

beslut fattades gjordes detta via e-post, för att få dessa dokumenterade, dock diskuterades ofta frågor 

via inofficiella möten eller telefon för att komma fram till en lösning för att sedan bekräftas via e-post. 

Dessa uppgifter bekräftas av svaren från enkäten, där byggledarna svarade på liknande sätt. 

4.3.3 Byggledare - Projekteringsledare 

Under produktionsfasen, då byggledaren oftast är som mest aktiv, är allt, eller det mesta ofta färdig-

projekterat. Dock kan det ske saker i produktion som gör att något måste ändras i ritningarna eller att 

projektören själv kommer på att något måste göras på ett annorlunda sätt. Detta gör att projekterings-

ledaren ofta även är med i viss utsträckning under produktion. 

Detta betyder att i de fall där byggledaren haft kontakt med projekteringsledaren under projektet har 

det, enligt intervjuerna, oftast handlat om ändringar och sakfrågor som behöver förtydligas. Under 

några få intervjuer sades det dock att bygghandlingarna inte varit korrekta och att byggledaren därför 

har fått ha mycket kontakt med projekteringsledaren. I ett av fallen hade byggledaren till och med 

behövt jaga efter projekteringsledaren för att få kontakt och få hjälp med det som var fel. Anledningar 

till att det har varit svårt att få tag på dem i sådana fall har varit att projekteringen ska ha varit klar och 

de som projekterat gått vidare till andra projekt. Ett annat exempel menar att de som projekterat inte 

velat ta ansvar för vad som gjorts och att de därför undvikit kontakt när byggledaren försökt nå dem. 

Under en intervju berättades om ett projekt där det hade bestämts i förväg att all information om änd-

ringar som gjordes var tvungna att gå genom vissa personer. En av dessa personer som då skulle få 

vetskap var byggledaren. Genom att använda denna metod kunde det säkerställas att ändringar i pro-
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jekteringen som projekteringsledaren ansvarade för informerades till bland annat byggledaren. Det 

beskrevs som en timglasform där de personer som var tvungna att informeras utformade det smala 

partiet i mitten. På så sätt gick ingen information runt dessa funktioner i projektet och det kunde säker-

ställas att informationen gick rätt väg. 

I enkäten visades att det har varit väldigt olika hur mycket kontakt man haft med projekteringsledaren, 

dock svarade majoriteten att denna kommunikation skett någon gång i veckan. Vad som då diskutera-

des sammanfaller med vad byggledarna svarat i intervjuerna 

4.4 Sammanfattning 
Alla data som samlats in och presenteras i detta kapitel svarar på delfrågorna från frågeställningen. 

 Vad gör en byggledare? 

 Hur vet byggledaren vad den ska göra? 

 Vilka befogenheter har byggledaren att fatta beslut? 

Grontmij är ett stort teknikkonsultföretag med stort fokus på bygg- och projektledning. 9 byggledare 

från stockholmskontoret intervjuades och en enkät skickades ut till, då samtliga, 60 anställda byggle-

dare varav 43 svarade. I intervjuerna ombads byggledarna tänka på 2 projekt ett som de ansåg bra och 

ett som de ansåg mindre bra. I enkäten efterfrågades bara en beskrivning av ett projekt där det först i 

slutet frågades om hur projektet uppfattats. 

En byggledares uppgifter kan variera mellan projekt och beställare beroende på vad som efterfrågas 

och behövs. Förutom att vara beställarens ansikte utåt och styrande hand under produktionen kan en 

byggledare behöva eller förväntas hjälpa till med till exempel ekonomiuppföljning, besiktningar eller 

som sammankallande till möten. Grontmij har en egen definition på vad en byggledare ska göra där 

cirka 20 punkter tas upp. 

Svaren från enkäten visade att arbetsuppgifterna för byggledaren i ett projekt förmedlades på olika 

sätt. Det var inte ovanligt att de bara förmedlades muntligt eller till och med att byggledaren själv fick 

komma fram till dem. Cirka en tredjedel av svaren från enkäten hävdade att uppgifterna beskrevs 

ganska eller mycket otydligt och mer än en tredjedel beskrev att deras uppgifter ändrades under pro-

jektets gång. 

I ca hälften av projekten från intervjuerna hade byggledarna inga formella eller inga befogenheter alls. 

I enkäten var andelen som inte hade några befogenheter betydligt lägre. Befogenheterna hos byggle-

darna som svarat på enkäten var däremot i mer än hälften av fallen endast yttrade muntligt och i cirka 

en femtedel av fallen aldrig bestämda. 

De flesta byggledare, både utifrån svaren från intervjuerna och enkäten, kom in i projektet i början av 

produktionsfasen, men många önskade komma in tidigare och till exempel få mer tid att läsa in sig på 

projektets handlingar. 

Kommunikationen i cirka hälften av projekten beskrivna i intervjuerna fungerade ganska eller mycket 

bra och hälften ganska eller mycket dåligt. I de flesta projekten beskrivna i enkäterna uppfattades 

kommunikationen fungera bra eller mycket bra. Några parametrar till varför kommunikationen uppfat-

tades bra var dokumenterade projekt- och kommunikationsplaner, tydliga och gemensamma mål samt 

tydliga och snabba svar på frågor. Dåligt kommunicerade planer, långa ledtider eller förbipasserad 

byggledare i informationsspridning var några parametrar till varför byggledarna uppfattade att kom-

munikationen fungerade dåligt. 
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I nästan inga av projekten från intervjuerna fanns, eller visste byggledaren om att det fanns, någon 

kommunikationsplan och i enkäten var andelen mer än hälften. 

Byggledaren kommunicerar olika mycket med beställaren, entreprenören och projekteringsledaren 

beroende på projekt och situation. Oavsett volym är det viktigt att kommunikationen är tydlig och att 

beslut dokumenteras. Byggledaren behöver prata med beställaren för att få reda på projektets mål och 

kunna förmedla dessa till entreprenören och kontrollera att beställaren får vad som beställs och betalas 

för. 

 



 

 

 

5 ANALYS 
Fram till nu har vi studerat byggledarrollen utifrån två teoretiska perspektiv, organisation och kom-

munikation, samt hur byggledarrollen utvecklats. Efter det genomfördes en studie som i det här ka-

pitlet diskuteras med hjälp av den framtagna teorin. Här analyserar vi de risker och möjligheter 

knutna till de två identifierade extremerna av byggledarrollen. Analysen leder fram till svaret på frå-

geställningen som presenteras i kapitel 6 Resultat. 
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5.1 Ett bra eller mindre bra projekt 
De beskrivna projekten från intervjuerna och enkäten fick byggledarna själva bedöma som bra eller 

mindre bra projekt. Vi ser tydligt att andelen projekt som bedömts som bra, är större i enkäten och tror 

att det kan förklaras genom att det först i slutet frågades hur bra projektet uppfattats medan det redan i 

början av intervjuerna uttryckligen efterfrågades ett bra och ett mindre bra projekt. Vi ser det naturligt 

att det är lättare att dra sig till minnes till ett positivt snarare än ett negativt minne, alltså ett bra projekt 

än ett mindre bra projekt om man ombeds att tänka på ett valfritt projekt. Andelarna av resultaten från 

intervjuerna och enkäten är dock inte meningen att jämföras rakt av utan tänkta att komplettera 

varandra och bekräfta frågeställningens utbredning. 

