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Sammanfattning 
Byggbranschen anses vara en konservativ bransch både vad gäller teknik och samarbetsformer. Det 

oerhörda trycket på byggbranschen och det stora antalet byggprojekt som utförs idag gör att en del 

komplikationer uppstår. Detta kan bl. a. bero på tidsbrist, kompetensbrist och samarbetsproblem. 

I vissa projekt fungerar samarbetet utmärkt mellan projektets olika parter men i allt för många projekt 

är samarbetet mellan parterna bristfällig. Detta kan medföra ”onödiga” ekonomiska och eller 

tidsmässiga konsekvenser. 

I samhället idag är kommunikation nyckeln till ett lyckat samarbete. Även i byggbranschen belyses 

kommunikation som en nyckel till ett lyckat projekt. 

Branschen är i ett läge där denna debatt är intressant men ännu inte riktigt kommit upp på bordet. Vårt 

mål med projektet är att väcka denna debatt och undersöka hur samarbetet mellan parterna egentligen 

fungerar, varför det fungerar/inte fungerar och hur det eventuellt kan förbättras. 

I examensarbetet granskas samspelet mellan de 4 aktörerna Beställare, Projektledare/Byggledare, 

projekterande Konsult och Entreprenör för att utreda vad som ibland skapar denna 

kommunikationsbrist och samarbetsproblem. Genom intervjuer och empiriska undersökningar har vi 

skapat oss en uppfattning om hur parterna uppfattar samarbete och kommunikation i tidigare och 

nuvarande projekt. Vad har de saknat? Vad tycker de fungerar? Hur skulle de vilja samarbeta och 

utveckla kommunikation till det bättre?  

Som en stöttepelare till intervjuerna har en elektronisk undersökning gjorts där 113 svar redovisats, 

behandlats, analyserats. De som fått tillgång till den elektroniska undersökningen är de företag där 

intervjuerna gjorts samt tjänstemän från ett ytterligare tiotal olika företag med varierande storlek och 

omsättning. 

Utifrån intervjuerna och den elektroniska undersökningen kan vi konstatera att den generella synen 

mot andra parter i ett byggprojekt är mycket god med några få reservationer. Utefter den frågeställning 

vi gjorde inledningsvis kan vi nu konstatera att entreprenadform har mindre betydelse för 

kommunikation och samarbete i ett projekt. Dock har vi kommit fram till att det existerar vissa 

nyckelord för att uppnå god kommunikation och ett gott samarbete i ett projekt. Nyckelorden vi har 

kommit fram till är: starten i ett projekt, gemensamma mål, personkemi, beslutskraft, tydlighet och 

kunskap.  
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Abstract 
The construction industry is considered to be a conservative industry both in technology and forms of 

cooperation. The immense pressure on the construction industry and the large number of construction 

projects that are currently being undertaken in a number of complications arise. This may be due to 

time constraints, skill shortages and cooperation problems. 

In some projects the cooperation between the project partners works very well, but in too many 

projects the collaboration between the parties is inadequate. This can result in "unnecessary" financial 

and or timing implications. 

In society today, communication is the key to a successful cooperation. Even in the construction 

industry communication are highlighted as a key to a successful project. 

The industry is in a position where this debate is interesting but not yet being highlighted. Our goal 

with this study is to bring this debate and examine how cooperation between the parties really works, 

why it works/does not work and how it might be improved. 

The thesis examines the interplay between the four actors Client, Project Manager/Construction 

Manager, project planning Consultant and Contractor to investigate what sometimes creates this lack 

of communication and cooperation problems. Through interviews and empirical studies, we have 

created an impression of how the parties perceive cooperation and communication in past and current 

projects. What have they missed? How do they work? How would they like to work together and 

develop communication for the better? 

As a mainstay of the interviews, an electronic survey carried out in which 113 responses recorded, 

processed, analyzed. Those who had access to the electronic survey are companies where the 

interviews made and officers from an additional ten different companies of varying size and turnover.  

Based on the interviews and the electronic survey, we can conclude that the general perception to 

other parties on a construction project is very good with a few reservations. Along the issue we did 

initially, we can now conclude that the contract form is less important for communication and 

collaboration in a project. However, we have concluded that there are certain keywords in order to 

achieve good communication and good cooperation in a project. The key words we've come up with 

is: the start of a project, shared goals, personal chemistry, decisiveness, clarity, and knowledge. 
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Förord 

Vi vill tacka alla de 14 personer som vi har intervjuat i denna studie samt alla som tagit sig tid att 

svara på vår elektroniska undersökning. Att vi har fått möjligheten och tiden till att komma till företag 

och träffa dessa personer i deras hektiska schema har betytt väldigt mycket för oss och för vår studie. 

Ett tack riktas även till de som hjälpt oss sprida den elektroniska undersökningen på företagen som har 

möjliggjort ett stort svarsdeltagande som annars hade varit svårt att uppnå. 

Vi vill även tacka våra två handledare, Gunnar Eriksson på Q-gruppen och Anders Wengelin på KTH. 

Gunnar har gett oss otroligt mycket hjälp med kontakter och vägledning och Anders har hjälpt oss med 

skrivande, analyser och motivation för vårt arbete i denna studie.  
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Inledning 
Från egna reflektioner efter de kontakter vi haft under vår studietid genom studiebesök, gästföreläsare, 

lärare och så vidare anser vi byggbranschen vara en konservativ bransch både vad gäller teknik och 

samarbetsformer. Det oerhörda trycket på byggbranschen och det stora antalet projekt som utförs idag 

gör att en del komplikationer uppstår. Faktorer kan bland annat vara tidsbrist, kompetensbrist, 

samarbetsproblem och kommunikationsproblem.  

I vissa projekt fungerar samarbetet utmärkt mellan projektets olika parter men i allt för många projekt 

är samarbetet mellan parterna bristfällig. Vilket kan medföra ”onödiga” ekonomiska och eller 

tidsmässiga konsekvenser.  

Funderingar på varför samarbetsproblem uppstår i projekt tror branschen har sina rötter i bristande 

kommunikation. Idag när kommunikationstekniken hastigt utvecklats finns det nu ett stort antal 

möjliga kommunikationsmetoder- och verktyg. Därför förväntas att innehållet i kommunikation bör 

vara bättre än vad den är tack vare att möjligheten att uttrycka sig tydligare och snabbare nu finns. Det 

är detta som ligger till grund för denna studie, där kommunikations- och samarbetsproblem skall 

identifieras, kartläggas och diskuteras från olika parters perspektiv. Kan entreprenadformen i ett 

projekt vara avgörande för hur kommunikationen kommer att fungera? Kan innehållet i kontrakt, 

exempelvis ersättningsform påverka hur kommunikation och samarbete fungerar? Kan parternas 

intresse över projektet och projektets framskridande vara avgörande? 

Bo Carlsson och Per-Erik Josephson har i sina rapporter ”Kommunikation i byggprojekt – 

Verkligheter och möjligheter” [1] och fortsättningen av denna ”Kommunikation i byggprojekt – 

Perspektiv på öppenhet i processen” [2], fastställt att kommunikation har stor betydelse för hur ett 

byggprojekt utvecklas, framskrider och färdigställs på ett effektivt sätt. I dessa studier konstateras 

även att den som har en betydande roll för kommunikationen i ett projekt är Beställaren. Därför är det 

för oss intressant i denna studie att även iaktta andra parter i ett projekt, såsom Projektledare, 

Byggledare, projekterande Konsult och Entreprenörer. 

Studiens mål är att kartlägga, utifrån kommunikations- och samarbetsperspektiv, hur dessa faktorer 

kan utvecklas för att främja byggbranschen i framtiden. Kartläggning i detta fall innebär att konstatera 

samt finna vilka entreprenadformer som kan medföra kommunikationsproblem i ett projekt, men även 

vilka kontraktsformer som kan sätta käppar i hjulet för framskridandet av ett projekt. 

Studien omfattar bygg- och anläggningsprojekt. Kommunikation och samarbete är alltid viktigt oavsett 

målformuleringar, arbetsuppgifter, individer för att få till ett framgångsrikt projekt oavsett bransch. På 

detta sätt möjliggör denna studies struktur, upplägg och faktainnehållet att även andra branscher skall 

kunna ta del av information och kunskap som här redovisas. Studien innehåller grundliga termer och 

förklaringar för att förtydliga hur parter och entreprenadformer fungerar och arbetar så innehållet 

förväntas bidra till en förståelse av såväl mer initierade som mindre initierade personer i bygg- och 

anläggningsprojekt.  

Kommunikation och samarbete är stort och komplext och i denna studie har vi fokuserat på 

kommunikation mellan Beställare, Projektledare, Byggledare och Entreprenör i byggprojekt. Studien 

omfattar 14 intervjuer, där 4 Beställare, 4 Projektledare/Byggledare, 4 projekterande Konsulter och 4 

Entreprenörer har intervjuats på respektive arbetsplats. I två av intervjuerna representerade personen 

två parter, därav 14 intervjuer men 16 parter. Dessa 14 personer har erfarenhet från tidigare eller 

nuvarande projekt och har valts av uppdragsgivaren, Q-gruppen. 
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Utöver intervjuer så har en elektronisk undersökning gjorts. Syftet med den är att från tre 

branschsidors perspektiv undersöka om det finns samband mellan entreprenadform och 

kommunikation/samarbete samt om kommunikation/samarbete uppfattas fungera bättre eller sämre 

mot en viss part eller branschsida. Undersökningen är bred och överskådligt klargör hur parter 

uppfattar varandra i ett projekt med avseende på kommunikation och samarbete. Deltagare har även 

haft möjlighet att fritt framföra valfria åsikter och erfarenheter om kommunikation och samarbete i 

byggbranschen. Data från denna undersökning behandlas i denna studie och resultatet kompletterar de 

14 intervjuer som gjorts. 
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Genomförande 
Genomförandet i detta projektarbete har skett och redovisas i tre delar. Litteraturstudier som DEL I. 

DEL II är personliga intervjuer samt en elektronisk undersökning och DEL III, sammanställning och 

analys av intervjuer och undersökning.  

DEL I - Introduktion 

Litteraturstudier 

För att ha förmågan att driva en intervju och samtal med branscherfarna bestod studiens inledning av 

litteraturstudier inom framförallt hur byggprocessen sker och hur den fungerar. Vad finns det för 

entreprenadformer? Hur fungerar dessa? Kan kommunikation och samarbete i projekt påverkas av 

dessa? Litteraturstudierna ökade vår kunskap så att intervjuer och samtal skedde under en naturlig 

stämning. Sammanställning av relevanta litteraturstudier presenteras i DEL I, se nästa avsnitt. 

DEL II - Resultat 

Intervjuer 

För att kunna jämföra de 14 intervjuerna likvärdigt och hålla oss inom våra avgränsningar skapades en 

underlagsmall. Mallen bestod av ett antal frågor och utformades tillsammans med våra handledare. 

Inför varje intervju översändes en beskrivning om vad denna studie omfattar samt underlagsmallen för 

intervjun till personen som skulle intervjuas. Underlagsmallen skickades till personen i god tid så att 

denne i lugn och ro fick möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Se underlagsmall i bilaga 1. 

Avsikten med intervjun var att den intervjuade personen skulle få möjlighet att lyfta sina åsikter inför 

oss i en öppen atmosfär. Alla intervjuade personer har därför fått möjlighet att vara anonyma med sina 

åsikter. För att få en bra diskussion samt hålla intervjun inom bestämt avgränsningsområde användes 

underlagsmallen endast som ett stöd att styra in intervjun på rätt spår. Intervjun var mer en portal för 

den intervjuade att få chans att berätta om erfarenheter och åsikter än en ren intervju.  

Sammanställning av intervjuer 

Direkt efter varje avslutad intervju sammanställdes resultatet av oss i ett textdokument. Intervjuerna 

diskuterades och analyserades av oss sinsemellan för att få en försäkran om att vi tolkat frågor och 

svar på samma sätt.  

När samtliga 4 intervjuer för varje part genomförts, ställdes varje intervju mot varandra för att finna 

likheter och olikheter. Gemensamma nämnare för intervjuerna ställdes upp och för att klargöra dessa 

målades en tankekarta upp för alla de 4 parterna, Beställare, Projektledare/Byggledare, projekterande 

Konsult och Entreprenör. Tack vare detta gavs en klar bild om vad som sagts och vad som är värt att 

behandla i studien. Med tankekartans hjälp kunde även presentation för varje parts kapitel struktureras 

upp med tydliga rubriker som gjorde att studien hölls inom avgränsningarna. Denna presentation 

redovisas i DEL II. Tankekartorna redovisas i bilaga 2 till 5. 

Elektronisk undersökning 

Den elektroniska undersökningen är skapad med en tjänst Google Forms från Google som är gratis 

och lätt att använda. Då byggbranschen är en tidspressad bransch gjordes undersökningen enkel att 

medverka i och frågorna lättbesvarade för att få största möjliga svarsdeltagande. Efter diskussioner 

med handledare föll det sig lämpligt att ställa 6 st frågor av enklare karaktär. Frågorna i 

undersökningen ges i bilaga 6 och de kommentarer som inkommit från undersökningen redovisas i 

bilaga 7. 
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Då målet med undersökningen var att få insyn i hur olika parter ser på samarbetet och kommunikation 

från olika sidor av branschen separerades svaren från Beställar- och Entreprenörsidan samt från den 

projekterande Konsultsidan för att lättare kunna jämföra dessa. Vi har medvetet valt att gradera 

svarsalternativen på en fyrgradig skala. Detta för att en risk att svar hamnar i mittenalternativet finns, 

det vill säga på tre vid femgradig. Detta gör även att svarsdeltagaren måste i en större grad ta ställning 

till frågan. 

Kontakt med några av de större bygg- och konsultföretagen samt stora Beställare verksamma i Sverige 

gjordes. Vi har även framfört undersökningen till de personer på de företag vi har intervjuat. 

