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Förord 

Detta examensarbete har varit en del av högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik och design på 
Kungliga tekniska högskolan. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och pågår under en 
tioveckorsperiod. Syftet är att vi ska tillämpa våra kunskaper vi erhållit under utbildningen och 
fördjupa oss i ett ämne inom vår valda inriktning produktion, byggekonomi och organisation. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Per Lilliehorn på Kungliga tekniska högskolan och Fredrik 
Bergh på Byggtech. De har varit ett stort stöd under resans gång och vi uppskattar den tid och det 
engagemang som de lagt ner i detta arbete. Vidare vill vi tacka alla intervjuade personer och övriga 
inblandade från Byggtech för att de velat ställa upp och hjälpa oss att genomföra det här. 

 

Haninge, maj 2015  

Stefanie Österman och Nour Alsawadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

   
 

  



 
 
 

   
 

Sammanfattning 

I byggbranschen arbetar man ofta i projekt där ett flertal olika parter samarbetar. Det är viktigt att 
samarbetet fungerar väl för att uppnå ett sådant positivt resultat som möjligt.  

Syftet med detta examensarbete är att studera hur samarbetet fungerar, kan förbättras och 
utvecklas mellan beställare, huvudentreprenör och underentreprenör på ett byggföretag. För att 
kunna utveckla det gemensamma arbetet är det viktigt att undersöka de vanligaste problemen och 
bristerna som kan uppstå.  

Genomförandet har skett genom intervjuer med utvalda parter i de projekten som studerats för att 
få en så klar och rättvis bild som möjligt av hur det fungerar, samt var styrkorna och svagheterna 
ligger. Tre projekt med stor variation har studerats i detta arbete för att kunna lokalisera och 
verifiera de vanligast förekommande problemen då man arbetar tillsammans.  

Några av de viktigaste aspekterna för ett positivt samarbete är att ha en god kommunikation, en 
genomtänkt planering inför projektstarten och en välgjord tidplan. Det är även mycket viktigt att 
samtliga parter vet innebörden av sin roll och håller sig till sitt ansvarsområde. Det är viktigt att 
Byggtech vårdar om sitt förtroende de har byggt upp hos sina beställare då deras affärsidé är 
beroende av fasta samarbeten med avtalade uppdragsgivare. 

Slutsatser som kan dras i detta examensarbete är att tydlighet, gemensamma riktlinjer och en 
god kommunikation är viktigt för att samarbetet mellan alla parter ska kunna utvecklas i positiv 
riktning. 

Nyckelord: Samarbete, beställare, huvudentreprenör, underentreprenör, planering, kommunikation, 
tidplan 

 

  



 
 
 

   
 

  



 
 
 

   
 

Abstract 

In the construction branch you often work with projects where multiple parties cooperate. It’s 
important that the collaboration between the parties works well to achieve a positive result.  
Our aim with this thesis is to study how cooperation works, can be improved and developed 
between client, contractors and subcontractors on a construction company. In order to develop 
the joint work, you have to examine the common problems and deficiencies that may arise.  
 
The implementation has been done through interviews with selected partners in the projects 
studied in order to obtain as complete and accurate as possible of what works and where the 
strengths and weaknesses are. The projects with wide variation have been studied in this thesis 
in order to locate and verify the most common problems when collaborating. 
 
Some of the most important aspects of positive cooperation is to have a good communication, 
smart planning before the project begin and a well-managed schedule. It’s also very important 
that all the parties know the meaning of their role and stick to their responsibility. It’s 
fundamental that Byggtech cares for the trust they have build with their clients as their business 
depends on a solid partnership with the contracted clients. 
 
The conclusions that have been drawn from this thesis are that clarity, common guidelines and a 
good communication are important to have a good collaboration between all the parties in order 
to develop the collaboration in a positive course. 
 
Key words: Collaboration, client, contractor, subcontractor, planning, communication, time plan  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Det är vanligt att använda sig av underentreprenörer i projekt inom byggbranschen. Dessa sköter 
ofta största delen av arbetet och huvudentreprenören har samordningsansvar. Detta bidrar till 
att flera parter behöver samarbeta i samma projekt. 

Uppdragsgivaren för detta examensarbete är Byggtech, ett företag som mestadels arbetar med 
olika typer av renoverings-, ombyggnads- och tilläggsarbeten. De arbetar till stor del med fasta 
kontrakt med beställare såsom olika försäkringsbolag och fastighetsförvaltare. De använder sig 
ofta av underentreprenörer i sina byggprojekt då de är ett företag med relativt få anställda 
hantverkare. 

 Det är viktigt att Byggtech vårdar sina relationer till sina uppdragsgivare då deras verksamhet 
bygger på fasta avtal med dessa. De behöver värna om förtroendet som byggts upp med dem, 
det är en grundsten för ett fortsatt gott samarbete. Företagets arbete att säkra kvaliteten i sina 
uppdrag är därför av avgörande betydelse. 

1.2 Syfte och mål 
 

Syftet med detta examensarbete är att analysera hur samarbetet mellan beställare, 
huvudentreprenör och underentreprenör fungerar. Hur ser kommunikationen ut? Hur arbetar 
företaget för att nå önskvärt resultat? Hur kan arbetet förbättras? Dessa frågor kommer att 
studeras i denna studie.  

Kvaliteten är en viktig aspekt att studera, det är av stor betydelse att ha en fungerande 
kvalitetssäkring för företagets bästa. Hur följs kvalitetssäkringen genom hela processen på detta 
företag? Vilka krav ställs på underentreprenörerna och hur följs dessa upp och kontrolleras? Här 
ser man till de olika kvalitetsmärkningar och den branschstandarden som företaget är anslutna 
till. Detta är ett par frågor som kommer att studeras i arbetet gällande kvalitetsperspektivet.  

Målet med detta examensarbete är att hjälpa Byggtech att förbättra sitt samarbete med sina 
beställare och underentreprenörer. En annan del av målet är att säkerställa att företaget lever 
upp till sina egna krav gällande kvaliteten samt att de kan möta beställarens förväntningar på 
arbetet.  

1.3 Avgränsningar 
 

De avgränsningar som har gjorts i arbetet är att undersöka hur företaget upphandlar sina 
underentreprenörer, hur avtalen är utformade samt att analysera tre projekt med ett varierat 
antal beställare och underentreprenörer som samarbetar. Detta för att få en bred inblick i hur 
det fungerar på företaget och få möjlighet att träffa och intervjua flera olika parter och höra 
deras syn på hur arbetet har fungerat.  

Endast renoverings-, ombyggnads- och tilläggsarbeten har studerats i denna rapport. När de 
olika parterna valdes ut inför intervjuer valdes inte de boende utan endast de företag som har 
direkt koppling till Byggtech.  
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1.4 Metoder 
 

Som metod för undersökningen utfördes muntliga intervjuer med representanter från olika 
företag inom tre skilda pågående projekt. Genom intervjuer med de inblandade parterna 
beställare, huvudentreprenör och underentreprenör undersöktes vilka de vanligaste 
samarbetsproblemen är. För en mer detaljerad redovisning av metoder, se kapitel 4 
Genomförande. 

Vidare har Byggtechs avtal och hantering av underentreprenörer i dagsläget studerats för att se 
vilka krav som ställs på deras underentreprenörer.  

Sökningar i DiVA har genomförts för att skapa en bild av vad som tidigare har gjorts inom samma 
område. Sökningarna bidrog till avgränsningarna av denna studie.   

Även litteraturstudier samt sökningar på Internet har använts för att gå in djupare på och bredda 
kunskapen gällande branschregler, byggprocessens skeden och entreprenadformer.   
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2 Byggtech  
 

2.1 Företaget 
 

Byggtech är ett mellanstort byggbolag med två skilda verksamhetsgrenar, byggentreprenader 
och byggservice. Företaget grundades år 1996 av Jan-Olof Johansson, men drivs numera av 
dottern Lotta Bergh som VD med maken Fredrik Bergh som VVD. Företaget har sitt huvudkontor 
i Hägersten, ett lokalkontor i Bålsta och ett finsnickeri i Västerhaninge. Byggtech har totalt 57 
anställda. De använder sig ofta av underentreprenörer i sina projekt. 

Byggtech har fasta kontrakt med stora försäkringsbolag och bostadsorganisationer, vilket gör att 
de mestadels arbetar med renoverings-, ombyggnads- och tilläggsarbeten. 

2.2 Samarbetspartners 
 

Byggtech upphandlade fasta avtal med 24 företag som underentreprenörer den 1 januari 2014 
för att förenkla arbetet med dessa. Parterna har avtal med fasta priser och båda parter känner 
till varandras arbetssätt. Detta ger en säkerhet för Byggtech att veta att det är seriösa företag 
med utbildad och behörig personal som utför arbetet. De har även särskilda krav på sina 
underentreprenörer i dessa avtal. Se bilaga 3. 

Byggtech har som mål att lägga ut minst 80 % av sina arbeten på de avtalade företagen vilket de 
hittills har lyckats bra med.   

Den väsentliga delen av Byggtechs arbeten erhålls genom fasta avtal med ett flertal 
försäkringsbolag samt fastighetsförvaltare som de utför renoverings-, ombyggnads- och 
tilläggsarbeten åt. Arbetena varierar från att sätta upp en hatthylla till att bygga upp hela hus.   
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3. Teoretisk referensram 
 
Nedan följer en kort beskrivning av de branschdokument som nämns i rapporten. 