5.2 Byggledarrollen 
Byggledarrollen är oklar och vi vågar säga att ingen vet exakt vad en byggledare ska göra eller vad 

den har för ansvar i ett projekt. Ur svaren från intervjuerna och enkäten ser vi hur personer, som idag 

arbetar som byggledare, beskriver rollen på många olika sätt. 

5.2.1 Utveckling 

I teorin beskriver vi hur byggledarrollen växt fram genom att beskriva ett antal andra roller vi ansett 

vara liknande byggledarens. Dessa roller har tolkats som den tidigare kontrollanten, kalkylexperten, 

kostnadsstyraren, kvalitetssäkraren, beslutsfattaren, den internationella Construction Managern och 

delprojektledaren. Den sistnämnda, den akademiskt beskrivna delprojektledaren, anser vi bäst sam-

manfatta själva rollen, medan produktionsledaren, som framkommit i studien, bäst beskriver vad 

byggledaren gör. Alla övriga roller som beskrivits innefattar uppgifter som en byggledare skulle kunna 

ha, alltså rötter i byggledarens kompetensträd.  

Kvalitetssäkraren beskrevs i teorin som två olika roller, där Wärja (2009) beskriver den som en repre-

sentant för beställaren under produktion, medan Tonnquist (2012) beskriver den som en oberoende 

part. Eftersom byggledaren är anlitad av beställaren för att bland annat försäkra denne om produktion-

ens progress anser vi dock inte att byggledare har en opartisk roll. Tonnquist beskriver snarare en be-

siktningsman, som ofta anlitas av ett försäkringsbolag för att säkerställa att inte det förlorar pengar. 

En av anledningarna till att byggledarrollen, i den akademiska världen, beskrivs med olika namn, tror 

vi är att det inte finns någon självklar teoretisk definition på byggledarens roll. Detta gör i sin tur att 

forskningen, som egentligen berör denna roll och dess område, blir svår att samla och kategorisera. 

De olika namnen på rollen visar sig också i de olika rollbeskrivningar som företag använder när de 

söker efter byggledare. I de jobbannonser där beställare sökte efter egna byggledare beskrevs rollen 

relativt tydligt, som exemplet från inledningen: ”Att kontrollera projektmål avseende teknik, ekonomi 

och kvalitet inom de olika projekt som är aktuella” (Teknikjobb, 2013a). Dessa beställare uppfattar vi 

som företag med kunskapen eller viljan att ha kompetensen att driva egna projekt inom företaget.  

De beställare som däremot väljer att hyra in byggledarkonsulter, anser vi ibland sakna eller rentav inte 

vilja ha kunskapen om hur ett projekt ska drivas. Då vet de heller inte alltid vilka arbetsuppgifter de 

ska beställa.  Detta kan leda till att konsultföretagen måste anta en mer öppen bild av vad en byggle-

dare ska ha för kompetenser vilket skulle kunna vara en anledning till att många konsultföretag är mer 

otydliga i sina rollbeskrivningar. En annan anledning till att konsultföretagens beskrivningar är otyd-

liga kan vara att de själva inte har definierat byggledarrollen. 

Oavsett beställare behövs kompetensen, antingen in-house eller externt, för att avgöra om beställaren 

får vad som kontrakterats av entreprenören. Byggledaren blir för beställaren ett verktyg för att över-
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vaka produktionen i sitt projekt och kan därför ses som en försäkring mot att entreprenören levererar i 

avseende på bland annat måltriangeln. Beställarens intressen måste alltså genomsyra byggledarens 

arbete och beslut i projektet. 

Vi tror definitivt att byggledaren har en nödvändig funktion även i framtiden, men utvecklingen av 

rollen behöver etableras på ett akademiskt plan och vi menar att forskningen behöver samlas kring en 

gemensam benämning. När det skett menar vi att branschen kan beskriva rollen på ett mer entydigt 

sätt jämfört med hur den beskrivs idag. Byggledaren kommer genom detta detta att kunna särskiljas i 

stället för att likställas med projektledaren, då byggledaren är mer en specialist på produktionen jäm-

fört med projektledarens generella projektkunskaper. 

I det här arbetet har det utkristaliserats två olika extremer av byggledarrollen, ”fixaren” och ”organisa-

tören”. I fortsättningen av arbetet kopplas resultaten från studien till dessa extremer och analyseras 

med hjälp av teorin. Vissa punkter anses vara gemensamma för både fixaren och organisatören och 

sammanfaller under rubriken Gemensamt. 

Vi tror att båda extremerna har viktiga funktioner men i olika situationer. I framtiden tror vi att en 

byggledare kommer att kunna identifiera sig mer med någon av extremerna, vilket blir viktigt för att 

möta dessa olika situationer samt beställarens önskemål och behov.  

5.2.2 Byggledarens generella uppgifter 

Ur teorin och studien förstår vi att en byggledare kan ha många olika typer av uppgifter beroende på 

beställarens önskemål. Exempelvis kan byggledaren ha ansvar för ekonomiuppföljningar, produktions-

ledning och kontroller. Oavsett vilka uppgifter byggledaren har kan den i grunden ändå identifieras 

som en person som leder produktionen åt beställaren. Indirekt har byggledaren alltså i uppgift att vara 

en försäkring åt beställaren, som kontrollerar att beställaren får det den vill ha i förhållande till tid, 

kostnad och funktion. Byggledaren har också den viktiga funktionen att agera som en länk mellan de 

olika aktörerna i ett projekt. Särskilt genom att framstå alla de olika aktörernas fackspråk och genom 

det kunna hjälpa till att överbrygga kunskap och hindra misskommunikation. Framför allt gäller det 

för beställaren, som ibland kan vara oerfaren och ha låg kunskap om byggprojekt och då ha svårt att 

följa med i svängarna när termer och lösningar diskuteras. Eftersom byggledaren representerar bestäl-

laren blir uppgiften bland annat att hjälpa beställaren att förstå de andra aktörerna och vice versa. 

Den definition som Grontmij, under den gjorda studien 2010, tog fram överensstämmer bra med den 

definition vi själva vill beskriva byggledaren med. Sammanfattningen av deras definition är att bygg-

ledaren jobbar för beställaren och är dess förlängda arm ute i projektet, vilket vi i och för sig anser 

stämmer, men den definitionen definierar bara vagt vad byggledaren ska göra. 

