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Sammanfattning 
 
Titel:  Platschefens arbete i total- och generalentreprenad 
 
Författare:  Borhan Hosseini, Walid Josse 
 
Handledare:  Åke Tell, AkTe konsult för KTH 

Peter Nilsson, Byggnadsfirman Viktor Hanson AB 
 
Examinator:  Per Roald, KTH 
 
Problemformulering: Hur påverkas platschefen i sitt arbete i ett byggprojekt utifrån 

entreprenadformerna total- och generalentreprenad? Hur kan 
platschefens arbete utformas och avgränsas för att förbättra ledningen 
av ett byggprojekt utifrån aktuell entreprenadform? 

 
Syfte:  Syftet med studien är att undersöka hur platschefens arbete påverkas 

av total- och generalentreprenad och sedan presentera förslag på hur 
det kan utformas utifrån aktuella entreprenadformer. 

 
Metod:  Metoden är en kvalitativ analys. Intervjuer är huvudsakliga 

tillvägagångssättet och sju platschefer och en affärsområdeschef har 
intervjuats. Litteraturstudier av tidigare examensarbeten och 
forskningsrapporter samt skrifter och artiklar från branschen har 
studerats. 

 
Slutsatser:  Det finns viktigare faktorer för platschefens arbete än själva 

entreprenadformen i sig. Dessa är bl.a. kvaliteten på handlingarna, 
projektets storlek, arbetslagets erfarenheter och sammansvetsning, den 
egna organisationen och tillgängliga stödresurser samt platschefens 
egna erfarenheter och kunskaper. Entreprenadformen är dock inte utan 
betydelse. I en totalentreprenad bör platschefen ges möjlighet till att 
delta i projekteringen för att kunna bidra med sina praktiska 
byggkunskaper och styra handlingarna mot att bli 
produktionsvänligare. I en generalentreprenad bör en organisation för 
hantering av ÄTA-arbeten finnas då det tar mycket tid från 
platschefen och entreprenören tappar pengar på ÄTA eftersom dem 
generellt är dåliga på att ta betalt för ÄTA.  

 
 
Nyckelord:  Platschef, totalentreprenad, generalentreprenad, entreprenör, 

produktion, projektering, beställare. 



 
 

  



 
 

Abstract 
 
Title:  Site managers’ work in turnkey and general contract  
 
Author:  Borhan Hosseini, Walid Josse 
 
Supervisor:  Åke Tell, AkTe konsult for KTH 

Peter Nilsson, Byggnadsfirman Viktor Hanson AB 
 
Examiner:  Per Roald, Royal Institute of Technology, KTH 
 
Problem:  How is the job of the site manager effected by the contract forms 

turnkey and general contract? How can the work of the site manager 
be designed and defined based on the contract form?  

 
Purpose:  The purpose of this essay is to study how the site managers’ work is 

effected by turnkey and general contract and to present suggestions on 
how the site managers’ work can be designed based on the contract 
form. 

 
Method:  The method is qualitative analysis. Interviews are the main approach 

and seven managers and a business area manager were interviewed. 
Literature studies of previous theses and research papers as well as 
publications and articles from the construction industry have been 
studied. 

 
Conclusion:  There are more important factors for site managers’ work than the 

contract form itself. These include the quality of the drawings and 
documents, the size of the project, the work teams’ experience and 
how well they function as a team, the organization and the available 
support resources and the site managers’ own experience and 
knowledge. The contract form is however not without significance. In 
a turnkey, the site managers should be given the opportunity to 
participate in the project design and planning in order to contribute 
with their practical building skills and guiding documents to be more 
construction-friendly. In a general contract there should be an 
organization for the management of CAW because it takes a lot of 
time from the site manager and entrepreneurs lose money on CAW 
because contractors generally are bad at charging for CAW. 

 
Keywords:  Site manager, turnkey, general construction contract, contractor, 

production, project design, client.  



 
 

 
  



 
 

Förord 
Examensarbetet är det sista momentet på byggnadsingenjörsutbildningen Byggteknik och 
Design på Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad på KTH och omfattar 15 
högskolepoäng. Under arbetets gång har fem platschefer och en affärsområdeschef intervjuats 
på Byggnadsfirman Viktor Hanson och två före detta platschefer inom NCC med lång 
erfarenhet av platschefsrollen har också intervjuats. Vi vill tacka Peter Nilsson på 
Byggnadsfirman Viktor Hanson som gav oss möjligheten att skriva hos dem, förmedlat 
kontakt med de intervjuade platscheferna på Viktor Hanson och ställt upp med att besvara 
våra frågor. Vi vill tacka alla platschefer som ställt upp och besvarat våra frågor trots sina 
fullspäckade scheman. Sist men inte minst vill vi rikta ett särskilt tack till vår handledare Åke 
Tell. Åke har med sin långa erfarenhet av platschefsrollen och stora praktiska kunskap om 
byggproduktionsarbete varit till stor hjälp och en viktig kunskapskälla under arbetets gång. 
 

Tack till intervjuade: 
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1.  Inledning 
Platschefen har det yttersta ansvaret för produktionsarbetet i ett byggprojekt - från byggstart 
till besiktning. De traditionella entreprenadformerna i ett byggprojekt är total- och 
generalentreprenad. Andra entreprenadformer kan väljas utifrån hur mycket beställaren vill 
utforma och påverka i detalj. Beroende på t.ex. vald entreprenadform kan platschefens arbete 
variera, och hur arbetet varierar kan i sin tur påverka produktionsskedet. Ett byggprojekt 
påverkas av en mängd olika faktorer varav platschefens möjligheter att styra arbetet i 
produktionen är en av dem. I detta arbete undersöks möjligheter till anpassning av 
platschefens arbete utifrån entreprenadformerna total- och generalentreprenad. 
 

1.1 Problemformulering 
Platschefen är en central figur i produktionsskedet. Brister, otydligheter och direkta 
felaktigheter i hur dennes arbete fungerar medför ökade svårigheter att styra och leda arbetet 
med produktionen vilket i sin tur ger effekt på hela produktionsarbetet. 
 

1.2 Frågeställning 

Hur påverkas platschefens arbete i ett byggprojekt utifrån entreprenadformerna total- och 
generalentreprenad? Hur kan platschefens arbete utformas och avgränsas för att förbättra 
ledningen av ett byggprojekt utifrån aktuella entreprenadformer? 
 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur de två nämnda entreprenadformerna påverkar 
platschefens arbete och därefter kunna presentera förslag på hur platschefens arbete kan 
anpassas utifrån aktuella entreprenadformer. 
 

1.4 Möjlig nytta med studien 

Eftersom platschefen är en mycket viktig aktör i ledningen och styrningen av produktionen i 
ett byggprojekt kan förbättringar och anpassningar av dennes arbete ge positiva effekter i 
produktionen och således för projektet som helhet. Här kan det finnas möjligheter för 
effektiviseringar och således tids- och ekonomiska vinster att ta hem. 
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1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att behandla entreprenadformerna total- och generalentreprenad och 
fokuserar på platschefens arbete i dessa entreprenadformer. Samtliga intervjuade är 
verksamma i Stockholmsområdet. Vidare har studien begränsats till att intervjua sju 
platschefer, varav fem stycken som leder varsitt byggprojekt på Byggnadsfirman Viktor 
Hanson. Alla dessa leder projekt som är nyproduktion av flerfamiljshus lokaliserade i 
Stockholmsområdet. Även en affärsområdeschef för nyproduktion på Viktor Hanson och två 
platschefer med lång bakgrund inom NCC har intervjuats. Det är dessa personers erfarenheter, 
kunskaper och åsikter som ligger till grund för slutsatserna i denna rapport. Avgränsningar 
görs alltså till ett fåtal platschefer som intervjuats ingående för att få en djupare insyn i deras 
erfarenheter och kunskaper och således få till en kvalitativ analys. Fokus ligger på 
platschefens roll och arbetsuppgifter. Det blir av naturliga skäl en fokus på produktionsskedet, 
men också till viss del på projekteringsskedet. Projekteringsskedet behandlas eftersom dess 
påverkan på platschefen och produktionsarbetet är väldigt stort. 
 