Sammanställning av elektronisk undersökning 

När Google Forms används, samlas svaren från undersökningen automatiskt i ett Exceldokument. 

Utifrån detta skapar programmet en enklare grafisk presentation över resultatet. Något som utnyttjades 

till hjälp när sammanställning och analys genomfördes. I detta avsnitt presenteras data från den 

elektroniska undersökningen. 

DEL III – Analys och slutsats 

Analys av intervjuer 

I analyserna lyfter vi fram de punkter som framförts av varje part under intervjuerna. Detta för att 

sedan kunna dra slutsatser utifrån det som framförts. 

Analys av elektronisk undersökning 

Data från den elektroniska undersökningen ger oss ytterligare komplement för vad som redogjorts 

under intervjuerna. Undersökningens data fungerar som en grund till analysen av intervjuerna. I detta 

avsnitt presenteras den data som används. 

Slutsats och rekommendationer 

Utifrån det som lyfts fram i analyserna från intervjuerna och den elektroniska undersökningen 

redovisas här gjorda slutsatser och rekommendationer. 
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Vilka deltar i ett byggprojekt? 

Byggherre 

Enligt Plan- och Bygglagen är Beställaren den som för egen räkning utför och eller låter utföra en 

byggnad, byggnadsdel, anläggning [3]. 

Byggherren även kallad Beställaren är den som kommer stå som ägare av byggnadsverket när detta är 

färdigställt. I de fall där Beställaren inte bygger själv, kan denne skapa ett entreprenadavtal för att ta 

hjälp av en eller flera Entreprenörer, avseende produktion. I detta fall finns det därmed två parter. 

Beställaren och Entreprenören [4]. 

Inledningsvis är det Beställaren som startar och organiserar byggprojektet. Vanligast är att Beställaren 

behöver hjälp före byggstart av en Projektledare. Denne leder projektet i samarbete med Beställaren 

under projektets gång. Det är dock Beställaren som står för de avgörande besluten, godkänna eller 

underkänna, de förslag som kommer från Projektledaren [4]. 

Beställaren är den som bestämmer hur projektet skall genomföras. Här kan nämnas vilka resurser som 

ska användas och skaffas, när olika aktiviteter skall starta respektive sluta samt vilka ekonomiska 

villkor som skall gälla. [4] 

Konsult 

I byggprojekt utförs olika uppdrag där experter mot ersättning anlitas för att utföra dessa, så kallade 

konsulter. Typiska uppdrag för en konsult är utrednings-, program- och projekteringsuppdrag men 

konsulter kan även vara inriktade på projektledning, planering, kalkyler, kontroll och besiktningar [4]. 

Projektets omfattning spelar en stor roll för hur många konsulter som är inblandade. Stora och 

komplicerade projekt kräver flera personer för att utföra en del arbetsuppgifter medan mindre projekt 

kräver att en och samma person kan lösa flera uppgifter i projektet [4]. 

Projektledare 

Projektledare är en ansvarig person eller grupp som tar hand om Beställarens uppgift att leda 

byggprojektet under projektering- och produktionsskedet. Projektledaren är vanligen en extern 

Konsult. Det är Beställaren som anlitar en Projektledare, egen eller inhyrd. I uppgiften ingår att 

planera, organisera, samordna, hantera upphandling av Konsulter och Entreprenörer, bevaka 

Beställarens kvalitets- och miljökrav, kontakta myndigheter samt beräkna, bevaka och följa upp 

byggprojektets kostnader. Det är även Projektledarens ansvar att planera, utforma och genomföra 

lämpliga samordningsrutiner. Ett exempel på en samordningsrutin är hur varje projektör hålls 

informerad om de övrigas arbete [4]. 

Projekteringsledning 

När större byggprojekt utförs är det vanligt att en särskild Projekteringsledare anlitas. Denna planerar 

och samordnar projekteringsarbetet. Projektering utförs av olika teknikkonsulter, såsom Arkitekt samt 

VVS- och Elkonsulter med mera. Vid behov knyts även andra specialister till projektet, såsom 

köksutrustning vid husprojekt, maskininstallation, inredning, mark och så vidare [4]. 

Entreprenör 

Entreprenörer är de som utför byggandet, produktframställningen i ett projekt. Det är Beställaren som 

förhandlar och anlitar Entreprenörer. Detta kan göras på flera olika sätt beroende på vilken 

entreprenadform och kontraktsform [4].  



 

 

7 

Byggledare 

När en Entreprenör upphandlas och även under byggskedet brukar en Byggledare, med erfarenhet av 

byggproduktion anlitas. Byggledarens huvudsakliga arbetsuppgift är att bevaka och kontrollera att 

kontraktsvillkoren uppfylls under produktion samt vara kontaktperson mellan Beställare/Projektledare 

och Entreprenör [4]. 
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Entreprenadformer 
Inför ett byggprojekt är det viktigt att Beställaren antingen själv eller tillsammans med en 

Projektledare, eller motsvarande befattning, bestämmer hur samarbetet skall organiseras och under 

vilka kontraktsformer byggprojektet skall genomföras. Därför kommer här en förklaring över de olika 

entreprenadformer som idag oftast ligger till grund för vilka samarbetsformer som råder i ett 

byggprojekt [4]. 

Utförandeentreprenad 

Byggprocessens första faser, utredning samt projektering, utförs med hjälp av Konsulter. Dessa 

Konsulter tar fram färdiga bygghandlingar. När bygghandlingarna är klara upphandlas Entreprenörer 

som utför själva byggproduktionen. Entreprenörens ansvar är att utföra arbetet utefter de ritningar och 

beskrivningar som projekterats fram vid projekteringen [4] [5]. 

Om en Entreprenör har ansvaret för en ovan nämnd Utförandeentreprenad, är det en 

Generalentreprenad. Däremot om flera Entreprenörer ansvarar för sina respektive ansvarsområden 

kallas detta för en Delad entreprenad. En blandning av dessa två entreprenadformer är en s.k. 

Samordnad generalentreprenad. Denna entreprenadform verkar som Delad entreprenad vid 

upphandling och som Generalentreprenad i byggproduktionsskedet [4] [5]. 

Ansvaret hos Entreprenören är att följa ritningar och beskrivningar. Entreprenören har ett s.k. 

utförandeansvar [4] [5]. 

Vi utvecklar ytterligare innebörden av de olika formerna av Utförandeentreprenad i följande avsnitt. 
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Generalentreprenad 

Det som skiljer en Generalentreprenad från nedan nämnd entreprenadform Delad entreprenad är att 

endast ett förfrågningsunderlag som omfattar hela byggprojektet görs (i en Delad entreprenad görs 

förfrågningsunderlag till varje Entreprenör). Den Entreprenör som i sin tur får beställning på 

entreprenadarbetena kallas Generalentreprenör. De övriga entreprenaderna blir Underentreprenader till 

Generalentreprenören. I denna entreprenadform har Beställaren endast ett avtal och en part att 

samarbete med under byggproduktion. Det är Generalentreprenören som ansvarar för samordningen 

mellan Entreprenörerna [4].  

 

 

 

Samordnad generalentreprenad  

En Samordnad generalentreprenad har tagit tillvara fördelarna hos de båda entreprenadformerna Delad 

entreprenad och Generalentreprenad. Upphandlingen för en Samordnad generalentreprenad sker i två 

steg där steg ett, upphandlingen av Entreprenörer, sker på samma sätt som i en Delad entreprenad. 

Steg två är att den nu blivande Generalentreprenören tar över Beställarens kontrakt med övriga 

Entreprenörer. De blir nu Underentreprenörer. Viktigt att påpeka här är att det dock är Beställaren som 

bestämt och upphandlat vilka Entreprenörer som skall medverka i byggproduktionsskedet samt 

samarbeta med Generalentreprenören [4]. 

Denna entreprenadform ger Beställaren en god överblick, inflytande över val av Entreprenörer och 

kontroll av kostnaderna vid varje upphandling, samtidigt som samordningsansvaret inte ligger kvar 

hos Beställaren själv utan nu hos Generalentreprenören. Vid upphandling i en Samordnad 

generalentreprenad skall samtliga tillfrågade anbudsgivare informeras att entreprenadformen är 

Samordnad generalentreprenad. [4].  
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Delad entreprenad 

I en Delad entreprenad är det som ovan nämnt Beställaren som anlitar flera Entreprenörer som var och 

en har eget ansvar för sina arbetsuppgifter i byggproduktionen [4]. 

Här är det Beställaren som har i arbetsuppgift att sammanställa förfrågningsunderlag, infordra och 

utvärdera anbud och sluta avtal med varje Entreprenör som lämnat det mest fördelaktiga anbudet. När 

detta är avslutat, byggproduktionen startat så är det Beställarens ansvar att samordna alla de olika 

Entreprenörerna då de sinsemellan inte har något avtal. I vissa fall kan Beställaren och Entreprenörer 

komma överens om att detta ansvar överlåts till någon enstaka Entreprenör. Denna Entreprenör kallas 

då Huvudentreprenör [4]. 
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Totalentreprenad 

När Beställaren låter en Entreprenör utföra både projektering samt produktion kallas detta för 

Totalentreprenad. Beställaren definierar krav på funktion och standard på den färdiga produkten i 

förfrågningsunderlaget [4] [5]. 

Anbudet från Entreprenören måste vara mer detaljerat än vid andra entreprenadformer då anbudet 

innehåller pris, utseende, utformning, standard etc. Därför använder Entreprenören sig av hjälp från 

Arkitekt och Konsulter för att kunna ta fram ritningar samt beskrivningar som visar hur projektet skall 

utformas, konstrueras och produceras [4] [5]. 

Den som får beställningen från Beställaren kallas för Totalentreprenör. Totalentreprenören skall efter 

vunnen anbudsgivning låta sina projektörer projektera färdigt samt utföra byggproduktionen. 

Upphandling av Underentreprenörer görs precis som vid en Generalentreprenad (se ovan) [4] [5]. 
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Ersättningsformer 

Fast pris 

Fast pris innebär som det låter att Beställaren och Entreprenören avtalar ett fast pris för bygget. 

Entreprenören måste därför göra kalkyleringar utifrån ritningar, beskrivningar och annat material som 

finns i förfrågningsunderlaget och fås av Beställaren. Med påslag för vinst och risk kan Entreprenörer 

därefter ge ett anbud till Beställaren. Vid fast pris vet alltså Beställaren vad han kommer behöva 

betala. Det är dock viktigt att poängtera att priset kan komma att öka vid oförutsedda kostnader som 

uppkommer av till exempel myndighetsbeslut och ofullständiga bygghandlingar. [4] [6] 

Indexreglering 

Under byggprojekt som pågår under en längre tid kan betydande kostnadsändringar ske. Därför kan 

indexreglering avtalas vilket innebär att priset korrigeras enligt ett index. Det sker vid fast pris och i de 

flesta fall används E84 som står för entreprenadindex 84. Entreprenören får då ersättning för 

kostnadsökningar som skett under byggtiden. [4] [6] [7] [8] 

Löpande räkning 

Löpande räkning innebär att Entreprenören får betalt efter redovisning av nedlagda kostnader. 

Vanligen sker utbetalningarna varje månad då Entreprenören kan styrka vilket arbete som har utförts. 

Entreprenören får betalt för produktionskostnader (till exempel arbete, material, arbetsledning, bodar 

med mera) och entreprenörsarvode där bland annat vinst, risk och centraladministration ingår. [4] [6] 

Incitamentsavtal 

Vid ett incitamentsavtal får Entreprenören en ”premie” om denne bygger billigt, snabbt eller presterar 

bra. Incitament kan även ses som en morot för Entreprenören. Incitament finns vanligen i tre olika 

typer. Konstandsincitament, tidsincitament och prestationsincitament [4] [6]. 

ÄTA-arbeten 

ÄTA-arbeten står för Ändringar och Tilläggsarbeten eller Avbeställning. Beställaren har rätt till 

kostnadsavdrag för avgående arbeten och Entreprenören har rätt till ersättning för tillkommande 

arbeten. [4] [6] 

Á-priser 

Á-priser betyder pris per enhet eller styckpris. Entreprenören upprättar en á-prislista för alla moment 

under bygget (till exempel arbete och material). Á-prislistan är bindande och används vid prissättning 

av tillkommande och avgående arbeten. [4] [6] 
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DEL II 

 

Resultat 
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I sammanställningen av intervjuerna benämner vi de 4 intervjuade personerna från varje part som 

Beställaren, Projektledaren/Byggledare, den projekterande Konsulten samt Entreprenören. 

Beställarens perspektiv 
I denna studie är intervjuerna gjorda med 4 personer från 4 olika företag representerade från 

Beställarsidan. Deras erfarenhet varierar från att vara förstagångsbeställare till att ha mångårig 

erfarenhet av bygg- och anläggningsprojekt. Företagen arbetar i den offentliga och kommersiella 

sektorn och intervjuade personer har befattningar som Beställare, Byggledare och Projektledare. 

Entreprenadformer 

Enligt Beställaren finns det olika fördelar med olika entreprenadformer med avseende på 

kommunikation och samarbete, berättade de i intervjuerna. Det som lyfts upp är entreprenadformerna 

Totalentreprenad, Generalentreprenad och Delad entreprenad. 

I Totalentreprenader krävs det att Entreprenören tar ett ansvar för att kommunicera med Beställaren på 

grund av att Entreprenören är med och projekterar. Ytterligare en fördel med Totalentreprenader är att 

Entreprenören måste skaffa sig en bra bild och förståelse över projektet och det menar de intervjuade 

Beställarna skapar goda förutsättningar för att kommunikationen och samarbete skall bli bra. Ännu en 

fördel med Totalentreprenader är att redan i tidigt skede kommer Entreprenör in i organisationen och 

kan bidra med sina kunskaper angående produktion och så vidare. Detta gör att tydligheter och 

förståelse skapas lättare och snabbare anser Beställaren. 