5.2.3 Fixaren 

Fixaren arbetar reaktivt och löser problem som uppstår där och då, det vill säga släcker bränder. Vi 

tror att fixaren bäst lämpar sig i projekt där beställaren själv strukturerar projektet men behöver hjälp 

att lösa oförutsedda problem eller ta till vara på möjligheter som uppstår under produktionen. Fixaren 

är erfaren och har stor kunskap om sina tekniska områden, men kan ha svårt att strukturera sitt arbete 

och planera för en längre tid framåt på grund av dess i grund odefinierade uppgifter. Fixarens roll är 

svårare att axla för en mindre erfaren byggledare, då det kan vara svårt att snabbt svara på till exempel 

tekniska frågor som kan uppstå under produktionen. Vi tror att fixaren är en mer handgriplig roll som 

ofta är ute på bygget och som ibland agerar mer eller mindre som arbetsledare för entreprenören. Fixa-

ren behöver kunna göra bedömningar och fatta snabba beslut direkt när frågor ställs och inte behöva 

rådfråga andra varje gång. Fixaren är alltså lämplig när entreprenören är mindre erfaren och kan be-

höva mer stöd under produktionen. 
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Under våra intervjuer märktes ofta en frustration när byggledarna förklarade att deras arbetsuppgifter 

varit oklara. Byggledaren förväntades att, förutom grunduppgiften att leda produktionen, lösa problem 

som uppstod efter hand eller ta hand om nya uppgifter som beställaren tilldelade under projektets 

gång. Exemplet från studien om när byggledaren var tvungen att styra projekteringen under produkt-

ionsfasen visar tydligt hur en ny och inte självklar uppgift tillkom. Vi bedömer att byggledaren i detta 

exempel var en organisatör men blev satt i ett projekt mer passande för en fixare. 

Oklarheterna i projektet tror vi bland annat berodde på att byggledarens uppgifter och ansvar inte var 

kommunicerade. Byggledaren kände sig tvungen att ta på sig an en allt-i-allo-roll för att kunna föra 

projektet framåt, vilket gjorde det svårt att planera och lägga upp arbetet. Allt-i-allo-rollen anser vi är 

något typiskt för fixaren och kan bli svår att axla för en organisatör. 

5.2.3.1 Hur vet fixaren vad den ska göra? 

Precis som beskrivet ovan kan fixaren ha svårt att veta vad som ska göras nästa dag. Vi ser tydliga 

tendenser av detta i svaren från intervjuerna, där 8 av 14 byggledare svarade att de fick sina arbets-

uppgifter kommunicerade till sig muntligt, att de fick komma fram till uppgifterna själva eller att upp-

gifterna aldrig kommunicerades. I enkäten svarade hälften av byggledarna att de fick uppgifterna 

kommunicerade till sig muntligt eller att de fick komma fram till dem själva, vilket ytterligare stärker 

detta antagande. 

I enkäten svarade en tredjedel av byggledarna att arbetsuppgifterna var otydligt beskrivna, men utan 

att svaren följde något samband i hur uppgifterna tilldelats. En slutsats skulle således kunna vara att 

fixaren inte nödvändigtvis behöver ha sina arbetsuppgifter dokumenterade för att kunna göra ett bra 

jobb. Vi anser dock att det finns stora risker med att inte dokumentera uppgifterna. Om till exempel en 

konflikt kring byggledarens utförda arbete uppstår mellan byggledaren själv och beställaren kan det 

vara svårt för någon part att klargöra vem som hade ansvaret för uppgiften, vem som har ansvar för att 

lösa problemet och, framför allt, vem som ska stå för de eventuella kostnaderna. 

För fixaren, som har en något otydlig roll i sin natur, är det ändå viktigt att det framgår vad beställaren 

förväntar sig. Det kan vara tillräckligt tydligt att beställaren förmedlar att det önskas en byggledare 

som ska vara en allt-i-allo och lösa de problem som uppstår inom ett visst område. Vad som är ännu 

viktigare, speciellt för fixaren, är att gränsdragningen av befogenheter är tydlig, något som diskuteras 

mer senare.  

5.2.3.2 När kommer fixaren in i projektet? 

Fixaren kommer ofta in i ett projekt under en tidig del av produktionsfasen och kan då så klart inte 

vara med och påverka projektet innan dess. Det är, menar vi, heller inte meningen att fixaren ska, då 

huvuduppgiften ligger i att lösa oförutsedda problem, ta till vara på möjligheter och svara på frågor 

som uppstår under produktionens gång. 

Något som studien visat är att de byggledare som agerat mer som fixare inte haft så mycket tid på sig 

att läsa in sig på projektets handlingar. Det framkom i 10 av 14 projekt från intervjuerna och i ungefär 

hälften av projekten från enkäten, alltså ungefär varannan byggledare på Grontmij, att byggledaren 

upplevt att de hade för lite tid på sig att läsa in sig på handlingarna. Detta kan vara bidragande till att 

fixarens roll ser ut som den gör och att fler byggledare får ta den rollen, då det är svårt att planera pro-

duktionen om byggledaren inte är inläst på handlingarna i förväg. Den korta inläsningstiden förstärker 

det som sagts tidigare, att det krävs erfarenhet för att kunna axla fixarrollen. Det gäller att fixaren 

snabbt kan förstå problemets kärna och med erfarenhet snarare än planering lösa det på bästa vis. 
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5.2.4 Organisatören 

Den andra extremen, organisatören, arbetar proaktivt och organiserar sitt arbete för att identifiera pro-

blem innan de uppstår, för att senare, om de inträffar, kunna angripa dem med bästa möjliga tillväga-

gångssätt. Organisatören har tydliga arbetsuppgifter och lämpar sig i projekt där beställaren själv inte 

har möjlighet eller tillräcklig kunskap att styra projektet under produktionen. För oerfarna byggledare 

kan organisatörsrollen vara lättare att anta eftersom det är lättare att ta sig an uppgifterna när de är 

identifierade och specificerade i förväg. 

För att organisatören ska kunna göra sitt jobb på bästa sätt tror vi att det krävs en erfaren entreprenör. 

Då kan byggledaren organisera arbetet medan entreprenören utför det, utan att behöva ledning från 

byggledaren på plats och entreprenören kan alltså ansvara för att leda sig själv i större utsträckning. 

5.2.4.1 Hur vet organisatören vad den ska göra? 

Till skillnad från fixaren vet organisatören i en större utsträckning vilka arbetsuppgifter som den för-

väntas utföra under projektets gång. Utan att veta relativt precist vad som ska göras, kan inte organisa-

tören göra det den är bäst på, organisera och strukturera produktionen och sitt arbete där. Arbetsupp-

gifter kan tas fram och förmedlas till organisatören på olika sätt, men utifrån studien ser vi att uppgif-

terna vanligast förmedlats i någon form av befattningsbeskrivning eller kontrakt. 

I studien beskrevs ett exempel på en annan metod för organisatören att ta reda på vilka uppgifter den 

skulle ha i projektet. Där pratade byggledaren med andra aktörer i projektet och frågade vad de hade 

för förväntningar på byggledaren. För denna byggledare och i detta projekt fungerade metoden bra, 

men eftersom byggledaren ska agera utifrån beställarens intresse finns det risk att byggledaren påver-

kas för mycket av någon annan aktör genom denna metod. Exempelvis skulle entreprenören kunna 

försöka utnyttja byggledaren för att få igenom sina idéer och öka sin vinning i projektet kanske till och 

med på projektets bekostnad. Entreprenören är den aktör byggledaren ska leda under produktionen och 

inte vice versa. Byggledaren måste alltid komma ihåg att det är beställaren den arbetar för och att det 

på bygget är beställarens företag som byggledaren representerar. Att byggledaren ska arbeta utifrån 

beställarens intressen gäller dock inte bara organisatören utan även fixaren. 