Samtliga intervjuade platschefer ä bedrev småhusprojekt eller  
 
Beställarsidan, entreprenörsledningen högre upp i hierarkin eller projekt- och 
projekteringsledningen ligger utanför studiens frågeställning och syfte och berörs enbart då 
deras arbeten korsar platschefens eller påverkar platschefen på ett adekvat sätt. Detsamma 
gäller yrkesarbetare, underentreprenörer och övriga aktörers roll. 
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2.  Bakgrund 
2.1 Platschefen - Generalen i bygget  
Att vara en platschef i ett byggprojekt innebär mycket ansvar och hantering av många olika 
arbetsuppgifter samtidigt. Platschefen har ansvar över produktionen och för att 
byggnadsverket uppförs i enlighet med handlingarna och inom ramen för tidplanen. Dessutom 
ska kvaliteten vara rätt och beställaren vara nöjd. Platschefen är högste ansvarig över 
produktionen, denne kan ställas till svars för såväl ekonomiska resultat som för tillbud och 
olyckor. Platschefen är den som har samordningsansvaret och är högste chef i 
platsorganisationen. “Han är generalen.”1 
 
Platschefens arbetsuppgifter har ökat med tiden till att omfatta allt fler administrativa 
uppgifter och har således inneburit en ökad arbetsbelastning och blivit tyngre mot vad det var 
för 25-30 år sedan.2 Att vara platschef innebär att kunna hantera många olika uppgifter och 
aktörer på samma gång där aktörerna kan vara av olika uppfattningar. Platschefsrollen kräver, 
utöver byggtekniskt kunnande även kunskaper inom t.ex. arbetsmiljö, personalfrågor, juridik, 
ekonomi och administration. Platschefen måste även ha “mjuka” kunskaper och förmågor 
som t.ex. social kompetens och god ledarskapsförmåga.3 
 
Platschefen har det övergripande ansvaret för projektet under produktionen. Platschefen 
ansvarar även för att samordna och leda möten men kan om nödvändigt delegera uppgiften till 
en annan person. Viktigt att ha i åtanke är att detta inte innebär att ansvaret delegeras, utan det 
stannar hos platschefen. Uppstår felaktigheter i delegerade arbetsuppgifter ansvarar 
fortfarande platschefen över dem. Platschefen ska i produktionen leda eller närvara vid: 

• Byggmöten 
• Slutmöten 
• Veckomöten 
• Underentreprenörsmöten 

Platschefens huvudsakliga uppgift i ett byggprojekt är att uppföra byggnadsverket enligt 
handlingarna och samtidigt uppnå byggföretagets uppsatta mål samt se till att beställaren är 
nöjd med slutprodukten. De olika parternas önskemål och synpunkter kan skilja sig markant 
och sätta platschefen i ett känsligt läge där olika faktorer hela tiden ska vägas mot varandra. 
Platschefen har den beslutsfattande rollen och har till uppgift att sammansvetsa sitt lag och att 
få dem att fungera ihop som ett team. Platschefen måste bidra till ett arbetsklimat präglad av 
öppen dialog och diskussion som möjliggör för denne att utvärdera idéer och information på 

                                                      
1 Leif Ottosson i intervju. 
2 Göran Skotte, Byggnadsfirman Viktor Hansson. Åke Tell, tidigare verksam inom NCC. Leif Ottosson, 
NCC. 
3 Åke Tell, tidigare verksam inom NCC. 
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ett objektivt sätt och fatta beslut som gynnar projektet. Det är viktigt är att platschefen vågar 
ta beslut och även tar konsekvenserna av sina beslut.4 
 
Platschefen är BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnare-utförande) och ansvarar för arbetsmiljön 
och säkerheten ute på arbetsplatsen. Det är platschefens uppgift att se till att säkerheten 
kontrolleras. Platschefen är vanligen den som går skyddsronder på arbetsplatsen för att se till 
att säkerhetskraven följs och att skydden finns uppe. 
 
Platschefen har ansvaret över att produktionen fortskrider enligt kontraktshandlingarna. 
Platschefen är vanligen underentreprenörernas kontaktperson och den som hanterar frågor och 
ärenden till och från underentreprenörerna. 
 
Platschefen har även personalansvar för yrkesarbetarna och kan spela en viktig roll i att höja 
engagemanget och trivseln på arbetsplatsen. Detta bl.a. genom att låta yrkesarbetarna vara 
delaktiga i diskussioner och uppmuntra dem att komma med förslag på lösningar. 
 
Illustrationen nedan visar omfattningen av platsorganisationen och platschefens ansvar. 
 
 

 
 
Figur 2. Källa: http://byggledarskap.se/wp-content/uploads/Platsorganisation.jpg 
                                                      
4 Åke Tell, tidigare verksam inom NCC. 

http://byggledarskap.se/wp-content/uploads/Platsorganisation.jpg
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2.2 Entreprenadformerna och ekonomiska risker 
De vanligaste entreprenadformerna inom byggbranschen för större byggprojekt och denna 
studies fokus är total- och generalentreprenad. Större byggprojekt definieras här som 
flerfamiljshus och större. Beroende på hur mycket beställaren vill utforma och påverka i detalj 
kan beställaren välja mellan olika entreprenadformer. I stora byggprojekt har både beställare 
och entreprenör vanligen projektledare eller byggledare i sin projektorganisation. 
 
Först och främst och oavsett entreprenadform bör entreprenören ta reda på om beställaren är 
ekonomisk stabil eller om det kan finnas oro för att denne inte kan betala sina kostnader för 
projektet. Det är viktigt att beställaren kan reglerna och vet vilka skyldigheter det innebär att 
vara beställare. Annars är det lätt att konflikter och tvister uppstår med entreprenören vilket 
ofta leder till fördröjningar och merkostnader pga. att beslut inte tas i rätt tid. Det är inte 
säkert att entreprenören kan få betalt för de merkostnader som uppstår orsakade av 
beställarens kunskapsbrister. 

Viktiga saker för en entreprenör att fråga sig vid ett anbudsförfarande för att hantera risker är 
bl.a: 

• Är det ett svårt projekt gällande byggnadsteknik, logistik, geotekniska aspekter m.m.? 
• Vad är otydligt i handlingarna/rambeskrivningen? 
• Vad har inte räknats på i anbudet som det finns risk för att beställaren senare tycker 

ska ingå? 
• Vilka reservationer från leverantörer och underentreprenörer finns det?  
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2.2.1 Totalentreprenad 
En totalentreprenad innebär till skillnad från en utförandeentreprenad att entreprenören står 
för projekteringen. Totalentreprenören tar i normalfallet in konsulter i form av arkitekt, 
installatörer och konstruktörer för att få ihop en komplett projekteringsorganisation som ska 
arbeta med att ta fram färdiga handlingar. Det tillhör undantaget att entreprenören internt 
hyser en hel projekteringsorganisation.5 Vid en totalentreprenad har entreprenören 
funktionsansvaret, vilket innebär att entreprenören ansvarar för att funktionen i det färdiga 
objektet uppfyller de ställda kraven och fungerar enligt dem.6 Beställaren har för projektet 
enbart avtal med totalentreprenören som ansvarar för hela projektet. Beställaren lämnar till 
entreprenören en rambeskrivning/ramprogram i förfrågningsunderlaget i vilket 
funktionskraven ska framgå. Slutprodukten ska sedan uppfylla dessa funktionskrav och 
ansvaret för det vilar som sagt på entreprenören. En totalentreprenad kan leda till en lägre 
totalkostnad för projektet då juridiskt bindande handlingar och beskrivningar inte krävs. 
Entreprenören kan istället koncentrera sig på funktionskraven som ger denne möjligheten att 
styra projekteringen i egen riktning och efter egna produktionslösningar och arbetsmetoder. 
Detta underlättar sedan produktionen och påverkar slutkostnaden.7 ABT 06, allmänna 
bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och 
installationsarbeten är det standardavtal som gäller för totalentreprenader. För beställaren är 
totalentreprenad den entreprenadform som kräver minst arbetsinsats eftersom det omfattande 
projekteringsarbetet lämnas till entreprenören. 
 