3.1 Branschdokument 
 

3.1.1 AB04/ABT06 

AB04 är allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader. 
AB04 är avsedd att användas vid utförandeentreprenader, där beställaren tillhandahåller 
projekteringen. 1 ABT 06 gäller för totalentreprenader. Det används när beställaren anger krav 
på funktioner och då det är entreprenörens ansvar att projektera samt utföra tekniska lösningar 
så att funktionerna uppfylls. 2 

3.1.2 BBR 

Boverkets byggregler innehåller både föreskrifter samt allmänna råd gällande 
bostadsutformning, tillgänglighet, rumshöjd, brandskydd, energihushållning, säkerhet vid 
användning, bullerskydd, driftutrymmen, hygien, hälsa och miljö. Dessa regler gäller både då 
man bygger nytt och ändrar en befintlig byggnad.3 

3.1.3 Säker vatteninstallation 

Säker vatteninstallation är ett regelverk framtaget av VVS-branschen. I branschreglerna ställs det 
krav på företaget som utför arbetet samt produkterna som används. Syftet med Säker 
vatteninstallation är att minska risken för vattenskador, legionell spridning, förgiftning och 
brännskador. Man vill även ge beställaren en trygghet i att veta att utförandet sker säkert och 
med rätt utbildad personal.4 

3.1.4 GVK 

GVK är en stiftelse som består av både företag samt organisationer som arbetar för att komma 
runt problem med vattenskador i svenska våtutrymmen. Genom GVK har man samlat 
erfarenheter och kunskap från ett flertal byggherrar, entreprenörer, villaägare och förvaltare för 
att skapa en helhetssyn på hur ett tätt våtrum bör utföras. Man har kommit fram till ett antal 
branschregler för tätskikt i våtrum Säkra Våtrum. Dessa regler är utformade efter de 
myndighetskrav som gäller här i Sverige och ger beställare och hantverkare praktiska 
instruktioner för hur man bygger våtrum på ett korrekt sätt. Beställare och försäkringsbolag kan 
även jämföra ett genomfört arbete med branschreglerna för att se om arbetet uppfyller kraven 
och är väl fungerande. GVK har ett antal auktoriserade företag med specialutbildad personal.  5 

3.1.5 MVK 

MVK är måleribranschens våtrumskontroll. Det är ett samarbete mellan färgproducenter, 
Målaremästarna, Sveriges färgfabrikanters förening och Måleriföretagarna. Syftet med MVK är 
att åstadkomma högkvalitativa våtrumslösningar. 6 

                                                             
1 https://www.sverigesbyggindustrier.se/om-standardavtal/ab-04__77 2015-04-29 
2
 http://www.byggvarlden.se/ab-eller-abt-ar-det-verkligen-fragan-1630/blog.html 2015-04-29 

3
 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/ 2015-04-29 

4 http://www.sakervatten.se/hem 2015-04-30 
5
 https://www.gvk.se/om-gvk/var-verksamhet 2015-04-29 

6 http://vatrumsmalning.se/ 2015-05-26 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/om-standardavtal/ab-04__77
http://www.byggvarlden.se/ab-eller-abt-ar-det-verkligen-fragan-1630/blog.html
http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/
http://www.sakervatten.se/hem
https://www.gvk.se/om-gvk/var-verksamhet
http://vatrumsmalning.se/
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3.1.6 BBV 

BBV står för Byggkeramikrådets branschregler för våtrum och är ett regelsystem som är frivilligt 
för entreprenörer att använda sig av. BBV omfattar boverkets byggregler men tar kraven till en 
högre nivå. För att BBV ska gälla i arbetet måste reglerna måste avtalas mellan iblandade parter.7 

3.1.7 MEPS 

Är ett arbetsverktyg som används för att upprätta en arbetsbeskrivning av arbetet som ska 
utföras, den ger kostnadsberäkningar, materialförbrukning, transportbehov med mera. 
Meningen är att entreprenören ska kunna redovisa tydligt för beställaren vad det är som 
faktureras. Att uppnå en öppen och ärlig redovisning över kostnader och utfört arbete som går 
att följa upp om någon part önskar.  MEPS kan användas av flera olika parter, bland annat 
entreprenörer, hantverkare, besiktningsmän, försäkringsbolag och förvaltare. 8 

3.1.8 Egenkontroll 

Med egenkontroll menas att den som utför ett arbete själv kontrollerar samt intygar att arbetet 
är korrekt utfört. Man kan ha diverse dokumentation, besiktningsprotokoll, kontrollintyg, foton 
och mätningsprotokoll är några exempel. Detta är viktigt att ha som underlag för den 
kontrollansvarige i ett projekt och även för erfarenhetsåterföring. Detta gör det möjligt att spåra 
tillbaka fel som upptäcks till sitt ursprung.  

Den kontrollansvarige har som uppgift att kontrollera att den dokumenterade egenkontrollen är 
genomförd. 9 Att ha en egenkontroll betyder att man ska ha åtgärder samt rutiner för att påvisa 
att kraven i förordningar och lagar uppfylls. 10 

3.1.9 ID06 

Syftet med ID06 är att man vill minska möjligheten att obehöriga tar sig in på arbetsplatserna 
och skapa ett enkelt sätt för alla inom branschen att legitimera sig på. Det går även att låsa 
eventuella maskiner och arbetsmoment till behörighet för att eliminera risken att en person utan 
utbildning utför arbetet. De samlar alla utbildningsbevis på din ID06 bricka vilket medför att man 
slipper det administrativa problemet med att personalen ska samla och styrka sina utbildningar 
och kompetens genom bevis på olika sätt. 11 

3.1.10 Totalentreprenad 

I en totalentreprenad går det till som så att byggherren börjar med att göra de utredningar som 
behövs för att klarlägga alla krav som ska ställas på den kommande byggnaden. Kraven omfattar 
bland annat ytor, materialval och antal rum, även funktionskrav ingår här. Funktionskrav 
omfattar bland annat slitage, värme och hållfasthet. Sedan sammanställs samtliga krav i ett 
ramprogram och efter det sker en upphandling där totalentreprenaden innebär att 
totalentreprenören både ska genomföra projekteringen och byggandet med en egen 
projektledare i ledningen. Det är totalentreprenörens ansvar att den färdiga byggnaden uppfyller 
de funktionskrav som sattes upp i början. 12 

                                                             
7 http://www.bkr.se/branschregler.aspx 2015-05-26 
8
 http://meps.se/valkommen/vad-ar-meps/ 2015-04-30 

9
 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/ 2015-04-29 

10 http://www.mittbygge.se/Bygga/Under-byggnationen/Egen-kontroll/ 2015-04-29 
11

 http://id06.se/om_id06 2015-04-30 
12  Byggprocessen av Uno Nordstrand, fjärde upplagan s. 62 

http://www.bkr.se/branschregler.aspx
http://meps.se/valkommen/vad-ar-meps/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/
http://www.mittbygge.se/Bygga/Under-byggnationen/Egen-kontroll/
http://id06.se/om_id06
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3.2 Relevanta kurser från utbildningen 

 
De kurser som varit relevanta för arbetet med den här rapporten och ingått i utbildningen på 
Kungliga tekniska högskolan har varit följande: 

Byggprocessen ingick som en obligatorisk kurs under utbildningens andra år. Den kursen gav 
kunskap om hur processen kan se ut från början till slut i ett byggprojekt. Detta har i denna 
rapport bidragit till att skapa en grund att stå på gällande hur ett byggprojekt kan gå till, vilka 
parter som är inblandade samt kunskaper angående entreprenad- och ersättningsformer.  

Kursen Byggstyrning som ingick i tredje året på utbildningen inom inriktning produktion, 
byggekonomi och organisation har varit till hjälp genom att skapa en förståelse för hur man 
planerar och strukturerar upp ett byggprojekt.  
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4. Genomförande 
 

4.1 Genomförande av intervjuer 
 
Genomförandet av detta arbete har främst skett via intervjuer. Nio personer har intervjuats för 
ett eller flera projekt. Intervjuerna har genomförts med olika parter i processen för att få en 
inblick från flera vinklar angående hur arbetet fungerar i praktiken. Projektledare, arbetsledare, 
beställare och underentreprenörer har intervjuats. 

Intervjufrågorna har utformats utifrån de mest relevanta frågeställningarna för denna studie. De 
fem grundfrågor som har tagits upp i samtliga intervjuer har varit följande: 

 Vem har haft samordningsansvaret och hur har det skötts? 

 Hur tycker ni att samarbetet och kommunikationen har fungerat mellan samtliga 
inblandade parter i projektet? 

 Har något arbetsmoment dragit ut på tiden eller förskjutits av någon anledning? 

 Vad har varit svårast med detta projekt? 
 Finns det något i projektet som du anser kunde ha gjorts annorlunda/ bättre? 