Dock ställs höga krav på projekteringsteamet i denna entreprenadform och detta fungerar inte alltid 

bra belyser Beställaren. 

Ansvar för alla handlingar är det som lyfts upp från Beställaren angående Generalentreprenader under 

intervjuerna. Det är viktigt för Beställare att inse att de själva har ansvaret för att handlingar görs 

korrekta. Ansvaret här gör att det krävs från Beställaren själv att göra sig förstådd och kommunicera 

väl med projekterande Konsulter och andra parter i projektet så att projektet slutar med den produkt 

som Beställaren vill ha. 

En ovanlig entreprenadform är Delad entreprenad. Denna är ovanlig menar Beställaren under 

intervjuer då entreprenadformen kräver en extremt kunnig Beställare. Vid Delad entreprenad menar 

Beställaren att en klar bild och klara mål om hur projektet skall genomföras krävs och därmed en god 

kunskap från Beställaren. Kommunikation och samarbete i denna entreprenadform är väldigt viktig 

och resultatet av projektet med denna form blir väldigt bra tack vare detta. 

Förutom att det krävs en stor kunskap i Delad entreprenad, krävs ett stort ansvarstagande från 

Beställaren också som lyfts under intervjuerna. 

Ersättningsform 

Det som Beställaren lyft upp angående hur ersättningsformer kan påverka kommunikation och 

samarbete i ett projekt under intervjuerna lyfts här upp i det tre kategorierna; löpande räkning, fast pris 

och risk. 

Löpande räkning med ett incitament tycker Beställaren ger en väldigt öppen dialog kring hur 

ersättning skall ges under projektet. Detta skapar en god förutsättning för att kommunikationen och 

samarbetet skall fungera bra under resten av projektet menar Beställaren. 
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I projekt med fast pris som ersättningsform menar Beställaren att detta skapar ett samarbete under 

tryckta förhållanden. Ersättningsformen fast pris innebär att lägst pris oftast vinner i en anbudstävling. 

Detta lyfter Beställaren upp som en risk för att ersättningsformen skapar en press redan i projektstart 

på grund av att priset och Entreprenören kommit till under pressade förhållanden. Dessa förhållanden 

ger ingen bra miljö i projektet med avseende på kommunikation och samarbete lyfter Beställaren fram. 

Projektören 

Under intervjuerna lyfter Beställaren många åsikter kring hur kommunikation och samarbete fungerar 

mellan parter i ett projekt. Bland andra så nämns Projektören, eller projekterande Konsulten som en 

part där Beställaren önskar att kommunikationen kunde förbättras. Beställaren menar att i ett projekt är 

det viktigt att alla parter är införstådda i vilka roller som finns, att organisationen jobbar åt samma håll 

och att alla vill att projektet ska nå det gemensamma målet som sätts upp i inledningen av projektet. 

Beställaren upplever att Projektören under alltför många projekt försvarar sina handlingar för mycket. 

Detta gör att ett stop i kommunikationen skapas och onödiga diskussioner tar över arbetet i projektet i 

för många tillfällen. Med detta menar och önskar Beställaren att det vore bra om Projektör vid sådana 

tillfällen lyssnar till vad som önskas och vilka mål som existerar i projektet.  

Entreprenören 

Beställaren påpekar under intervjuerna att det är viktigt att alla parter visar förståelse för varandras 

roller och parter i ett projekt. Bland annat är det viktigt att Beställaren i många projekt sätter sig in i 

främst Entreprenörens roll för att deras bransch är oerhörd pressad och tuff. Finns en förståelse från 

Beställarsidan så har Beställare märkt att samarbetet och kommunikationen mellan dessa parter 

förbättras och blir väldigt bra i projekten. 

En bidragande orsak till att kommunikation och samarbete i projekt fungerar bra är att Entreprenören 

litar på sin produktionskalkyl, enligt Beställaren. Om Entreprenören visar tro på sin produktionskalkyl 

fungerar samarbetet mycket bättre och Beställaren känner då ett förtroende för Entreprenören. 

Samarbetet fungerar bättre då tack vare att Entreprenören inte jagar extraräkningar i vart och vartannat 

besked eller lusläser kontraktshandlingar för att hitta minsta fel. 

Kommunikationsvägar 

Under intervjuerna diskuterar Beställaren väldigt ofta vikten av den personliga dialogen. En personlig 

dialog skapar ett förtroende för varandra på ett annat sätt än vid mail, telefon och så vidare. 

Förtroendet är något som är otroligt viktigt för lyckad kommunikation och samarbete. 

Förutom att ett förtroende byggs upp under personliga dialoger anser Beställaren även att en ärlighet 

och öppenhet skapas under de personliga mötena. Det är mer effektivt och frågor ställs och klargörs på 

ett mycket bra sätt tycker Beställaren under intervjuerna. 

Beställare pratar om vilken oerhörd mängd mail som idag skickas. På grund av att det förekommer så 

mycket mail och väldigt mycket information sprids genom detta så lyfter Beställaren upp att det 

primära i mail är att formulera sig rätt. Formulera sig rätt är primärt för att göra sig förstådd och för att 

kommunikation och samarbete skall bli lyckat tycker Beställaren. 

I mailanvändandet anser Beställaren att maildisciplinen måste ökas inför framtiden. För många mail 

skickas till oberörda parter och personer kopplas in i mailtrådar som inte behöver kopplas in. Mail är 

ett väldigt bra kommunikationsverktyg anser Beställaren, dock gäller det att varje individ går till sig 

själv och skaffar sig en disciplin för hur mail skall användas. 
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Kunskap 

Kunskap är en oerhörd viktig faktor och egenskap hos Beställaren som är viktig för att ett projekt skall 

få en bra inledning och målgång. Detta pratar Beställaren själv om under intervjuerna och poängterar 

att detta är något de lär sig för varje projekt. 

Beställaren menar att det framförallt är inledningen av projektet som blir positiv när kunskap finns. 

Parter kliver då in i projektet med en god anda. Kunskapen hos Beställaren gör att bygghandlingar blir 

lättare att projektera för Konsulten och tydligare för Entreprenören. En nyckel här menar Beställaren 

är att de själva har en förståelse för betydelsen av bygghandlingar. Beställaren lyfter även fram inom 

detta område att de söker en bekräftelse kring att alla inblandade parter förstår arbetsuppgiften och att 

den skall göras på det sätt som Beställaren vill. Allt detta menar Beställaren ger ett väldigt bra resultat 

för projektet. 

En kunskap som Beställaren lyfter fram under intervjuerna är även hur primär en gemensam målbild 

är. De pratar om att finns en gemensam målbild, som målas upp inledningsvis och som alla parter 

förstår så, finns det väldigt goda förutsättningar för att kommunikation och samarbete kommer fungera 

igenom hela projektet. 

Problemlösning 

Att lösa problem, svara på frågor och ha kunskapen om vem som skall svara och lösa problemen är 

något som Beställare har åsikter och tankar kring. 

Här tycker Beställaren att det finns en poäng i att lösa problemen på samma nivå som problemet 

uppstår. Att kunna fatta beslut direkt på den nivån som problemet uppstår kräver då också att mandat 

skaffas så att beslut kan tas på plats. Det vill säga, lös problemet direkt inom den befattning som den 

dyker upp och direkt på plats. 

I många fall när problem och otydligheter uppstår så passas problemet upp högre upp i beslutskedjan. 

Detta gör att problemet hamnar på bordet hos någon som inte har lika bra inblick i projektet, vilket ger 

en sämre känsla för hur problemet skall lösa. Detta menar Beställaren är viktigt att alla parter i ett 

projekt förstår och tar till sig. 

Beslutsfattaren 

Som Beställare är det viktigt att gå till sig själv och inse att det är jag som Beställare som är 

beslutsfattaren i ett projekt. Visas detta tydligt upp i projekt, menar Beställaren, så dyker det upp färre 

diskussioner och otydligheter. Därför är det viktigt att inse hur vital sin roll som beslutsfattare är i ett 

projekt. 

Under intervjuerna pratas det om hur viktigt det är att kunna vara rak och ärlig i sin kommunikation så 

en beslutskraft finns i projektet. Beställaren lyfter fram beslutskraft och vad beslutskraft representerar. 

Med beslutskraft menas att mandat för att fatta beslut införskaffas, att det finns en pondus bakom fattat 

beslut vilket resulterar i en respekt för det fattade beslutet och att det är väldigt viktigt att 

kommunicera ut beslutet när det är fattat. Att sprida informationen i det fattade beslutet och dess 

innebörd till berörd part är väldigt viktigt. Detta för att spara tid och för att vid varje beslut väntar 

någon eller några parter på att få göra något för att projektet skall kunna utvecklas och bli klart. 
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Projektledaren/Byggledarens perspektiv 
Projektledarsidan representeras av 4 personer från 4 olika företag. Företagen är inriktade mot 

projektledning och byggledning och agerar representant för Beställaren. Alla företagen har omsättning 

i mångmiljonklassen och arbetar med olika typer av bygg- och anläggningsprojekt. 

Entreprenören 

Enligt Projektledaren/Byggledaren är det viktigt att Entreprenören är medveten om vad som gäller i 

rådande entreprenadform. Primärt i denna medvetenhet är att förstå var beslutsvägarna finns i 

entreprenadformen. Detta förbättrar förutsättningarna för Projektledaren och Byggledaren att 

samordna och underlätta samarbetet i projektet. En Entreprenör har allt som oftast ingen 

beslutsfattande position utan det är Projektledaren/Byggledaren som har detta kring beslut angående 

utformning av slutprodukt. Vid situationer där Entreprenör tar egna beslut, finns det en risk att 

kommunikation och samarbete brister mellan Beställare och Projektledare/Byggledare. 

I en Generalentreprenad belyser Projektledaren/Byggledaren att ordning och struktur i 

dokumenthantering, samt kunskap om entreprenadformen hos Generalentreprenören är vitala 

beskaffenheter som förbättrar kommunikation i ett projekt. Det är alltså Generalentreprenörens och 

inte Byggledarens ansvar att sammanställa handlingar som kommer från Underentreprenörer. Vid 

sammanställning skall det vara Generalentreprenören som står som avsändare i alla handlingar och 

protokoll som skickas till Beställaren. 

Startmöte 

Det är vid startmötet som bland annat diskussion kring hur kommunikation och samarbete skall 

fungera i projektet utifrån de förutsättningar som givits i kontraktet. Projektledaren/Byggledaren lyfter 

fram detta möte som ett utmärkt tillfälle att träffa och få ett ansikte på inblandade personer i projektet. 

Att träffas och kommunicera på detta sätt i tidigt skede ser Projektledaren/Byggledaren som bra. 

Under startmötet sätts rutinerna för hur kommunikationen skall gå tillväga, hanteras och mot vem 

kommunikation och frågor skall ställas. Rutinerna som sätts under startmötet är viktiga att etableras 

och uppföljas av Projektledaren/Byggledaren så att de hålls projektet ut. 

På startmöte behandlas och tydliggörs även vilka beslut som fattas av respektive part i projektet. 

Ersättningsform 

Hur betalningsformen påverkar kommunikation och samarbete uppfattas olika av de 

Projektledare/Byggledare som intervjuats. Här är det olika tidigare erfarenheter som avgör deras 

åsikter. Det som diskuterats under intervjuerna lyfts här upp i de tre kategorierna; löpande räkning, 

fast pris och incitament. 

Åsikter som lyfts om löpande räkning från Projektledarens/Byggledarens är att en förutsättning för att 

detta skall fungera bra är att kontroller görs med jämna mellanrum för att kunna ge en klar bild av hur 

budget hålls. 

Fast pris anser Projektledare/Byggledare fungerar bra under många projekt. Vid fast pris ställs höga 

krav på medvetenhet hos Beställaren om att ÄTA-arbeten är vanliga och att det är normalt 

förekommande att dessa kan uppstå i projektet. ”ÄTOR” innebär förhöjda kostnader för Beställaren 

själv och det ger då anledningen till att de måste vara medvetna om dess. 

Vid ersättningsformer med incitament uppstår vissa svårigheter enligt Byggledare. Ett incitament 

kräver att riktpriset blir rätt från början och det är ibland svårt att få det rätt och rättvist så att 
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Beställare håller med. Det uppstår därmed ofta en diskussion med Entreprenör om hur högt eller lågt 

riktpriset skall bli. Om incitament skall tillämpas så kommer tidsincitament på tal då det oftast gynnar 

projektet. 

Personkemi 

Personkemi är en central kugge som även Projektledaren/Byggledaren lyfter fram som något viktigt i 

ett projekt. En uppgift Projektledaren/Byggledaren har, är att matcha och välja rätt team för varje 

projekt. Att varje person i projekt kan samarbeta och kommunicera är exceptionellt viktigt för att 

projektet skall kunna utvecklas och framgångsrikt nå sina mål enligt Projektledaren/Byggledaren. 

Det är viktigt att Beställaren, Projektledaren och Byggledaren har en väldigt nära relation i ett projekt 

så att Beställaren känner ett förtroende för både Projektledaren och Byggledaren. I projekt där 

Beställare är ny i sin roll tycker Projektledaren/Byggledaren att det är viktigt skapa ett förtroende hos 

Beställaren och bidra med kunskap och förtydliga bygghandlingar. Detta är inte alltid lätt då 

kommunikation ibland brister enligt de själva och det är inte alltid lätt att veta om kunskap finns där 

eller ej. 

Kommunikation 

För Projektledaren och Byggledaren är kommunikation och samarbete högt prioriterade stolpar i ett 

projekt. Dessa två parter har bland annat hand om samordningen i ett projekt och fungerar som ett nav 

i projektet enligt de själva. Dock kommer den interna kommunikationen mellan Projektledare och 

Byggledare upp. Det är oerhört viktigt att de båda parterna vet om deras egna respektive varandras 

roller i projektet. Vem som får fatta beslut och vilka kommunikationsvägar som finns måste vara 

tydliga sinsemellan dessa två tycker Projektledaren/Byggledaren. Projektledare tenderar till att vilja ha 

fullständig koll över projektet vilket gör att kommunikationen inte alltid är lätt internt med 

Byggledaren anser Projektledaren. För att kommunikationen skall fungera vid sådana tillfällen är det 

viktigt att samarbetet sinsemellan förtydligas och klargörs i tidigt skede. 