2.2.1.1 Möjligheter 
I totalentreprenad har entreprenören möjlighet att hitta enklare och billigare lösningar. T.ex. 
kan ett bjälklag göras tunnare och billigare material som uppfyller funktionskraven hittas. 
Under projekteringen kan billigare och enklare lösningar hittas än vad som var tänkt i 
anbudsskedet. Detta är för entreprenören en av de stora fördelarna med totalentreprenad: 
under projekteringen finns möjligheter att spara pengar just genom enklare och billigare 
lösningar. Om entreprenören förenklar i en totalentreprenad, vilket är väldigt vanligt, försöker 
denne förenkla för egen vinning. Men det måste vara lösningar som inte påverkar funktionen.8  
 
Tidigt i projekteringen har entreprenören störst möjligheter att påverka produkten genom 
olika lösningar och materialval men allt eftersom projekteringen fortskrider minskar dessa 
möjligheter. Om platschefen har möjlighet att medverka vid projekteringen kan denne 
påverka handlingarna samt lära känna projektet innan produktionsstart. Platschefens möjlighet 
att påverka projekteringen kan sägas ta vid då de byggtekniska detaljerna och lösningarna 
börjar planeras och antas. Nedan visas en graf som illustrerar platschefens avtagande 
möjligheter att påverka ett projekt under projekteringen och produktionen. 

                                                      
5 Intervjuer med platschefer samt tidigare kunskaper via kurser i Byggteknik och Design. 
6 Chalmers Examensarbete 2013:111. 
7 Chalmers Examensarbete 2013:111. Intervjuade platschefer. 
8 Peter Nilsson, Byggnadsfirman Viktor Hansson. 
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Figur 3. Tankemodell som Viktor Hanson använder sig av. Grafen visar platschefens avtagande 
möjlighet till påverkan allt eftersom projektet fortskrider. 
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2.2.1.2 Ekonomiska risker och riskhantering 

Entreprenören tar i en totalentreprenad generellt en större ekonomisk risk än i en 
utförandeentreprenad eftersom denne står för funktionsansvaret och ansvarar för att 
handlingarna är korrekta och kompletta. Merkostnader under produktionen orsakade av fel 
och brister i handlingarna ansvarar entreprenören för i en totalentreprenad och faller inom 
platschefens produktionsbudget. I anbudsskedet räknar entreprenören på en rambeskrivning 
som är en del av förfrågningsunderlaget. Rambeskrivningen är en generell beskrivning av 
projektet och anger ritningarnas tekniska detaljer som entreprenören ska följa i sin 
projektering. I den ska bl.a. energikrav som väggarnas U-värden, egenskapskrav, 
funktionskrav och entreprenadens omfattning framgå. Rambeskrivningens ställda krav ska 
alla kunna beräknas och kalkyleras, de ska vara mät- och kalkylerbara. Entreprenören ska ta 
fram lösningar som ska uppfylla funktionskraven.9 Entreprenören har i regel många okända 
faktorer, bl.a. geotekniska förhållanden att ta hänsyn till. För att skydda sig mot osäkerhet kan 
entreprenören antingen införa reservationer eller risktillägg i anbudet. Ofta införs både och.10  
 
Ett anbudsräknande på en rambeskrivning ställer stora kunskaps- och erfarenhetskrav på de 
inblandade. Detta på grund av många okända faktorer. Det gäller att vara väldigt noga vid 
granskandet av rambeskrivningen. Slarv är en stor risk och kan innebära ekonomiska 
förluster. En person med erfarenhet och kunskaper inom området kan lättare se dolda risker 
och känner till de vanliga fallgroparna och kan då ta hänsyn till dem. Personal med bristande 
kunskaper är alltså en stor risk i anbudsskedet. De som räknar på rambeskrivningen ska veta 
var de största riskerna ligger och vad man tappar pengar på. Är personalen kunnig och erfaren 
är en av de största riskfaktorerna vid anbudsförfarandet för en totalentreprenad avlägsnat. En 
annan ekonomisk risk vid konkurrensutsatta totalentreprenader är det faktum att 
entreprenören inte får lämna anbud på det som är okänt. Att lägga på ett risktillägg på alla 
okända faktorer innebär i regel att man blir för dyr och inte vinner upphandlingen.11 Det är 
extra viktigt att entreprenören är noga i sina kalkyler vid en totalentreprenad. Entreprenören 
måste vara medveten om vad denne exakt räknat på. Detta knyter åter an till funktionsansvaret 
i totalentreprenad som är en av de största faktorerna att ta hänsyn till vid anbudsskedet. 
Entreprenören måste se till att entreprenaden fungerar och att funktionskraven är uppfyllda, 
men om beställaren inte angett något utöver funktionskraven har entreprenören heller ingen 
skyldighet att leverera något utöver funktionskraven. Just detta är väldigt viktigt att alltid ha 
åtanke under hela byggprocessen. Om entreprenören inte uppfyller funktionskraven är denne 
ansvarig men får heller i regel inte betalt för merarbeten, extrautrustning eller extravagant 
material som beställaren inte bett om. En risk för beställaren vid totalentreprenad är att denne 
kan få ett objekt med höga drift- och underhållskostnader eftersom entreprenören strävar att få 
den billigaste lösningen vid varje funktionskrav. Det är viktigt att beställaren i 
förfrågningsunderlaget ställer krav på drift- och underhållskostnaderna. 
 

                                                      
9 Chalmers Examensarbete 2013:111. Chalmers Examensarbete 2011:35. 
10 Peter Nilsson, Byggnadsfirman Viktor Hanson. 
11 Peter Nilsson, Byggnadsfirman Viktor Hanson. 
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Viktiga kunskaper om regler kring entreprenader saknas tyvärr ofta hos personal som arbetar 
med just med sådana frågor på entreprenörssidan.12 Därför är utbildning av personal ett 
viktigt verktyg för att minska riskerna vid anbudsförfarandet. Om entreprenören gör ett 
ordentligt jobb, dvs. granskar rambeskrivningen noggrant, gör sig medveten om projektets 
risker och inte slarvar brukar projekten gå bra. Men om inte alla faktorer förstås och riskerna 
inte kan hanteras på rätt sätt kan det bli “riktigt röda siffror”.13 

 
2.2.1.3 Platschefen i totalentreprenad 

Platschefen bidrar med sitt produktionsperspektiv till projekteringen och vill kunna styra 
handlingarna mot att bli produktionsvänligare, dvs. lättare att bygga. Detta för underlätta 
produktionsarbetet som platschefen ansvarar för. Platschefen vill i projekteringen arbeta för 
att handlingarna blir byggnadstekniskt lätta att bygga, som har lösningar som är beprövade 
och som platschefen känner sig trygg att arbeta efter. Platschefens syfte att styra ritningarna i 
önskvärd riktning är också platschefens främsta bidrag till projekteringsarbetet. Platschefen 
bidrar genom sitt deltagande med byggnadskunskap till projekteringen och ger platschefen 
fördelen att denne får lära känna projektet och bli varm i kläderna i förväg.14 Genom detta 
underlättas projektet med både tids- och kostnadsvinster under produktionen.  
 
En väl genomarbetad beredning och planering är väldigt viktigt för hur bra produktionen kan 
fortlöpa. Man måste “läsa på projektet och bygga projektet på pappret innan man ger sig ut 
och börjar etablera bodar”15. Projekt som inte har beretts och planerats väl och som 
projekteras under produktionen blir sällan bra.16 Strukturplanen är viktig och det är väldigt 
viktigt för platschefen att veta vilka olika arbetsmoment som är beroende av varandra. 
Platschefen måste få ihop helheten och matcha de olika momenten med varandra. Denne 
måste veta exakt när varje moment ska påbörjas och avslutas innan platschefen söker 
starttillstånd hos arbetschefen. Efter att platschefen meddelat produktionsbudget, tidplan och 
fått starttillstånd från arbetschefen hamnar hela produktionsansvaret hos platschefen. 
 