Metoden fungerade däremot inte lika bra i ett annat exempel från studien. Byggledaren lyckades här 

inte få tillräcklig kontakt med vare sig entreprenör eller beställare på grund av att de övriga aktörerna i 

projektet redan hade relationer med varandra. Det uppstod svågerpolitik i projektet och byggledaren 

fick inte reda på vad den förväntades ha för arbetsuppgifter. Att ansvarsfördelningen blev otydlig mel-

lan byggledaren och övriga parter är då inte konstigt eftersom alla utom byggledaren redan trodde sig 

veta hur och med vad de skulle arbeta. Dessutom uppstod problemet som visas i figur 16 på sidan 40, 

där kommunikationen mellan beställare och entreprenörer gick förbi byggledaren. Här blev en byggle-

dare som försökte vara en organisatör istället en fixare. Dessa problem har inte synts lika tydligt i pro-

jekt där arbetsuppgifterna och kommunikationsvägarna diskuterats och bestämts i ett tidigt skede.  

Som nämnts tidigare i studien togs en checklista fram på Grontmij för hur byggledaren ska ta reda på 

vem som ansvarar för vad i ett projekt. Det lades ner mycket tid och arbete på denna lista, men när den 

var klar implementerades den aldrig, vilket innebär att ytterst få byggledare vid tidpunkten för ex-

emensarbetets utförande ens visste om att den fanns. Listan är ganska lång, fem sidor, vilket vi tror 

kan vara en anledning till att den aldrig började användas. En lista, tycker vi, ska vara ett hjälpmedel 

snarare än något som skapar merarbete i projektet. Det får alltså inte vara för krångligt eller ta för lång 

tid att fylla i den.  

Dock kan det vara vettigt att lägga ner lite extra tid i början av projektet för att klargöra vem som an-

svarar för vad istället för att behöva jaga efter detta allt eftersom. Detta går att jämföra med ändrings-
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paradoxen som säger att det är billigare och lättare att göra ändringar i ett tidigare skede snarare än ett 

senare i ett projekt. 

En av anledningarna till att byggbranschen anses konservativ är att det tar tid för nya idéer att få fäste, 

eftersom ingen vill använda en metod som inte är beprövad. Vi tror att samma anledning kan ligga 

bakom att checklistan inte började användas. Det här visar att det inte räcker med att bara lägga ner tid 

och resurser på framtagandet av en lista utan även måste fokuseras mycket på implementeringen av 

den nya metoden. 

Precis som för fixaren är det viktigt att skapa klarhet och kontinuitet i rollen som organisatör och att de 

uppgifter beställaren förväntar sig att byggledaren utför klargörs och på något sätt dokumenteras. 

Dokumentationen fungerar även som en försäkring för byggledaren mot att beställaren kommer på nya 

uppgifter som inte ingick i det ursprungliga uppdraget. Självklart kan uppgifter ändras under arbetets 

gång, vilket också bekräftades ur enkäten, men då bör båda parter vara överens och de nya uppgifterna 

bör dokumenteras. 

5.2.4.2 När kommer organisatören in i projektet? 

Det är inte tidpunkten då byggledaren kommer in i projektet som avgör om denne är en fixare eller 

organisatör. Dock anser vi att organisatören behöver komma in i ett tidigare skede av projektet än fixa-

ren. Ju tidigare organisatören kommer in i projektet desto större möjlighet finns att skapa de förutsätt-

ningar som krävs för att kunna planera sitt arbete och hjälpa till med att strukturera upp produktionen. 

Organisatören kan, som nämnts i studien, till exempel bistå med produktionsplaneringen. Dessutom 

har organisatören större möjlighet att agera utifrån beställarens önskemål om det finns djupare förstå-

else för projektet. 

5.2.5 Gemensamt 

Vi tror inte att någon enskild byggledare är antingen en fixare eller en organisatör, utan snarare en 

blandning, men med tyngd i det ena eller det andra. Det finns också saker som uppdagats i studien som 

vi tycker är gemensamma och viktiga oavsett vilken av rollerna byggledaren har.  

För beställaren är det viktigt att bestämma vilken av rollerna som behövs. Har beställaren ett behov av 

en byggledare med mycket erfarenhet som kan ta snabba beslut i frågor under produktionen men får en 

byggledare som snarare arbetar efter att planera framtida moment, får inte beställaren vad som behövs. 

Viktigt är då, som nämnts tidigare, att ändå klargöra detta för byggledaren. Byggledaren kan på så sätt 

lättare anpassa sig efter situationen och ta sig an rollen som fixare alternativt organisatör. 

5.2.5.1 Flexibilitet 

Fram till nu har vi diskuterat mycket kring att det krävs en tydlighet i byggledarens uppgifter och an-

svar, men det nämndes också i en av intervjuerna att byggledaren inte får vara någon paragrafryttare, 

utan måste kunna vara flexibel när det behövs.  

I och med att förutsättningarna under produktionen snabbt kan ändras, till exempel på grund av väder, 

förseningar av leveranser eller oupptäckta felprojekteringar, är det inte svårt att förstå vikten av att 

byggledaren måste kunna vara just flexibel. Men det är även viktigt att det finns en gräns för hur flexi-

bel byggledaren kan och får vara. Om byggledaren är för flexibel riskerar projektstrukturen att åsido-

sättas. Dessutom kan en mentalitet om att de förutbestämda strukturerna är oviktiga skapas.  

Att kunna vara flexibel gäller både fixaren och organisatören. En fixare är dock anlitad till projektet 

för att vara just flexibel, medan organisatörens fokus ligger på att arbeta efter struktur och organisat-
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ion. Organisatören kan således ha svårare att vara flexibel när det gäller att kringgå en regel eller ett 

förutbestämt arbetssätt. 

5.2.5.2 Befogenheter 

Hur flexibel byggledaren kan och får vara beror dock i slutändan mycket på vilka befogenheter den 

tilldelats. Om en byggledare till exempel har befogenhet att fatta beslut inom ett visst teknikområde 

eller upp till en viss summa pengar, skapas större möjligheter att ta snabba beslut inom de givna ra-

marna. Dessa sätt att utforma befogenheterna var enligt enkäten de mest använda. Enligt studien anser 

byggledarna att det viktigaste ändå är att veta vilka befogenheter de har under ett projekt och att de blir 

tydligt förmedlade från beställaren. 

Svaren i intervjuerna skilde sig markant från enkäten, där cirka hälften av byggledarna inte hade några 

formella befogenheter alls. Trots detta tenderade byggledarna ändå att formellt ta mängder av beslut. 

Ofta fick de då någon slags fullmakt av beställaren för ett specifikt tillfälle eller ett godkännande i 

efterhand. I dessa fall anser vi att byggledaren får en roll som rådgivande expert snarare än ledare, 

vilket gör att beställaren inte utnyttjar byggledarrollen till fullo. Vi tror att beställaren då behöver en-

gagera sig i sådana frågor som byggledaren skulle kunna hantera själv. Beställaren riskerar att detalj-

styra produktionen med onödigt mycket resurser.  