De intervjuade personerna är: 

Beställare 

Rasmus, projektledare på Projektidé AB  

Jan, skadeingenjör på Trygg-Hansa  

Anna-Karin, beställare, FL Fastighetsservice 

Huvudentreprenör 

Fredrik, Vice VD/ arbetsledare på Byggtech  

Olle, arbetsledare på Byggtech 

Underentreprenörer 

Erik, snickare på Åkeri Erik Forsman  

Peter, rivare på Storjon 

Matti, plattsättare på Zenix  

Lennart, montör på Global VVS 

 

4.2 Metodkritik 
 

Styrkorna med intervjuer är att man får höra direkt från berörda parter hur de anser att arbetet 
har fungerat. Att höra flera sidor av historien skapar en mer rättvis helhetsbild av arbetet. En till 
fördel är att man får svar på sina frågor direkt och vid eventuella otydligheter kan följdfrågor 
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ställas omedelbart. Det finns en större garanti att man får svar på sina frågor genom muntliga 
intervjuer än om man till exempel använder sig av en elektroniskt genomförd 
enkätundersökning. 

Det som är mindre bra med intervjuer är att en del parter inte alltid är helt tillförlitliga och gärna 
förskönar bilden av hur det ser ut i verkligheten. Somliga av de intervjuade delar med sig mer än 
andra, därför kan intervjuerna skilja sig åt innehållsmässigt. Något som kan beaktas är att 
människor vanligtvis har olika syn på saker och ting, gör egna tolkningar och att det alltid finns 
flera sidor av en historia. Det kan även finnas förklaringar till att vissa saker inte fungerar och det 
är möjligt att alla parter inte känner till detta.    
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5 Analyserade byggprojekt 
 
Nedan följer en presentation av varje projekt där delar av informationen från intervjuerna finns 

redovisade. För sammanfattning av utförda intervjuer i de tre projekten, se bilaga 2. 

5.1 Fajanstigen, Kungsängen 
 

En natt i januari 2014 brann en radhuslänga på Fajanstigen 70-84 ner till grunden. Ingen 
människa kom till skada men samtliga radhus brann ner till grunden, detta innebar att 8 familjer 
nu stod utan hem.  

Byggtech lade sitt anbud på projektet i slutet av maj 2014 och blev valda som totalentreprenad i 
mitten av juni 2014. De skulle som totalentreprenör återuppbygga hela radhuslängan. Arbetet 
skulle starta omgående men hade ännu inte bygglov och startdatum klara. De ursprungliga 
radhuskonstruktionerna hade platta tak med invändig vattenavrinning, vilket inte är att 
rekommendera byggnadstekniskt eftersom risken för vattenskador är stor. Man valde därför att 
bygga de nya husen med lutande tak och vattenavrinning utomhus. Det skapade en del osämja i 
området eftersom grannar bland annat klagade på att huset blev för högt. Detta medförde att 
bygglovet tog längre tid att få godkänt då man fick projektera om och sänka taket. Till slut fick 
man bygglovet godkänt och kunde starta bygget i vecka 32. 

Åtta familjer blev drabbade. Det innebar fyra försäkringsbolag som ombud för de åtta familjerna 
som beställare. Det försäkringsbolag som var ombud för flest antal familjer anlitade en 
projektledare, Rasmus Langer från Projektidé AB. Han samlade in allt underlag till 
arbetsbeskrivningen i förfrågningsunderlaget från familjerna. Rasmus var även den som fick 
ansvara för att ta in anbud från olika företag. De valde Byggtech på grund av att Byggtech hade 
satt kortast byggtid för projektet. Bygget skulle ta sex månader enligt Byggtech och 
slutbesiktning skulle ske under vecka 14. 

Figur 1 Delar av grunden fanns kvar efter branden och användes i den nya konstruktionen. 
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Arbetsledare från Byggtech har varit Olle Johansson och Fredrik Bergh. På plats har snickaren 
Anders Larsson varit lagbas och samordnare. De har haft sex snickare från Byggtech i arbetet. 
Byggtech har använt sig av tio underentreprenörer i projektet. Fem stycken har varit från deras 
fast avtalade.  

Speciellt med projekt Fajanstigen: 

 Det krävdes bygglov eftersom takutformningen ändrades 

 Det var svårt att beskriva exakt hur varje bostad såg ut invändigt 

 Det var svårt att uppfylla dagens krav på konstruktionen samtidigt som utformningen 
skulle vara så lik den ursprungliga byggnaden som möjligt 

Positivt med projekt Fajanstigen: 

 En god kommunikation och gott samarbete mellan alla inblandade parter 
 Arbetet blev klart i tid och de boende kunde flytta in som planerat 

Negativt med projekt Fajanstigen: 

 De inblandade parterna har inte alltid förstått sina roller och har ibland lagt sig i 
andras ansvarsområden 

 Enligt en av beställarna kunde slutbesiktningen ha skett senare 

 Det var mycket administrativt arbete på grund av att arbetsledaren lät de boende 
styra för mycket fram och tillbaka  

 Det var en något rörig start enligt en underentreprenör vilket försvårade arbetet 

Figur 2 Under byggets gång. 
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 På grund av en alltför optimistisk tidplan krävdes arbete under kvällar och helger i 
slutskedet av projektet för att hinna klart i tid 

 

5.2 Vallavägen, Haninge 
 

Figur 3 Resultatet av radhuslängan. 

 

Figur 4 Under badrumsrenoveringen på Vallavägen. 
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Under en statusbesiktning i lägenheterna på Vallavägen i Haninge upptäckte man vattenskador i 
tretton badrum och ett kök. Alla skador var på grund av bristfälliga tätskikt i golv eller vägg 
eftersom tätskikten var äldre och gav efter. Byggtech fick i uppdrag att renovera de drabbade 
delarna. Föreningen har ett företag som sköter fastighetsskötseln i huset, FL Fastighetsservice. 
Det är FL Fastighetsservice som står som beställare för projektet men de boende var även med 
och tyckte till angående inredningen i de berörda rummen. 
 

Arbetsledare från Byggtech var Pål Vennerlund och en snickare från företaget var även med 
under projektet. Resterande parter har varit underentreprenörer, närmare bestämt fem stycken. 
Alla fem underentreprenörer var från Byggtechs fast avtalade samarbetspartners och var vana 
att arbeta tillsammans.  

Speciellt med projekt Vallavägen: 

 De boende bodde kvar under renoveringen 

 Samtliga boende ansvarade själva för beställning av material till inredning 

Positivt med projekt Vallavägen: 

 Alla underentreprenörer var vana att arbeta tillsammans vilket gjorde att samarbetet 
mellan dem gick mycket smidigt och bra 

 Kommunikationen mellan underentreprenörer och entreprenören har fungerat mycket 
väl 

Negativt med projekt Vallavägen: 

 Kommunikationen med de boende har inte fungerat fullt ut, de fick inte tillräckligt med 
information och deras frågor blev inte alltid besvarade 

 Bristfällig planering gjorde att de boende och beställare upplevde att arbetet var 
stillastående delar av tiden  

 De boende har inte skött sina beställningar av material och lämnat papper i tid vilket har 
lett till förlängd byggtid 

Figur 5 Resultatet av badrumsrenoveringen. 
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5.3  Berns, Stockholm 
 

I detta projekt renoverades ett flertal sviter på Berns på grund av en vattenskada som inträffade 
på grund av att en obehörig person tog sig in i en svit och slog sönder en sprinkler. Det började 
spruta vatten och då det endast är brandmästaren som får stänga av vattnet till 
sprinklersystemet stod vattnet och forsade i 45 minuter innan han var på plats och stängde av 
vattnet. Förutom sviten som tog skada uppstod det skador i fyra andra sviter runt omkring, 
kontoret, entrén, spegelbaren och trapphuset. 

Tre av sviterna och kontoret blev klara tidigare än planerat. Fyra dagar efter att arbetet var 
färdigställt upptäcktes en ny vattenskada på grund av en bristande kontroll av det slutliga 
arbetet. Detta gjorde att två av sviterna återigen var vattenskadade. Arbetet förväntas bli klart 
den 26 maj 2015. 

Fastighetsägare är Balder och har Moderna försäkringar som försäkringsbolag. Berns salonger 
har hand om verksamheten i byggnaden och har Trygg-Hansa som försäkringsbolag. Det är alltså 
två beställare och två försäkringsbolag med. Balder och Moderna försäkringar står för största 
delen av byggnadens reparationer och Trygg-Hansa står för stilleståndskostnader för 
verksamheten på Berns salonger. Trygg-Hansa har drivit på och velat forcera arbetet så mycket 
som möjligt då de betalar ersättning för varje dag som Berns inte har igång sin verksamhet. 

Arbetsledare från Byggtech är Fredrik Berg. I detta projekt har tre av underentreprenörerna avtal 
med Byggtech och ingår alltså i de tjugofyra underentreprenörer som är avtalade. De övriga 
underentreprenörerna i detta projekt, åtta stycken, har inte något avtal med Byggtech. 
Anledningen till att det finns många underentreprenörer utanför de avtalade är för att 
byggnaden har en speciell konstruktion där äldre delar är kulturmärkta.  