Platschefen har ett stort ansvar både för ekonomi och personal samt helhetsansvaret för 
produktionen. Beroende på projektets art och på platschefens kompetens kan ytterligare 
stödresurser sättas in för att underlätta platschefens arbete och skapa ett komplett lag som ska 
leda produktionsarbetet framåt. Dessa resurser är främst i form av entreprenadingenjör och 
erfarna arbetsledare som fungerar som stöd för platschefen. Arbetschefen är platschefens 
närmaste chef och ska fungera som en stödresurs, speciellt när det gäller ekonomisk 
riskhantering och större frågor som rör projektet. Platschefen är som högste ansvarig i 
produktionen också ansvarig för alla ekonomiska utfall inom ramen för sitt arbete. Denne kan 

                                                      
12 Peter Nilsson, Byggnadsfirman Viktor Hanson. 
13 Peter Nilsson, Byggnadsfirman Viktor Hanson. 
14 Intervjuade platschefer. 
15 Peter Nilsson, Byggnadsfirman Viktor Hansson. 
16 Peter Nilsson, Byggnadsfirman Viktor Hansson. 
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ställas till svars för negativa ekonomiska utfall i produktionen. Utfallet mäts mot 
produktionsbudgeten som platschefen sätter inför produktionsstart. 
 
Ansvaret för fel och brister i handlingarna och de ekonomiska konsekvenserna ligger hos 
entreprenören vid en totalentreprenad. Därför ligger ett större ansvar på att platschefen 
granskar handlingarna noggrant och att produktionsbudget täcker upp för eventuella brister i 
handlingarna då beställaren inte kan hållas ansvarig för dem. Fördelen för platschefen i en 
totalentreprenad är att denne kan vara med i projekteringsskedet för att påverka handlingarna 
samt lära känna projektet i tillräcklig omfattning i förväg vilket underlättar för platschefen i 
produktionsskedet. 
 
 

2.2.2 Generalentreprenad  
I en generalentreprenad har beställaren och entreprenören ett avtal som omfattar utförandet av 
entreprenaden som upphandlas först efter projekteringen. Det är beställarens ansvar att ta fram 
färdiga handlingar för entreprenaden och att dessa är fullständiga och uppfyller 
myndigheternas krav. Efter projekteringen påbörjar den entreprenör som vunnit 
upphandlingen produktionsarbetet och har ansvaret för projektet fram till att besiktningen är 
godkänd. Platschefen har i en generalentreprenad begränsade möjligheter att påverka 
handlingarna som beställaren låtit ta fram. Det är dock en stor fördel för platschefen och 
entreprenören att ansvaret för att handlingarna är korrekta och kompletta ligger hos 
beställaren. Då kan alla avvikelser som härrör från handlingarna räknas som ÄTA-arbeten och 
faktureras beställaren vilket inte belastar produktionsbudgeten på samma sätt som i en 
totalentreprenad. 
 
Funktionsansvaret ligger hos beställaren vilket också är fördelaktigt för entreprenören. Denne 
behöver enbart fokusera på att leverera den produkt som handlingarna anger och ingenting 
annat. Entreprenören ska i regel inte försöka ta fram enklare lösningar i en 
generalentreprenad. Dels för att funktionsansvaret för den biten kan falla på entreprenören och 
dels för att vinstens omfattning är okänd då beställaren förmodligen vill ha tillbaka pengar 
eftersom denne betalar för den ursprungliga lösningen. Generellt sett tar entreprenören sällan 
initiativ till att försöka förenkla åt beställaren i en generalentreprenad.17 
 
När något brister i handlingarna och ett visst arbetsmoment inte kan påbörjas eller fortsätta 
måste platschefen i regel vända sig till beställaren och invänta svar innan platschefen kan göra 
något. Detta kan ta mycket tid och orsaka fördröjningar i arbetet som ofta får tidsmässiga men 
också ekonomiska konsekvenser i flera led i produktionen. Dessutom ska i stort sett alla 
avvikelser från handlingarna prissättas vilket kräver resurser. Vid fel och brister i 
handlingarna ska platschefen inte utan beställarens medgivande använda andra lösningar än 
de som är angivna för att få produktionsarbetet att fortsätta. Beställarens godkännande skall i 

                                                      
17 Peter Nilsson, Byggnadsfirman Viktor Hanson. 
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regel alltid inväntas. Om platschefen använder material eller lösningar som avviker från 
handlingarna utan beställarens godkännande kan entreprenören få ett funktionsansvar över 
dem delarna. Dessutom kan entreprenören behöva betala tillbaka pengar till beställaren om 
lösningen är enklare/billigare än den i handlingarna angivna och kan i regel inte förvänta sig 
att få betalt för den dyrare lösningen. 
 
De intervjuade platscheferna upplevde att det är svårt att beräkna de faktiska slutkostnaderna 
för ÄTA-arbeten. ÄTA-arbeten är belagda med mycket kringkostnader som inte fås med i 
faktureringen till beställaren och entreprenörerna är generellt för dåliga på att ta betalt för 
ÄTA-arbetenas alla kostnader.18 I en generalentreprenad är det därför viktigt för platschefen 
och för produktionsarbetet att beställarsidan finns tillgänglig för att snabbt svara på 
frågetecken i handlingarna och lösa problemen för att arbetet inte ska bli fördröjt. Platschefen 
kan i en generalentreprenad få det besvärligt med mycket tidspress om handlingarna brister 
och beställarsidan dröjer med svar eller är dålig i sin kommunikation. Om beställaren är snabb 
med svar och har en god dialog med platschefen kan förseningar förebyggas trots brister och 
oklarheter i handlingarna. Men en god dialog har sina begränsningar. Om bristerna och 
oklarheterna är allt för många i handlingarna och resulterar i mycket ÄTA-arbeten skapas 
tidspress oavsett. Detta kräver att extra resurser tillsätts till platschefens organisation. En 
entreprenadingenjör är då ett viktigt stöd och kan t.ex. sköta hanteringen av ÄTA-arbeten för 
att avlasta platschefen. Men en extra resurs i form av t.ex. en entreprenadingenjör som ska 
hantera ÄTA-arbeten är en merkostnad som tillsammans med de svårkalkylerade 
kringkostnaderna kan eliminera vinstpåslagen på ÄTA-arbetena. Mycket ÄTA-arbeten 
innebär ofta ändå förlust eftersom det är svårt att beräkna in allt när beställaren faktureras och 
kringkostnaderna är ofta många och även oförutsägbara.19 
 
 

  

                                                      
18 Intervjuade platschefer. 
19 Göran Skotte, Byggnadsfirman Viktor Hanson. 
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3. Metod 
Denna studie genomförs med en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder ska väljas om frågorna 
som ska besvaras rör människors bild av verkligheten eller deras upplevelser av olika 
företeelser. Det är beskrivandet, tolkandet och förklarandet som ligger i fokus. Platschefens 
arbete utifrån entreprenadform hade författarna små kunskaper om i förväg. Därför var en 
kvalitativ metod fördelaktigt då det kan användas explorativt. Studien omfattar intervjuer med 
ett mindre antal personer, men dessa intervjuas djupare. Processen är induktiv, dvs. att man på 
basis av iakttagelser och insamlad data försöker komma fram till en förklaring. En invändning 
mot kvalitativ metod är att forskaren själv spelar en roll i insamlandet och tolkandet av data 
och metoden blir således avsevärt mindre objektiv än t.ex. ett laboratorieexperiment. Men 
eftersom denna studie rör människors arbete med byggprojekt, vilket inom ramen för denna 
studie inte går att inrymma i en kontrollerbar laboratoriemiljö är en kvalitativ metod det bästa 
valet för denna undersökning.20 
 
Arbetet har inletts med litteratursökning och litteraturstudier i syfte att dels få bättre grund 
och djupare kunskaper i vetenskapsmetodik och dels lära sig mer om platschefens arbete inom 
byggproduktionsledning. Därefter har arbetet övergått till att ta fram intervjufrågor och sedan 
har intervjuer med platschefer utförts. Därpå har insamlade data bearbetats, sammanställts och 
analyserats för att komma fram till slutsatser och ge förslag på förändringar och förbättringar. 
 
 

Figur 1. Arbetets gång. 
 
