Byggingenjör 180 hp

EXAMENSARBETE

Samarbete mellan huvud- och
underentreprenörer

Fredrik Wessberg och Magnus Thor

Samarbete mellan huvud- och underentreprenörer 15 hp

Halmstad 2017-05-11
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_____________________________
Fredrik Wessberg

_______________________
Magnus Thor

Abstract
Cooperation in the Swedish construction industry is largely due to the project in
question will be successful or not. We have in this thesis study the critical factors
of cooperation between the main and sub-contractor to work throughout the
project. We conducted the study through both interviews and a survey to get as
wide basis as possible and by that represent the whole industry.
We chose to highlight the bits that the various participants consider to be of
greatest importance to their work, to work as good as possible.
The result of our study shows that the problem of cooperation is perceived
differently depending on where in the process the person is sitting. And there is
much that can be improved to increase the efficiency of the entire process by
improving cooperation.
We chose to limit ourselves to see the collaboration from the design stage to
start until the building is completed. We have also chosen to limit ourselves to
ensure the Swedish construction industry.
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Sammanfattning
Samarbete i den svenska byggindustrin ligger till stor grund för hur projektet i
fråga ska bli framgångsrikt eller ej. Vi har i detta examensarbete studerat de
faktorer som är avgörande för att samarbetet mellan huvud- och
underentreprenör skall fungera under hela projekttiden. Vi har genomfört
studien genom intervjuer och en enkätundersökning för att få både brett och
djupt underlag, därmed avspegla branschen så bra som möjligt.
Vi valde att lyfta fram de delar de olika aktörerna anser vara av störst vikt för
deras eget arbete, samt de faktorer som bidrar till att samarbetet mellan huvudoch underentreprenörer ska fungera så bra som möjligt.
Resultatet av vår studie visar att problematiken med samarbete upplevs olika
beroende på vilken befattning personen har. Samt att det finns mycket som
eventuellt kan förbättras för att öka effektiviteten över hela processen genom att
förbättra samarbetet.
Vi har valt att begränsa oss till att se på samarbetet från de att projekteringen
startar tills de att byggnaden står klar. Vi har även valt att begränsa oss till att se
till den svenska byggbranschen.
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1 – Inledning
Innan ett byggprojekt står färdigt är det ofta många olika aktörer som har varit
med och bidragit, från projektering till färdig byggnad. För att arbetet med att
genomföra projektet i sin helhet ska vara framgångsrikt är det av stor vikt att
samarbetet och informationsflödet mellan de inblandade aktörerna fungerar på
ett tillfredsställandesätt redan från start.
1.1 Bakgrund
I majoriteten av alla större byggprojekt anlitar huvudentreprenören en eller
flera underentreprenörer1 för att utföra specifika arbetsuppgifter. Att anlita
underentreprenörer är inget nytt fenomen, och det blir allt vanligare. Den mängd
arbete som utförs av underentreprenörerna har ökat betydligt sedan 1960-talet
(Nordstrand, 2008)
Dessa underentreprenörer är normalt sett inte med under hela
byggnadsprocessen då deras åtaganden vanligen består av ett specifikt moment.
Eftersom de olika underentreprenörerna medverkar i byggnationen under en
begränsad del av projektet, är det olika faktorer och förutsättningar som
påverkar då de ska utföra sitt arbete.
För att underentreprenören ska kunna utföra sitt arbete till bestämd tid, med
den kvalitén som förväntas, krävs det att underentreprenören har tillräckligt
med information om arbetsuppgiften samt att vissa faktorer uppfylls från den
anlitande huvudentreprenören. Dessa faktorer kan variera i komplexitet och
kräver således ett gott samarbete samt en god dialog mellan de olika parterna2.
Om samarbetet mellan huvudentreprenören och underentreprenörerna inte
fungerar tillfredsställande, kan diverse problem uppstå. Konsekvenserna av
dessa problem kan påverka projektet negativt, relationen mellan huvud- och
underentreprenör kan försämras och det finns också risk för negativa
konsekvenser ekonomiskt och framdriftsmesigt.
1.2 Syfte
Rapportens syfte är att identifiera de olika nyckelfaktorer som har en positiv
påverkan på samarbetet mellan huvud- och underentreprenörer. När dessa
identifierats ska de belysas och lyftas fram. Så att de berörda parterna vet vilka
de kritiska bitarna är i samarbetet.
1.3 Mål
Målet med studien är att ta fram underlag som kan förenkla samarbetet mellan
huvud- och underentreprenörer i den svenska byggbranschen. Genom studien
ska vi lyfta fram de delar av processen som branschen idag upplever
problematiska, samt presentera lösningar på hur problematiken runt dessa delar
kan lösas.

När vi skriver huvud- eller underentreprenör syftar vi enbart på entreprenörer
inom byggbranschen.
2 När vi använder oss av parter så syftar vi på parter inom byggprojektet, som
huvudentreprenör eller olika underentreprenörer.
1
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Vårt mål är att om dessa lösningar tillämpas ska eventuella problem identifieras
tidigt i processen.3Vilket gör det möjligt att helt eliminera eller förmildra de
eventuella problem som kan uppstå genom byggprocessen. Förhoppningsvis
resulterar detta i mindre extraarbete för samtliga parter. Därmed kommer det
att öka lönsamheten inte bara för huvud- och underentreprenör men också för
byggherre och beställare.
1.4 Avgränsningar
Vi valde att begränsa oss till att enbart studera den svenska byggindustrin och
där med utesluta utländska projekt och företag. När vi utförde intervjuerna och
enkätstudien valde vi att begränsa oss till sydvästra Sverige.
Frågor som berör byggherren kommer inte att beröras. Studien behandlar
enbart den del av projektet där ett samarbete mellan huvud- och
underentreprenör uppstår. Detta är från det att projekteringen startar tills
byggnaden står klar för att tas i bruk.

1.5 Metod
Genomförandet av studien startade med en litteraturstudie. Litteraturstudien
gjordes för att skapa en överblick av redan publicerat material inom ämnet, samt
svara på vilken betydelse underentreprenörer har för byggprocessen, hur
samarbetet mellan huvud- och underentreprenörer bör vara samt hur det är i
praktiken.
För att bekräfta uppgifter som framkommit av litteraturstudien och finna de
faktorer som aktörerna i marknaden anser som de viktigaste, utfördes intervjuer
med representanter från huvudentreprenörer och underentreprenörer.
Intervjuerna la även grundlaget till en enkätundersökning.
Enkätundersökningen utfördes för att på ett mer effektivt sätt nå ut till fler
respondenter samt att resultatet från en enkätundersökning kontra intervjuer är
mer översiktligt och lättare att analysera.

2 Teoretisk referensram
I detta avsnitt ges, baserat på uppgifter i litteraturen, en översikt över de mer
väsentliga faktorerna i samarbetet mellan de olika aktörerna som ansvarar för
produktionen i projektet, dvs., huvudentreprenör och underentreprenörer.
Om inte det etableras ett fungerande sammarbete och informationsflöde mellan
dessa aktörer, kan detta medföra förseninger i produktionen, samt ekonomiska
konsekvenser för de inblandade parterna.