Nu och då 

Idag sker all kommunikation väldigt snabbt. Informationsflödet är mycket större och en högre stress 

existerar i dagens arbetsmiljö. En hög förväntan på att finnas tillgänglig och att svar skall fås snabbt på 

frågor och funderingar kräver mycket av Projektledaren/Byggledaren tycker denne själv. 

På grund av den tidspress som idag existerar i projekt så drabbas kvaliteten på de handlingar som görs 

i tidiga skeden i projekt. Brister i den egna kontrollen av handlingar innan dessa skickas iväg tycker 

Projektledaren/Beställaren skapar slarviga handlingar som rättas till för lätt i efterhand. Att förbättra 

egenkontrollen gör att slarv minskas och projekt startar och genomförs väldigt mycket snabbare. 
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Projekterande Konsultens perspektiv 
Konsultsidan representeras av 4 personer med befattning som VD, Arkitekt, Konstruktör och El-

projektör från 4 olika företag. Företagen varierar i storlek med upp till ett femtiotal anställda. Alla 

jobbar för kommersiella och offentliga kunder med projektering av arkitektur, konstruktion, och 

installationsarbeten.  

Beställare 

Den projekterande Konsulten tycker att Beställarens kunskap och erfarenhet har en stor betydelse för 

hur kommunikation och samarbetet fungerar i ett projekt. Det lyfts upp att en typ av 

”inkörningsperiod” används för att ge Beställaren förståelse och omfattning av vad Beställaren själv 

beställer. Denna period präglar sedan Beställaren i fortsättningen av projektet och föreslås användas 

främst för en så kallad förstagångsbeställare, det vill säga en Beställare som inte är Beställare alltför 

ofta. 

Viktigt är även att en Beställare har en förståelse för att det är denne som är beslutsfattaren i ett projekt 

anser projekterande Konsulten. Detta skapar en trygghet i projektet och Beställaren visar då upp en 

kunskap och engagemang för övriga parter i projektet och kommunikationen blir därmed rakare. 

Inledningsvis i ett projekt tycker den projekterande Konsulten att ett möte tillsammans med 

Beställaren är bra för att måla upp en gemensam bild över hur projektet skall formas. Detta för att 

underlätta förståelsen för vad Beställaren vill ha så att denne blir nöjd över slutprodukten. 

Vikten av att Beställaren är tydlig med vad denne vill att resultatet av projektet skall bli nämns av 

flera. Att önskemål och krav är tydliga är oerhört viktigt. Detta gör att en god kommunikation och gott 

samarbete redan finns från början av projektet och gör sedan att fortsättningen är bra. I flertalet fall är 

Beställaren diffus och otydlig. Detta gör det oerhört svårt för projekterande Konsulten att upprätta 

tydliga och korrekta bygghandlingar som sedan Entreprenören skall utföra i produktion. 

Vid projektstart är det viktigt att Konsulten vid osäkerhet berättar för Beställaren att de inte är säkra på 

hur vissa handlingar görs, så att förståelse för varandra ökar och samarbetet kan då bli betydligt bättre 

än vid en sämre kommunikation. Handlingarna är även juridiskt bindande och det lyfts även upp att 

Beställaren skall ha kunskapen om detta. 

Projekteringsledaren 

För den projekterande Konsulten är det av stor betydelse att ha en engagerad Projekteringsledare i sin 

organisation för att samordning, kommunikation och samarbete skall fungera bra under projektering. 

Det lyfts även upp att det ses som positivt om Projekteringsledaren följer med in i byggskedet. Detta 

på grund av att denne besitter kunskap om hur Konsulter tänkt under projektering och att förklaringar 

kan lättare och effektivare göras direkt på plats. 

Entreprenadformer 

Under intervjuerna med de olika Konsulterna så finns det olika uppfattningar om hur 

Entreprenadformen präglar kommunikation och samarbetet i ett byggprojekt. De entreprenadformer 

som nämns som både bra och mindre bra är Totalentreprenad och Generalentreprenad. 

En Totalentreprenad anses vara bra bland annat för att den projekterande Konsulten (Arkitekten) får 

vara med hela vägen i ett projekt. Det är därmed lättare att klargöra och kommunicera handlingar som 

gjorts under projektering. En annan positiv egenskap med vissa Totalentreprenader är att i denna 
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entreprenadform är beslutsvägarna kortare. ”Filter” som nämnts ovan existerar då inte och det är 

därmed lättare att ha en god kommunikation direkt med Beställaren. 

I en Generalentreprenad tycker den projekterande Konsulten att kommunikation och samarbete 

fungerar bra i de flesta projekt gentemot Beställaren. Denna entreprenadform ger en tydlig bild om 

vem som är beslutsfattare och hur kommunikationsvägarna ser ut. I denna entreprenadform projekterar 

även Konsulterna närmre varandra och under samma tid vilket gör att kommunikationen blir väldigt 

god Konsulterna emellan. 

Ersättningsformer 

Ersättningsformen har varierande påverkan på kvalitén avseende kommunikation och samarbete tycker 

den projekterande Konsulten i olika projekt. Dock framstår det att fast pris och incitament ofta skapar 

diskussion och att parter då blir oense under projektets gång. I vissa fall anser den projekterande 

Konsulten att det är svårt att beräkna ett fast pris för sin projektering. Ett för lågt fast pris kan få stora 

konsekvenser på kommunikation och samarbetet. Kan till och med vara så att engagemanget för att 

göra ett bra jobb minskar.  

Personkemi 

Personkemi är en vital sak som även den projekterande Konsulten talar om under intervjuerna. Vid 

projekt där kommunikation och samarbete fungerat bra existerar även en god personkemi. Personkemi 

skapar en trygghet i projektet och gör att det blir roligare att kommunicera och samarbeta. 

Kommunikationsvägar 

Det pratas om hur viktigt det är för avsändaren att formulera sig rätt i mail, så att avsändaren gör sig 

förstådd hos mottagaren. Skall mail användas så bör avsändaren ta god tid på sig för att skriva 

ordentliga, tydliga och välformulerade mail. 

Att ha en god mailkultur skulle förbättra och effektivisera kommunikationen. Detta på grund av att det 

sprids alldeles för mycket överflödig information i mail och att mailen formuleras diffust. En 

utveckling kring detta önskar projekterande Konsulten. 

Tid och teknik 

Att det idag skall råder en stor tidspress i projekten har tidigare diskuterats och detta lyfter även 

projekterande Konsulten vid intervjuerna. Stressen som råder gör att de är medvetna om att det slarvas 

när handlingar görs på grund av att tekniken gått så fort fram och ändringar görs mer enkelt än vad de 

gjordes förr. Dessvärre blir alltså egenkontrollen i projekteringen lidande av detta och det är något de 

själva anser vara en svaghet i deras projektering. 

Uppföljning 

När ett projekt slutförts önskar den projekterande Konsulten att feedback ges. En uppföljning kring 

hur projektet har gått, om projektet genomförts så som handlingar givits ut efter projektering är viktiga 

punkter som Konsulter gärna vill reda ut. Detta leder till att det utvecklas och kan då ta med sig detta 

vidare till framtida projekt. 

Ofta får Konsulter frågor efter färdig projektering kring hur denna har gjorts och kommunikationen är 

aktiv. Dock stannar denna kommunikation av under byggproduktion och de önskar då att 

kommunikation tas upp igen för att kunna få tillhanda den önskade feedbacken.  
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Entreprenörens perspektiv 
Entreprenörsidan i denna studie representeras av 4 personer från 4 olika företag. Företagen är av 

storleksordningen 40 till 100 anställda med en omsättning mellan ca 175 och 400 Mkr. Dessa 4 

personer har befattningar som VD, Ägare, Arbetschef och Platschef med olika bakgrund och olika 

lång erfarenhet i branschen. 

Beställaren 

För en Entreprenör är en primär uppgift att upprätta ett projekt enligt en Beställares önskemål, krav 

och tidsramar. I slutändan är det Beställaren som skall vara nöjd med produkten. Egenskaper som en 

Entreprenör anser är viktiga hos en Beställare för att genomföra ett bra projekt är bland annat att denne 

har en god kunskap och uppfattning om sin önskade produkt. Kunskap och intresse gör även att 

bygghandlingar görs bättre och tydligare vilket skapar en trygghet hos Entreprenören i produktion. 

Detta gör att samarbetet och förståelsen för varandra ökar. Ett hett diskussionsämne som ofta dyker 

upp på mötesbordet i projekt är ÄTA-arbeten. Kunskapen om hur ett byggprojekt går till och den 

problematik som kan uppstå under projekt hos Beställaren gör det mer positivt att komma med besked 

om frågor, nederlag, problem och så vidare för Entreprenören till Beställaren. ÄTA-arbeten är idag 

normalt i projekt och detta anser Entreprenören är viktigt att Beställaren förstår vid prissättning innan 

projektstart men även under projektets framfart. 

Ett högt engagemang hos Beställaren är även en egenskap som enligt Entreprenören skapar en god 

kommunikation och gott samarbete. Detta gör att frågor och otydligheter ges svar snabbare än om en 

Beställare ej finns på plats särskilt ofta och engagemanget från Beställaren smittar av sig till övriga i 

projektet. Engagemang hos Beställaren skapar även kunskap med tiden anser Entreprenören, se ovan 

om Beställarens kunskap. 

Entreprenadformer 

För de Entreprenörer vi har intervjuat har entreprenadformen ingen väsentlig betydelse om projektet 

fungerar bra med avseende på kommunikation och samarbete. Det primära oavsett entreprenadform är 

att tydliga riktlinjer existerar vid projektstart. Däremot har samtliga Entreprenörer uttryckt att det kan 

uppkomma viss problematik med några olika entreprenadformer då vissa former ger en otydlig 

struktur vad gäller ansvar, kommunikationsvägar och beslutsfattning samt vad som skall produceras.  

Om Entreprenörerna ska lyfta fram några entreprenadformer så finns en gemensam positiv åsikt om att 

Totalentreprenad och Generalentreprenad är mindre problematiska. Med detta menar de att det uppstår 

mindre diskussion kring var ansvaret ligger, vem som skall fatta beslut, beslut fattas snabbare. I dessa 

entreprenadformer får de även bidra mer med sin kunskap. 

”Filterzonen” 

Avståndet mellan Entreprenör och Beställare är varierande för varje projekt, något som uppfattas både 

som positivt och negativt hos Entreprenören. Med avstånd menas här ett kommunikativt avstånd och 

inget geografiskt avstånd. Storleken på avståndet avgörs genom projektets kontraktsform. 

Entreprenören tycker att avståndet till Beställaren bör minska, dels för att förtroendet från Beställaren 

till sig själv påverkas om avståndet är stort. De så kallade ”filtren” som befinner sig i zonen mellan 

Beställare och Entreprenör avgör hur stort avståndet är. Med filter menas Projektledare, 

Projekteringsledare, Byggledare och så vidare. Om dessa filter arbetar åt båda parter i båda riktningar 

kommer avståndet att minska vilket gör att kommunikation och samarbete fungerar bra i ett projekt. 

Det är filtrens uppgift att samordna och agera beslutsfattare åt Beställaren. Vid vissa enstaka fall 

uppfattar Entreprenören att denna huvuduppgift hos filtren glöms bort och istället läggs fokus på att 

mer skapa ett förtroende hos Beställaren själv istället för att jobba åt båda håll. Här skapas med andra 
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ord det avstånd som påverkar förtroendet för varandra och fördröjning i en beslutsprocess. 

Entreprenören önskar därmed att få vara med i ett ännu tidigare skede för att kunna bidra med sina 

kunskaper om produktion så att förtroendet för varandra finns och likställs redan från början vid 

projektstart. 

Ersättningsformer 

Hur betalningsformen påverkar kommunikation och samarbete uppfattas olika av de Entreprenörer 

som intervjuats. Här är det olika tidigare erfarenheter som avgör deras åsikter. Det som diskuterats 

under intervjuerna lyfts här upp i det tre kategorierna; löpande räkning, fast pris och incitament. 

Löpande räkning uppfattas som den enklaste och mest rättvisa betalningsformen på Entreprenörsidan. 

Denna betalningsform fungerar som bäst när redovisning och återkoppling av budget och betalningar 

görs tydligt och med korta perioder mellan varje redovisningstillfälle. Dock finns nackdelar med 

denna form enligt Entreprenören. Dessa är att de själva får agera bank under projektets gång och det 

blir en sämre prismedvetenhet. Det finns därmed en större risk och osäkerhet om budget och ekonomi 

kommer hålla. 

Vid kontraktsformer med fast pris tycker Entreprenören att detta fungerar bra, dock ställs här höga 

krav på att Beställaren är medveten om att ÄTA-arbeten är vanliga och att det är normalt 

förekommande att dessa kan uppstå i projektet. Anledningen till att de måste vara medvetna om dessa 

är för att ”ÄTOR” innebär förhöjda kostnader för Beställaren själv. Medvetenheten hos Beställaren 

kommer med kunskap och erfarenhet anser Entreprenören. Förutom att krav ställs på Beställaren 

belyser även Entreprenören själv att de har en rapporteringsskyldighet gentemot Beställaren, vilket 

inte alltid fungerar. Här är därmed kommunikation väldigt viktig och en medvetenhet om att den i 

vissa fall kan vara bristfällig finns. 