 
  

                                                      
20 Anna Hedin 1996, C Martin 2011. En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju. 
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3.1 Litteraturstudie 
I jakten på relevant och pålitlig litteratur har Google och Diva varit de främsta sökverktygen. 
Med hjälp av Google och Diva samt via en rad olika sökord kom författarna bl.a. över ett 
antal webbsidor, tidigare gjorda examensarbeten och forskningsrapporter inom närliggande 
områden. Examensarbetena har studerats och gett god kunskap och använts som källor. De 
webbsidor som ansågs pålitliga har använts som referenser och varit goda källor. Kriteriet för 
att använda en webbsida eller artikel från nätet har varit att det kom från en 
branschorganisation, från ett universitet eller en av byggbranschens stora och kända aktörer. 
Det finns mycket litteratur om ledarskap och ledarskapsteorier inom en rad olika 
vetenskapsdiscipliner, dock hittades inte mycket i litteraturform som författarna ansåg direkt 
relevant eller nödvändigt för denna studie. 
 

3.2 Intervjuer 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer är huvudmetoden i studien och har gett den 
förstahandsinformation som ligger till grund för analysen och slutsatserna. Intervjuerna har 
genomförts med en kvalitativ forskningsmetod som grund. En lista med frågor har skickats ut 
i förväg för att förbereda respondenterna. Listan har sedan under intervjun fungerat som en 
mall att utgå ifrån. Respondenterna har dock kunnat besvara frågorna fritt och fått stort 
utrymme att utveckla sina resonemang. Utifrån deras svar och resonemang har följdfrågor 
ställts. Intervjuerna har avslutats när respondenterna inte haft mer att tillägga och utfrågarna 
känt sig nöjda. Samtliga intervjuer har tagit 1 - 1,5 timmar st. Fem stycken platschefer på 
Byggnadsfirman Viktor Hanson, två stycken platschefer med bakgrund inom NCC och en 
affärsområdeschef på Byggnadsfirman Viktor Hanson har intervjuats. Totalt har alltså åtta 
intervjuer genomförts. 
 
Syftet med denna studie var att få en bred och noggrann beskrivning av platschefens roll och 
arbetsuppgifter i total- och generalentreprenad. Därför har respondenter som är olika varandra 
med fördel valts, dvs. platschefer med både lång och kort erfarenhet har intervjuats. 
Respondenter som ansågs sitta på mycket information och kunskaper inom området har också 
valts för att dessa har väntats bidra med mycket information.21  
 

3.3 Bearbetning, sammanställning och analys av insamlade data 
Under intervjuerna har respondenternas svar och kommentarer antecknats ner noggrant och 
spelats in. Materialet har bearbetats genom att ljudinspelningen av varje intervju lyssnats av 
och anteckningarna renskrivits med tillägg och ändringar utifrån inspelningarna. Viktiga 
nyckelord och meningar som sammanfattat vad den intervjuade berört, understrukit och 
fokuserat på har tagits ut för att göra varje intervju lättöverskådligt inför sammanställning och 
analys. En sammanställning av de intervjuades svar och kommentarer har gjorts för att lättare 
                                                      
21  Anna Hedin 1996, C Martin 2011. En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju. 
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kunna analysera dem. Svaren har sedan jämförts i syfte att se huruvida det går att dra några 
generella slutsatser utifrån underlaget. 
 

3.4 Reliabilitet och validitet 
3.4.1 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas tillförlitlighet vilket kan sägas vara möjligheten att nå samma resultat 
vid upprepade studier. I en sådan kvalitativ studie som denna är det svårt att nå en hög 
reliabilitet. I syfte att öka intervjuernas reliabilitet har åtgärder som hög noggrannhet och 
upprepade kontroller av svar och insamlade data tagits. Under intervjuerna har 
respondenternas svar och kommentarer återberättats för dem och kontrollerats att svaren 
tolkats rätt. Respondenterna har fått sina svar upplästa och sedan ställdes frågan om denne 
uppfattats på rätt sätt. Respondenterna fick ofta komplettera sina svar med konkreta exempel 
och även en del frågor upprepades för att kunna kontrollera och stärka att respondenten 
verkligen står fast vid ett uttalande. Utfrågarna har varit samma personer och frågorna 
likartade under de olika intervjuerna. Bearbetningen, sammanställningen och analysen av 
intervjuerna har gjorts av samma personer och i stort sett med ett identiskt tillvägagångssätt. 
Därför kan reliabiliteten anses hög inom studien. Reliabiliteten är dock inte hög i den 
bemärkelsen att det går att förvänta sig samma resultat genom att göra om studien på samma 
sätt men med andra undersökare och respondenter. 
 
Underlaget till denna kvalitativa studie är begränsad till ett fåtal personer, många andra 
variabler väger in och påverkar resultatet. Därför bör denna studie ses som en inblick i ett 
antal platschefers uppfattningar och åsikter utifrån deras bakgrunder och erfarenheter. Större 
generaliseringar bör utifrån denna studie göras med tillförsikt då underlaget som sagt är starkt 
begränsat. 
 
3.4.2 Validitet 
Validitet kan förklaras med “relevansen av insamlad data för det givna problemet och/eller 
mätinstrumentets förmåga att mäta det man avser att mäta”22. För att en mätning ska ha hög 
validitet ska alltså frågorna vara relevanta för frågeställningen. Validiteten i intervjuerna har 
försökt att hållas hög genom att ställa relevanta frågor som berör frågeställningen och 
ämnesområdet. Vissa intervjufrågor gick dock inte rakt på studiens frågeställning utan syftade 
t.ex. till att ge en bakgrundsbild av respondenten. 
 
 
 
 

 
  
                                                      
22 http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/validitet-
1.29071. 
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4. Resultat 
Med intervjufrågorna som utgångspunkt har platscheferna fått svara fritt och utveckla sina 
resonemang. Beroende på respondenten har intervjun anpassats något med hänsyn till bl.a. 
dennes erfarenheter. Platscheferna som har intervjuats har arbetat i byggbranschen mellan ca 
10 och 60 år och har arbetat som platschef mellan 1 och 48 år. Alla intervjuade platschefer är 
och har varit verksamma inom husprojekt.23 Två platschefer har tidigare även arbetat inom 
anläggning. 
 
Beskrivningen av platschefens arbetsuppgifter har varit väldigt snarlik bland de intervjuade 
platscheferna. Punkterna nedan visar platschefens viktigaste arbetsuppgifter utifrån 
sammanställning av respondenternas svar: 

• Leda och fördela. 
• Göra inköp. 
• Upphandla underentreprenörer. 
• Hantera fakturor. 
• Upprätta tidplan. 
• Ansvar för budget, arbetsmiljö, personal, produktion och kvalitet. 
• Göra om kalkylen till en produktionsbudget.  
• Grovplanering i början (Inköpsplan, huvudtidplan, byggmetoder). 
• Ta fram KMA-plan samt bevaka att den följs. (Kvalitét, miljö och arbetsmiljö). 
• Ta fram kontroller för egen personal. (Ej underentreprenörer). 
• Bevaka att det byggs enligt handlingarna. 
• Hantera och ta fram ackord för egen personal. 
• Ta fram och stämma av ekonomiska prognoser. 
• Hålla underentreprenörs- och ekonomimöten. 
• Medverka i besiktningar. 
• Kontakt med myndigheter. 
• Kontakt med beställare. 

 
 
Platscheferna varierade i sina svar om hur de upplevde skillnaderna i att arbeta i 
totalentreprenad mot generalentreprenad. De viktigaste skillnaderna för platschefen mellan 
total- och generalentreprenad var följande: 

• Betryggande att funktionsansvaret och ansvaret för handlingarna låg på beställaren i 
generalentreprenad. 

• Smidigt och bekvämt att kunna lösa problem och oklarheter på plats utan att behöva 
fråga beställaren i totalentreprenad. 

• Möjlighet till deltagande i projekteringen, att påverka handlingarna och lära känna 
projektet tidigt i totalentreprenad sågs som klart positivt. 

                                                      
23 Åke Tell är ej längre verksam som platschef. 
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• Lättare att följa ritningar och handlingar i totalentreprenad om platschefen själv varit 
med och påverkat dem. 