Den onda cirkeln (figur 6) blir ett direkt exempel på hur detaljstyrningen skulle kunna påverka bygg-

ledarens motivation och prestation negativt i projektet. Exemplet från studien om den vingklippta 

byggledaren visar just det. Där hade byggledaren i princip inga befogenheter – alla beslut och frågor 

var tvungna att dubbelkollas och ledtiderna i beslutsvägarna blev långa. Uppgiften att föra projektet 

framåt på ett effektivt sätt blev svår att utföra. Även detta är ett exempel på när inte beställaren utnytt-

jar byggledarrollen till fullo. 

I studien ges också ett exempel av den goda cirkeln, figur 5 på sida 22, ges också ett exempel av i stu-

dien, med byggledaren som hade befogenhet att byta ut feldimensionerade kablar. Där vågade beställa-

ren lita på byggledaren och kunde ge de befogenheter och det ansvar byggledaren behövde för att 

kunna driva projektet framåt. Precis som teorin föreslår ledde detta till att byggledaren blev motiverad 

och gav ett bättre resultat, genom ökad kvalitet och driftsäkerhet i projektet samt gjorde att beställaren 

inte behövde engagera sig i frågor den inte hade kunskap om. 

Två byggledare beskrev i intervjuerna att de fick fatta beslut för nödvändiga åtgärder, vilka beskrevs 

som beslut vilka behövdes för att produktionen inte skulle avstanna. Kostnaderna för dessa beslut 

skulle dock kunna variera avsevärt. Eftersom kostnaderna kan variera kraftigt är det viktigt att defini-

era ramarna för dessa så kallade nödvändiga beslut så att inte byggledaren blir ifrågasatt i efterhand. 

Studien visade att många av byggledarna fick befogenheterna förmedlade till sig muntligt. Detta behö-

ver inte nödvändigtvis leda till ett problem, men när ett beslut börjar ifrågasättas eller resulterar i 

ökade kostnader kan det vara svårt för byggledaren att försvara sig och sina beslut. Återigen kan upp-

giftsbeskrivningen ses som en försäkring för byggledaren. 

För fixaren ser vi att beställaren bör utforma befogenheterna på ett mer ospecificerat och flexibelt sätt. 

Befogenheterna för organisatören kan däremot vara mer exakt specificerade, då arbetsuppgifterna för 

organisatören ofta är tydligare än för fixaren. 

5.3 Kommunikation i projekt 
Ett av byggledarens viktigaste verktyg för att kunna utföra sina uppgifter är kommunikation. Arbetet 

har, som en del av kompetensträdet, fokus på hur den ser ut mellan de utvalda aktörerna.   
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Kommunikationen i ett projekt är som förstått från teorin viktig att hålla precis och vid rätt tid. Ett 

exempel på precis kommunikation är hur information väljs ut till möten. Om byggledaren har diskute-

rat något under en längre tid med beställaren och sedan ska föra vidare informationen till entreprenö-

ren görs det ofta under ett tidsbegränsat möte. Informationen måste då sammanfattas av byggledaren 

men ändå på ett sätt som får fram beställarens budskap. Detta ställer krav på byggledarens förmåga att 

kommunicera. 

Om ett projekt ligger i fas med målen från måltriangeln men där kommunikationen inte fungerar, och 

parterna till exempel blir arga på varandra, kan projektet ändå uppfattas som mindre bra, vilket vi 

också ser tendenser till i studien. Till övriga parametrar, som ansetts ligga till grund för bra eller dålig 

kommunikation, och som visades i tabell 6 och 7, på sida 38, från studien drar vi kopplingar till vad vi 

anser vara viktigt för byggledaren. De hårda parametrar som tas upp kräver uppmärksamhet tidigt i 

projektet, ofta innan byggledaren kommit in, och kan ha stor inverkan under hela projektets gång. 

Dessa kan som nämnts lättare regleras i kontrakt och beslut. De mjuka parametrarna är mer knutna till 

individer och till olika beteenden vilket inte på samma sätt kan regleras utan är någonting som kräver 

kontinuerligt arbete. 

Många av parametrarna ser vi ligger på beställarens ansvar, men byggledaren, i sin roll som rådgivare, 

bör lyfta frågorna om det skulle behövas. Något som byggledaren däremot kan vara delaktig i är till 

exempel att motivera arbetarna i produktionsfasen och skapa en kultur av öppenhet mellan parterna.  

5.3.1 Kommunikationsplan 

Drygt hälften av byggledarna som svarade på enkäten menar att de antingen inte visste om eller att det 

faktiskt inte fanns någon kommunikationsplan i projektet. I intervjuerna var denna andel ännu högre. 

När frågan om hur byggledarna upplevt att kommunikationen i allmänhet fungerat svarade nästan alla 

i enkäten och cirka hälften i intervjuerna att den ändå fungerat bra. 

Grontmij utbildar, som nämnts i 4.1.3, sina bygg- och projektledare i PMI, vilket ger verktyg i hur 

projekt ska styras. Teorin kring projektledning säger i och för sig att det är projektledarens uppgift att 

dokumentera kommunikationsvägarna, men byggledaren, som enligt Grontmij ska uppträda rådgi-

vande för beställaren, bör understryka vikten av att detta görs. 

Som teorin beskriver är en kommunikationsplan viktig för att skapa klarhet i till vem och på vilket sätt 

informationen i projektet ska kommuniceras. I det exempel i studien där byggledaren blev förbisedd i 

kommunikationen mellan beställare och entreprenör fanns ingen kommunikationsplan. Hade en sådan 

funnits tror vi att problemet skulle kunnat undvikas och att det varit lättare för byggledaren att påvisa 

för de båda parterna att kommunikationen faktiskt gick fel väg. Utan den hade byggledaren inget stöd 

för att hävda detta. 

I de tre projekten, beskrivna från intervjuerna, som var så små att en kommunikationsplan inte ansågs 

nödvändig fungerade kommunikationen ändå bra. Det är kanske självklart då dessa projekt bara hade 

en knapp handfull aktörer. Men hur stor behöver organisationen vara för att en kommunikationsplan 

ska anses nödvändig? Det är en relativ fråga som bör tas upp i varje projekt. Många byggledare har å 

andra sidan tidigare sagt att alla beslut bör dokumenteras och en kommunikationsplan är ett beslut om 

vilka vägar kommunikationen ska gå, alltså bör planen dokumenteras i alla projekt. Planen behöver 

däremot inte vara särskilt avancerad för en liten organisation. 

Majoriteten av de svarande från enkäten och hälften från intervjuerna tyckte att kommunikationen 

fungerade bra över lag i projektet, vilket även innefattar de flesta av dem som faktiskt inte hade någon 
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dokumenterad kommunikationsplan. Kommunikationen i ett projekt verkar alltså enligt byggledarna 

kunna fungera bra ändå. Viktigt att tillägga är att byggledarna i allmänhet ansåg att projektet var bra.  

Förutom att vara ett stöd för kommunikationen under ett projekt kan planen vara behjälplig när tvister 

uppstår eller om berörda personer inte får del av nödvändig information. I dessa fall vore det bra att 

kunna hänvisa till en plan. Vi tror även att om ett projekt går bra på alla sätt och vis men inte har en 

kommunikationsplan, kan det säkert göras ännu mer effektivt om en sådan upprättas i början av pro-

jektet. Till exempel skulle eventuella oklarheter som ändå fanns kunna förebyggas. 