En betalningsform som incitament anses vara en riskfaktor som ofta skapar onödiga diskussioner anser 

Entreprenören. Med riskfaktor menas här med risk för onödig diskussion. Ett incitament kräver att 

riktpriset för ett projekt gynnar både Beställaren och Entreprenören, vilket inte alltid är enkelt tycker 

Entreprenören. I en del projekt kan Entreprenören behöva höja ett riktpris tack vare nya direktiv och 

beställningar från Beställaren. Denna höjning är inte alltid lätt för Entreprenören att få förståelse för 

hos Beställaren enligt de själva. Här skapas diskussion och samarbetet sätts på prov. Vid incitament 

uppstår även diskussion kring vem som skall få ta del av incitamentet. Vem är det som har gjort så att 

incitament kan tas emot? Vad gjorde att projektet färdigställdes innan bestämd tidplan? Sådana frågor 

ställs och diskuteras vid incitament och därför anser Entreprenören att incitament kan vara en onödig 

riskfaktor. 

Värt att nämna är att Entreprenören tycker att incitament kan vara en bra betalningsform då denna 

morot skapar en drivkraft som gynnar en del projekt. Då krävs däremot klara och strikta direktiv i hur 

incitamentet skall verka. 

Tid och teknik 

Att byggprocessen idag skall gå oerhört fort tycker Entreprenören skapar en enorm stress både för 

Entreprenören som person men även för projektet. Stress i ett projekt skapar flera negativa ringar på 

vattnet. Dessa negativa ringar på vattnet märks och uppfattas av Entreprenören i projektet i form av 

felaktiga handlingar som Entreprenören får från projektering, sämre egenkontroller från projektering 

och minskad kommunikation.  

Felaktiga handlingar tror Entreprenören uppkommer på grund av att dessa skall tas fram i en stressad 

miljö, ett projekt skall börja byggas och färdigställas så fort som möjligt. Att handlingar idag tack vare 
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dagens teknik görs simpelt och snabbt är bra men Entreprenören tror att detta skapar en nonchalans i 

egenkontrollen av bygghandlingarna innan dessa skickas iväg. Ändringar i handlingarna görs enkelt 

vilket resulterar i att tanken om att göra ändringen inte är lika jobbig som förr i tiden när handlingar 

gjordes för hand. 

I denna tidspress så påverkas sättet att kommunicera med varandra sinsemellan i ett projekt. I 

slutändan skapar detta ibland onödiga konsekvenser såsom missförstånd, stressrelaterade fel och 

missuppfattningar om varandras arbetsuppgifter enligt Entreprenören. 

Kommunikationsvägar 

De tre kommunikationssätt som nästan uteslutande används idag är mail, telefonsamtal och möten, alla 

med olika fördelar och nackdelar. 

Mail får ses vara ett relativt nytt kommunikationssätt men också en självklarhet idag. Det är utan 

tvekan det kommunikationsverktyget som används mest. Den stora fördelen mad mail är snabbheten 

och enkelheten att sända iväg ett meddelande, underrättelse, ”fråga/svar”, dokument, ritningar, övriga 

handlingar och besked. Man får information bekräftad svart på vitt vilket är ett bra 

dokumentationssätt, tycker Entreprenören. 

Ett problem som Entreprenören har lyft fram är det stora informationsflödet som sker med mail. De 

tror att detta beror just på snabbheten och enkelheten med mail. Det är lätt att lägga in personer i en 

mailkonversation för att vara på den ”säkra sidan” och sprida informationen även om den tillagda 

personen i själva verket inte berörs av ärendet. Många mail skickas alltså i onödan vilket leder till 

överfulla mailinkorgar. Entreprenören har utryckt ointresse av att läsa mail som inte berör dem. Det är 

också en tidskrävande process att sortera mail och många mail kan därför missas. En önskan hos dem 

är att varje enskild person skall ta sitt ansvar och tänka igenom vilka som berörs av informationen och 

skall få mailet. Ytterligare ett problem som lyfts fram är att det finns en förväntan att ett mail ska 

svaras på direkt, vilket inte alltid är möjligt. Är det ett viktigt ärende så har Entreprenören 

uppfattningen att det är det bättre att ringa. I ett telefonsamtal är det också lättare att göra sig förstådd, 

något som kan vara svårare i mail när man ska utrycka sig i text. Telefon används även ofta till att 

återkoppla och följa upp mail. 

Möten är den kommunikationsväg där Entreprenören har uttryckt att kommunikationen fungerar som 

bäst och det blir sällan missförstånd. Det stora problemet här är tidsåtgången att ha möten med vissa 

partner. Mellan olika entreprenörer sett ute på byggen är det dock sällan problem att få tid till möten 

då båda parter är på plats. Människokontakt ger god kommunikation och samarbete. 

Personkemi 

En av de stora faktorerna som ofta dyker upp för Entreprenören är personkemi mellan personer i ett 

byggprojekt. Vid projekt där kommunikation och samarbete fungerat bra existerar även en god 

personkemi. Från Entreprenörens synvinkel är det oerhört viktigt att personkemin mellan Platschef 

och Byggledare fungerar väl. 
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Elektronisk undersökning 
Den elektroniska undersökningen består av 6 frågor varav resultatet från tre av dem presenteras i 

studien. De resterande tre frågorna har endast används som ett verktyg och hjälpmedel till analysdelen 

i studien. Tjänstemän från ett tiotal olika bygg- och konsultföretag samt Beställare med varierande 

storlek och omsättning har deltagit i undersökningen.  

Resultatet från undersökningen är baserat på 110 svar, med fördelningen 18 % Entreprenörer, 29 % 

Beställare och 53 % Projekterande Konsulter. Några av de förekommande befattningar som har 

deltagit i undersökningen är Projektchef, Projektledare, Byggledare, Arbetsledare, Platschef, 

Projektör, Uppdragsanvarig men även andra befattningar förekommer.  

 

De frågor som presenteras från undersökningen är: 

Fråga 4. Hur har kommunikation och samarbete fungerat i de projekt du medverkat för följande 

entreprenadformer? Totalentreprenad, Generalentreprenad, Samordnad generalentreprenad, Delad 

entreprenad 

Fråga 5. Hur anser du att kommunikationen och samarbetet fungerar med följande parter? Beställare, 

Projektledning, Byggledning, Projektör, Entreprenör 

Fråga 6. Vilka faktorer tycker du är viktiga för ett lyckat samarbete i ett bygg eller 

anläggningsprojekt? 
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Presentation data 

Beställare 

Fråga 4. Hur har kommunikation och samarbete fungerat i de projekt du medverkat för följande 

entreprenadformer? 

  

Betyg 1 (dåligt) 2 3 4 (bra) Ingen erfarenhet 

Totalentreprenad 3% (1) 17% (5) 20% (6) 17% (5) 43% (13) 

Generalentreprenad 0% (0) 6% (2) 50% (16) 41% (13) 3% (1) 

Samordnad general 3% (1) 3% (1) 27% (8) 23% (7) 43% (13) 

Delad entreprenad 0% (0) 7% (2) 17% (5) 23% (7) 53% (16) 

 

Fråga 5. Hur anser du att kommunikationen och samarbetet fungerar med följande parter? 

 

Betyg 1 (dåligt) 2 3 4 (bra) Ingen erfarenhet 

Projektledning 0% (0) 0% (0) 26% (8) 74% (23) 0% (0) 

Byggledning 0% (0) 6% (2) 19% (6) 72% (23) 3% (1) 

Projektör 3% (1) 9% (3) 53% (17) 31% (10) 3% (1) 

Entreprenör 3% (1) 13% (4) 47% (15) 34% (11) 3% (1) 
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Entreprenör 

Fråga 4. Hur har kommunikation och samarbete fungerat i de projekt du medverkat för följande 

entreprenadformer? 

 

Betyg 1 (dåligt) 2 3 4 (bra) Ingen erfarenhet 

Totalentreprenad 0% (0) 10% (2) 35% (7) 40% (8) 15% (3) 

Generalentreprenad 0% (0) 0% (0) 30% (6) 25% (5) 45% (9) 

Samordnad general 0% (0) 5% (1) 15% (3) 30% (6) 50% (10) 

Delad entreprenad 5% (1) 5% (1) 15% (3) 0% (0) 75% (15) 

 

Fråga 5. Hur anser du att kommunikationen och samarbetet fungerar med följande parter? 

 

Betyg 1 (dåligt) 2 3 4 (bra) Ingen erfarenhet 

Beställare 0% (0) 10% (2) 35% (7) 50% (10) 5% (1) 

Projektledning 0% (0) 10% (2) 45% (9) 25% (5) 20% (4) 

Byggledning 0% (0) 5% (1) 45% (9) 40% (8) 10% (2) 

Projektör 0% (0) 25% (5) 50% (10) 20% (4) 5% (1) 
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Projekterande Konsult 

Fråga 4. Hur har kommunikation och samarbete fungerat i de projekt du medverkat för följande 

entreprenadformer? 

 

Betyg 1 (dåligt) 2 3 4 (bra) Ingen erfarenhet 

Totalentreprenad 4% (2) 16% (9) 29% (16) 39% (22) 13% (7) 

Generalentreprenad 0% (0) 4% (2) 36% (20) 41% (23) 20% (11) 

Samordnad general 0% (0) 3% (2) 26% (15) 33% (19) 38% (22) 

Delad entreprenad 9% (5) 12% (7) 19% (11) 21% (12) 40% (23) 

  

Fråga 5. Hur anser du att kommunikationen och samarbetet fungerar med följande parter? 

 

Betyg 1 (dåligt) 2 3 4 (bra) Ingen erfarenhet 

Beställare 0% (0) 12% (7) 36% (21) 50% (29) 2% (1) 

Projektledning 2% (1) 16% (9) 44% (25) 37% (21) 2% (2) 

Byggledning 2% (1) 12% (7)  46% (26) 33% (19) 7% (4) 

Entreprenör 2% (1) 9% (5) 53% (31) 34% (20) 2% (1) 
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Kommentarer och citat 

Av de 113 deltagarna som har deltagit i undersökningen har ett nittiotal valt att besvara ”Fråga 6. 

Vilka faktorer tycker du är viktiga för ett lyckat samarbete i ett bygg eller anläggningsprojekt? 

Det har funnits möjlighet för deltagarna i undersökningen ta upp valfria ämnen och fritt skriva om sina 

åsikter. Det är tydligt att vissa ord och fraser ständigt är återkommande bland kommentarerna och 

några av de vanligast förekommande faktorerna är: 

Öppenhet, Kommunikation, Tydlighet, Struktur, Projektledare, Respekt, Bra handlingar, Samverkan, 

Möten, Tid. 

Nedan presenteras några utifrån oss valda citat.  

”Min uppfattning är att det inte är entreprenadform som avgör kommunikation och samarbete utan 

mer det jag skrivit ovan” /Konsult 

”Ovan” nämner svarsdeltagaren istället att faktorer såsom kunskap och engagemang, rutiner och 

uppföljning av tidplan. 

”En tydlig struktur på projektet är viktigt, där man har en projektledare som är väldigt engagerad. 

Det gäller att projektledaren klarar av att snabbt förmedla information, då det oftast ska gå genom 

denne. Fungerar i verkligheten inte särskilt bra alla gånger.” /Konsult 

”Öppenhet samt en genomgående vilja från samtliga att sträva mot att uppnå gemensamma mål. Att 

en part i byggprocessen endast eftersträvar att uppnå sina egna mål utan hänsyn till resterande kan få 

stora negativa konsekvenser. Detta gäller inte bara ekonomiska konsekvenser utan även med hänsyn 

till miljö och arbetsmiljö.” /Entreprenör 

”Viktigt att parterna arbetar med projektets målbild och inte bara låter egenintresset styra. Om 

projektet når sina mål avseende kvalité- tidshållning och håller ekonomin under kontroll så torde alla 

parter bli vinnare.” /Beställare 

”Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation, 

Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation på alla möjliga sätt.” /Konsult 

Alla kommentarer från undersökningen finns att läsa i Bilaga 7. 
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DEL III 

 

Analys och slutsats 
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Analys av intervjuer 
Nedan analyseras all insamlad data från de 14 intervjuer samt de kommentarer som fåtts från den 

elektroniska undersökningen. Analysen lyfter upp de samband och skillnader som vi anser vara av 

betydelse mellan parter med avseende på kommunikation och samarbete i ett projekt, utifrån vad 

parterna har redovisat enligt DEL II. 

Beställarens kunskap 

Samtliga parter, inklusive Beställaren, pratar om hur väsentlig kunskapen hos Beställaren är för att 

kommunikation, samarbete och resultat skall bli bra i ett projekt. Med kunskap menas kunskap om 

projektet, byggprocessen och byggbranschen. 

Entreprenören anser att en god kunskap hos Beställaren ger ett bra resultat och lyckat projekt. 

Kunskap ger bra bygghandlingar som underlättar för Entreprenör i produktion, vilket gör att 

kommunikation och samarbete fungerar bra. Engagemang ger kunskap och kunskap ger engagemang, 

enligt Entreprenören. 

Enligt Beställaren själv ger kunskap hos Beställaren en bra start och ett lyckat resultat för projektet. 

Detta tack vare att Beställarens kunskap gör det blir lättare för Konsulter att projektera vilket resulterar 

i bra bygghandlingar, som i sin tur ger Entreprenören goda förutsättningar i produktion. När 

Beställaren har kunskap är det lättare för den Projekterande konsulten att projektera enligt denne själv. 

Det är viktigt för Projektledaren/Byggledaren att bidra med sin kunskap och förtydliga bygghandlingar 

för Beställaren. Dock nämner Projektledaren/Byggledaren att det är svårt att veta om god kunskap 

finns hos Beställaren, framförallt i projekt där Beställaren är ny i sin roll som Beställare. 

Med denna information kan vi tydligt finna att det finns samband mellan Beställarens kunskap och hur 

kommunikation och samarbete fungerar i ett projekt. Beställarens kunskap möjliggör att projektet 

inleds i en positiv anda då bygghandlingar kan projekteras fram enklare samt att kunskapen hos 

Beställaren skapar ett gott samarbetsklimat och trygghet i projektet. Samtliga parter lyfter fram detta 

och det visar hur vital kunskapen hos Beställaren är för god kommunikation och samarbete i ett 

projekt. 