• Delade meningar om kvaliteten på handlingarna utifrån entreprenadform. En del 
platschefer menade att totalentreprenad leder till bättre handlingar och att praktiska 
byggkunskaper missas i handlingar framtagna av beställarsidan vid 
generalentreprenad. Andra platschefer tyckte inte att de såg någon skillnad beträffande 
handlingarnas kvalitet utifrån entreprenadform.  

• Platscheferna anpassar inte sitt arbete till entreprenadformen under produktionen även 
om det påverkar vissa aspekter av jobbet. I totalentreprenad deltar platscheferna gärna 
i projekteringen om de får möjlighet.  

• Det finns en tydlig skillnad mellan total- och generalentreprenad när det gäller hur 
frekvent kontakten är mellan platschefen och beställarsidan. Nästan alla platschefer 
var av uppfattningen att det är fler kontakter med beställaren i en generalentreprenad. 
Frekvent kontakt är dock inte bara av godo då det kan handla om brister i handlingarna 
eller vara diskussioner över kostnader för ÄTA-arbeten m.m. En del platschefer tyckte 
att det var jobbigt när beställarens kontaktperson saknade befogenheter utan istället 
bara blev en onödig mellanhand mellan platschefen och den på beställarsidan som 
hade befogenhet. 

 
Platscheferna har genom deltagande i projekteringen bidragit med: 

• Byggtekniskt kunnande och praktisk byggerfarenhet. T.ex. genom att ge förslag på 
lösningar som av erfarenhet fungerat bra. 

• Att försöka få handlingarna produktionsvänliga och ekonomiska. 
• “...nästan allt utom beräkningar. Även installationsdelen har man många gånger haft 

synpunkter på”.24 
 
Deltagande i projekteringen har hjälpt platscheferna genom att: 

• Ge bättre överblick av projektet. 
• Låta lära känna projektet i tidigt skede. 
• Leverera produktionsvänliga handlingar. 

 
• Ungefär häften av de intervjuade platscheferna menade att det var fler ÄTA-arbeten i 

generalentreprenad medan resten inte kunde se några tydliga skillnader mellan 
entreprenadformerna. Orsaken till att det ska vara färre ÄTA-arbeten i 
totalentreprenad är att entreprenören själv tar fram handlingarna. Alla ÄTA-arbeten 
ansågs dock vara belastande och resurskrävande vilket ledde till att platschefen måste 
ägna tid åt att administrera ÄTA-arbetena istället för att arbeta med produktionen. 

 
• Gällande press på platschefen om resultat, tidplan och budget upplevde ingen 

platschef skillnader mellan entreprenadformerna. “Tid, pengar och kvalitet är den röda 
tråden genom alla projekt”25. 

                                                      
24 Åke Tell, tidigare verksam inom NCC. 
25 Åke Tell, tidigare verksam inom NCC. 
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• Samtliga platschefer menade att planeringen och samordningen är densamma mellan 

total- och generalentreprenad. 
 
 

• Nästan alla platschefer upplevde att mängden administrativa arbetsuppgifter skiljde sig 
mellan entreprenadformerna. De flesta platscheferna tyckte att det var mer i 
totalentreprenad eftersom de själva var tvungna att utreda fel och brister i 
handlingarna och inte kunde föra det vidare till beställaren. De som tyckte att det var 
mer administrativt arbete i en generalentreprenad hänvisade till haneringen av ÄTA-
arbeten. 

 
• Platscheferna vill gärna delegera administrativa arbetsuppgifter, ÄTA-hantering och 

rena personalfrågor till någon annan. 
 

• Samtliga intervjuade platschefer som är aktiva i ett projekt har en entreprenadingenjör 
som tar hand om hanteringen av ÄTA-arbeten. Entreprenadingenjören uppskattas 
mycket av platscheferna och upplevs i många fall som rent av nödvändiga. 
Platscheferna har tack vare entreprenadingenjören kunnat lägga mer tid på att arbeta 
med produktionen. Platscheferna har dock det övergripande ansvaret över ÄTA-
arbetena och hanterar ÄTA-arbeten i olika utsträckning. Hur mycket beror på 
mängden ÄTA och på andra omständigheter i projektet som t.ex. i vilket skede 
produktionen befinner sig i och på tillgänglig tid. 
 

• Arbetsmiljöfrågor och BAS-U ansvaret är saker som inte kan kompromissas med 
menade samtliga intervjuade. Platscheferna uppskattade rätten att kunna sätta in 
nödvändiga resurser för att upprätthålla säker arbetsmiljö. 

 
• Platscheferna tycker dock att det är platschefen som ska sköta: 

o Arbetsmiljö. 
o Planering. 
o Produktionsbudget. 
o Samordningen av underentreprenörer. 
o Ekonomi. 
o Tidplan. 
o Helhetskontroll. 

 
Återkommande problem för platscheferna i projekt med totalentreprenad är tidsbrist, 
beredningstid, personalfrågor, högre krav på arbetsmiljön och fler administrativa uppgifter att 
sköta. Kraven och bestämmelser som platscheferna ska förhålla sig till har ökat och ansvaret 
på platscheferna har blivit större. Att vara platschef idag är tuffare än för 30 år sedan.26. 
 

                                                      
26 Leif Ottosson, NCC. Åke Tell, tidigare verksam inom NCC. Göran Skotte, Byggnadsfirman Viktor 
Hansson. 
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På frågan om förslag och åtgärder för att underlätta och förbättra arbetet var platschefernas 
svar ganska lika. Följande punkter täcker in de intervjuade platschefernas viktigaste förslag på 
förbättringsåtgärder: 

• Tillräckligt med och rätt resurser. Ej underbemanning av yrkesarbetare. 
• Kunnig personal. 
• Att alla jobbar i team och åt samma håll. 
• Duktiga arbetsledare. 
• Tillräckligt med berednings- och planeringstid. Ta fram en plan för att kunna bereda 

snabbt och effektivt. 
• Bra projektering! Om den varit bra underlättas produktionsarbetet väldigt mycket! 
• Mer produktion och mindre administration. 
• Att platschefen får behålla sin organisation, dvs. ta med sitt team från ett projekt till ett 

annat för att arbetet ska flyta på bättre. 
• Stöd från de funktioner som finns högre upp inom den egna organisationen. 
• Prioritera arbetsmiljö mer. Det bidrar till en säkrare och trevligare arbetsplats. 

 
De flesta intervjuade platschefer föredrog att arbeta i totalentreprenad framför 
generalentreprenad och nästan samtliga respondenter kunde se för- och nackdelar med båda 
entreprenadformerna. Dem som föredrog att arbeta i generalentreprenad hänvisade till att 
problem kunde skickas över till beställaren och att platschefen inte behöver tänka på 
funktionsansvaret. Totalentreprenad föredrogs främst med följande anledningar: 

• Entreprenören kan anpassa och forma handlingarna till egna tillgängliga resurser, dvs. 
tekniska lösningar, kunskaper, arbetsmetoder och den ekonomi som finns inom 
organisationen. 

• Platschefen kan ha möjlighet till att vara med i projekteringen. 
 
Entreprenadformen i sig är inte den viktigaste faktorn för platschefens arbete. 
Viktigare aspekter än entreprenadform är bl.a: 

• Hur väl projekteringen fungerat och kvaliteten på de handlingar som producerats. 
• Projektets storlek. 
• Arbetslagets kunskaper, erfarenheter och sammansvetsning, dvs. hur väl gruppen 

fungerar ihop. 
• Beställarens kunskaper om regler och krav och dennes engagemang i projektet. 
• Den egna organisationen och tillgängliga stödresurser i form av erfarna arbetsledare 

och entreprenadingenjör. 
• Sist men inte minst platschefen själv och dennes kunskaper och erfarenheter. 