När vi pratar om ”processen” menas från det att projekteringen startar tills
dess att byggnaden är klar att brukas.
3
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3.1 Varför underentreprenörer?
Det arbete som utförs av underentreprenören behöver nödvändigtvis inte vara
av den art att den anlitande entreprenören inte besitter kompetensen för att
utföra arbetet själv.
Anledningen till att huvudentreprenören väljer att utnyttja sig av en
underentreprenör är framför allt att det är specialister på sitt område där
huvudentreprenörens kunskap inte är lika bra. På så vis kan de nyttja sina egna
resurser på ett mer effektivt sätt med tanke på tidspress, ekonomiska grunder,
brist på egen personal, mm.(Nordstrand, 2008).
3.2 Underentreprenörernas betydelse ur ekonomisk synvinkel
Mängden arbete som utförs av underentreprenörer har som tidigare nämnts
ökat, vilket medför att underentreprenörer svarar för en allt större del av
produktionskostnaderna. De arbeten som utförs av underentreprenörer kan
svara för ca 90 % av de totala produktionskostnaderna (Cocozza, Ljunggren
2008).
I ett byggprojekt kan det alltså vara flera underentreprenörer som svarar för
betydande
delar
av
produktionskostnaderna.
Vilket
medför
att
underentreprenörerna spelar en väsentlig roll för projektet i sin helhet. Detta
understryker
att
sammarbetet
och
informationsflödet
mellan
underentreprenörer och huvudentreprenören, är något som ska prioriteras för
att produktionen i projektet ska slippa onödiga störningar och förseningar.
Koordineringen av underentreprenörerna utförs av en installationssamordnare.
Att ha en installationssamordnare är en kostnad för huvudentreprenören. De
flesta projekt är av den storlek som inte kan bära kostnaderna för en
installationssamordnare(Persson 2012). Att inte ha en installationssamordnare
medför en risk som negativt kan påverka produktionen i ett projekt, vilket i sin
tur kan medföra ekonomiska konsekvenser.
Om en underentreprenör väljer att anlita en egen underentreprenör är det då
den anlitande entreprenören som ansvarar för samordning och att denna
underentreprenör får den information den är i behov av(Johansson och Lundberg
2006). Om den anlitande entreprenören inte medverkar på samordningsmöten,
medför detta en risk, att inte tillräcklig information till den anlitade
underentreprenören når fram, och risken för onödiga störningar blir större.
När en entreprenör anlitar underentreprenörer, ska kostader knutna till
koordinering, samt de risker det medför att anlita en underentreprenör, vara en
del av värderingen som görs när en underentreprenör anlitas.
3.3 Samverkan mellan huvudentreprenör och underentreprenör – hur det
bör vara
För att underentreprenören ska ha möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på
ett effektivt sätt och färdigställa de arbeten som den är anlitad för till önskad tid
och med önskad kvalitet, är det väsentligt att underentreprenören får tillräcklig
inblick i projektet, arbetsuppgiften och övriga faktorer som kan påverka de
arbetsuppgifter som ska utföras. Inblicken är viktig för att de ska kunna planera
sina arbetsoperationer (Nordstrand och Revai 2008).
Vilket medför att om huvudentreprenören ska kunna ge en tillräckligt god
inblick i projektet och informera om arbetsuppgifterna är det väsentligt att de i
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sin tur har ett tillräckligt genomarbetat underlag som beskriver de arbeten som
ska utföras.
För att kunna framställa ett tillräckligt genomarbetat underlag krävs det
tillräckligt med tid och pengar under projekteringsfasen(Henrysson och
Johansson 2007).
När underentreprenören planerar sina arbetsoperationer är det viktigt att denne
får inspel från en person som har god översikt på vad och när olika aktiviteter
ska ske på byggplatsen, under den aktuella tiden som underentreprenören ska
värka på arbetsplatsen. Denna person kan t.ex. ha en roll som
installationssammordnare eller platschef. Installationssamordnare är en person
hos huvudentreprenören som arbetar med att samordna de underentreprenörer
som de har anlitat.
Risken för att inte tillräcklig information når fram till entreprenören om
förhållandena på byggplatsen ökar ytligare då underentreprenören i sin tur
anlitar en egen underentreprenör för att utföra delar av det jobb de själva ska
utföra. Vilket i sin tur medför att risken för onödiga störningar i produktionen
ökar. Denna problematik kan i vissa tillfällen lösas eller förmildras medhjälp av
en installationssamordnare.
När en underentreprenör tilldelas ett jobb är det viktigt att denne i god tid får
inblick i byggarnas sätt att tänka, samt information om de olika faktorer som
påverkar arbetsoperationen.
Om det uppstår förändringar av arbetsoperationen eller förändringar av de
faktorer som kan påverka uppdraget underentreprenören tilldelats, måste
underentreprenören informeras om detta.
Strax före och under den tid som underentreprenören är verksamma på plats för
att utföra sitt uppdrag, ska denne närvara vid samordningsmöten(UE-möte).
Detta för att minimera riskerna att det ska uppstå oönskade störningar i
produktionen. Samordningsmöte ska avhållas regelbundet under den del av
produktionstiden då underentreprenörer är på plats.
Under samordningsmötena bör installationssamordnare, eller platschef från
huvudentreprenören närvara samt representanter för samtliga entreprenörer
och eventuella underentreprenörer till dessa vara närvarande, dvs. alla
entreprenörer som är värksamma på bygget ska ha en representant
närvarande(Nordstrand och Revai 2008).
Samordningsmöten är en viktig plattform för att sprida information och
behandla samordnings- och planeringsfrågor.
3.4 Samverkan mellan huvudentreprenör och underentreprenör –
nyckelfaktorer
I tidigare studier av Berggren och Morge (2012) presenteras åtta specifika teman
eller nyckelfaktorer som bidrar till hur väl produktionen i ett byggprojekt
kommer att fortgå. Dessa är: Säkerhet, Lagbas kontra arbetsledare,
Arbetsberedningar, Samarbete mellan olika underentreprenörer, Möten,
Arbetslivserfarenhet, Ändrings- och tilläggsarbete(ÄTA) och Tidplanering.
Studien hävdar att dessa åtta teman utgör de viktigaste delarna för att bygga ett
välfungerande sammarbete mellan huvudentreprenör och underentreprenör
De personer som driver och närvarar vid samordningsmöten bör vara medveten
om dessa faktorer.
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Berggren och Morge (2012) rekommenderar också att det ska utförs vidare
studier i form av observationer och intervjuer.