 

 

Figur 6 Under renoveringen av en av sviterna på Berns. 
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Speciellt med projekt Berns: 

 Det krävdes konservator, brand- och ljudspecialist på grund av kulturmärkt äldre 
byggnad med komplex konstruktion 

 Det har varit svårt att bygga om samtidigt som verksamheten är igång. Ställningar med 
mera får inte synas 

Positivt med projekt Berns: 

 Samarbetet och kommunikationen har fungerat väl och alla parter är nöjda med 
projektet som helhet 

 Byggmöten har hållits frekvent, varannan vecka 
 Arbetet har flutit på bra, några rum blev klara tidigare än planerat 

Negativt med projekt Berns: 

 Underentreprenörer skötte inte sina kontroller gällande provtryckning av 
vattenledningarna innan de satte igång vattnet, vilket resulterade i nya vattenskador 

 Trång arbetsplats, både för personal och material  

Figur 7 Resultat efter renoveringen av sviten i figur 1. 
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6 Analys  
 
Utifrån genomförda intervjuer har fyra olika aspekter inom företagets arbetssätt studerats i 
analysen.  
 

6.1 Analys av intervjuer 

 

6.1.1 Projekthantering 

 
Då projekthantering är ett brett ämne har de delarna som studerats kring företagets rutiner delats 

upp i tre kategorier. 

 

6.1.1.1 Bristande rutiner 

 

Det finns inga tydliga rutiner och skedesbeskrivningar för arbetsprocessen vilket gör att 
arbetsledarna jobbar olika och skapar sina egna rutiner. Arbetsledarna prioriterar olika vid 
utförandet av arbetena och lägger olika stor vikt på olika arbetsmoment. Detta leder till något 
ojämna resultat i projekten. En följd av det här är till exempel att de boende får olika mycket 
uppmärksamhet i de olika projekten. 

I avtalen finns det en del rutiner för hur mejlkontakten ska ske, all korrespondens ska markeras 
med ett projektnummer för enklare hantering av de olika projekten. Detta tillämpas inte fullt ut i 
praktiken vilket skapar ett extra arbetsmoment, att sortera mailen är tidskrävande. De bör se 
över varför detta inte fungerar och vad man kan göra för att lösa det. 

Det finns även en rutin för hur ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten ska hanteras. 
Underentreprenörerna ska informera och få ett godkännande av Byggtech innan de utför sådana 
typer av arbeten för att det inte ska kunna uppstå en konflikt med beställaren i efterhand. Detta 
följs inte alltid vilket kan försämra relationen med beställaren. 

6.1.1.2 Verktyg i arbetet  

 

Ett verktyg som används på företaget är MEPS vilket är ett krav från deras beställare. Det ska 
förenkla arbetet med att upprätta kostnadskalkyler för projekt. Några av arbetsledarna på 
företaget uppskattar detta verktyg och andra inte, en del tycker att det är krångligt och svårt att 
få exakta kostnader.  

Inom företaget sker erfarenhetsåterföring, snickare och arbetsledare pratar kontinuerligt med 
varandra om sitt arbete. Det hålls veckovisa skademöten där ett formellt erfarenhetsutbyte sker. 
Detta är mycket bra för företags utveckling i sitt arbete, de kan ta hjälp av varandras 
erfarenheter som de erhållit från tidigare projekt.  

6.1.1.3 Otydligt samordningsansvar 

 

Då underentreprenörerna arbetar mycket tillsammans händer det att de tar på sig en del av 
samordningsansvaret och därmed lite av arbetsledarens roll på plats. Det gör att arbetet flyter 
på bättre och man kan lättare lösa problem på plats då arbetsledaren inte kan nås. Det innebär 
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dock även en risk att entreprenören får ta ansvar för ett beslut de inte står för, som 
underentreprenören tagit. 

 

6.1. 2 Planering 

 
Då det saknas skedesbeskrivningar kan det leda till att planeringen inför starten av vissa projekt 
är bristfällig och en rörig start för alla inblandade parter. Det kan skjuta fram en del 
arbetsmoment och därmed förlänga byggtiden. 

Planeringen av en del projekt kan vara något tidsoptimistisk vilket gör att planerna ofta blir 
tidspressade. Detta skapar en stress hos underentreprenörerna och de kan tvingas arbeta under 
kvällar samt helger för att slutföra arbetet och hålla deadline. 

 

6.1. 3 Bredden i uppdragen 

 

Byggtech har ingen tydlig inriktning på sin verksamhet. De utför mycket skilda typer av arbeten 
vilket bidrar till att det är svårt att skapa tydliga rutiner och skedesbeskrivningar. Det vore 
positivt för företaget om man skulle kunna se över vilken typ av projekt man väljer att ta sig an 
trots att det naturligtvis kan vara ekonomiskt ohållbart. Byggtech skulle även kunna dela upp sin 
verksamhet i tydligare avdelningar inriktade på olika typer av uppdrag.  

Arbetsbelastningen är ofta hög för arbetsledarna då företaget gärna tar på sig många projekt 
vilket skapar en stressig arbetsmiljö. Detta är också en orsak till att vissa arbetsmoment tas 
omhand mer än andra. 

 

6.1.4 Kvalitetsstyrning 

 
Byggtech ställer en del krav på sina underentreprenörer i upprättade avtal. Dessa avtal kräver att 
underentreprenörerna ska utföra arbeten i enlighet med gällande branschregler och vara 
anslutna till någon av GVK, MVK, BBV och Säker vatteninstallation med mera, beroende på vilken 
typ av arbete underentreprenören ska utföra. Dock saknas det fasta rutiner för hur detta ska 
kontrolleras under processens gång vilket ger utrymme för slarv. 

En viktig aspekt att se över är hur man kan säkerställa att alla steg i arbetsprocessen utförs på 
rätt sätt. Det är viktigt att inget steg ignoreras eller glöms bort. 

 

  

Företagets 

brister 

Rutiner för 

kvalitetskontroller 

saknas 

Mailhantering 

fungerar inte 
Rutiner för ändrings-, 

tilläggs- och avgående 

arbeten följs inte 

Tidsoptimism i 

tidplanering 

Arbetsledarna 

arbetar olika -> 

ojämna resultat 

Gemensamma 

arbetsbeskrivningar 

saknas 

Underentreprenörerna 

tar arbetsledarens roll 

Figur 8 Översikt av de delar vi anser ha brister gällande företagets arbetsprocess. 
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6.2 SWOT-analys 
 

Styrkor 

 Företaget har fasta avtal med 
beställare och underentreprenörer 
vilket skapar goda samarbeten och en 
garanti för uppdrag. 

 Parterna är vana att arbeta 
tillsammans vilket förenklar 
arbetsgången. 

 Byggtech vet vad man kan förvänta sig 
av underentreprenörerna vilket ger en 
säkerhet i arbetsutförandet.  

 Har länge varit aktiva i byggbranschen, 
är väletablerade, mycket erfarna och 
kompetenta. 

 Företaget arbetar regelbundet med 
erfarenhetsåterföring, detta gör att 
personalen tar lärdom av varandras 
erfarenheter och utvecklas i sitt 
arbete. 

 

Svagheter 

 Bristande rutiner av kontroller av 
underentreprenörernas utförda 
arbeten.  

 Tar på sig för många uppdrag: Stressigt 
för arbetsledare på företaget, 
försämrad arbetsmiljö. 

 Förekommer tidsoptimism i 
planeringen, det skapar stor tidspress 
för arbetarna vilket kan leda till arbete 
under kvällar och helger. 

 De rutiner som finns för mailkontakt 
följs inte: det blir ett extra 
arbetsmoment för hantering av mail. 

 Tydliga arbetsbeskrivningar och 
gemensamma rutiner saknas vilket 
leder till att arbetsledarna arbetar 
efter egna rutiner och det resulterar i 
ojämna resultat i projekten. 

Möjligheter 

 Om företaget vårdar sina relationer 
med de försäkringsbolag som de har 
fasta kontrakt skapas ett gott rykte och 
ger de möjlighet att expandera sin 
verksamhet. Att ha fasta kontrakt med 
stora försäkringsbolag ger även en 
kvalitetssäker bild och stärker deras 
varumärke på marknaden. 

 Om Byggtech och deras 
underentreprenörer kommer överens 
om vilka ansvarsområden de får 
besluta om på plats minimeras risken 
att de tar beslut som arbetsledaren 
inte är med på. Detta gör att man på 
ett riskfritt sätt kan undvika 
stillastående arbeten när 
underentreprenörerna exempelvis inte 
får tag på arbetsledaren.  

Hot 

 Företaget utför inga egna kontroller 
och förlitar sig mycket på 
underentreprenörerna. Eventuellt 
slarv i arbetet kan medföra ett 
försämrat rykte och kan leda till att 
företaget förlorar viktiga 
samarbetspartners. 

 Rutiner för hantering av ändrings-, 
tilläggs- och avgående arbeten följs 
inte vilket kan leda till konflikt och 
försämrad relation till beställare. 

 Underentreprenörerna är vana att 
arbeta tillsammans och tar därför på 
sig delar av arbetsledarens roll på plats 
för att undvika stillastående arbeten, 
detta kan leda till att de tar beslut som 
arbetsledaren inte står bakom, det kan 
skapa negativa resultat vilket kan 
försämra företagets rykte. 
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7 Slutsats 
 

Utifrån studierna som har utförts har en uppfattning kunnat skapas av hur samarbetet och 
arbetssättet kan se ut på ett byggföretag. De tre utvalda projekten skilde sig mycket i utformning 
och omfattning. Detta gav en god grund att stå på för att kunna identifiera de vanligast 
uppkommande problemen och kunna dra slutsatser. 