5.3.2 Gemensamt för fixaren och organisatören 

Hur tät och hur omfattande byggledarens kommunikation är i projektet anser vi inte avgörs av om 

byggledare uppträder som fixare eller organisatör. Ur intervjuerna framkom att det viktigaste var att 

kommunikationen skedde tillräckligt ofta, alltså något relativt som skiljer sig från person till person 

samt mellan projekt. I de små projekten som beskrevs under intervjuerna fick byggledaren mer eller 

mindre agera som projektledare och kommunikationen var inte särskilt omfattande med beställaren. 

Om beställaren lägger över allt ansvar på byggledaren finns det under produktionen inte heller särskilt 

mycket att diskutera, mer än att hålla jämna avstämningar.  

5.3.3 Fixarens kommunikation 

Fixaren söker inte upp de andra aktörerna för att ta reda på vad de vill eller vilka förväntningar de har 

på vad fixaren ska göra. Det är snarare de övriga aktörerna som tar kontakt med fixaren för att få pro-

blem lösta under produktionen. När fixaren kommunicerar med de övriga aktörerna är det främst för 

att lösa de problem som uppstått, ändringar i projekteringen, styra entreprenören eller ge svar på frågor 

som ställs. Fixaren och beställaren kommunicerar ofta med varandra, främst för att diskutera problem 

som uppstått eller avlägga lägesrapporter. Kommunikationen med beställaren handlar inte lika mycket 

om planering som den handlar om att lösa direkta problem. 

I en av intervjuerna från studiedelen underströks att ingen information mellan beställare och entrepre-

nör bör gå förbi byggledaren, men ändå berättade byggledaren att detta skedde i det beskrivna pro-

jektet. Om detta sker vet inte byggledaren om vilka beslut som fattas och när saker och ting ändras. 

När byggledaren då ser att entreprenören gör saker som byggledaren inte vet har blivit beslutade kan 

problem uppstå. Om det till exempel också är byggledaren som ska kontera fakturor från entreprenö-

ren kan det bli problem när entreprenören fakturerar för utfört arbete som byggledaren inte vet om 

eller har beordrat. En byggledare kan exempelvis inte godkänna fakturor utan dokumenterade un-

derlag. Detta gör att även entreprenören, som bara ville få snabba svar och beslut, drabbas av den fel-

aktiga kommunikationen. 

5.3.4 Organisatörens kommunikation 

Organisatören kommunicerar kontinuerligt med de övriga aktörerna i projektet för att organisera de 

moment som ska utföras. Beställaren och byggledaren kommunicerar ofta, inte lika mycket för att lösa 

akuta problem, som för att planera för kommande moment och lägga upp arbetet. Organisatören jobbar 

mer med, och vill ha, framförhållning till situationer som kan komma att uppstå för att vara förberedd 

på eventuella problem. 

Ju bättre kännedom byggledaren har om beställarens behov och krav, desto bättre går det att agera 

under produktionen. Byggledarens möjlighet att skaffa sig denna kunskap grundar sig i hur kommuni-

kationen sker med beställaren, något som bekräftades av både intervjuerna och enkäten där byggledar-

na påpekade vikten av att hålla kontinuerlig kommunikation med beställaren.  
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Kommunikationen med projektören beror mycket på projektets storlek och hur pass färdigställda 

handlingarna är när produktionen börjar. Vid kompletta handlingar behövde kommunikationen inte 

vara särskilt omfattande och var enligt byggledarna lätt att sköta. I de fall handlingarna varit oklara 

och byggledaren behövt jaga projektören efter kompletteringar har kommunikationen däremot tagit 

mycket tid.  

Ett bra exempel på hur information om ändringar i projekteringen under produktionen nådde byggle-

daren beskrevs i studien genom den timglasformade kommunikationsvägen. Vi ser exemplet som ett 

verktyg främst för organisatören, som är placerad i timglasets smalaste del och på så sätt informeras 

om allt som diskuteras mellan de olika aktörerna. Denna kommunikationsstrategi förebygger effekten 

som beskrevs i ett annat exempel där information från beställaren, som pratade direkt med entreprenö-

ren, gick runt byggledaren. 

En risk med strategin är dock att byggledaren får för mycket information. Ett problem som kan uppstå 

är att byggledaren får information den inte behöver och då inte heller inhinner ta till sig och hantera 

den information som faktiskt är viktig. Om strategin ska användas i ett projekt anser vi att det är vik-

tigt att regler och ramar kring vilken typ av information och vilka som ska ta del av den klargörs, alltså 

att en kommunikationsplan fastställs.  

 



 

 

 

6 RESULTAT 
Här presenterar vi resultatet, svaret på frågeställningen från början av arbetet. Först presenteras 

gemensamma risker och möjligheter för fixaren och organisatören och sedan delar vi upp de mer spe-

cifika riskerna och möjligheterna mellan de två extremerna av byggledarrollen. Resultaten är presen-

terade i tabeller för att skapa en enkelhet och klarhet. Resonemangen bakom resultaten hittas i kapitel 

5 Analys. 
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6.1 Gemensamt 
Alla risker och möjligheter kring byggledarrollen kan inte kategoriseras eller knytas till antingen fixa-

ren eller organisatören. Byggledarrollen uppfattas på olika sätt från person till person och vissa före-

drar att arbeta som fixare medan andra föredrar att vara organisatörer. 

Alla beställare har inte samma behov. En del behöver en fixare, som snabbt kan lösa problem som 

dyker upp under produktionen, medan andra behöver en organisatör, som kan hjälpa till med att struk-

turera och organisera produktionen.  

Ett projekt kan styras och ledas utan användning av beprövade verktyg, som till exempel kommunikat-

ionsplaner, och ändå resultera i ett lyckat projekt. Först när uppgifter och ansvar är otydliga och resul-

terar i tvister påvisas dessa verktygs nödvändighet. Verktygen och metoderna är alltså bra för att före-

bygga eventuella tvister, men som nämnts i studien tror vi att ett lyckat projekt kan bli ännu bättre om 

olika roller har tydligt definierade gränsdragningar vid projektets början.  

Vidare följer de identifierade riskerna och möjligheterna som finns kopplade till byggledarrollen i ett 

byggprojekt.  