4. Genomförda studier
4.1 – Inledande intervjuer
Som nämnt i 3.4 Samverkan mellan huvudentreprenör och underentreprenör –
nyckelfaktorer rekommenderas intervjuer för vidare studier. Intervjuer är ett bra
verktyg för att på djupet nå ut till de som är verksamma inom byggbranschen
och därmed få en reell bild av hur byggbranschen är idag. Intervjuer gör det
också möjligt att kontrollera och bekräfta de åtta teman som framkommit av
Berggren och Morge 2012 men också litteraturstudien i sin helhet, Ejvegård
(2009).
Intervjuer är en tidskrävande process, både att genomföra och att senare
analysera resultatet av. Så för att kunna öka volymen av data, samt förenkla
arbetet med att analysera denna valde vi att nyttja oss av en enkätundersökning.
Intervjuerna låg här till grund för att framställa enkäten.
4.1.1 Genomförandet av inledandeintervjuer
Intervjutekniken som användes var öppen intervjuteknik. Respondenten fick då
redogöra för sin syn på hur denne anser att samarbetet brister, samt vilka
nyckelfaktorerna är i samarbete mellan huvud- och underentreprenör. Öppen
intervjuteknik valdes framför styrd för att inte undgå viktiga delar. Delar som
eventuellt hade missat om intervjun styrts med frågor och svarsalternativ.
Totalt intervjuades tio olika respondenter. För att få en så bred grund att stå på
valdes aktörer från olika delar av branschen, intervjuerna skulle spegla
branschen i helhet.
Intervjurespondenterna bestod av:








Platschef/arbetsledare, bygg, huvudentreprenör
Platschef/arbetsledare, anläggning, huvudentreprenör
Platschef/arbetsledare, VVS, underentreprenör
Entreprenadchef, montage, underentreprenör
Produktionschef, montage, underentreprenör
Projekteringsansvarig, bygg, huvudentreprenör
Projekteringsansvarig, el, underentreprenör

Enligt Ejvegård (2009) är det viktigt att ge respondenten en trygghet innan
intervjun startas. Vi försökte därför hålla intervjuerna på deras kontor. Detta för
att underlätta för respondenten att tala fritt. I tidigt skede av intervjun
informerades respondenten om att vi skulle skicka tillbaka materialet från
intervjun, respondenten kunde då kommentera utfallet från intervjun. Detta
gjordes i form av att enkäten skickades ut till respondenterna innan
enkätstudien startade.
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För att dokumentera intervjuerna spelades de in, detta för att kunna lyssna
igenom dessa senare. Det togs även antekningar under intervjuerna.
Respondenten blev först tillfrågad om denne samtyckte med att samtalet
spelades in. Vi tydliggjorde att materialet enbart skulle hanteras av oss vilket
troligtvis medförde att respondenten vågade prata mer öppet. Det var av stor
vikt att respondenten inte skulle känna sig utsatt genom att prata nedlåtande om
sin arbetsgivare.
I den avslutande delen av intervjun togs de faktorer upp som framkommit av
litteraturstudien och tidigare intervjuer. Detta gjordes för att få intervjuobjektets
syn på de frågor som av andra har upplevt som problematiska.
4.1.2 – Analys av inledandeintervjuer
Då enbart öppen intervjuteknik användes fanns inga i förväg specifika frågor
nedskrivna. Vi tror att detta bidrog till att respondenten kände sig mer
avslappnad i dialogen då det kändes mer som ett samtal än en intervju.
Det var i huvudsak de samma teman som togs upp och behandlades under
intervjuerna med de olika respondenterna
Men det var en av respondenterna som hade en avvikande åsikt från majoriteten.
Det temat där respondenten hade avvikande uppfattning berörde
kommunikationen mellan huvudentreprenör och underentreprenör. Eftersom
att projektörerna inte alltid är delaktiga i dialogen mellan huvudentreprenörer
och underentreprenörer, tror vi att respondenten inte var medveten om den
problematik som övriga respondenter framlägger. Bristande information mellan
produktionsledet och projektörerna kan också varit med att bidra till att
respondenten med avvikande uppfattning inte var medveten om denna
problematik.
Bekymret här är blir då att problemet förmodligen kommer uppstå igen i senare
projekt, istället för att elimineras om kommunikationen fungerat på ett bättre
sätt.
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4.1.3 Sammanställning av intervjuerna.
Under intervjuerna kan man se att uppfattning mellan de som projekterar och
det som arbetar med produktionen varierar något. En mindre del av
respondenterna som intervjuades upplever att det sällan uppstår problematik
mellan huvudentreprenör och underentreprenörer. De respondenter som sällan
såg problematiken arbetar med projektering. De som arbetar med produktionen
såg detta som ett större problem än projektörerna.
Anledningen till detta kan bland annat bero på bristande kommunikation mellan
de som jobbar med produktionen och de som projekterar eller att de frågor som
är problematiska inte berör projektörerna
4.2 – Enkät
Enkätundersökning valdes för att detta är ett mer effektivt sätt att samla in data
på. Vilket medförde att volymen data lättare kan utökas och man får en mer
överskådlig och verklighetstrogen bild av problematik och eventuella
nyckelfaktorer. Arbetet med att analysera insamlad data blir även mer effektivt
med hjälp av en enkätundersökning jämfört med intervjuer.
Grunden till enkätundersökning genererades av litteraturstudien och som
nämnts i 2.3 – Inledande intervjuer av intervjuerna.
Med genomförandet av en enkätstudie möjliggjordes det att bekräfta eller
bestrida resultatet och relevansen av de påståenden som genererats av
litteraturstudien och intervjuerna.
Under enkätstudien samlades 32 svar in. Författarna strävade efter att få
fördelningen av svaren mellan huvud- och underentreprenör att bli så lik som
möjligt. Det slutliga antalet blev 17 underentreprenörssvar och 15
huvudentreprenörssvar.
För att anpassa enkäten till dess mottagare gjordes två former av enkäten, en för
huvudentreprenör (bilaga 1) och en för underentreprenör (bilaga 2). Det är
samma enkät, frågorna har dock formulerats så de passar de olika
respondenterna.
Genom enkäten blev det nu möjligt att vikta de framgångsfaktorer intervjuerna
gett oss. Detta gav kännedom om vilka av dessa som skulle läggas störst fokus på
samt skapas lösning till.
Vi valde att kontakta företag via telefon för att få så många respondenter som
möjligt. Anledningen var att vi då skulle kunna få in fler svar på enkäten jämfört
med att skicka ut enkäten via mail direkt, utan att först ringa.
De flesta projektledare var hjälpsamma med att dela ut enkäten till de
underentreprenörer som var närvarande vid deras arbetsplats.
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5 - Sammanställning och kommentar av resultat från enkät.
I det här kapitlet kommenteras de resultat som framkommit av enkätstudien.
För att se hur enkäten var utformad, se bilaga 1 för enkät för
huvudentreprenörer respektive bilaga 2 för underentreprenörer.
Nedan presenteras resultatet från enkäterna. Här syns olika staplar för underrespektive huvudentreprenör samt vad det gemensamma utslaget blivit. Den
horisontala axeln indikerar vad de olika respondenterna har svarat och den
vertikala hos stor andel som har svarat det aktuella svarsalternativet.
Vi valde att använda oss av en sexgradigskala. Detta för att det inte ska finnas ett
svar som är neutralt, vilket medför att respondenten tvingas ta ställning i frågan,
Samt att få en gradering på svaren.
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5.1 Fråga 1a - Hur viktigt är det att ni och andra UE är närvarande på
samordningsmötena?