Byggtech har visat på goda samarbeten med sina samarbetspartners. De arbetar mycket med att 
ta hand om sina underentreprenörer och skapa en stark relation med dessa. Företaget arbetar 
regelbundet med erfarenhetsåterföring inom sin verksamhet, det sker på deras veckovisa 
skademöten. Arbetsledare och snickare diskuterar ofta problem och lösningar i arbetet 
sinsemellan vilket skapar en positiv utveckling av deras arbetssätt.  

Generellt har det visat sig att det saknas gemensamma rutiner för hur de flesta delarna i 
arbetsprocessen ska utföras. Arbetsledarna på företaget jobbar efter egna rutiner vilket skapar 
ojämna resultat i projekten. De problemen som har lokaliserats på företaget har varit att 
kommunikationen med de boende i vissa fall har varit bristfällig. Rutiner för kontroller av utförda 
arbeten är otydliga vilket ger utrymme för slarv. Byggtech tar ibland på sig för många uppdrag 
vilket skapar en stressig arbetsmiljö för arbetsledarna och det förekommer även en del 
tidsoptimism i planeringen av arbeten. Trots detta är företaget bra på att leverera resultat inom 
deadline. 

Slutsatser som kan dras i detta examensarbete är att tydlighet, gemensamma riktlinjer och en 
god kommunikation är viktigt för att samarbetet mellan alla parter ska kunna utvecklas i positiv 
riktning.   
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8 Lösningsförlag 
 

Efter analys av problem inom företagets arbetssätt kan ett antal lösningsförslag presenteras. De 
rutiner vi föreslår här stämmer i stor utsträckning överens med Stockholm Byggmästareförenings 
system BF9K. Systemet innehåller, förutom certifiering: 
 

 Krav på egenkontroll i projekten 

 Krav på utbildning 

 Krav på rutiner i projekten 

 Krav på administrativa rutiner 
 

BF9K introducerades år 2000 och tillämpas idag av mer än 100 byggföretag. 
 

8.1 Kommunikation 

 

Problem 

Bristande information till boende: Byggtech brukar vanligtvis informera de boende om hur 
arbetet ser ut, går till och dess omfattning. Detta fungerar dock inte alltid fullt ut och ibland har 
informationen till de boende varit bristfällig eller till och med uteblivit helt. En del boende 
upplever att de känner sig bortglömda när de inte vet vad som sker och att de inte får svar på 
sina frågor från Byggtech. 

 

Lösningsförslag 

Checklistor på arbetsplatsen: Informationen till de boende kan bli bättre och tydligare genom att 
man sätter upp checklistor hemma hos de boende där arbetarna kan bocka av det som är utfört 
så att de boende kan se att det går framåt i arbetet även när det är små arbetsmoment som inte 
syns lika tydligt som utförts och så att de ser att det inte står still. 

Informationsbrev: Byggtech skulle kunna se över sin mall över informationsbrevets utförande 
och möjligtvis komplettera med information angående de vanligaste frågorna de stöter på från 
de boende. Detta för att man inte ska behöva svara på mail och samtal där flera boende ställer 
liknande frågor. Det man även kan göra för att regelbundet hålla kontakten med de boende och 
förklara hur arbetet fortskrider är att skicka ut ett informationsbrev, till exempel varannan 
vecka. Detta gör att de boende känner sig uppmärksammade och delaktiga i processen. 

Informationsmöte: Inför starten av ett nytt projekt håller Byggtech ett informationsmöte för de 
inblandade parterna för att informera om projektets utförande. Ett förslag är att hålla ytterligare 
ett informationsmöte en tid efter projektets start där de boende kan få tillfälle att få sina frågor 
besvarade. 
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8.2 Bristande planering och tidsoptimism 

 
Problem 
 

Planering inför start: Planeringen inför starten är inte alltid genomtänkt vilket leder till att 
starten blir rörig för alla inblandade. 

Tidsoptimism: Det förekommer en del tidsoptimism i planeringen av projekt vilket skapar 
stressiga förhållanden för alla som arbetar med det. Det kan då krävas extra arbete på kvällar 
och helger för att man ska kunna bli klara i tid. 

Lösningsförslag 

Rutiner för olika typer av projekt: Alla projekt varierar mycket i utförande beroende på hur den 
befintliga konstruktionen ser ut och vilket typ av arbete som ska utföras. Att göra upp rutiner 
och riktlinjer för hur de vanligast förekommande projekten ska startas upp eller planeras skulle 
kunna vara ett alternativt hjälpmedel för arbetsledarna i starten av ett nytt projekt. 

Planera mer realistiskt: Det är mer önskvärt att planera in extra tid för projektet och bli klar i tid 
än att planera för en kort byggtid som sedan kan komma att förlängas. Man bör i planeringen 
avsätta tid för oväntade hinder och problem som kan dyka upp längs arbetets gång. 
 

8.3 Bred verksamhetsinriktning 

 

Problem 

Olika typer av arbeten: Då Byggtech inte har en specifik inriktning på vilken typ av arbeten de tar 
på sig blir det svårt att skapa tydliga skedesbeskrivningar och gemensamma rutiner vilket 
försvårar arbetet för arbetsledarna.  

Lösningsförslag 

Inriktning på verksamhet: Byggtech kan fundera över vilken typ av arbeten de tar på sig. 
Företaget kan välja mer specifikt vilken typ av arbeten de ska inrikta sig på och i och med det kan 
de upprätta tydliga rutiner för projekthanteringen. Det kan naturligtvis vara problematiskt ur ett 
ekonomiskt perspektiv att genomföra fullt ut. Man skulle kunna se över om det finns en 
möjlighet att dela upp företaget i mer tydliga avdelningar för att förenkla arbetet med rutiner 
kring projekthantering.   
 

8.4 Kvalitet i arbetsprocessen 

 
Problem 

Kvalitetskontroll: Det finns inte en fullt fungerande rutin i dagsläget för att säkerställa att 
kvaliteten uppfylls genom alla led under arbetenas gång. Det saknas ett klart och tydligt upplägg 
för hur kvalitetskontrollen ska utföras. 
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Lösningsförslag 
 
Skedesbeskrivning: Skapa en tydlig beskrivning av hur de olika skedena i arbetet ska utföras 
utifrån de mest kritiska momenten. Man kan upprätta fasta regler för hur kontroller av utförda 
arbeten ska gå till. Man bör till exempel inte lägga kvalitetskritiska moment vid tidpunkter då 
man inte hinner utföra säkerhetskontroller då det gör att man inte har möjlighet att lösa 
eventuella problem. Skedesbeskrivningen skulle kunna användas som en checklista för 
arbetsledaren under processens gång. 

Byggtech kan även utföra stickprov på utvalda arbeten för att säkerställa för sig själva att 
kvaliteten sköts och följs upp.  
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Rasmus, projektledare på Projektidé AB  – Telefonintervju den 2015-04-15 

Jan, skadeingenjör på Trygg-Hansa  – Telefonintervju den 2015-05-15 och 2015-05-16   

Anna-Karin, beställare, FL Fastighetsservice - Telefonintervju den 2015-05-08 

Huvudentreprenör 

Fredrik, Vice VD/ arbetsledare på Byggtech – Intervju på Byggtechs kontor den 2015-04-06 och 
2015-04-28 

Olle, arbetsledare på Byggtech – Intervju på Byggtechs kontor den 2015-04-30 

Underentreprenörer 

Erik, snickare på Åkeri Erik Forsman – Telefonintervju den 2015-04-22 

Peter, rivare på Storjon – Telefonintervju den 2015-04-24 

Matti, plattsättare på Zenix – Telefonintervju den 2015-04-29 

Lennart, montör på Global VVS – Telefonintervju den 2015-05-06 
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågeformulär 

 

Frågor till underentreprenör 

 Vem har haft samordningsansvaret och hur har det skötts?  

 Hur tycker du att samarbetet har fungerat mellan samtliga inblandade parter i projektet? 

 Hur har dialogen med de boende fungerat? 

 Har något arbetsmoment dragit ut på tiden eller förskjutits av någon anledning? 

 Vad har varit svårast i detta projekt? Vilka problem har du stött på? 

 Finns det något i projektet som du anser kunde ha gjorts annorlunda/ bättre? 

 Är du nöjd med projektet som helhet? 
 

Frågor till arbetsledare på Byggtech  
 
Generellt om arbetssätt  

 Hur väljer ni era underentreprenörer inför ett projekt? 

 Hur tycker du att arbetet med era underentreprenörer fungerar? Vad stöter ni på för typ 
av problem? Hur har ni löst de problemen? 

 Ni är vana att arbeta med flera beställare och underentreprenörer, hur tycker du att 
samarbetet brukar fungera när det är så många olika parter inblandade projekten? Vart 
brister det? Hur ser kommunikationen ut? 

 Vad är enligt din erfarenhet den vanligaste orsaken till förseningar i projekt? Hur kan 
man bäst komma runt dem? 

 Vad ställer beställaren för krav på er gällande kvalitetsmärkningar? 

 Kontrollerar ni någon gång kvalitetsmärkningar och hur ofta görs det? 

 Har samarbetet i projekt ändrats mycket med tiden?  

 Vilka förbättringar skulle ni kunna göra för att utveckla och stärka samarbetet med era 
beställare och UE? 

 
Inför projekt 

 Vem har haft samordningsansvaret och hur har det skötts?  