6.1.1 Risker 

Risk Konsekvens 

Byggledarrollen är otydligt definierad Beställaren anlitar fel kompetens 

Beställaren vet inte vilken kompetens den behö-

ver 

Beställaren anlitar fel kompetens 

Beställaren får inte den kompetens den behöver Problem som hade kunnat lösas kan falla mellan 

stolarna 

Byggledarens arbetsuppgifter, ansvar och befo-

genheter är otydliga 

Byggledaren vet inte hur den ska agera i sitt  

arbete under projektets gång 

Byggledarens arbetsuppgifter är inte  

dokumenterade 

Byggledaren har inget att stödja sig mot om en 

tvist uppstår angående vad som ingår i uppdraget 

Byggledaren får för lite tid på sig att läsa in sig 

på projektets handlingar 

Byggledaren blir inte tillräckligt insatt i projektet 

för att kunna fatta bra beslut 

Kommunikation går förbi byggledaren Byggledaren har inte tillräckligt med information 

för att kunna fatta bra beslut 

Tabell 9 – Risker förknippade med byggledarrollen och dess konsekvenser 

6.1.2 Möjligheter 

Möjlighet Utfall 

Byggledarrollen blir tydligt definierad Rollen får en kontinuitet i branschen och bestäl-

laren förstår vad som kan förväntas av en bygg-

ledare 

Byggledaren bidrar med sin kompetens Byggledaren avlastar beställaren och kan säker-

ställa att målen, med avseende på tid, kostnad 

och funktion nås 

Byggledaren fungerar som en försäkring för be-

ställaren 

Beställaren får kontroll över att entreprenören 

bygger efter vad som kontrakterats 

Byggledaren kan länka de olika aktörernas kom-

petenser och fackspråk 

Förståelsen ökar mellan aktörerna i projektet 

Tabell 10 – Möjligheter förknippade med byggledarrollen och vad dessa kan leda till  
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6.2 Fixaren 
De, för fixaren, specifika riskerna och möjligheterna, som identifierats och analyserats presenteras 

nedan. 

6.2.1 Risker 

Risk Konsekvens 

Fixaren sätts in i ett projekt där en organisatör 

hade behövts 

Fixaren kan bli frustrerad när den förväntas ut-

föra uppgifter den inte är bekväm med 

En oerfaren byggledare sätts in i en fixarroll Byggledaren kan inte fatta snabba beslut vilket 

leder till långa beslutstider 

Beställaren tror att fixaren kan lösa alla problem 

under produktionen 

– Beställaren tror att handlingarna inte behöver 

vara färdiga eller utförliga 

– Fixaren hinner inte med alla uppgifter den för-

väntas utföra 

Fixaren har inte tillräckligt med befogenheter Fixaren måste föra vidare frågor som den skulle 

kunna svara på själv, vilket leder till långa  

beslutstider 

Tabell 11 – Risker förknippade med fixarrollen och dess konsekvenser 

6.2.2 Möjligheter 

Möjlighet Utfall 

Fixaren är flexibel Fixaren kan snabbt lösa problem eller ta till vara 

på möjligheter 

Fixaren kan väga upp för en oerfaren entreprenör Risker som kan uppstå på grund av oerfaren  

entreprenör minskas 

Fixaren har en stark teknisk kompetens Fixaren kan kompensera för dåliga handlingar 

genom att lösa problem på plats 

Tabell 12 – Möjligheter förknippade med fixarrollen och vad dessa kan leda till 

6.3 Organisatören 
De för organisatören specifika riskerna och möjligheterna, som identifierats och analyserats, presente-

ras nedan. 

6.3.1 Risker 

Risk Konsekvens 

Organisatören sätts in i ett projekt där fixaren 

hade behövts 

Organisatören kan bli frustrerad när den förvän-

tas utföra uppgifter den inte är bekväm med 

Organisatören får inte tillräckligt precisa arbets-

uppgifter 

Organisatören kan inte strukturera produktionen 

eller sitt arbete på bästa sätt 

Organisatören har svårt att tänja på bestämmelser 

och blir en paragrafryttare 

Långa beslutstider leder till att produktionen kan 

stanna upp 

Organisatören drabbas av information overload Organisatören kan missa viktig information 

Tabell 13 – Risker förknippade med organisatörsrollen och dess konsekvenser 
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6.3.2 Möjligheter 

Möjlighet Utfall 

Organisatören kommer in tidigt i projektet Beställaren kan utnyttja organisatörens kompe-

tens inom planering för produktionen 

Organisatör har generella befogenheter Organisatören kan vara mer flexibel i sitt arbete 

och fatta beslut inom bredare områden 

Organisatören identifierar problem innan de upp-

står 

Problem kan förebyggas 

Tabell 14 – Möjligheter förknippade med organisatörsrollen och vad dessa kan leda till 

 

6.4 Summering 
Detta arbete utgick från problematiken med otydliga roller i ett byggprojekt. Syftet med arbetet var att 

belysa den otydligt definierade byggledarrollen och framför allt vilka risker och möjligheter som finns 

knutna till den. Arbetets mål var att göra en nulägesanalys av byggledarrollen samt uppmärksamma 

och skapa en diskussion om rollen inom den akademiska världen. 

Med hjälp av teori kring projektorganisation, kommunikation och en undersökning av byggledarens 

utveckling samt en studie baserad på intervjuer, en enkät och deltagande observationer analyserades 

byggledarrollen. Analysen fokuserade på hur en byggledare arbetar, vilket ansvar och vilka befogen-

heter den har.  

Analysen ledde till att ett koncept skapades kring två extremer av byggledarrollen, fixaren och organi-

satören. I praktiken är ingen byggledare antingen fixare eller organisatör, utan är snarare en blandning 

av de två med drag åt ena eller andra hållet. Båda extremerna är viktiga, men passar för olika bestäl-

lare och i olika typer av projekt. 

Resultatet visar de identifierade riskerna och möjligheterna kopplade till byggledarrollen generellt 

samt för de två extremerna. 

 



 

 

 

7 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
För att till fullo förstå byggledarens roll i ett projekt anser vi att området definitivt behöver mer forsk-

ning. Det finns många tänkbara alternativ på hur forskningen kring byggledarrollen skulle kunna gå 

vidare. Nedan diskuterar vi några av de förslagen.  
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7.1 En rot av många 
Det här examensarbetet hjälper till att tydliggöra en rot av ett stort och invecklat träd, se figur 1 på 

sida7. Byggledarrollen är fortfarande relativt ostuderad och det behövs därför mer forskning kring den. 

Till exempel kan vidare forskning innebära att tydliggöra de rötter som ännu ej undersökts, vare sig i 

detta eller tidigare arbeten. 

7.2 Projektets olika faser 
I detta arbete har gjorts en avgränsning främst kring byggledarens arbete under produktionsfasen, men 

det har även vidrört projekteringen och upphandlingen. Vidare forskning skulle kunna fokusera på 

byggledarens uppgifter och medverkan under projekteringen. Forskningen kan exempelvis undersöka 

vilka faktiska uppgifter och ansvarsområden en byggledare skulle kunna ha och hur dess medverkan 

skulle gynna projektet. 

7.3 Branschens olika aktörer 
Ett annat förslag på hur forskning skulle kunna bygga vidare på detta arbete är att jämföra rollen uti-

från andra aktörers perspektiv och på så sätt hjälpa till att skapa en bredare och mer vedertagen bild av 

byggledarens roll i ett projekt. 

7.4 Mallar och certifieringar 
Som nämnts flera gånger i arbetet likställs ofta byggledaren med en projektledare. Deras arbetsuppgif-

ter och ansvar skiljer sig dock åt, där byggledaren har mer teknisk kompetens inom produktionen. Vi 

tror att ju mer enstämmig byggledarrollen blir mellan branschens aktörer desto tydligare kommer för-

väntningarna på byggledaren att bli. Om alla byggledare arbetar på samma sätt kan till exempel mallar 

och certifieringar skapas för detta. Vi tror dock att en byggledarcertifiering ligger långt fram i tiden. 