Fråga 1a
70%
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50%
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Underentreprenör

30%

Huvudentreprenör

20%

Total

10%
0%
1
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Mindre viktigt

3

4

5

6
Mycket viktigt

Figur 1 - Enkätsvar fråga 1a

5.1.1 – Resultat fråga 1a
I denna fråga syns tydligt att de båda kategorierna av aktörer är överens om att
närvaro på samordningsmötena är mycket viktigt. Enkäten bekräftar det som
framkommit i litteraturstudien och i de inledande intervjuerna. Vi anser därför
att en djupare diskussion av detta inte är nödvändigt.
5.1.2 - Reflektion
Om aktörerna inte infinner sig på de möten de är kallade till kan detta få negativa
konsekvenser för det framtida arbetet. De som inte närvarar på mötet kanske
inte har något att tillföra, men genom att inte närvara kan de gå miste om viktig
information som kan vara av stor betydelse för deras kommande arbete.
Till exempel kan det vara andra entreprenörer som har justerat ordningen som
deras arbetsoperationer ska utföras på. Vilket i sin tur kan medföra att de
områden som den icke närvarande etreprenöre ska arbeta i inte uppfyller de
faktorer som är nödvändig för att denne ska kunna utföra sin arbetsoperation.
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5.2 Fråga 1b - Tycker du att ni är bra på att närvara på
samordningsmötena?

Fråga 1b
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10%
5%
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Underentreprenör
Huvudentreprenör
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Nej

Figur 2 - Enkätsvar fråga 1b

5.2.1 – Resultat fråga 1b
På denna fråga är utslaget varierande. Huvudentreprenörerna anser att
underentreprenörerna överlag är bra på att närvara. Däremot finns det en klyfta
i hur underentreprenörerna har svarat. 47 % av underentreprenörerna har
svarat att de inte anser sig vara bra på att närvara.
Som framkommit ur intervjuerna har arbetsledaren eller projektledaren för
underentreprenören ofta flera projekt gående parallellt. Detta kan då vara ett av
skälen till att denne har svårt att närvara på samordningsmötet.
5.2.2 - Reflektion
Denna fråga tror vi kan vara känslig för respondenten. I och med att svaren är så
utspridda har vi en misstanke om att vissa av respondenterna inte svarat helt
ärligt på frågan. Alternativt är det personligt, vissa personer är bra på att
närvara samtidigt som andra är dåliga.
Det är som regel huvudentreprenören som håller i samordningsmötena, således
är det hans ansvar att förmedla när och vart detta möte ska ske. En bra platschef,
med mycket erfarenhet kan ofta förutse vilka problem som kan uppstå och då ta
upp problemställningen i god tid, detta för att eliminera eller förminska
konsekvenserna som problematiken kan medföra.
Det ska också nämnas att under de inledande intervjuerna framkom det från
huvudentreprenörerna
att
underentreprenörernas
närvaro
på
samordningsmötena var bristande. Frågan är då om de vi intervjuat har en
annan uppfattning än vad de andra respondenterna har.
En annan aspekt kan vara att underentreprenören inte har något att tillföra
mötet, och därför väljer att inte närvara. Är det då någon av de andra
underentreprenörerna som har en fråga till den icke närvarande
underentreprenören kan problem uppstå. Resultatet blir då att problemet får gå
via huvudentreprenören och kan på så vis tolkas på ett felaktigt sätt då flera steg
i kommunikationskedjan är olycksbådande.
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5.3 Fråga 2 - När du inleder uppförandet av byggnaden, finns det då en
tydlig planering hur arbetet ska fortgå?

Fråga 2
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Figur 3 - Enkätsvar fråga 2

5.3.1 – Resultat fråga 2
Här syns att huvudentreprenörerna anser sig ha en tydligare planering än vad
underentreprenörerna gör när de kommer in i projektet.
Hur utförliga bygghandlingarna är när de olika aktörerna startar sitt arbete
beror till stor del på projektets storlek och hur snabbt projektet ska stå klart. Då
projektet är av större proportioner så är planeringsfasen mer betydande än vid
mindre projekt. Som uppkom ur de inledandeintervjuerna anser respondenterna
att det blir enklare att planera projektet om tidspressen inte är för hög.
5.3.2 - Reflektion
Beroende på vilken entreprenadform beställaren har valt, är handlingarna
antingen gjorda av huvudentreprenören själv eller så får huvudentreprenören
färdiga handlingar av beställaren som utomstående konsult arbetat fram. Om
huvudentreprenören själv varit delaktig vid uppförande av dessa handlingar
(totalentreprenad) borde det medföra att huvudentreprenören är mer
tillfredsställd.
Vid vissa tillfällen kan underentreprenören riskera att komma in i projektet strax
före en ändring i handlingarna. Detta kan medföra ändringar i det arbete
underentreprenören skulle ha utfört. Vilket i sin tur kan upplevas som om de
inte fått tillräcklig information eller felaktiga handlingar.
En annan anledning till att underentreprenörerna upplever att handlingarna kan
vara otillräckliga är att de inte fått ta del av alla nödvändiga underlag vid
upphandlingen, eller att underentreprenören på grund av pressad framdrift har
varit tvingad att inleda arbetet innan kontraktet var färdigskrivet.
Hur vida underentreprenören är beroende av precist arbetsunderlag varierar
beroende på vilken typ av arbetsuppgift denne ska utföra.
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5.4 - Fråga 3a - Upplever du att du har tillräckligt med tid för att utföra din
arbetsuppgift?

Fråga 3a
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Figur 4 - Enkätsvar fråga 3a

5.4.1 – Resultat fråga 3a
När de olika aktörerna blir tillfrågade hur de påverkas av tidsbrist är resultaten
relativt utspridda. Utslaget säger att huvudentreprenörerna anser sig ha lite mer
tid än om man jämför vad underentreprenörerna anser.
5.4.2 - Reflektion
Huvudentreprenören är med från start och kan på så vis påverka hur
byggnationstiden disponeras i större grad än vad underentreprenörerna kan.
Underentreprenörerna har mer specifika arbetsuppgifter som är avgörande för
att arbetet ska kunna fortgå. Detta medför en mer framträdande tidspress för
underentreprenörerna.

13

5.5 - Fråga 3b – Om du har tidsbrist hur påverkar detta ditt arbete?

Fråga 3b
40%
35%
30%
25%
20%

Underentreprenör

15%

Huvudentreprenör

10%

Total

5%
0%
1

2

Ingen betydelse

3

4

5

6
Negativt

Figur 4 - Enkätsvar fråga 3b

5.5.1 – Resultat fråga 3b
Av svaren på frågan att döma tycker underentreprenörerna att de påverkas
något mer negativt än vad huvudentreprenörerna anser sig påverkas.
5.5.2 - Reflektion
Eftersom olika personer reagerar olika under tidspress, är detta högst personligt
hur det påverkar arbetet de ska utföra. Det kan vara så att huvudentreprenören
har tidspress på sig under hela eller större delar byggnationstiden och har på så
vis lärt sig att hantera tidspress bättre än vad underentreprenörerna har.
Huvudentreprenörens antagande innehåller flera olika moment som kan gå
snett, jämfört med underentreprenören som vanligen gör samma arbete från
projekt till projekt och är mer säker på sin sak. Uppstår då tidsbrist för
underentreprenören är denna inte lika van vid detta och konsekvensen blir
därmed tydligare.