Projektets start 

Alla parter har under intervjuerna direkt och indirekt påpekat hur väsentlig en bra start är för projektets 

resultat. Något som också stärks bland kommentarerna i undersökningen. 

Beställaren pratar om att dess kunskap är viktig för att ge en bra start av ett projekt (läs ovan om 

Beställarens kunskap). Med Beställarens kunskap blir önskemål och krav tydligare vilket gör det 

lättare för parter att få en bättre start. 

Projektledaren/Byggledaren belyser hur viktigt startmötet är för hur kommunikation och samarbete 

skall fungera och hanteras under projektet. Här anser Projektledaren/Byggledaren att rutiner skapas 

och att dessa etableras så att kommunikationen sker på överenskommet sätt projektet igenom från start 

till mål. 

Vikten av en god start pratar den projekterande Konsulten om är viktigt med avseende på att det gäller 

att förstå Beställarens önskemål och krav. Med en god start ges ett gott förtroende till varandra och det 

är lätt att samarbeta för att få fram tydliga och korrekta bygghandlingar. 
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Entreprenören tar upp hur viktigt det är för deras del att få rätt bygghandlingar redan från start så att 

produktion blir enligt Beställarens krav och önskemål. 

Med dessa svar från intervjuerna ser vi att starten av projektet har en stor betydelse med avseende på 

kommunikation och samarbete. I ett startskede beskrivs projektets omfattning, ändamål, tidsramar och 

kvalitetsnivå. I startskedet görs de första kontakterna med inblandade parter och hur rutiner kring 

kommunikation och samarbete skall fungera.  

Tid 

Det flesta som vi har intervjuat har nämnt tidsbrist som en faktor som har en stor inverkan och 

förekommer på många projekt. Ingen har nämnt att det finns gott om tid. En tidspressad plan behöver 

inte bara betyda något negativt. Vi tror att den tidspress som finns inom branschen idag ställer oerhört 

höga krav på att alla de andra faktorerna som vi diskuterar kring i denna del av studien uppfylls.  

Filterzonen 

För att kommunikation och samarbete skall fungera bra i ett projekt nämner Entreprenören att 

avståndet mellan Beställaren och Entreprenör påverkar detta. Med avstånd avses här inte ett 

geografiskt avstånd, utan ett kommunikativt avstånd. Avståndet kan skapa svårigheter i 

kommunikation och att informationen till och från ”filter” förändras när information passerar ”filter” 

till och/eller från Beställaren respektive till och/eller från Entreprenören. 

Vi ser att dessa avstånd är väldigt kritiskt för hur kommunikation och samarbetet fungerar i ett projekt. 

Inte bara utifrån Entreprenörens perspektiv utan även från övriga parter i projektet. Hantering och 

fördelning av information på rätt sätt skapar trygghet samt tillit och frambringar då en god 

kommunikation och ett gott samarbete. 

Personkemi – personligheter 

Alla intervjuade pratar om hur viktigt det är med god personkemi i en organisation för bra 

kommunikation och gott samarbete i ett projekt. Alla individer fungerar olika samt ger och tar emot 

information på olika sätt och detta påverkar kvalitén på kommunikation och samarbete i ett projekt 

kan vi konstatera efter intervjuerna. 

Samarbete 

Samarbete är en faktor som har lyfts fram dels under intervjuerna men framförallt från kommentarerna 

till undersökningen. Här ser vi att många nämner att jobba mot samma mål är en betydande faktor för 

ett lyckat projekt. Givetvis har alla olika parter egna mål men i slutändan ska projektet landa i en och 

samma punkt för alla inblandade. För ett gott samarbete har också nämnts att öppenhet är viktigt i ett 

projekt samt att jobba med och inte mot varandra. En risk som vi ser är att om hänsyn inte tas till andra 

inblandade parter och individer utan enbart till sin egen sida är ett samspel som leder till att viktig 

kunskap förloras. Flera kommentarer stärker att de projekt som är roligast att jobba och fungerar bäst i 

är när öppenhet finns. 

En intressant aspekt som vi kan konstatera efter intervjuer är att både projekterande Konsulten och 

Entreprenören önskar att vara med i ett senare respektive tidigare skede i projektet. Konsulten känner 

att produktionen skulle kunna underlättas om de får vara med längre efter färdig projektering för att 

förklara sina projekterade handlingar bistå produktionen teknisk kunskap. Likaså önskar 

Entreprenören få vara med och delta tidigare i ett projekt, under projekteringen för att bidra med sina 

kunskaper inom produktion. 
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Vi tror att båda parter har mycket att tjäna på om dessa osynliga gränsdragningar skulle suddas ut så 

att de båda parterna kan vara med i respektive parts områden. Denna medverkan medför utökad dialog 

i syfte att föra projektet mer effektivt framåt. En bra kommunikation och ett bra samarbete under 

denna fas kan få stora positiva konsekvenser på projektets slutresultat anser vi. 

Kommunikationsvägar 

Vikten av att kommunicera rätt lyfts upp av alla parter i intervjuerna. Under intervjuerna pratas det om 

hur kommunikation skall ske, hur mail används och vilket otroligt informationsflöde det idag är via 

mail. 

Beställaren, Entreprenören och den projekterande Konsulten tycker att det är viktigt att formulera sig 

rätt i mail så att information blir tydlig och lätt att förstå. Det är viktigt att avsändaren gör sig förstådd 

hos mottagaren. God mailkultur skulle förbättra och effektivisera kommunikationen så att överflödig 

information minskar. En risk som vi ser om inte mailkulturen sköts strukturerat är att dagens stora 

informationsflöde växer och på längre sikt blir ohanterbart.  

Projektledaren/Byggledaren pratar om hur viktig den interna kommunikationen är för att 

kommunikation och samarbete skall vara bra i ett projekt. Även om de bara lyfter upp den interna 

kommunikationen så är det med avseende på hur kommunikation skall ske och att samarbetet 

sinsemellan klargörs tidigt. 

Oavsett hur kommunikation sker, internt eller externt, så är det tydligt att samtliga parter anser att det 

gäller att vara tydlig i sin kommunikation. Vi ser mönster i hur vikten av att vara tydlig smittar av sig 

på hur samarbetet fungerar och att informationsflödet i mail bör hållas inom rimliga gränser.  

Analys av elektroniska undersökningen 
Statistiska data från den elektroniska undersökningen analyseras i kommande avsnitt. De aktuella 

frågorna som diskuteras här är:  

”Fråga 4. Hur har kommunikation och samarbete fungerat i de projekt du medverkat för följande 

entreprenadformer? Totalentreprenad, Generalentreprenad, Samordnad generalentreprenad, Delad 

entreprenad”  

”Fråga 5. Hur anser du att kommunikationen och samarbetet fungerar med följande parter? 

Beställare, Projektledning, Byggledning, Projektör, Entreprenör”  

I den fyrgradiga skalan där 1 är lägst och 4 är högst bedömer vi att svaren 1 och 2 räknas som ”dålig” 

och svaren 3 och 4 räkans som ”bra”.  

Entreprenadform 

Svaren visar på att det är många som inte har någon erfarenhet av vissa entreprenadformer. Enligt 

undersökningen är det flest som svarat ”ingen erfarenhet” för entreprenadformerna Samordnad 

generalentreprenad och Delad entreprenad. Detta tyder på att dessa entreprenadformer inte är lika 

vanligt förekommande som en ren Generalentreprenad och Totalentreprenader är, där vi ser att svar 

med ”ingen erfarenhet” är betydligt färre. 

För Delad entreprenad ser vi en tydlig tendens att Konsultsidan tycker att kommunikation och 

samarbete fungerar mindre bra, det vill säga i skalan 1-2. Något som tyder på att Delad entreprenad är 

en mindre omtyckt entreprenadform hos den projekterande Konsulten med avseende på 
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kommunikation och samarbete. Utifrån intervjuerna var detta svar trots allt relativt väntat där det har 

lyfts upp att det kräver en väldigt kunnig Beställare och entreprenadformen ställer stort ansvar på att 

Beställaren lämnar helt färdiga, tydliga och fullständiga handlingar. Bland Entreprenörerna svarade  

75 % att de inte haft någon erfarenhet av Delad entreprenad, något som tyder på att det är en mindre 

förekommande entreprenadform. 

Ur den projekterande Konsultens synvinkel svarade 21 % att Delad Entreprenad fungerar sämre med 

avseende på kommunikation och samarbete. Vi ser kopplingen till att vid Delad entreprenad skickas 

flera förfrågningsunderlag till varje enskild Entreprenör till skillnad från en Generalentreprenad där 

endast ett förfrågningsunderlag skickas till Generalentreprenören. Kort sagt sker det mer 

kommunikation mellan flera olika parter. Något som vi ser som en ökad riskfaktor till att 

kommunikationen kan brista på grund av att den projekterande Konsulten har flera Entreprenörer att 

kommunicera och samarbeta med.  

Sett från Entreprenörens perspektiv och dennes höga svarstal på ”ingen erfarenhet” för Delad 

entreprenad kan även en koppling göras till de intervjuer som vi har gjort med Entreprenörerna. Där 

flera har sagt att Delad entreprenad är något som de försöker undvika då de anser entreprenadformen 

som ”krånglig”. 

Resultatet för entreprenadformerna General och Samordnad general är entydiga från alla parter sett. 

En klar majoritet av svarsdeltagarna tycker att dessa entreprenadformer fungerar bra med hänsyn till 

kommunikation och samarbete. Endast en liten andel har svarat 1 eller 2 på den fyrgradiga skalan. 

Om vi ställer svaren för Totalentreprenad mot varandra så ser vi att Entreprenörerna tycker att 

kommunikation och samarbete fungerar bättre än Beställaren och den projekterande Konsulten då de 

har ett större svarsantal på skalan 1-2. Enligt intervjuerna säger Beställaren att Entreprenören måste ta 

sitt ansvar att kommunicera med Beställaren för att sätta sig in i projektet. Detta för att kunna 

genomföra en bra projektering enligt Beställarens önskemål och krav. Om nu Entreprenören inte tar 

det ansvaret som Beställaren lyfte fram i intervjuerna så blir kommunikation och samarbete sämre. Det 

kan förklara det lägre svarsresultatet i skalan 1-2 för Totalentreprenad från Beställarens och den 

projekterande Konsultens synvinkel.  

Andra parter 

Sett till alla parter så ser vi att nästan samtliga deltagare tycker att samarbetet fungerar bra, det vill 

säga att de ha svarat 3-4 på den fyrgradiga skalan. Nästintill inga svar på det lägsta alternativet 1 

påträffas. 

Det mest avvikande resultatet som sticker ut är Entreprenörernas uppfattning hur samarbete och 

kommunikation fungerar mot Projektören. Här har 25 % av Entreprenörerna svarat 2 på den fyrgradiga 

skalan, en svarsprocent som är betydligt högre i denna fråga jämfört med de andra svaren. Samtidigt 

har 70 % av Entreprenörerna svarat det bättre alternativet 3-4. På samma sätt har 11 % av Konsulterna 

svarat 2 mot hur samarbete och kommunikation fungerar mot Entreprenörer. 

Med stöd från de intervjuer med Entreprenörer som har gjorts ser vi att det avvikande resultatet kan 

bero på att kommunikation och samarbete parterna emellan brister då Entreprenören har åsikter kring 

gjorda handlingar från Projektören. Åsikterna från Entreprenören ses i vissa fall som negativ kritik 

inställer för konstruktiv kritik enligt Entreprenören. 
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20 % av Entreprenörerna svarade att de inte har någon erfarenhet av kommunikation och samarbete 

med projektledning vilket var ett förvånande resultat då vi tycker att det borde finnas erfarenhet dem 

emellan. 

Utöver detta ser vi inga tydliga samband att kommunikation och samarbete uppfattas fungera bättre 

eller sämre mot vissa parter. Vi kan således konstatera att den generella synen mot andra parter i ett 

byggprojekt är mycket god. 
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Slutsats och rekommendation 

Slutsats 

Utifrån intervjuerna och den elektroniska undersökningen kan vi konstatera att det finns vissa brister 

med avseende på kommunikation och samarbete i ett byggprojekt. Utefter den frågeställning vi gjorde 

inledningsvis kan vi nu konstatera att entreprenadform har mindre betydelse för en lyckad 

kommunikation och bra samarbete i ett projekt. Vi har kommit fram till 7 stycken nyckelfaktorer för 

att uppnå god kommunikation och ett gott samarbete. Nyckelfaktorerna vi har kommit fram till är: 

kunskap, starten i ett projekt, mailkultur, gemensamma mål, personkemi, beslutskraft och tydlighet. 

Kunskap om projektets omfattning, ändamål, tidsramar, kvalitetsnivå är vitala förutsättningar för att 

kommunikation och samarbeta skall fungera. Är kunskapsskillnaden mellan parter för stor så är det 

svårt att kommunicera med varandra. Finns medvetenheten om att en skillnad i kunskap existerar så 

skall detta åtgärdas inledningsvis i projektet. Vår slutsats är att kunskap är viktigt. Om det råder 

kunskapsbrist hos någon part är det vår bestämda uppfattning att det ska åtgärdas inledningsvis för att 

ge grunderna till ett lyckat genomförande och slutprodukt. 

Starten i ett projekt. För framtiden kan det vara viktigt att alla parter förstår betydelsen av ett 

startmöte. Här sätts rutiner för hur projektet skall hanteras med avseende på kommunikation och 

samarbete. Vi anser att det är viktigt att genomföra, etablera och följa upp det som sägs under 

startmötet. För detta krävs ett noggrant förberedande inför startmötet gällande agenda och deltagare.  

Startmötet kan också vara en bra indikator för hur väl det framtida samarbetet kommer att fungera i 

projektet. Är det lätt att förstå och kommunicera med varandra här så blir det förmodligen lätt att göra 

det i fortsättningen av projektet. 