Som beskrivet i problemformuleringen på sida 5 ändrades arbetet från att ta fram en mall för hur en 

byggledare ska arbeta till att undersöka hur den arbetar i dagsläget. Vidare arbete kring detta skulle 

kunna vara att utforma denna mall och implementera den i företaget. 
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9.1 Inledande intervjuer 
Vid de inledande intervjuerna som hölls för att författarna skulle sätta sig in i området samt att arbeta 

fram en frågeställning användes detta underlag: 

Bakgrund och roll 

1. Vad anser du att en byggledare bör ha för bakgrund? Varför? 

2. Vilka anser du är de viktigaste egenskaperna hos en byggledare? 

3. Vilka aspekter/egenskaper skulle en byggledare behöva mer kompetens inom? 

4. Vad anser du är byggledarens roll i ett projekt? 

a. Vilka är de viktigaste uppgifterna? 

b. Vilka är de viktigaste ansvarsområdena? 

c. Vilken möjlighet anser du att en byggledare har för att påverka projektet under projek-

teringen respektive produktionen? 

5. Vilka anser du är de viktigaste förutsättningarna för att en byggledare ska kunna utföra sin 

uppgift? 

6. Vilka viktiga förutsättningar anser du ibland/ofta/alltid saknas för att en byggledare ska kunna 

utföra sin uppgift? 

7. Vad anser du om byggledarens involverande (eller icke-involverande) i projekteringsfasen? 

Prioritering 

8. Hur anser du att en byggledare bör prioritera gällande projekttriangelns parametrar tid, kost-

nad och funktion? 

Rapportering 

9. Vad bör en byggledare rapportera? 

a. Till vem eller vilka? 

b. Hur? 
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9.2 Djupintervjuer 
När frågeställningen fastställts det var dags för detaljerade intervjuer i ämnet användes detta underlag. 

Om de intervjuade hade två projekt att berätta om ställdes frågorna i två omgångar, om ett ”bra” pro-

jekt och om ett ”mindre bra” projekt. 

Övergripande 

1. Varför valde du att prata om det här projektet? 

Omfattning 

2. När du kom in i projektet, hur visste du vad du skulle göra? (Uppgifter, ansvar, befogenheter) 

3. Vad sa upphandlingen/kontraktet? 

a. Inramat av pengar/specifika problem/annat? 

4. Fanns det andra dokument specificerade i projektet? 

a. Vem tog fram dessa? 

5. Ändrade sig omfattningen något under projektet? 

a. Varför och vem kom fram till det? 

6. Vad hade du för befogenhet att ta beslut? 

a. Hur var dessa utformade? (Pengar/område/annat) 

7. Vad var projektets mål? 

8. Känner du att din uppdragsgivare hade förtroende för dig? 

a. Hur fick du den känslan? 

9. När kom du in i projektet? (Anledning/Uppgifter) 

a. Hur mycket tid hade du på dig att läsa in dig på projektets handlingar? 

10. Till vem eller vilka rapporterade du? 

Kommunikationsvägar 

11. Hur såg kommunikationsvägarna/beslutsvägarna ut?  (Rita!) 

12. Hur kommunicerade du med Projektledaren/Beställaren? 

a. Vad kommunicerade ni? 

b. Hur ofta? 

c. Med vilka verktyg och genom vilka medium? 

13. Hur kommunicerade du med Entreprenören? 

a. Vad kommunicerade ni? 

b. Hur ofta? 

c. Med vilka verktyg och genom vilka medium? 

14. Hur kommunicerade du med Projekteringsledaren? 

a. Vad kommunicerade ni? 

b. Hur ofta? 

c. Med vilka verktyg och genom vilka medium? 

Övrigt 

15. Övrig input om varför projektet gick som det gick 
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9.3 Frågeenkät 
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9.4 Checklista Byggledningsuppdrag 
 

 

Uppdragsnamn:  

Beställare:  

Byggledare:  

Datum:  

Giltighetstid: 

 
 

 
Förklaring till matris 

    Konsulten utför arbetsuppgiften 

    Konsulten ansvarar för att  

arbetsuppgiften blir utförd av annan 

    Ej aktuell i detta uppdrag 

Arbetsuppgifter 1 2 3 Förtydligande 

 

Ledning 

Kontinuerligt informera beställaren    Frekvens? 

Handha myndighetskontakter    Vilka? 

Kommunicera programförändringar    Hur? Rutin? 

Handha dokumenthantering    Vad och hur arkiveras? 

Upprätta befattningsbeskrivningar    För vilka kategorier? 

Bas U    Säkerställ ansvarsområde, befogenheter! 

-     

-     

-     

-     

     

Möten     

Delta i möten med beställaren    Frekvens? 

Leda & protokollföra byggmöten    Frekvens? 

Leda & protokollföra ekonomimöten    Frekvens? 

-     

-     

-     
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Ekonomi 

Upprätta budget för Beställarens projekt    När? 

Rapportera, redovisa och kontrollera  

ändringar och tilläggsarbeten 

   Frekvens? 

Förhandla om ändringar och tilläggsarbeten    Befogenhet - kostnad, tid? 

 

Rapportering av upparbetad budget,  

nedlagd kostnad, 

slutkostnadsprognos och fakturerat 

   Frekvens? 

Granska fakturor     

 

 

Upphandling 

Upprätta AF     

Upprätta  

mängdförteckning /mängdbeskrivning 

    

Sammanställa FU för entreprenader     

Svara på frågor under anbudstiden     

Sammanställa inkomna anbud     

Utarbeta kontraktsförslag     

-     

-     

-     

-     

-     

 

Planering 

Bevaka att erforderliga tidplaner upprättas     

Upprätta besiktningsplaner     

-     

-     

-     
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Teknik 

Medverka vid hantering av risker i projektet     

Meddela beställaren om avvikelse som  

kan påverka projektets ekonomi, standard, tid 

    

Fortlöpande bevaka, bl a genom stickprov, att 

utförda arbeten uppfyller krav som gäller för 

kontrakterade arbeten 

    

Signera entreprenörers dagbok     

Fotodokumentation     

-     

-     

-     

 

Kvalitet 

Granska Entreprenörens kvalitetsplan     

Uppföljning Entreprenörens egenkontroll     

Projektsäkring av beställarens projekt     

Administrera projektavslut    Format? 

-     

-     

-     

 

Miljö 

Upprätta miljöplan för beställaren     

Granska entreprenörens miljöplan     

Upprätta arbetsmiljöplan     

Samordna brandskydd     

-     

-     

-     

-     
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Besiktning      

Utföra syner     

Utföra / delta i förbesiktningar    Vem kallar? 

Utföra / delta i slutbesiktningar    Vem kallar? 

Utföra / delta i efterbesiktningar    Vem kallar? 

Utföra / delta i garantibesiktningar    Vem kallar? 

     

 

 

 

Projektavslut     

Sammanställning slutkostnad Konsult    Finns mall hos B? 

Sammanställning slutkostnad Entreprenör    Finns mall hos B? 

Sammanställning slutdokumentation E    Hur överlämnas? Format? 

     

Övrigt     

     

     

     

     

     

     

     

 