 Hur tycker du att samarbetet har fungerat mellan samtliga inblandade parter i projektet? 

 Har det brustit i kontakten mellan dessa någon gång? Varför i så fall? 

 Hur har ni gått tillväga för att komma runt eventuella kommunikationsproblem? 

 Har något arbetsmoment dragit ut på tiden eller förskjutits av någon anledning? 

 Vad har varit svårast i detta projekt? Vilka problem har du stött på? 

 Finns det något i projektet som du anser kunde ha gjorts annorlunda/ bättre? 
 
Frågor till beställare 

 Vem har haft samordningsansvaret och hur har det skötts?  

 Hur tycker du att samarbetet har fungerat mellan samtliga inblandade parter i projektet? 

 Har det brustit i kontakten mellan dessa någon gång? Varför i så fall? 

 Hur har ni gått tillväga för att komma runt eventuella kommunikationsproblem? 

 Har något arbetsmoment dragit ut på tiden eller förskjutits av någon anledning? 

 Vad har varit svårast i detta projekt? Vilka problem har du stött på? 

 Finns det något i projektet som du anser kunde ha gjorts annorlunda/ bättre? 
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Bilaga 2: Renskrivna intervjuer 

 

Intervjuerna nedan är återgivna som en sammanfattning av de muntliga intervjuerna var för sig. 
De är skrivna utan språklig korrigering för att behålla det ursprungliga innehållet.  
 

Fajanstigen, Kungsängen 

Intervju med Rasmus på Projektidé AB 2105-04-15 

Rasmus Langer är projektledare, hans roll i projektet har varit att rita upp och bestämma hur 
projektet ska se ut. Projektledaren har förutom att vara med i uppstarten av projektet fungerat 
som en kontaktperson. Kommunikationen och samarbetet mellan de inblandade parterna, så 
som försäkringsbolag, de boende och kommunen, har fungerat bra och tämligen problemfritt. 
Det som har varit lite svårt i arbetet är att de olika parterna ibland inte har förstått sina roller 
och lätt trampat varandra på tårna. Entreprenören tar ibland över för mycket. Det är därför 
viktigt att alla inser sina roller, att entreprenören är entreprenör, att beställare är beställare och 
så vidare. Det är lätthänt att entreprenören gärna rotar i det mesta och att denne gärna vill vara 
med på allt. I ett sådant här projekt som Fajanstigen då man ska reparera något skadat, är det 
försäkringsbolagets ansvar att kunden får det som den hade innan skadan.  
 
I projektet var entreprenören ivrig att få starta arbetet men innan projektet kan inledas måste 
kommunen ge klartecken. När besluten var klara från kommunens sida, bestämdes start- och 
sluttid för projektet och Byggtech kunde starta arbetet.  
 
En till svårighet i projektet på Fajanstigen har varit, enligt projektledaren, att beskriva vad 
kunden hade från början för att få tillbaka det samtidigt som entreprenören har ett ansvar att 
uppfylla alla dagens krav på byggnader. Innan fanns det till exempel inga brandkrav på 
byggnaden och det var invändig vattenledning. Det ska alltså vara på ett visst sätt och vara så likt 
den ursprungliga byggnaden som möjligt samtidigt som entreprenören ska välja byggsätt och 
material etcetera. Kundens önskemål kommer också in i bilden, såsom färgval och önskemål om 
diverse material. Detta var dock ingenting som projektledaren lade sig i utan det har varit helt 
och hållet entreprenörens ansvar att få ihop det pusslet. 
 
Projektledaren blev lite hindrad i arbetet på grund av ändringar i bygglovet, detta påverkade 
dock inte Byggtech. Inget i projektet blev försenat, slutbesiktningen blev godkänd och 
kontrollansvarige godkände arbetet. Inflytten för de boende blev av som planerat. Det skedde 
dock en del forceringar i slutet av arbetet då projektledaren kommit med förslag på att det skulle 
vara bra. Annars har projektledaren inte haft något att göra med entreprenörens arbete, det har 
varit deras eget ansvar. 
 

Projektledaren tycker i övrigt att arbetet med Fajanstigen har gått bra och är nöjd med det. 
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Intervju med Jan på Trygg-Hansa 2105-05-05 och 2105-05-06 

Jan är skadeingenjör. 

Kontakten har fungerat väldigt bra mellan parterna. Arbetsledare Olle från Byggtech har lagt ner 
mycket tid och energi på dialogen med de boende och övriga parter. Projektledaren Rasmus roll 
har definitivt varit nödvändig i arbetsprocessen. 

Jan anser att en del saker i projektet hade kunnat göras lite annorlunda. Slutbesiktningen skedde 
för tidigt, entreprenören var inte klar då slutbesiktningen skedde. Man hade mycket gott kunnat 
skjuta fram den en vecka. En svårighet på Fajanstigen, som tidigare har nämnts, är att det har 
varit åtta olika beställare och därmed åtta olika viljor. Den intervjuade anser att det har blivit lite 
för personlig nivå, att man hade kunnat vara mer hård och tuff mot de boende när de skulle göra 
sina val (materialval etcetera). 

Jan anser att Byggtech har tagit på sig för mycket administrativt, detta har stulit fokus från 
annat. Man hade kunnat lösa det genom att till exempel vara hårdare mot de boende och tala 
om för dem att man har en deadline och att den gäller. 

I övrigt är den intervjuade nöjd med arbetet och tycker att det har fungerat bra. 

Intervju med Lennart på Global VVS 2105-05-06  

Lennart är montör. 

Kommunikationen har fungerat bra, underentreprenörerna är vana att arbeta med varandra. 

Projektet har gått bra förutom starten som var något rörig. Det tog lite tid att få igenom 
ritningarna och att taket skulle göras om gjorde arbetet lite krångligt. Starten var alltså inte 
särskilt smidig. 

Lennart tycker även att arbetet hade kunnat gå lite fortare. Det hade kunnat komma igång 
snabbare efter att allt hade godkänts och så vidare. Man hade till exempel kunnat beställa 
material, porslin etcetera i förväg. Mycket av arbetet blev framskjutet. 

Annars är han nöjd med projektet som helhet och tycker att projektet har rullat på bra. 

Intervju med Matti på Zenix 2105-04-29 

Matti är plattsättare. 

Dialogen med de boende har fungerat mycket bra och även kommunikationen mellan 
underentreprenörerna har skett utan något problem. Det har varit ett hopsvetsat gäng som har 
utfört arbetet och man har haft ett gott samarbete.  

Arbetet med byggandet av radhuslängan på Fajanstigen har enligt plattsättaren gått bra och 
flutit på, dock har tidsplanen varit alldeles för kort. Underentreprenörerna har fått jobba väldigt 
mycket för att hinna med arbetet på utsatt tid, det har blivit mycket kvälls- och helgarbete. 
Sedan har valen från de boendes sida gjort att arbetena inte har sett likadana ut i alla bostäder, 
en del av de boende har önskat mer materialbyten och andra har önskat mindre. Det är alltså 
något som har varierat.   

Något som Matti hade önskat vore annorlunda i projektet är att ha en längre tidsplan, det är 
dock beställaren som sätter tidsplanen och bestämmer över den biten. Man har helt enkelt fått 
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acceptera läget och göra det bästa av situationen för att få arbetet utfört enligt tidplanen trots 
att det stundtals har varit mycket kämpigt. Det finns ingenting i projektet på Fajanstigen som har 
dragit ut på tiden mer än väntat men en del har varit mer eller mindre besvärliga med olika 
materialval, det har varit något som tagit lite tid.  

I övrigt är den intervjuade nöjd med arbetet och tycker att det har fungerat bra. 

Intervju med Olle på Byggtech 2015-04-30 

Olles roll i projektet på Fajanstigen har varit arbetsledare, det är han som har haft all kontakt 
med de boende och hanteringen av underentreprenörerna. 

En person som varit lagbas på plats är Anders som är snickare, han har haft hand om 
samordningen av arbetarna på plats.  

Arbetet fungerade väl mellan alla parter, det har inte varit några bråk eller osämja, men det har 
varit lite otydligt och trassligt för olle att tolka beskrivningen i förfrågningsunderlaget, till 
exempel står det "parkett” men vad innebär det i verkligheten, det finns parkett för 350-1500 kr. 
Vad var det kunden hade tidigare och vad får de ta nu? Det har alltså varit otydliga beskrivningar. 
Olle har fått försöka reda ut materialval etcetera med de boende. Det som har varit en extra stor 
utmaning är inte bara att det är åtta beställare, det är också att inget av husen såg likadana ut, 
därför har det blivit åtta olika planlösningar, åtta olika kök och badrum och så vidare. 

Inom Byggtech får man välja vilka man vill arbeta med. Arbetsledarna brukar välja sina favoriter 
som de tycker arbetet fungerar väl med. Sedan får även de valda underentreprenörerna vara 
med och tycka till om resterande underentreprenörer, någon de arbetar väl med och så vidare. 
Byggtech skickar ut uppdragsförfrågan till de underentreprenörer de bestämt sig för och sedan 
väljer de efter det. De flesta av deras underentreprenörer är vana att arbeta tillsammans. I 
projektet på fajanstigen har det varit välkända ansikten för varandra, det har endast varit ett 
fåtal nya personer. 