 
 
 
  



20 
 

5. Analys 
Som det tidigare nämnts är projekteringen och kvaliteten på handlingarna av största vikt för 
hur väl platschefens arbete och produktionsarbetet kan fortgå. Det kan utifrån denna 
undersökning inte fastslås att någon av de undersökta entreprenadformerna generellt skulle 
leda till bättre eller sämre handlingar. De flesta av de intervjuade platscheferna ansåg inte att 
dem upplevde skillnader utan menade att andra faktorer vägde in. Den faktor som främst 
ansågs påverka kvaliteten på handlingarna var projekteringsorganisationens samlade förmåga 
att producera bygghandlingar. Huruvida det var en beställare eller en entreprenör som tillsatt 
gruppen ansågs sakna egentlig betydelse. Aspekter som togs upp som viktiga var 
projekteringsledaren och projekteringsorganisationens byggkunskaper. Ju fler människor med 
praktisk byggkunskap som fanns i en projekteringsorganisation desto bättre handlingar 
producerades utifrån byggperspektiv. ”En erfaren platschef kan se på ritningarna om de som 
ritat har arbetat ute på ett bygge eller inte” sade en platschef.27 
 
I en totalentreprenad bör under projekteringen tillräckligt med utrymme lämnas till 
platschefen för att denne ska kunna diskutera och påverka bl.a. APD-planen, installationer, 
byggtekniska lösningar, byggmetoder och materialval för att underlätta produktionsarbetet 
och platschefens jobb. Platschefen bör även ha möjlighet till att påverka val av 
underentreprenörer och leverantörer utifrån tidigare erfarenheter med hur väl dessa fungerat. 
Platschefen kan med sina praktiska byggkunskaper och erfarenheter upptäcka fel och föreslå 
bättre och billigare lösningar och kan “bevaka projekteringen ur produktionssyfte för att få ut 
det bästa av projektörerna”28. Det är alltså ur dessa aspekter mycket fördelaktigt att 
platschefen är delaktig i projekteringen.  
 
Det är betydligt lättare och billigare att åtgärda fel och dåliga lösningar under projekteringen 
än att göra det senare när produktionen väl kommit igång. Det är inte optimalt att projektera 
under produktionen. Då löper arbetet på, många olika momenten är beroende av varandra och 
det blir lätt dyrt och fel pga. tidspress och stress. Risken är stor att det blir sämre och dyrare 
lösningar än om det hade gjorts eftertänksamt under projekteringen. “FMF, Fort Men Fel” är 
en term som beskriver stressiga och oplanerade ändringar under produktionen menade en av 
de erfarnare platschefer som intervjuats.29 
 
Enligt en del av de intervjuade platscheferna kan handlingarna i en totalentreprenad bli 
“byggvänligare”30 eftersom entreprenören tar fram dem med eget personal och egna 
underentreprenörer som denne arbetat med förut. Detta speciellt om platschefen har fått 
möjlighet till att delta i projekteringen och påverkat handlingarna. I en totalentreprenad är det 
väsentligt lättare för platschefen att styra konsulterna till att göra som denne önskar. Det leder 
många gånger till enklare och billigare lösningar än om beställaren tog fram handlingarna. 

                                                      
27 Göran Skotte, Byggnadsfirman Viktor Hanson. 
28 Åke Tell, tidigare verksam inom NCC. 
29 Leif Ottosson, NCC. 
30 Arne Jansson, Byggnadsfirman Viktor Hanson. 
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Mot bakgrund av detta kan entreprenören vinna på att se platschefen som en person vars 
deltagande ingår i både projektering och produktion istället för att som idag ses som en aktör 
nästan uteslutande i produktionen. 
 
I en generalentreprenad räknar man inte på det som inte finns med i handlingarna, därför 
gäller det från beställarens sida att ta fram kompletta handlingar till entreprenören. Det kan 
annars lätt uppstå diskussioner kring något som beställaren tycker är självklart och inte 
behöver vara med i handlingarna medan entreprenören ser det som ett tilläggsarbete. Dock 
finns det styrda totalentreprenader som liknar generalentreprenader där beställaren tar fram i 
stort sett färdiga handlingar och entreprenören övertar funktionsansvaret. I dessa fall landar 
fler ÄTA-arbeten på beställarens bord än rena totalentreprenader.31 I dessa fall bör 
entreprenören ha en organisation redo för hantering av ÄTA-arbeten om handlingarna är av 
sådan art att mycket ÄTA-arbeten kan förväntas uppkomma. 
 
De intervjuade platscheferna kunde inte ge ett entydligt svar gällande ÄTA-arbeten. En del 
menade att det inte skiljer sig mellan total- och generalentreprenad medan andra menade att 
det är mindre ÄTA-arbeten i en totalentreprenad eftersom det är entreprenören som tar fram 
handlingarna. Det alla platschefer dock var överens om var att mängden ÄTA-arbeten kunde 
skilja sig mycket från projekt till projekt. “Varje ÄTA är en belastning”32 och kräver därför 
tid för hantering. Detta medför att platschefen tvingas att tillbringa mindre tid i produktionen 
och mer tid med att administrera ÄTA-arbeten vilket ej var önskvärt enligt platscheferna.  
 
I en generalentreprenad måste platschefen fråga beställaren om oklarheter i handlingarna och 
invänta dennes godkännande innan åtgärder som avviker från handlingarna kan vidtas. 
Svarstiden är viktig för att undvika fördröjningar i produktionen och som det tidigare nämnts 
kan det dröja tills platschefen får svar. Detta beror ofta på att beställarsidans representant 
måste föra vidare frågan till sina konsulter eller högre ansvarig om representanten saknar 
befogenheter vilket leder till fler steg. Det “tar tid och fördröjer produktionen”33. En del 
beställare bemyndigar sina konsulter genom att låta dem ta större beslut, då kan platscheferna 
ta sina frågor direkt med konsulterna. Detta kan vara något som entreprenörer bör tänka på 
och begära att beställarens kontaktperson har befogenheter att självständigt fatta viktiga beslut 
och på så sätt minska risken för fördröjningar i produktionen. I en totalentreprenad däremot 
finns inte detta problem på samma sätt eftersom platschefen kan ta beslut mer självständigt 
och lösa problem som härrör från handlingarna direkt på plats.  
 
Att samma personer, både yrkesarbetare och tjänstemän kan arbeta tillsammans över flera 
projekt är underlättande för samordningen inom det egna laget och påverkar effektiviteten. 
Detta eftersom personerna är väl inkörda i varandras arbetssätt och rutiner. Att arbeta med 
samma personer sparar mycket tid och besvär eftersom alla vet hur de ska jobba, känner till 

                                                      
31 Åke Tell, tidigare verksam inom NCC. 
32 Göran Skotte, Byggnadsfirman Viktor Hanson. 
33 Göran Skotte, Byggnadsfirman Viktor Hanson. 
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varandras starka och svaga sidor och kan därmed komplettera varandra.34 Entreprenören bör 
utifrån detta försöka behålla fungerande arbetslag över flera projekt i den mån det är möjligt 
för att höja effektiviteten i produktionen. 
 
Gällande samordningen av underentreprenörer sågs heller ingen skillnad mellan 
entreprenadformerna. Hur väl det fungerade berodde mycket på underentreprenörerna själva. 
Platscheferna menade att dem gärna arbetade med för dem kända underentreprenörer som 
presterat bra i tidigare projekt. Mot denna bakgrund kan det vara bra om entreprenören för 
någon typ av betygsdokument över underentreprenörers prestationer utifrån hur bra dem 
fungerat i tidigare projekt.  
 
Totalentreprenad är entreprenadformen att föredra för de flesta intervjuade platschefer. 
Platschefen kan vara med och utforma handlingarna mot de tillgängliga resurserna, 
kompetensen och kunskaperna som finns och därmed bygga mer produktionsvänligt.35 
Projektet kan ekonomiskt och byggtekniskt utformas till fördel för båda parterna i en 
totalentreprenad. Detta eftersom entreprenören har möjlighet att under projekteringen ta fram 
enklare och billigare lösningar. Uppfattningen är att platscheferna genom deltagande i 
projekteringen ville bredda sitt arbets- och ansvarsområde då de också ansåg sig ha mer att 
bidra med till projektet än bara under produktionen. 
 
  

                                                      
34 Leif Ottosson, NCC. Åke Tell, tidigare verksam inom NCC. 
35 Göran Skotte, Byggnadsfirman Viktor Hanson. 
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6. Slutsatser 
Det finns viktigare faktorer för platschefens arbete än själva entreprenadformen i sig. 
Entreprenadformen är dock inte utan betydelse. 
 