Mailkultur är något som ofta glöms bort. Det bör finnas tydliga rutiner för hur mail skall användas i ett 

projekt. Kunskap om att veta vem som skall vara mottagare i en mailkonversation är viktigt för att 

minska dagens stora och svårhanterliga informationsflöde. Detta bör tas upp under startmötet.  

Formulera gemensamma mål. I grund och botten skall ett projekt färdigställas enligt Beställarens krav 

och önskemål. Att sätta upp gemensamma mål tillsammans i organisationen kan möjliggöra en 

förståelse för inblandade parter och individer i projektet. Att sätta upp dessa tillsammans inledningsvis 

i projektet ser vi har en väsentlig betydelse för ett lyckat projekt.  

Personkemi är viktigt. Det är viktigt att kunna förstå, respektera och känna förtroende för varandra. 

Finns en god personkemi i projektorganisationen är det lättare att inse varandras roller, befogenheter 

och ansvar. 

Organisationen, det vill säga samtliga projektmedarbetare i ett projekt skall präglas av en beslutskraft. 

Beslutskraft innebär att beslut fattas av de som skall fatta beslut, att dessa tar beslut inom rätt 

tidsramar och besluten utstrålar en trovärdighet på sakliga grunder. Finns beslutskraft, ökar 

möjligheten att medarbetarna respekterar fattade beslut. Varje beslut skall förmedlas omgående till 

berörda parter. 

All kommunikation skall präglas av tydlighet. Se det från mottagarens perspektiv innan du skickar 

eller säger budskapet. Skapa ditt budskap som avsändare, redovisa ditt budskap för din mottagare och 

försäkra dig om att mottagaren förstått ditt budskap.  
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Rekommendation 

Utifrån våra analyser och slutsatser anser vi att kommunikation och samarbete i ett byggprojekt kan 

förbättras genom att utveckla projektets hantering av nyckelfaktorerna kunskap, starten i ett projekt, 

mailkultur, gemensamma mål, personkemi, beslutskraft och tydlighet. Beroende på projektets 

omfattning och komplexitet tycker vi att en ny funktion ska tillsättas vars uppgift är att säkerställa 

nyckelfaktorerna i två aktiviteter - kunskap samt kommunikation och samarbete. I komplexa projekt 

bör det vara Projektledarens intresse att initiera och använda den nya funktionen. Projektledaren får då 

stöd i projektet av den nya funktionen. Funktionen besitter ingen beslutsrätt i projektet utan fungerar 

endast som rådgivare och stöd. Den nya funktionen benämner vi ”Project-Coordinator”, nedan kallad 

PC. 

Säkerställa kunskap 

Beställaren eller av denne utsedd Projektledare kontaktar PC. PC får då i uppdrag att syna Beställarens 

kunskap gällande att kunna definiera projektets omfattning, ändamål, tidsramar och kvalitetsnivå. Om 

de då tillsammans kommer fram till att Beställaren behöver stöd för detta så kontaktas Projektledaren 

om ”status” på Beställaren så att Projektledaren kan leda projektet under ”korrekta förutsättningar”. 

PC´s uppdrag är här även att bedöma samspelet mellan Beställare och Projektledare för att se hur deras 

relation är och kan behöva utvecklas inför nästa steg i processen.  

I nästa steg när Beställare och Projektledaren har utsett och upphandlat projekteringsgruppen för 

projektet, anlitas PC igen. Då har PC i uppgift att bedöma projekteringsgruppens kunskap i relation till 

Beställarens och Projektledarens kunskap. Den totala sammanlagda kunskapen från Beställare, 

Projektledare och projekterande Konsult, skall i detta skede täcka allt behov av kunskap för att leda 

och projektera projektet. Om inte skall åtgärder vidtas så att kunskapen blir heltäckande. PC kan då få 

i uppgift av Projektledaren att ta fram förslag på åtgärder. 

Nästkommande fas när Beställare och Projektledaren har utsett och upphandlat Entreprenör för 

projektet, anlitas PC ytterligare en gång. Då är uppgiften för PC att bedöma Entreprenörens kunskap i 

relation till Beställarens, Projektledarens och projekterande Konsulternas kunskap. Den totala 

sammanlagda kunskapen från Beställare, Projektledare, projekterande Konsult och Entreprenör, skall i 

detta skede täcka allt behov av kunskap för att leda, projektera och producera projektet. Åtgärder 

vidtas så att kompetensen blir heltäckande om detta inte finns. Även här kan PC få i uppgift att ta fram 

förslag på åtgärder. 

Säkerställa kommunikation och samarbete 

Parallellt med att kunskapen säkerställs i projektet enligt ovan anser vi att det behövs ett arbete för att 

säkerställa att kommunikation och samarbete fungerar bra mellan individer i projektet. Vi anser att det 

är Projektledaren som har ett övergripande ansvar för det. Ledningen hos respektive part har givetvis 

ansvar att tillsätta rätt personer avseende både kunskap och samarbetsförmåga. Om Projektledaren har 

minsta misstanke att det förekommer kommunikations- och/eller samarbetsproblem så kan han/hon i 

samråd med respektive parts ledning antingen själv eller med hjälp av PC kartlägga behov av 

förbättring. Om respektive parts ledning har minsta misstanke om dito anser vi att han/hon skall vidta 

en åtgärd eller alternativt kontakta Projektledaren. Vid vidtagande åtgärd så skall Projektledaren 

informeras. Vid behov kan då Projektledaren engagera sig själv eller PC för att lösa kommunikations- 

och/eller samarbetsproblemen. 

Som stöd av Projektledarens och PC´s agerande skall det finnas gemensamma mål i aktuellt projekt. 

Vi anser att ett av dessa mål, speciellt i komplexa projekt, skall vara god kommunikation och god 
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samarbetsförmåga. Gemensamma målen diskuteras och beslutas vid start av projekt eller inför olika 

etapper av projektet på så kallade startmöten. PC kan ha en framträdande roll på dessa möten då PC 

exempelvis kan leda mötet för att säkerställa en bra kommunikation och ett gott samarbete. 

En PC kan följa hela byggprocessen för ett projekt och har en klar bild för hur kommunikationen och 

samarbetet skall hanteras i projektet. Detta gör att god kommunikation och gott samarbete kan skapas 

tack vare att PC alltid finns tillgänglig för Projektledaren för att bidra med åtgärder om 

kommunikationen och samarbetet brister i projektet. Gränsdragningar mellan parter suddas ut och 

parter arbetar istället för det som det än gång förut alltid handlade om, nämligen att jobba tillsammans, 

mot gemensamma mål och ett bra slutresultat som gör Beställaren nöjd. 

Vårt förslag bör enligt vår uppfattning skapa och genomföra de åtgärder som behövs för att hantera de 

brister i kommunikation och samarbete som har förts fram under denna studie. Arbetsuppgifterna som 

skall göras av Projektledaren och/eller PC kan initialt ses som en kostnad men enligt vår uppfattning är 

en god kommunikation och gott samarbete i slutändan en kostnadsbesparing som är en förutsättning 

till att projektets gemensamma mål blir uppfyllda. 

Sammanfattningsvis anser vi att en befattningsbeskrivning för funktionen Project-Coordinator kan se 

ut som följande. 

Befattningsbeskrivning Project-Coordinator 

Project-Coordinator behöver nödvändigtvis ej vara enbart en fysisk person utan funktionen kan 

utgöras av flera individer. 

Arbetsuppgifter 

En Project-Coordinator skall säkerställa rätt kunskap samt kommunikation och samarbete inför 

tillsättande av organisation och under genomförandet av projektet. Project-Coordinator skall även 

utgöra ett stöd till Projektledaren samt övriga projektmedarbetare efter överenskommelse med 

Projektledaren. 

I Project-managerns arbetsuppgifter ingår att 

 Kontrollera Beställarens kunskap angående projektets omfattning, ändamål, tidsramar och 

kvalitetsnivå genom att utfråga Beställaren. 

 Kontrollera relationen Beställare och Projektledare genom enskilda samtal och gemensamma 

samtal. 

 Bedöma projekteringsgruppens kunskap i relation till Beställarens och Projektledarens 

kunskap i direkt anslutning till start av projektering genom att följa projekteringsprocessen så 

att det inte uppstår kunskapsskillnad parterna eller individerna emellan. 

 Kontrollera relationen mellan Beställare och Projektledare gentemot projekterande Konsult 

genom enskilda samtal och gemensamma samtal. 

 Kontrollera att den totala sammanlagda kunskapen från Beställare, Projektledare och 

projekterande Konsult, täcker allt behov av kunskap för att leda och projektera projektet. 

 Bedöma Entreprenörens kunskap i relation till Beställarens, Projektledarens och projekterande 

Konsulternas kunskap. Den totala sammanlagda kunskapen från Beställare, Projektledare, 

projekterande Konsult och Entreprenör, skall i detta skede täcka allt behov av kunskap för att 

leda, projektera och producera projektet. 

 Kontrollera relationen mellan Beställare, Projektledare och projekterande Konsult gentemot 

Entreprenör genom enskilda samtal och gemensamma samtal. 

 Leda samt medverka på startmöten. 

 Följa hela byggprocessen i ett projekt genom att följa upp de mål som beslutats under 

startmötena samt vid behov delta på möten, träffar med mera. 
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 Kontinuerligt ta fram förslag på åtgärder så att kunskapen är heltäckande. 

 Kartlägga behov av förbättring samt framföra förslag på förbättringar med avseende på 

kommunikation och samarbete mellan individer i projektet. 

 Eventuellt på uppdrag av Projektledaren medverka till att genomföra förbättringar. 

Project-Coordinator rapporterar direkt till Projektledaren och besitter ingen beslutsrätt. 

Erfarenhet 

I funktionen Project-Coordinator bör följande erfarenheter finnas 

- Minst 5 års erfarenhet av att vara verksam som Beställare varav minst 2 år i ledande 

befattning. 

- Minst 5 års erfarenhet av att vara verksam som Projektledare/Byggledare varav minst 2 år i 

ledande befattning. 

- Minst 5 års erfarenhet av att vara verksam som projekterande Konsult varav minst 2 år i 

ledande befattning. 

- Minst 5 års erfarenhet av att vara verksam som Entreprenör varav minst 2 år i ledande 

befattning.  

Egenskaper 

- God personkännedom 

- God samarbetsförmåga 

- Analytisk 

- Entusiasmerande 
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Bilaga 1 – Intervjuunderlag 

Besöksinformation 

1. Datum: 

2. Företag:  

3. Namn: 

4. Befattning: (Branschsida, mm) 

Beställare Entreprenör Konsult 

Projektchef Arbetschef Uppdragsansvarig 

Projektledare Platschef Ansvarig projektör 

Byggledare Arbetsledare Projektör 

Övrigt: Övrigt: Övrigt: 

 

Frågor om samarbetet och kommunikationen 

5. Hur tycker ni att följande kontraktsformer fungerar m.h.t kommunikation och samarbete? 

1=Dåligt    4=Bra 

Totalentreprenad 

Totalentreprenad:  1 2 3 4  

Utförandeentreprenad: 

Delad entreprenad:  1 2 3 4 

Generalentreprenad:  1 2 3 4 

Samordnad generalentreprenad: 1 2 3 4 

 

6. Om ni fick välja entreprenadform, vilken skulle det vara? 

 

7. Upplever ni att kommunikationen påverkas vid olika betalningsformer? 

1=Dåligt    4=Bra 

Fast pris:   1 2 3 4  

Löpande räkning  1 2 3 4 

Incitament:   1 2 3 4 
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8. Hur har ni upplevt kommunikationen och samarbetet mellan följande parter i ett projekt? 

   1=Dåligt    4=Bra 

Entreprenör:   1 2 3 4  

Beställare:   1 2 3 4 

Byggledning:   1 2 3 4 

Projektör:   1 2 3 4 

Projektledning :  1 2 3 4 

 

9. Finns det några saker/situationer som kan ha påverkat samarbetet?  

 

10. Hur sker kommunikationen idag?  

Ex, via möten, mail, telefon, sms, intranät, protokoll mm. 

 

11. Fungerar detta sätt bra, når ni fram till varandra? 

 

12. Om ni fick välja, hur vill ni att kommunikationen ska ske?  

Ex, finns det bättre sätt att på informationen att nå fram på? Tidigare erfarenheter? 

 

13. Kan ni se någon skillnad på kommunikationen idag jämför med förut? 
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Bilaga 2 – Tankekarta Beställare  

  



 

 

d 

Bilaga 3 – Tankekarta Projektledare/Byggledare 
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Bilaga 4 – Tankekarta Projekterande Konsult 
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Bilaga 5 – Tankekarta Entreprenör 
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Bilaga 6 – Frågor elektronisk undersökning 

Fråga 1/6. Vilket företag arbetar du på? 

Fråga 2/6. Vilket område arbetar du med? 

Beställare (Projektchef, Projektledare, Byggledare och liknande) 

Entreprenör (Arbetschef, Platschef, Arbetsledare och liknande) 

Konsult (Uppdragsansvarig, Ansvarig projektör, Projektör och liknande) 

Övrigt:  

 

 

Fråga 3/6. Vilken befattning har du? 

Projektchef 

Projektledare 

Byggledare 

Arbetschef 

Platschef 

Arbetsledare 

Uppdragsansvarig 

Ansvarig projektör 

Projektör 

Övrigt:  

Fråga 4/6. Hur har kommunikation och samarbete fungerat i de projekt du medverkat för 

följande entreprenadformer? 

 1 (Dåligt)   4 (Bra)  

Totalentreprenad 1 2 3 4 Har ingen erfarenhet 

Generalentreprenad 1 2 3 4 Har ingen erfarenhet 

Samordnad generalentreprenad  1 2 3 4 Har ingen erfarenhet 

Delad entreprenad 1 2 3 4 Har ingen erfarenhet 

    

Fråga 5/6. Hur anser du att kommunikationen och samarbetet fungerar med följande parter? 