Olle var möjligtvis lite tidsoptimistisk i början när han lämnade anbud på det här projektet men i 
övrigt har arbetet fungerat bra. Det har varit mycket att göra i det här projektet och stressigt, 
speciellt mot slutet. De har gått två veckor över tiden, men klarat inflyttningsdatum och 
slutbesiktningar med mera. 

Det största problemet har varit att det varit många beställare med i arbetet, åtta beställare, fyra 
ombud plus föreningen i området. Detta löste han genom att själv föra en direkt kontakt med de 
boende, för att undvika missförstånd och krångel.  

Det har varit väldigt kort med tid mot slutet vilket gjort att faktureringen halkat efter. I början låg 
de i framkant men nu ligger faktureringen efter, det har Olle kvar att lösa nu när arbetet börjar 
bli klart. 

Angående tidplanen så har den varit väldigt tajt, speciellt slutskedestidplanen. För att arbetet 
skulle gå ännu snabbare så delade Olle ut arbetet att bestämma kakel och kök och så vidare hos 
respektive underentreprenörer. Familjerna fick berätta för rörmokaren vilket porslin de hade i 
badrummet, för elektrikern var de ville ha eluttag och takarmaturer placerade med mera. För att 
slippa att Olle skulle prata med alla boende och sedan föra vidare till rörmokare och elektriker 
blev mycket smidigare. Under slutskedestidplanen har alla fått arbeta kvällar och helger för att få 
arbetet färdigt i tid. De klarade inflyttningsdatum och besiktningar men mycket småfix och en 
del utvändigt arbete (trall, trädgårdar med mera) är kvar att göra. Olle tror att allt kommer vara 
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helt färdigt i juli. Samarbetet med de boende har fungerat mycket väl och alla har varit sams, det 
är bara grannsämjan som blivit lidande på grund av avundsjukan. Två av familjerna har valt att 
sälja huset så fort det är färdigbyggt. 

Byggtech skickade iväg alla boende till Vedum där de fick rita upp ett varsitt kök precis som de 
ville ha det. Allt för att förenkla arbetet så att alla hade samma leverantör, fick det de ville och 
Olle fick bra ritningar på alla kök och behövde inte rita själv i CAD, Vedum tog hand om allt. 

Besiktningen skedde av en opartisk besiktningsman i två omgångar. Först utfördes en 
förbesiktning och sedan en slutbesiktning. Egentligen brukar de inte ta in någon besiktningsman 
utan endast kontrollera bygget själva, det brukar fungera lika bra. I det här fallet ville dock 
Länsförsäkringar ha en opartisk besiktningsman, därför tog de in det. Slutbesiktningen slutade i 
cirka 40 punkter som behövdes åtgärdas, mycket smådetaljer. Olle säger även att allt inte brukar 
åtgärdas, det kan ske en del ”byteshandel”, att de får leva med en viss skavank och får något 
annat plus istället.  

Anmälan av ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten ske till försäkringsbolaget men det har 
varit sådär med det. Olle har litat på de boende angående hur husen såg ut innan branden och 
han tror att de har varit relativt ärliga. Han behöver sätta sig ner och reda ut kostnader nu, vad 
som är extratillägg från familjerna och vilket som ska till försäkringsbolaget. Eftersom Olle har 
varit generös i materialval till de boende och litat på det de säger så finns det alltid en risk att 
försäkringsbolaget inte täcker alla kostnader men han tror inte att det kommer ske eftersom det 
var en sådan otydlig beskrivning i FU. 

Olle hade hellre arbetat i en generalentreprenad i ett sådant här projekt, det hade varit enklare 
för Byggtech. Då hade de sluppit allt pyssel med hur det ska byggas och med allt. Då hade de haft 
färdiga direktiv redan och kunnat starta igång direkt.  

 

Vallavägen, Haninge 

Intervju med Anna-Karin på FL Fastighetsservice 2015-05-08 

Anna-Karin arbetar på FL Fastighetsservice som har hand om skötseln av fastigheten. Hon har 
varit ansvarig över projektet på Vallavägen, Haninge och representerat föreningens del i arbetet. 

När FL Fastighetsservice väljer entreprenör till sina projekt ställer de särskilda krav gällande att 
branschregler följs genom att företaget är anslutet till ID06, Säker vatteninstallation, MVK, GVK 
med flera. Det är för att säkra kvaliteten på arbetet. De begär in de underlag och protokoll som 
säkerställer att installationerna har utförts enligt märkningen av entreprenören vid avslutat 
arbete. Vid totalentreprenad ansvarar entreprenören för att samma krav ställs på eventuella 
underentreprenörer. 

Kommunikationen har för Anna-Karins del som representant för föreningens beställarpart 
fungerat bra, hon har fått respons vid de tillfällen hon har kontaktat Byggtech. De boende på 
beställarsidan har emellertid inte varit lika nöjda med kommunikationen enligt henne. Hon har 
fått agera medlare flera gånger då de boende inte fått tag på Byggtech varken över telefon eller 
via mail. Detta har skapat en del irritation och frustration över att inte få tillräckligt med 
information hos de boende.  
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Samordningsansvaret har legat hos Byggtech, Anna-Karin har inte haft någon roll där. Hon har 
endast fått kliva in och föra kontakten framåt mellan boende och Byggtech när det har behövts. 

Det som har varit svårt med det här projektet har varit kostnadsfördelningen, vem står för vilka 
kostnader? Fördelning av föreningens kostnader, de boendes kostnader, försäkringsbolagets 
kostnader och avskrivningar etcetera. Eftersom det var ett äldre hus behövde de nya 
badrummen uppfylla de nya branschreglerna som har tillkommit sedan det ursprungliga huset 
byggdes, där blev det en diskussion angående vem som ska täcka dessa kostnader.  

Det har även varit krångligt och rörigt i bygget. Byggtech skulle planera renoveringen så att de 
inte skulle krocka med hissreparationerna som skulle pågå en viss tid. Mot slutet blev det krock i 
alla fall vilket gjorde att det blev trångt då båda parter skulle arbeta i samma hus samtidigt.  

Det var en del problem med tidplaneringen och ibland fanns det ingen tidplanering. Byggtech var 
ivriga att starta igång och rev allt samtidigt vilket ledde till att när det började bli torrt i 
badrummen, ungefär samtidigt, hade de inte tillräckligt med personal och tid till att sätta in de 
nya badrummen på en gång. En del badrum stod stilla eller åtminstone verkade stå stilla och det 
gav griniga boende. Så fort avfuktarna togs bort så blev de boende frustrerade, för de såg inte de 
små arbetena som skedde. 

Det var även en hel del problem med boende som inte beställde inredning i tid, lämnade in 
underskrivna papper försent med mera vilket försvårade arbetet för Byggtech.  

Anna-Karins tips på förbättringar är att informera hellre överdrivet än inget alls, låta de boende 
veta hur arbetet ligger till och varför det står stilla så de inte känner sig bortglömda. En tydligare 
kommunikation med de boende helt enkelt. Ha tydligare information om torktider, hur 
byggskedet ser ut, hur det fungerar med tilläggsarbeten och ändringar, varför det är viktigt att 
de boende skickar in alla papper och även sköter sina beställningar av inredning i tid. Så att alla 
är med på vad som händer. 

Byggtech och FL fastighetsservice hade kommit överens om att sätta upp en checklista i varje 
lägenhet där de som arbetade i lägenheterna kunde signera när de gjort ett arbete i lägenheten. 
Detta för att de boende skulle få vara med och se översikt över arbetet och även se att det går 
framåt och inte står stilla som det kanske ser ut när det sker småarbeten under tider då de 
boende inte är hemma. Anna-Karin vet inte om checklistan faktiskt utfördes i arbetet men det 
vore ett bra sätt att lugna de boendes funderingar kring hur arbetet går.  

Intervju med Erik på Åkeri Erik Forsman 2015-04-22 

Erik är snickare. 

Från början var projektet något oplanerat och det tillkom en del saker som inte var tänkta att 
vara med från början och som det inte hade talats om. Något som drog ut på tiden något är ett 
problem som uppstod i starten. Arbetet hindrades något som en följd av detta men det löstes 
snabbt och rullade därefter på bra. Det har inte varit besvärande eller liknande för arbetet i 
övrigt. En annan faktor som drog ut på tiden i arbetet var att föreningen kom med nya förslag på 
arbeten under processen, som inte hade varit tänkta att utföra från början. Detta gjorde att 
arbetet tog något längre tid än väntat, också då styrelsen måste vara med och ta beslut 
angående en del arbeten innan dessa kan utföras. 

Kontakten med de boende har främst skötts via direktkontakt, telefonkontakt har varit ett 
alternativ i de fall då de boende inte har varit hemma. Kontakten med dem boende har fungerat 
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väldigt bra utom i något fall då en av dem var missnöjd och ville ha andra material och en annan 
underentreprenör skulle fixa detta men det rann mellan stolarna. 

Samarbetet och kommunikation mellan de fem underentreprenörerna som varit inblandade i 
detta projekt har gått bra. Man har haft kontinuerlig kontakt med varandra, via både telefon och 
möten. Man har främst haft möten för att planera. Detta har varit viktigt då 
underentreprenörerna varit beroende av varandra.  