I totalentreprenad bör platschefen ges tillräckligt med utrymme för att delta i 
projekteringsarbetet. Pga. nämnda orsaker är det fördelaktigt både för platschefen och för 
projektet. Utifrån denna studie kan slutsatsen dras att platschefens deltagande i projekteringen 
har flera fördelar. Entreprenörer bör därför i totalentreprenader se platschefen som en person 
vars arbete sträcker sig över både projektering och produktion. Fördelarna med platschefens 
deltagande i projekteringen kan både ses i projekterings- och i produktionsskedet samt ge ett 
positivt ekonomiskt utslag för entreprenören. 
 
I generalentreprenader och även i styrda totalentreprenader då beställaren i stort sett levererar 
färdiga handlingar bör platschefen ges resurser för hantering av ÄTA-arbeten för att inte gå 
miste om pengar. Detta är dock projektberoende och kan inte antas gälla överlag. Beslut om 
att avsätta resurser för ÄTA-hantering bör fattas efter granskning av handlingarna. Är 
handlingarna av sådan art att det kan antas bli mycket ÄTA-arbeten bör resurser avsättas för 
ändamålet. 
 
Slutsatserna i denna studie bör ses mot bakgrund av den kontext undersökningen är utförd i. 
Undersökningens främsta källa har varit platschefer som arbetar i nyproduktion på husprojekt 
i 80 miljoner kronorsklassen på Byggnadsfirman Viktor Hanson. Viktor Hanson är ett 
stockholmsbaserat byggföretag med ca 100 anställda och en årlig omsättning på ca 400 
miljoner kr. Företagets storlek ska tas i beaktande då det kan ha betydelse i sammanhanget. 
Under intervjuer med platschefer inom NCC framgick att NCC har ett mer utvecklat 
stödsystem för produktionsledningen och fler standardiserade lösningar än det mindre 
företaget Viktor Hanson. 
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9. Bilagor 
 
  



 
 

Intervjufrågor 
1. PRESENTATION 

1.1. Din tid i byggbranschen? 

1.2. Din tid och befattning hos Viktor Hanson? 

1.3. Din tid och antal projekt som PC? 

 

 

2. NUVARANDE PROJEKT 

2.1. Beskrivning av ditt nuvarande projekt. Tidsram? Storlek? Typ? 

2.2. Kan du beskriva vad din roll som PC går ut på i projektet? (arbetsuppgifter mm) 

2.3. Vad fungerar bra i projektet?  

2.4. Vad fungerar mindre bra? 

2.5. Förslag på åtgärder för att underlätta och förbättra ditt arbete? 

 

 

3. JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE PROJEKT 

3.1. Om du tänker på ett tidigare projekt där du varit PC i. 

3.1.1. Vad var det för typ av projekt? 

3.1.2. Storlek? 

3.1.3. Entreprenadform mm? 

3.2. Vilka skillnader mot ditt nuvarande projekt kan du se för ditt arbete som PC? 

3.2.1. Kan källan till dessa skillnader finnas i entreprenadformerna? 

3.3. Upplever du några skillnader för dig som PC med att jobba i TE mot GE i allmänhet? 

3.3.1. Om ja, vilka är dessa? 

3.3.2. Hur påverkar de dig i din roll som PC? 

3.4. Anpassar du ditt arbete som PC till om projektet är TE eller GE? Om ja, hur? 

3.5. Skiljer sig dina relationer med beställare och underentreprenörer beroende på om det 

är TE eller GE? 

3.5.1. Om ja, på vilka sätt? 

3.6. Kan man generellt säga att TE är lättare att arbeta i som PC än GE eller tvärtom? 

3.6.1. Varför och på vilka sätt? 

 

 



 
 

4. RITNINGAR OCH HANDLINGAR 

4.1. Upplever du skillnader i ritningar och handlingar beroende på om det är en TE eller 

GE, gällande:  

4.1.1. Hur kompletta dem är? 

4.1.2. Hur lätta dem är att förstå och följa? 

4.1.3. Mängden fel? 

4.1.4. Andra skillnader och aspekter värda att ta upp? 

4.2. Vad kan du som PC göra för att påverka ritningar och handlingar om du tycker att de 

brister: 

4.2.1. I en TE? 

4.2.2. I en GE? 

4.3. Har du i tidigare TE-projekt medverkat i projekteringsskedet? 

4.3.1. Om ja, vilket arbete bidrog du med?  

4.4. Hur tidigt vill du som PC bli involverad i ett projekt? 

4.4.1. Varför? 

4.4.2. Vad vill du kunna påverka/förändra genom din tidiga involvering? 

 

 

5. ÄTA-ARBETEN 

5.1. Skiljer sig mängden ÄTA-arbeten vid TE mot GE? 

5.1.1. Om ja, finns orsakerna att finna i ritningarna eller handlingarna? 

5.2. Hur påverkas ditt arbete som PC av mängden ÄTA-arbeten? 

5.3. Hur kan du som PC förbättra hanteringen av ÄTA-arbeten? 

 

 

6. PLANERING, SAMORDNING OCH LÖPANDE ARBETE 

6.1. Kan du se skillnader i hur planering och samordning fungerar utifrån 

entreprenadform? 

6.1.1. Om ja, hur påverkar dessa skillnader ditt arbete som PC? 

6.2. Kan du se skillnader i den support du kan få i ditt arbete, beroende på om det är TE 

eller GE? Både från Viktor Hanson och beställare. 

6.2.1. Om ja, hur skiljer det sig? 

6.3. Känner du någon skillnad när det gäller press på dig gällande resultat, tidplan, budget 

m.m. vid TE mot GE? 



 
 

6.4. Upplever du att mängden administrativa uppgifter skiljer för dig som PC vid TE mot 

GE? 

6.4.1. Om ja, vilka uppgifter gäller det? 

6.5. Finns det arbetsuppgifter du vill delegera till någon annan? 

6.5.1. Om ja, vilka arbetsuppgifter och till vem/vilka? 

6.5.2. Kan du delegera? 

6.6. Vilka arbetsuppgifter tycker du måste skötas av PC? 

 

 

7. ALLMÄNT 

7.1. Finns det några återkommande problem för PC som du tycker bör belysas: 

7.1.1. Vid TE? 

7.1.2. Vid GE? 

7.2. Om du fick nämna något specifikt som du vill förbättra utifrån PC:s perspektiv vid 

TE/GE, vad skulle det vara? 

 

 
Bilaga 1. Intervjumall för platscheferna. Det här har varit en mall och diskussioner kommit fram allt 
eftersom 
  



 
 

 
 
  



 
 

Entreprenadrisker 
 

• Vilka risker finns det allmänt vid en byggentreprenad för er som entreprenör? 

• Vilka är de största och vanligaste? 

 
 
 

Totalentreprenad 
 

• Vilka specifika risker för totalentreprenad finns det?  

• Gärna konkreta exempel. 

• Vilka är de största riskerna med ett TE-projekt? 

• I vilka moment finns riskerna? 

• Vilka faktorer påverkar riskerna? 

• Vilka är dem vanligaste riskfaktorerna? 

 
 
 

Anbud 

• Vad gör ni för riskanalyser vid ett anbud? 

• Hur ser er riskanalys/riskhanteringsprocess ut, har ni t ex en tydlig struktur/plan för 

riskanalyser som ni följer? 

• Tar ni in konsulter eller gör ni själva riskanalyserna? 

• Vilka faktorer påverkar er riskbenägenhet? T ex, tar ni högre eller lägre risker för en 

entreprenad beroende på en del faktorer, t ex storleken på projektet? 

 
 
 

  



 
 

Platschefen 
 

• Vad är platschefens roll och uppgifter när det gäller risker för projektekonomin? 

• Har ni någon struktur för stöd/hjälp till era platschefer just när det gäller risker och 

riskhantering?  

• Hur mycket kan platschefen ställas till svars för ett projekts (negativa) ekonomiska 

utfall? 

 
 
 

Total- mot utförandeentreprenad 
 

• Vilka är de specifika möjligheterna som finns med totalentreprenad till skillnad från 

en utförandeentreprenad? 

• Vilka är de specifika möjligheterna som finns med att bygga i eget regi? 

 
 
 
Bilaga 2. Intervjumall för Peter Nilsson 
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