 1 (Dåligt)   4 (Bra)  

Entreprenör 1 2 3 4 Har ingen erfarenhet 

Projektledning  1 2 3 4 Har ingen erfarenhet 

Byggledning 1 2 3 4 Har ingen erfarenhet 

Projektör 1 2 3 4 Har ingen erfarenhet 

Beställare 1 2 3 4 Har ingen erfarenhet 

 

Fråga 6/6. Vilka faktorer tycker du är viktiga för ett lyckat samarbete i ett bygg eller 

anläggningsprojekt? 
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Bilaga 7 – Kommentarer elektronisk undersökning 

Beställarsidan 

Att alla är väl pålästa av AF delen och känner till varandras ansvar och skyldigheter samt 

förväntningar 

Gemensam syn på uppdraget, ömsesidigt förtroende och gemensam målbild 

Tydliga ramar 

Tydlig dokumentation  

Ständig kommunikation mellan alla projektmedarbetare (som alla tar eget ansvar för att ge och 

inhämta information) 

Samverkan mellan inblandade parter 

Tydligt och med verkligheten överensstämmande kontrakt/förfrågningsunderlag. Snabb hantering 

av förändringar 

Gemensam målbild 

Realistisk tidplan 

Handlingar med bra kvalitet 

Rätt prisbild för alla parter 

Positiv inställning 

Kommunikation, samarbetsförmåga, planering och att man har en strategi som är uttalad och 

kommunicerad. Gemensamma mål och förståelse/respekt för varandras roller. 

Samverkan 

Öppenhet 

Följ kontrakt 

Täta avstämningar 

Gemensamma bilder 

Öppenhet 

Tydlighet 

Ärlighet 

Kompetens 

Lyssna 

Respektera fattade beslut 

Respekt för varandra, artighet, förståelse för den motpartens roll och åsikter, tydlighet i 

kommunikation - gärna framföra budskapet med flera kommunikationsvägar 

Rätt kompetens och inställning hos parterna 

Parterna ska jobba mot gemensamt mål 

Att båda parter är lyhörda, att man diskuterar problem och hittar en lösning tillsammans 

Samverkansform 

Kommunikation 

Proaktiv beställarorganisation 

Målbild och öppenhet. 

Viktigt att parterna arbetar med projektets målbild och inte bara låter egenintresset styra. Om 

projektet når sina mål avseende kvalité- tidshållning och håller ekonomin under kontroll så torde 

alla parter bli vinnare. 

B= får det man beställt till rätt pris 

E= får sina vinst % 

En öppen dialog. 

Att samtliga medarbetare har fokus på projektet och dess mål, att samtliga arbetar från samma plats, 

att organisationen har rätt kompetens, att viljan till ett bra slutresultat är större än det egna målet, att 

det är trivsamt och bra arbetsmiljö, att behålla kontinuitet i de resurser som anlitas, att se 

möjligheter i stället för problem, att respekt för varje projektmedarbetare finns, att ha roligt. 

Att man som beställare har rätt verktyg vad gäller morot och piska. Att man skapar en 

'företagskultur' i projektet där även entreprenörerna inkluderas. Att man anpassar sin 

kommunikation så att den passar mottagaren särskilt med hänsyn till kulturella skillnader. Att båda 
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parter står för sitt ord och att krav i kontrakt efterlevs och följs upp. 

Öppenhet, Ärlighet, Respekt för varandras uppgifter 

Både vi som beställare och driften har dålig erfarenhet att förstå bygghandlingar och termer. Därför 

borde mer fokus legat på att från arkitekts sida stämma av på ett förståeligt sätt. 

Det behövs en kommunikationsplan i alla projekt som vid behov revideras. Kommunikation är a 

och o och det är viktigt med uppstartsmöten kring denna fråga samt regelbundna 

uppföljningsmöten. Det kan vara bra att gemensamt formulera projektmål att arbeta efter, både 

hårda och mjuka mål, och att dessa följs upp regelbundet. 

Kommunikation och förståelse för andras delar i ett projekt. Inte bara jag utan vi borde finnas mer 

av 

1) En bra kommunikation 

2) Förståelse och respekt för varandras synpunkter och åsikter 

3) Ett bra arbetsklimat för bägge parter 

4) Ta tillvara på varandras kompetenser på ett bra sätt 

5) Ett gemensamt mål att projektet skall genomföras med rätt kvalitet, till rätt pris och till utsatt tid. 

6) Att man tillsammans gör sitt yttersta för att inga skador eller olyckor skall inträffa. 

Yrkesstolthet dvs vilja göra ett bra jobb 

Förståelse för andras synvinkel på saken 

Kompromissvilja 

Tydlighet med vad man vill ha och dokumentation av det 

Kommunikation mellan alla berörda parter. Förståelse och samarbete. 

Att entreprenören har kompetent personal som känner att det är viktigt att byggherren blir nöjd. 

Kommunikation, affärsmässigt förhållningssätt och lyhördhet. 

Kommunikation både i projekteringsskedet, upphandlingsskedet och byggskedet för att minimera 

missförstånd och att öka förståelsen för projektet i de olika skedena. Även erfarenhetsåterföring när 

projektet är färdigt. 

En öppen dialog. För att på det sättet få insikt och förståelse för de olika rollerna som ett projekt är 

uppbyggt av 
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Entreprenörsidan 

Att jobba i samverkan, vilket ökar engagemanget hos alla inblandade parter. 

Kommunikation och feedback. 

Lägga ner mycket tid på tidplanering samt att även ta sig tiden att börja upp tidplanen med 

inblandade UE för att få en realistisk bild. 

Gemensamma målsättningar för projektet 

Riskinventeringar i tidigt stadie tillsammans med beställare för att gemensamt kunna 

eliminera/minimera risker 

Samarbete, även ekonomiskt. Att Beställaren inte är "misstänksam" mot Entreprenören. Tror att 

Entreprenören bara vill tjäna pengar. Alla vill göra ett bra jobb och det gör man bäst om man litar på 

varandra. 

En öppen och tillåtande kultur. 

Regelbundna samordningsmöten. 

Välskrivet och genomarbetat avtal. Bra förundersökningar innan arbetet börjar. God dialog under 

projektets gång. 

Engagemang, förtroende, ärlighet och lyhördhet 

Föredrar samverkans projekt helst GE med projekteringsmedverkan och ett målpris. 

Öppenhet samt en genomgående vilja från samtliga att sträva mot att uppnå gemensamma mål. Att 

en part i byggprocessen endast eftersträvar att uppnå sina egna mål utan hänsyn till resterande kan 

få stora negativa konsekvenser. Detta gäller inte bara ekonomiska konsekvenser utan även med 

hänsyn till miljö och arbetsmiljö. 

Kommunikation och överblick 

Bra kommunikation 

Viljan att samarbeta 

Tydlig information och snabba svar 

-Bemanna ordentligt tidigt i projektfasen 

-Planera så mycket som möjligt tidigt i projektfasen 

-Se till att projektet bemannas med tydlig, erfaren och duktig ledning 

Att alla strävar mot samma mål och istället för att "sätta käppar" i hjulen för varandra, entreprenör 

kontra beställare för exempelvis, så försöker man nå målet genom samarbete, lite ge-och-ta. 

Kommunikation och förståelse för andra parter! 

Bra kommunikation och tydlig organisation. Tydlig ansvarsfördelning. 

- Förståelse. Svårt med projektörer som inte kan förstå hur det ser ut i verkligheten. 

- Kunskap. Okunniga försöker ofta mörka för de andra aktörerna och detta sätter riktigt mycket 

käppar i hjulen för dom som förlitar sig på dom. 

- Gemensamma mål. Om alla försöker tjäna pengar på sina olika delar så blir det ofta mycket bråk.  

- ÖPPENHET. Gäller för allt, även tidigare punkter. Ofta när man kör helt öppna kort så flyter 

jobbet på mycket bättre och det är oftast roligare att jobba då också. 
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Projekterande Konsultsidan 

Kommunikation 

Prestigelöshet 

Kunniga beställare 

Att få komma igång i god tid. 

Medkonsulter man arbetat med tidigare och litar på. 

Direktkontakt mellan projektör och entreprenörer. 

Inblick/deltagande i styrgrupp, så att viktig info inte fastnar hos projektledningen. 

Förståelse för andras situation 

Öppenhet, kommunikation. 

Ömsesidig tät kommunikation, dvs att telefon och mejlfrågor besvaras snabbt och tillmötesgående från 

alla parter. 

God och korrekt kommunikation. Kopior i mail till ansvariga och att man pratar med rätt person i rätt 

frågor. 

Realistiska tider, tydliga förutsättningar, fastställda ansvarsområden. 

Kontakt mellan olika Konsulten, Entreprenören och Beställare. 

Bra strukturerade projektmöten under hela projekteringen, bra informationshantering i projekten. 

Att alla visar stort engagemang och att alla jobbar för projektets bästa och inte bara sitt eget område. 

Planering, relationer, tydlig uppföljning, tydligt ansvar och roller 

En duktig och engagerad projekteringsledare bör finnas i alla typer av projekt. 

Övriga frågor ovan går ej att ställa så som gjorts i enkäten. Jag har jobbat i över hundra projekt. I vissa 

projekt är allt fantastisk bra i alla olika delar och vissa är allt dåligt. Och alla varianter däremellan har 

också funnits. Det går inte att generalisera så som görs här. 

kommunikation, framförhållning, ordning, platsbesök 

Duktiga projekteringsledare som vet vilka kommunikationsrutiner som krävs för respektive projekt. 

Kommunikation,Kommunikation,Kommunikation,Kommunikation,Kommunikation,Kommunikation,

Kommunikation,Kommunikation på alla möjliga sätt. 

- ha regelbundna möten, protokoll 

- en engagerad PL 

- alla  behöver använda samma kommunikations verktyg 

- skicka mail om det finns frågor (inte bara en telefon samtal) 

-Tänka rätt i början av projektet 

-Kommunicera ändringar tydligt 

-Ta gemensamt och individuellt ansvar 

Ett tydligt uppdragsplan var man ser vem tar ansvar för vad 

Ett stark ledning från Uppdragsledare 

Kort veckovis/dagvis möte var man går igenom vad som ska levereras för att optimera jobbet och inte 

överarbeta saker. 

Tydliga underlag från samtliga discipliner. 

En tydlig struktur på projektet är viktigt, där man har en projektledare som är väldigt engagerad. Det 

gäller att projektledaren klarar av att snabbt förmedla information, då det oftast ska gå genom denne. 

Fungerar i verkligheten inte särskilt bra alla gånger. 

Kommunikation 

BRA UNDERLAG 

Bra kommunikationer 

1/ Tid. Att tillräckligt med tid finns i projektet innan man börjar produktionen 

2/ Tydligt program (vad ska projekteras) 

3/ Rätt CAD-program används (äkta 3d) 

Informationshantering  

Samordning 

Projektledning 

Att vi verkligen pratar med varandra, ej skickar en massa mail! 

  



 

 

l 

Att alla strävar mot samma mål, att man ser projektet som ett gemensamt projekt där det är helheten 

som är det viktigaste och att vi skall hjälpa varandra att tillsammans nå ett så bra mål som möjligt, 

viktigt med en projekt-/projekteringsledare som kan påminna gruppen om detta i de fall det inte 

fungerar. Bra också att komma ihåg att ge varandra positiv feedback, ofta är man väldigt snabb med 

att tala om något är dåligt men vi är generellt väldigt dåliga på att tala om för varandra när vi gjort 

något riktigt bra. 

Kompetent projektledning 

Kommunikation, tydlighet och gränsdragning. 

Att ha täta kontakter och att alltid fråga när man känner att något är oklart eller tveksamt. 

Att uppgifter finns för att projekteringen kommer framåt. 

Att det finns en rimlig tidplan, ingen glädjetidplan som inte går att hålla. 

Projektörer som strävar mot gemensamt mål. 

Kommunikation mellan alla discipliner.  

Hellre färre discipliner om många discipliner inte fungerar. 

Möten är viktiga. Viktigt att inte glömma ta upp något. Viktigt att förstå allt. Även det man inte tror 

berör ens egen disciplin kan senare visa sig vara viktigt att först! 

Viktigast att man vid projmöten tar beslut även om man senare måste revidera. 

Täta kontakter 

Feedback på förändringar till Relationshandling 

Rätt kompetens på rätt plats hos alla parter 

Som alltid. 

Bra kunniga engagerade människor. 

Bra rutiner och ordning både på "papper" och på byggarbetsplats. 

Tidplan, stäms av och följs (mycket viktig) 

Möten hålls korta, inga långdragna.. 

Betr fråga 4/6, min uppfattning är att det inte är entreprenadform som avgör kommunikation och 

samarbete utan mer det jag skrivit ovan 

Projektstyrning. 

Gränsdragning. 

Det måste hela tiden i ett projekt vara en löpande dialog mellan parterna. Det kan lösas genom löpande 

mötesserier. Eller speciella samverkansgrupper mellan parterna. Igen får vara "heligt", alla frågor skall 

kunna tas upp. Även till synes små frågor skall behandlas.  

Tydlighet måste vara ett ledord, om det finns oklarheter skall de tas om hand utan dröjsmål.  

Tillit och förtroende mellan parterna måste finnas på alla nivåer i ett projekt. 

Tilltagna tider för samgranskning 

Partneringupplägg (löpande räkning med eller utan incitament) är ofta ett bra sätt att förbättra 

samarbetsklimatet. Då kan alla parter fokusera på lösningar i stället för ÄTOr. Risken finns dock att de 

ekonomiska frågorna skjuts till slutet av projektet och att man tar hela den ackumulerade konflikten då 

i stället = tvist. 

Tillit till varandra 

Använda sig av en bra driven projekteringsledare som styr arbetet både i med planering men även 

koordinering av olika discipliner. 

 