14

5.6 - Fråga 4 - Är det ett problem med att UE handlat upp egna UE?

Fråga 4
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Figur 5 - Enkätsvar fråga 4

5.6.1 – Resultat fråga 4
Underentreprenörerna anser detta ett mindre problem än vad
huvudentreprenörerna gör. Majoriteten av underentreprenörernas har svarat på
aldrig sidan, samtidigt som huvudentreprenörernas svar är mer mot alltid sidan,
se figur 6. När svaren mellan underentreprenörer och huvudentreprenörer
jämförs kan man se ett gap.
5.6.2 - Reflektion
Enligt oss ska detta anses som ett problem då svaren skiljer sig mellan huvudoch underentreprenör. Det som framkom från intervjuerna var, att oftast har de
upphandlade underentreprenörerna4 inte fått fullständiga underlag från den
underentreprenör som handlat upp dem.
Denna problematik kan medföra extra arbete till huvudentreprenörernas
produktionsledning som då blir tvungna att förklara och visa var och hur
momentet ska genomföras. Om huvudentreprenören i sin tur inte meddelar den
anlitande underentreprenören om problemet, resulterar det i att
underentreprenören som handlade upp sin egen underentreprenör inte blir
medveten om problematiken.
Där av utslaget som visar att underentreprenörerna inte ser detta som ett
problem. Alternativt vill underentreprenörerna inte inse sina egna brister.
Vi anser det därför viktigt med en väl fungerade kommunikation mellan
huvudentreprenörer, underentreprenör samt underentreprenörer till dessa. Om
samtliga parter inte är medvetna om problematiken blir det svårare att undvika
denne typ av problem i framtiden.

Med de upphandlade underentreprenörerna menar vi att de
underentreprenörer som blivit upphandlade av underentreprenören för att
utföra arbete för dessa.
4
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5.7 - Fråga 5 - Uppstår det problem/missförstånd när ett projekt skall
lämnas över från projektering till produktionsledarna?

Fråga 5
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Figur 6 - Enkätsvar fråga 5

5.7.1 – Resultat fråga 5
Ser vi på de svar som respondenterna har gett är det utspritt över hela skalan.
Utslaget visar att flertalet av underentreprenörerna inte anser detta som ett
problem. Huvudentreprenörerna anser sig dock ha ett större problem än
underentreprenörerna vid överlämnandet.
5.7.2 - Reflektion
Denna fråga tror vi att vilken typ av arbete som respondenten utför spelar en
betydande roll, detta med tanke på det som tidigare nämnts i 4.3.2 – Reflektion
dvs., olika entreprenörer är olika beroende av hur precisa arbetsunderlaget är.
Det som framgått av intervjuerna är att de som sitter i projekteringsstadiet oftast
inte anser detta som ett problem. Däremot tycker produktionsledningen att det
vanligen uppstår problem vid detta skede.
En av anledningarna till att underentreprenörerna inte ser detta som ett lika
stort problem som huvudentreprenörerna kan vara att det i vissa fall är samma
personer hos huvudentreprenören som både projekterar och leder arbetet under
utförandet. På så vis undviks kommunikationsbrister vid överlämnandet.
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5.8 - Fråga 6 - Är handlingarna du får ut är tillräckliga för att utföra ditt
arbete?

Fråga 6
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Figur 7 - Enkätsvar fråga 6

5.8.1 – Resultat fråga 6
Majoriteten av alla svar hamnar i mitten av skalan. Resultatet visar att
underentreprenörerna upplever handlingarna mer tillräckliga än vad
huvudentreprenörerna gör.
5.8.2 - Reflektion
Frågan ger inget tydligt utslag på att handlingarna varken är otillräckliga eller
tillräckliga. Storleken på projektet tror vi spelar en avgörande roll i den här
frågan, då planeringsfasen är mer betydande i större projekt än vad den är i ett
mindre.
Underentreprenören har som regel även mer specifika arbetsuppgifter och får då
ut handlingar till enbart deras moment. Huvudentreprenören å andra sidan har
handlingar som skall sammanfatta hela projektet, vilket ger större risk att delar
av handlingar är bristfälliga.
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5.9 - Fråga 7 - Kan ett tidigare samarbete underlätta det aktuella
samarbetet?

Fråga 7
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Figur 8 - Enkätsvar fråga 7

5.9.1 – Resultat fråga 7
Här finns ett tydligt utslag, alla tillfrågade har svarat att det underlättar
(svarsalternativ 1 och 2). Som framgick ur intervjuerna är det viktigt att
personkemin stämmer mellan de personer som har en samarbetsrelation under
produktionstiden.
5.9.2 - Reflektion
Utfallet visar att när man byggt upp en fungerande relation, är det enklare att
bygga vidare på denna istället för att påbörja en ny som kan medföra ny
problematik.
Det kan troligen vara så att när man redan lärt känna den andra parten så har
parterna redan byggt upp ett väl fungerande arbetssätt, som gör att de är trygga
med hur den andra parten arbetar.

18

5.10 - Fråga 8 - Hade ditt arbete underlättats om du fick möjligheten att
delta även i projekteringsstadiet?

Fråga 8
60%
50%
40%
Underentreprenör

30%

Huvudentreprenör

20%

Total

10%
0%
1

2

Underlättar

3

4

5

6
Underlättar ej

Figur 9 - Enkätsvar fråga 8

5.10.1 – Resultat fråga 8
Även här kan vi se att resultatet från enkätstudien bekräftar det som
framkommit av intervjuerna. Alla respondenter är överens om att deras arbete
hade underlättats om de haft möjlighet att delta tidigare i processen.
5.10.2 - Reflektion
Det framkom av de inledande intervjuerna att det oftast är en avdelning som
handlar upp projektet. Dessa personer sköter även projekteringen. Projektet
lämnas sedan över till produktionsledarna. Hade produktionsledarna varit mer
involverade även i projekteringen ser vi tydligt enligt utfallet att det hade
underlättat produktionen.
Under de inledande intervjuerna visade det sig att de som handlat upp projektet
missat vissa bitar som borde varit med från början. Detta resulterar i sin tur till
extraarbete och kan orsaka extra kostnader.
Det kan vara så att projekteringsgruppen och produktionsledarna har olika syn
på hur arbetsuppgifterna ska utföras. Hade produktionsledarna varit med i
projekteringen tror vi att detta skulle kunna medföra mer kompletta handlingar.
Det gäller här för produktionspersonalen att stå på sig och våga kräva att de ska
vara mer involverade under projekteringen. Oftast har produktionen fullt upp att
avsluta ett annat projekt för att sedan raskt gå vidare till nästa.
Här ser vi att tid måste frigöras för att få möjligheten att delta i projekteringen.
En lösning kan vara att i slutet av projektet få avlastning så att
produktionspersonalen kan delta i projekteringen för nästa projekt.
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5.11 - Fråga 9 - Hur påverkar ÄTOR samarbetet mellan huvud- och
underentreprenör?