Något i detta projekt som hade kunnat göras annorlunda är att första kontakten och planeringen 
hade kunnat gå bättre, detta hade bidragit till en mer effektiv start av arbetet. Lösningen på 
detta är man har en något bättre planering med tider och mer kunskap om arbetet. Även den 
första kontakten med kunden är viktig. Detta är inget som underentreprenörerna har med att 
göra, det ska vara klart när arbetet startar.  

Som helhet är Erik nöjd med arbetet. Det har inte fungerat sämre eller annorlunda jämfört med 
andra projekt. Det är mycket sällan allting är helt problemfritt i denna bransch men det brukar 
gå att lösa det mesta tämligen enkelt. Det finns alltid sätt att komma runt de problem som 
uppstår. Det är så han ser på det. 

Intervju med Peter på Storjon 2015-04-24 

Peter arbetar som rivare på företaget Storjon, han var den personen som var först på plats vid 
arbetets start tillsammans med rörmokaren Thomas, de stängde av vattnet och började riva.  

Samarbetet har fungerat väldigt bra mellan både underentreprenör-underentreprenör och 
underentreprenör-Byggtech. Framförallt eftersom alla underentreprenörer i det här projektet är 
vana att arbeta tillsammans. De har känt varandra och arbetat tillsammans i flera år. Peter som 
rivare, Thomas som är rörmokare, Gabriel som är elektriker och Erik som är snickare arbetar 
nästan alltid tillsammans på sina projekt, därför fungerar samarbetet extra bra. Till exempel när 
någon var på semester, kunde de andra kontakta denne om frågor och få svar direkt. Det gjorde 
att det aldrig blev några stopp i arbetet på grund av väntetid efter svar på frågor. Samma sak 
gällde kvällar och helger, de kunde kontakta varandra privat om det var något akut som 
behövdes svar på. 

Samma sak gällde kontakten med Byggtech, Peter och Pål känner varandra väl vilket gör att de 
kunde prata vilken tid på dygnet som helst angående beslut i projektet. Peter behövde inte 
invänta kontorstider för svar. Det är en enorm fördel för arbetets gång. Peter nämner att det 
troligtvis inte alls hade gått lika smidigt om det var en annan arbetsledare och hade varit 
begränsningar i kommunikationen. Arbetsledare har möten, går inte att få tag på med mera.  

Peter är den som samordnar killarna eftersom han nästan alltid är på plats. Peter styr 
prioriteringen, ordningen och berättar vad som ska göras vart för de andra underentreprenör 
samt boende. Ibland kan det bli problem mellan underentreprenör- underentreprenör. Till 
exempel vem som ska sätta upp vad. I det här fallet var det lite problem med vem som skulle 
sätta upp badrumsskåp, duschvägg och så vidare för ingen tycker om att borra i nykaklat 
badrum, de är rädda för att ta sönder någonting. Så alla sköt över ansvaret på varandra. Då fick 
Peter kliva in och reda ut situationen, förklara vem som gör vad och så vidare. 

Kontakten med de boende var från början Påls arbete, han höll ett informationsmöte innan allt 
startade, sedan fick de boende även hem information i pappersform. Där beskrev de hur arbetet 
skulle se ut och till exempel torktider och så vidare men efter det har Peter haft hand om 
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kontakten med de boende på plats, tagit emot frågor med mera och fört vidare det han inte 
kunnat svara på (priser för tillägg och så vidare) till kontoret.  

Det som har varit svårt i arbetet tycker Peter har varit att informationen till de boende inte 
verkar ha varit tydlig nog eller så har de boende svårt att ta in informationen. Det har varit 
mycket frågor, Peter tror inte att folk läser de papper de har fått hem, eller möjligtvis behöver 
man skriva om de informationsbladen mycket tydligare. En sak som folk inte förstår är just det 
här med torktider och tilläggsarbeten. De tror att det kommer byggarbetare och river 
badrummet och sedan direkt ska bygga upp det nya badrummet, de förstår inte att det måste 
stå och torka i ett antal veckor innan man kan sätta dit det nya badrummet. Tilläggsarbeten är 
också otydligt, folk tror att det bara är att ändra hit och dit. Till exempel tillägg att sätta upp en 
handdukstork när de ändå är där och arbetar. De förstår inte att tillägg tar först tid (ca 1 vecka) 
att få fram pris för vem som ska betala och hur mycket. Sedan kan de sätta upp den, det hjälper 
inte att det är snabba grejer, det kostar fortfarande pengar.  

En familj beställde sin badrumsinredning försent vilket gav en sen leverans och då blev 
badrummet klart senare än planerat. Det tänker de nu kräva skadestånd för trots att de själva 
orsakade det genom att inte lägga sin beställning i tid.  

De boende förlängde processen genom att inte lämna in alla papper i tid, underskrifter och så 
vidare. Det gjorde att de endast kunde börja med de lägenheterna som de fått godkännande 
från. Det startade i etapper istället för att alla kunde starta samtidigt. Det leder till förseningar 
för alla lägenheter eftersom de måste gå tillbaka till de sen innan de kunde gå in i nästa fas med 
de andra och så vidare. Det tar längre tid innan start och längre byggtid. 

 

Berns, Stockholm 

Intervju med Fredrik på Byggtech 2015-04-28 

Fredrik är arbetsledare. 

Fredrik har tidigare gjort arbeten på Grand hotell i Stockholm, vilket Trygg-Hansa hade hört och 
därför fick Fredrik frågan om han ville bygga om de vattenskadade sviterna på Berns.  

Kommunikationen mellan alla parter i projektet har varit god. Varannan vecka har det hållits 
byggmöten med alla parter. 

Eftersom det är en sådan komplicerad konstruktion har Fredrik fått ta hjälp av både en 
brandkonsult och en ljudkonsult, för att kunna uppfylla dagens krav. Fredrik tog fram 
bygghandlingar, vilka godkändes och gick igenom. Humidus användes som fuktkonsult, vilka 
skrev omfattningen av vattenskadorna, skrev fuktprotokoll och så vidare. 

Tidplanen i projektet har fungerat väl, 3 av sviterna och kontoret blev klara tidigare än utlovat. 
Även de 2 sista rummen var klara i tid, dock skedde det en olycka då man skulle sätta igång 
vattnet på skärtorsdagen och gick hem för långhelg. På tisdag morgon när man kom tillbaka 
upptäckte man att det blivit vattenskador igen, i 2 sviter. Felet visade sig vara en linkoppling som 
inte hade hakat i som den skulle och sprutade ca 90 % av vattnet utanför ledningarna. De har 
lovat att färdigställa dessa sviter till den 26 maj.  
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Rummen renoverades ganska nyligen vilket gjorde rumsbeskrivningarna relativt enkla, de ville ha 
allt återställt som det var med ett fåtal små förändringar. 

Arbetet på Berns har gått bra, det var en speciell arbetsmiljö där de bland annat var tvungna att 
klä in ställningar etcetera med sammetstyg för att det skulle smälta in bättre.  

Intervju med Matti på Zenix 2015-04-29  

Matti är plattsättare. 

Det finns inte mycket att säga om detta projekt från Mattis sida, han tycker att arbetet har 
fungerat bra. Samarbetet mellan underentreprenörerna har fungerat väldigt bra, det har hela 
tiden varit en bra tät kommunikation mellan dem. Han är nöjd med arbetet på Berns som helhet. 

Intervju med Jan på Trygg- Hansa 2015-05-05 och 2015-05-06 

Jan Järnstad är skadeingenjör. 

Trygg- Hansa har haft en liten del av det ekonomiska ansvaret. Moderna försäkringar som 
försäkrat Balder (fastighetsägare), är den stora parten. Trygg-Hansa försäkrar Berns och 
uppdraget är att bygget går snabbt. 

Kommunikationen har fungerat bra och projektet har mestadels gått bra. Byggmöten har hållits 
varannan vecka och platsbesök varannan vecka. Det har alltså varit byggmöte ena veckan och 
platsbesök andra veckan, platsbesöken har skett oanmält.  

Trygg- Hansa ställer inga krav på vilka underentreprenörer Byggtech använder sig av i projektet, 
det är upp till Byggtech. Trygg- Hansa kontrollerar ibland underentreprenörerna och ser till att 
de uppfyller alla krav. 

Det svåraste i detta projekt enligt Jan har varit att få fram en tidplan. Eftersom byggnaden är från 
1865, har byggts om ett antal gånger och innehåller vissa K-märkta delar (som tak etcetera) har 
det varit svårt att få fram en tidplan och det har tagit mycket tid att utföra arbetet. 

I övrigt är han nöjd med projektet och tycker att det har flutit på bra. 

Intervju med Lennart på Global VVS 2015-05-06 

Den intervjuade personens roll är VVS-montör. 

Projektet har fungerat bra, kommunikationen har fungerat bra mellan underentreprenörer. De 
är vana att arbeta tillsammans.  

Något som fungerade lite sämre i projektet var att det inte fanns så mycket plats för allt material 
på arbetsplatsen. Det var många arbetare på plats och alla har en del saker med sig vilket var lite 
jobbigt att få ihop på platsen. Man fick nästan stå på varandra och jobba. Lennart tycker att man 
hade kunnat ha en lokal eller liknande för alla saker för det hade underlättat. 

I övrigt har projektet gått bra och han är nöjd som helhet. 

 
