Fråga 9
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Figur 11. - Enkätsvar fråga 9

5.11.1 – Resultat fråga 9
Huvudentreprenörerna anser inte att detta påverkar samarbete vare sig negativt
eller positivt då majoriteten av svaren hamnade på skalan 3-4.
Underentreprenörerna har störst utfall på skala 3 men sedan har 41 % av
underentreprenörsrespondenterna lagt sina svar på den negativa sidan av
skalan, vilket medför att underentreprenörerna är något mer negativt inställda
till ÄTA5 än vad huvudentreprenörerna är.
5.11.2 - Reflektion
Som framgick av de inledande intervjuerna sa huvudentreprenörer att det finns
de underentreprenörer som jagar ÄTA. Det kan vara detta som bidragit till att
utslaget från underentreprenörerna anser ÄTA som något negativt. Då de inte
vill framstå som en av de underentreprenörer som letar ÄTA.
Självfallet ska de arbeten som inte beskrivits i kontraktet behandlas med ÄTA,
men det finns kanske hela tiden med i baktanken att det kan svärta ner deras
rykte om de tvingas lämna in för många ÄTA.
Det är därför extra viktigt att ha kunniga inköpare som kan handla upp och
skriva så utförliga kontrakt som möjligt för att underlätta eller förminska
administrationen av ÄTA för produktionspersonalen.

ÄTA står för ändring, tillägg och avvikelser. Det vill säga saker som antingen
avviker eller tillkommer utöver det som avtalats i kontraktet.
5
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5.12 - Fråga 10 - Hur upplever ni att UE/ni själva följer säkerhetsreglerna?

Fråga 10
60%
50%
40%
Underentreprenör

30%

Huvudentreprenör

20%

Total

10%
0%
1

2

Alltid

3

4

5

6
Aldrig

Figur 12. - Enkätsvar fråga 10

5.12.1 – Resultat fråga 10
Här kan vi se att majoriteten av respondenterna anser sig följa
säkerhetsreglerna. Underentreprenörerna anser att de till en högre grad följer
säkerhetsreglerna än vad huvudentreprenörerna bedömer dem göra. Utslaget
visar även att det finns två toppar av svaren, där den ena toppen är på aldrig
sidan av skalan.
5.12.2 – Reflektion
Klyftan mellan huvud- och underentreprenör beror förmodligen på att det är
huvudentreprenören som har arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen. Oftast har
projektledaren hos underentreprenörerna andra projekt igång samtidigt och är
därför inte alltid på plats, därför går produktionen direkt på
underentreprenörens hantverkare och informationen går troligen
underentreprenörens projektledare förbi.
En lösning på detta kan vara att alltid kontakta underentreprenörens
projektledare och informera om när säkerhetsregler bryts.
Av vad som framkommit ur intervjuerna pratar huvudentreprenörens
platsledning först med den berörda individen som bestridit säkerhetsreglerna.
Leder inte detta till förbättring kontaktas den berörda partens arbetsledare.
Däremot kanske huvudentreprenören ser detta som ett problem även om denne
bara behöver säga till vederbörande en gång.

21

6. Val av nyckelfaktorer
I detta kapitel presenteras vilka av de frågor från enkäten som kommer
behandlas vidare samt varför de övriga frågorna valts bort.
6.1 Utvalda frågor för fördjupning
De frågor som valts ut för att diskuteras djupare samt ta fram en lösning till är
fråga 1, 4, 5 och 10. Det finns även andra frågor som starkt kan påverkar
samarbetet mellan de olika aktörerna. Vi ansåg dock att utfallet från
enkätundersökningen, intervjuerna samt resultatet av litteraturstudien pekar på
att de utvalda frågorna har störst relevans för ett fungerande sammarbete.
6.2 Bortvalda frågor
Vi har valt att fördjupa oss i de frågor som är mest relevanta för att samarbetet
ska fungera så bra som möjligt mellan huvud- och underentreprenör. Detta har
medfört att vi kommer att utesluta sex av de tio frågorna.
Där av har vi valt att utesluta fråga 2 då denna inte direkt har med samarbetet att
göra. Med denna fråga ville vi mer få en bild av om hur väl genomförd
projektering är innan de påbörjar produktionen.
Angående fråga 3a och 3b anser vi att det är väldigt svårt att påverka
byggnationstiden. I och med att när kontraktet skrivs på har företaget redan
godkänt byggnationstiden och då finns det inget att göra. Vi vill dock belysa att
detta är en av de viktigaste parametrarna i byggprocessen, en kort byggtid kan
ha inverkan av att problemen som uppstår inte hinner bearbetas på rätt sätt och
fel lösning väljs.
Även fråga 6 kommer inte att behandlas vidare, då den fråga inte fokuserar på
sammarbetet mellan huvud- och underentreprenör. Utan istället ska vara en
bekräftelse på om det underlag som tagits fram är tillfredställande eller inte.
En av de frågor som gav tydligt utslag att det påverkar samarbete är fråga 7.
Frågan behandlar om samarbetet underlättas om de haft en samarbete tidigare.
Vi ansåg enkätsvaret så tydligt att en djupare diskussion inte var nödvändig.
Fråga nummer 9 kommer inte att behandlas vidare än vad den gjort tidigare i
rapporten då denna fråga lyfter fram vad som kan vara en del av konsekvenserna
då projekteringen inte är utförd på ett tillfredsställande sätt, eller att parterna
haft problem med att definiera vad som ska utföras.
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7. Analys
I det här kapitlet kommer vi att fördjupa oss i de punkter som svaren skiljer sig
mest mellan huvudentreprenörer och underentreprenörer, de punkter som
framkom som mest kritiska av litteraturstudien och intervjuerna samt de vi
tycker är de mest relevanta för sammarbetet.
7.1 - Analys fråga 1
När de inledande intervjuerna utfördes, intervjuades både platschefer och
arbetsledare för huvudentreprenören. Under intervjuerna poängterade de vikten
av att de olika underentreprenörerna var medverkande vid samordningsmötena.
Detta kan även ses av utslaget i fråga 1a.
Detta var även viktigt om de inte hade något nytt att informera, eller tillföra de
andra som var närvarande vid mötet, då dessa möten även var
informationstillfällen där eventuella ändringar i arbetsgången diskuterades. Om
en av de berörda underentreprenörerna inte medverkade på mötet på grund av
att de inte hade något att tillföra, skulle detta kunna leda till problem och
ekonomiska och/eller framdriftsmässiga konsekvenser.
Vi kan utläsa av svaren på fråga 1b att huvudentreprenörerna är mer
tillfredsställda med närvaron än vad underentreprenörerna är. Då 47 % av
underentreprenörerna har svarat att de är på ”Nej” sidan av skalan.
Vad som framkom av de inledande intervjuerna med underentreprenörerna var
att de ansåg att det var av stor vikt att medverka i mötena (figur 2) men att de
inte hade de resurser som krävs för att kunna medverka på alla möten. Då en
platschef för en underentreprenör oftast har flera projekt gående parallellt
medför detta att möten kan krocka och de kan därför inte medverka på alla
möten. Till skillnad mot en platschef för en huvudentreprenör som oftast är
stationerad ute på byggplatsen och där av är mer insatt i den problematik och de
ändringar som sker under byggnationen.
Som vi kan se bekräftar resultatet från enkätundersökningen det som
framkommit av intervjuerna och litteraturstudien. Samordningsmöten är en
viktig plattform för att sprida och motta information, under samordningsmötena
ska bland annat installationssamordnare, arbetsledare samt representanter från
de olika entreprenörerna medverka (Nordstrand och Revai, 2008).
För att få bukt med detta problem framgår det av bland annat av Berggren och
Morge, 2012 och intervjuobjekten att man skulle kunna tilldela en av
hantverkarna/montörerna mer befogenheter, så att denna kan medverka på
mötena. Därmed se till att företaget alltid har en representant med på
samordningsmötena. Detta är även positivt eftersom att denne är helatiden är
insatt i den aktuella problematiken. Vilket inte underentreprenörens platschef
alltid är eftersom denne inte alltid är på plats.
Summering:


Huvudentreprenörerna mer tillfredsställda med sin egen närvaron än
underentreprenörerna
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Resursbrist hos underentreprenören
Utvidgad behörighet hos ledande montör

7.2 - Analys fråga 4
Det framgår av litteraturstudien att det är den anlitande entreprenören som har
samordningsansvar för de entreprenörer denne anlitar (Johansson och Lundberg
2006). Vilket kan medföra problematik med informationsflödet, om inte den
anlitande entreprenören medverkar vid samordningsmöte eller vidareförmedlar
väsentlig information till den anlitade underetreprenören
Problematiken har behandlats i 3.3 - Samverkan mellan huvudentreprenör och
underentreprenör – hur det bör vara, här bekräftar enkätstudien det som
framkommer av litteraturstudien, de entreprenörer som är verksamma på
byggplatsen, ska ha en representant på samordningsmötena, (Nordstrand och
Revai 2008).
Enkätstudien bekräftar också det som framkom av de inledande intervjuerna, att
bilden av problematiken om underentreprenörerna har handlat upp egna
underentreprenörer är splitrad. Vi kan se att huvudentreprenörerna upplever ett
större problem med detta än vad underentreprenörerna gör.
En annan anledning till att det kan uppstå problematik med underentreprenörer
till underentreprenörerna är att det blir ett led till som informationen ska
förmedlas genom, om inte den anlitade underentreprenören medverkar vid
samordningsmöten. Se figur 13.

Detta kan medföra att arbetsförhållandena kan ha ändrats innan informationen
når fram eller att den anlitande entreprenören ger ofullständig information till
huvudentreprenören.
Den problematik som kan uppkomma när en underentreprenör har handlat upp
en egen underentreprenör beror av den upphandlande entreprenören. Bristande
kommunikation kan också bidra till att problem uppstår.
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Då det inte är huvudentreprenören som skrivit kontrakt med
underentreprenörens underentreprenör har huvudentreprenören ingen
skyldighet att instruera och informera denne var och hur arbetet skall
genomföras. Men för att få arbetet att fortgå utan störningar kan
huvudentreprenören tvingas till detta i de fall där den anlitande entreprenören
inte informera sin underentreprenör tillräckligt.
Summering:




Huvudentreprenörerna anser detta som ett problem
I vissa fall längre kommunikationskedja
Utökat arbete för huvudentreprenörerna

7.3 Analys fråga 5
Under litteraturstudien framgick det att projekteringsprocessen i vissa fall är
pressad, både när det gäller tid och pengar. Vilket medför en risk att de
handlingar som entreprenören utgår ifrån inte är fullständiga (Henrysson och
Johansson 2007). Resultatet av detta blir då, att det kan uppstå problematik och
missförstånd när ett projekt går från projektering till produktion.
Problematiken som framkommit av litteraturstudien bekräftades under
intervjuerna, då respondenterna uttryckte att det uppstod ett problem när
projektet ska lämnas över från projektering till produktionsledarna.
Problematiken bekräftas även i enkätundersökningen, respondenterna är eniga
om att det i vissa fall uppstår problem vid överlämnandet.
Vid flera av de inledande intervjuerna framkom det av respondenterna att de
inte hade möjlighet att delta i projektering eller på ett tidigare stadie fått inblick i
projektet pga. tidsbrist. Att medverka vid projektering eller sätta sig in i projekt
på ett tidigt stadie tar för mycket tid från det andra projektet/projekten som
redan är i drift och de har ansvar för.
Summering:



Problem vid överlämnande från projektering till produktion
Både huvud- och underentreprenör eniga om problemet med överlämnandet

7.4 Analys fråga 10
Under våra inledande intervjuer framkom det att några
huvudentreprenörerna inte ansåg att vissa underentreprenörer följer
säkerhetsregler som gäller på byggarbetsplatsen. Detta bekräftades
enkätstudien där 40 % av huvudentreprenörerna och 22 %
underentreprenörerna har svarat på ”aldrig” sidan.

av
de
av
av

Problemet var särskilt stort när underentreprenören hade handlat upp en egen
underentreprenör. Det framgick av inledande intervjuerna att man trodde att
detta berodde på att underentreprenörernas underentreprenör ofta är mindre
företag som inte har tydliga interna säkerhetsregler, eller tänker på om deras
rykte svärtas ner.
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Summering:



Underentreprenörerna följer överenskomna säkerhetsregler dåligt
Problemet ansågs större när underentreprenörerna anlitat
underentreprenörer

egna

8. Resultat
Här kommer resultatet presenterat med de slutsatser studien har gett oss. Varje
fråga kommer att behandlas för sig och en lösning på varje fråga kommer
precenteras.
8.1 Hur kan närvaron på samordningsmötena kan förbättras
Som vi kan se av slutsatsen av fråga 1a är branschen enad om att
samordningsmötena är viktiga. Men enligt svaren från fråga 1b är det delar av
respondenterna från underentreprenörerna som tycker att de kan bli bättre på
att närvara vid dessa möten.
För att minimera mängden möten som inte berör underentreprenörerna kan
installatörsammordnaren eller platschefen stycka upp samordningsmötena
beroende av var på byggplatsen arbetena utförs. Man kan ha separata möten
med de entreprenörer vars arbete inte beror av varandra, t.ex. kan man
arrangera ett möte för de som arbetar utomhus, och ett med som arbetar
inomhus.
Detta kan medföra att frekvensen för möten för de olika delarna av byggplatsen
kanske kan reduceras. Samtidigt som risken för att en underentreprenör
medverkar i möten som till stor del eller i sin helhet inte berör de arbeten som
den bedriver minskar. För att säkra att det alltid deltar en representant fån de
entreprenörer som är verksamma på byggplatsen i samordningsmötena bör
även en av hantverkarna utses som representant som kan medverka vid dessa
möten då inte platschefen har möjlighet att närvara.
I tillägg till detta kan det vara en idé att införa obligatorisk närvaro vid
samordningsmötena som en del av kontraktet.
8.2 Hur problemet med att underentreprenören handlar upp egna
underentreprenörer kan förbättras
Den slutsats som vi kan dra av resultatet på detta problem är att ha en mer aktiv
underentreprenör. Underentreprenören ansvarar inte enbart för att arbetet ska
bli utfört. Denne ansvarar även för att den underentreprenör de anlitat ska ha
fullständig kontroll på var och hur de ska utföra arbetet. Detta innebär att
underentreprenören ska vara delaktig i sin underentreprenörs jobb.
Eftersom de olika aktörerna endast bär ansvar mot den de har avtal med, medför
detta att under- underentreprenören bara har ansvar mot den anlitande
underentreprenören. Detta resulterar i att underentreprenören blir arbetsledare
för sin underentreprenör. Därmed bör underentreprenören alltid finnas på plats
för att instruera och hjälpa sin underentreprenör i det arbete som ska utföras.
Om underentreprenören inte har möjlighet att vara på plats eller av annan
anledning inte uppfylla rollen som arbetsledare bör denne utforma kontraktet
med huvudentreprenören, så att den anlitande entreprenören överlåter
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arbetsledningen till huvudentreprenören. Om huvudentreprenören inte vill att
underentreprenören ska handla upp egna underentreprenörer så måste detta
framgå av kontraktet.
8.3 Hur överlämningen från projektering till produktionen kan förbättras
För att förmildra problematiken med överlämningen mellan projektering och
produktion menar vi att det hade varit en fördel om minst en av de som är med i
projekteringsgruppen senare också ska vara med att driva produktionen. Denna
person bör komma från, eller ha god insikt i produktionens tillvägagångsätt samt
besitta en bred kunskap, vilket medför att denne kan vara med och påverka flera
yrkesgrupper. Tanken med att i projekteringen involvera en person från
produktionen är bland annat att denne ska bidra till att de lösningar som väljs är
lättare att utföra i produktionsskedet.
När projektet har övergått till produktion, kommer den personen som var med
under projekteringen ha en god översikt på de arbeten som ska utföras, men
också veta varför de olika lösningarna har valts. Ett sätt kan vara att vid större
projekt låta en entreprenadingenjör med erfarenhet av kalkyl göra kalkylen för
att sedan övergå i rollen som entreprenadingenjör och på så vis få med hela
processen.
Vi tror att detta kan bidra till att problematiken med övergången mellan
projektering och produktion kan reduceras eller förmildras.
Att involvera en person får produktionen kan också vara med att bidra till
problemställningen som behandlas i 7.4 Hur problemet med att inte
säkerhetsreglerna efterföljs kan förbättras. Efter som att denne då kan hjälpa till
med att välja lösningar som i större grad är säkrare att utföra.
Detta lösningsförslag styrks av utfallet för enkätstudien fråga åtta, se figur 9. Det
syns tydligt att respondenterna anser att deras eget arbete hade underlättats om
de fick möjligheten att delta i projekteringen.
8.4 Hur problemet med att inte säkerhetsreglerna efterföljs kan förbättras
När det gäller att följa säkerhetsregler så är detta något vi anser hela
byggbranschen ska bemöta med nolltolerans, detta eftersom att byggbranschen
är full av riskfyllda arbetsmoment. Arbetsmiljö är en mycket viktig del under
produktionen av bygget vilket medför att säkerhetstänket ska genomsyra hela
byggprocessen, dvs. från projektering till den enskilda hantverkaren som utför
arbetet.
För att de aktörer som är verksamma på byggplatsen ska ta säkerheten seriöst
bör konsekvenser för att bryta mot säkerhetsregler vara en del av kontraktet.
Vi menar att det skulle införas ett pricksystem, där de som inte följer
säkerhetsreglerna får en prick. Då upprepade överträdelser av säkerhetsreglerna
medför att individen blir bortvisad får byggplatsen, eller att företaget individen
arbetar för får betala böter till de som ansvarar för säkerheten på byggplatsen.
För att minimera risken med de olika arbetsoperationerna som är speciellt
riskfyllda, krävs det att dessa planeras. Ett riskfyllt moment som planeras väl kan
förmildra eller eliminera riskbilden. God planering av denna typ av arbete vill på
det viset vara med på att reducera risken och där med risken för att
säkerhetsreglerna bryts.
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Vi tror att grunden till att säkerhet i vissa fall nedprioriteras kan vara tidspress.
Om de som ska utföra arbetet är under tidspress finns det kanske inte tid till att i
förväg gå igenom den specifika arbetsuppgiften och identifiera aktuella
riskmoment.
För att undgå detta ska säkerhet vara en del av framdriftsplaneringen. Så att man
i god tid kan värdera riskbilden för de kommande arbetsmomenten, och därmed
göra nödvändiga tilltag för att reducera eller eliminera risker.

8.5 Summering
När två eller fler aktörer ska samarbeta går det oftast till på olika sätt. Detta
samarbete ser alltid olika ut beroende på de berörda parterna. Med detta menar
vi att resultatet som framkommit ur denna studie får anpassas beroende på vilka
aktörer som medverkar i samarbetet. Individernas personligheter måste alltid
beaktas för att skapa ett så effektivt samarbete som möjligt.

9. Självkritik och förslag till fortsatta studier
Branschen varierar med tid och eftersom att studien genomfördes under en
begränsad tid finns det utrymme för fortsatta studier inom ämnet, vilket
kommer att presenteras i detta kapitel.
9.1 Självkritik
När vi utförde vår studie använde vi oss inledningsvis av intervjuer. Under
intervjuerna fick vi en god bild av hur våra respondenter såg på den
problematiken som uppstod i deras del av processen. Denna bild skilde sig
beroende av vilken del av branschen vi pratade med. Vilket är ganska naturligt
eftersom att olika branscher kräver olika förutsättningar för att utföra sitt
arbete.
När vi efter intervjuerna utformade enkäten var det då svårt att ta fram en enkät
för varje bransch, med samma frågor som sedan kan viktas mot varandra.
För att ta fram bra lösningar på problematiken bör dessa lösningar vara
branschanpassade eftersom de olika branscherna kräver olika förutsättningar
för att kunna utföra sitt arbete.
Under vår enkätstudie valde vi att dela ut dessa på byggarbetsplatser samt att
skicka ut dem till de som medverkat under intervjurena men också att besöka
företag där vi delade ut enkäter. Då examensarbetet omfattar 15hp medförde
detta att antalet svar som samlades in begränsades.
En annan aspekt som bör tas i beaktning är att denna studie är utförd på
entreprenörer i Halland. Kanske hade den fått ett annat utslag om den
genomförts i andra delar av Sverige.
Det var även vår avsikt att utföra uppföljningsintervjuer för att diskutera de
förslag som vi presenterat för branschen. Detta för att förslagen skulle bli så bra
anpassade som möjligt samt att de skulle gå att implementera i industrin. På
grund av tidsbrist var detta inte möjligt att genomföra.
9.2 Förslag till fortsatta studier inom ämnet
Det vi gärna hade velat göra men dessvärre inte hade tid till var att tillämpa de
förslag på förbättringar vi kommit fram till i praktiken, genom följa ett eller flera
projekt där dessa förbättringsförslag prövas.
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Eftersom att arbetet är utfört under en begränsad tid, samtidigt som branschen
helatiden förändras medför också detta att problematiken förändras, vilket
medför att nyckelfaktorerna i samarbetet också kan komma att förändras.
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