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I 

Sammanfattning 

I byggbranschen idag är det vanligt att upphandling av installationsentreprenader oftast sker vid 
produktionsskedet. Denna typ av upphandling har av installatörer ansets vara sen då det oftast 
medför sämre möjlighet till god planering för installationsentreprenaden där bristerna leder till 
ändrings- och tilläggsarbeten. Problemet är inte endast vid upphandlingen utan detta påverkar 
hela byggprocessen då det finns kopplingar mellan de olika komponenterna i byggprocessen. 
Även tidigare studier har uppmärksammat brister i sammarbetet mellan de olika aktörerna i 
processen. Beställare och entreprenörer har varit i fokus i dessa arbeten och eftersom 
byggbranschen är stor och komplex är det förståeligt att de som är längre ner i hierarkin får 
lägre prioritet. Detta gör att det här examensarbetet blir viktig då det idag inte görs många 
undersökningar ur installatörers synvinkel. 

Examensarbetet bygger på en förfrågan från VVS Företagens och Isoleringsfirmornas Förening, 
om att undersöka hur tidig och sen upphandling av installationsentreprenad påverkar faktorerna 
planering, lönsamhet, kvalitet, arbetsmiljö och arbetsklimat. I denna studie undersöktes två 
företag; ÖPE Isolering och Imtech VS-teknik, där ett par utvalda projekt från respektive företag 
studerades med hjälp av ansvarig projektledare/arbetsledare. Syftet med examensarbetet var att 
ur installationsentreprenörers synvinkel undersöka hur olika byggprojekt påverkas vid sen 
upphandling jämfört med projekt där de upphandlades i tidigt skede. Effekterna av sen 
respektive tidig upphandling har avgränsats till just dessa fem nämnda faktorerna för att under 
tiden som finns tillgänglig få en så bra bild av projekten som möjligt. 

Fem intervjuer gjordes totalt med de inblandade företagen: två byggprojekt där de 
upphandlades tidigt, ett byggprojekt där de upphandlades sent och två industriprojekt där de 
upphandlades tidigt. Anledningen till att industriprojekt togs med i studien är för att få lite 
perspektiv på hur projekt kan utföras, då de ofta brukar hålla en högre kvalitet än byggprojekt. 
Intervjuerna sammanställdes sedan och jämfördes med litteraturen som samlades in i början av 
examensarbetet, och slutsatser drogs sedan från resultatet. 

Det svar som resultatet pekar emot är att generellt sett blir det mesta bättre då installatörerna 
upphandlas tidigare. Planeringen är det som vi har kommit fram till är av störst relevans. Med 
tidigare upphandling skapas mycket större möjligheter för att göra en bra planering, och med 
en god planering så är chansen mycket större att de andra faktorerna påverkas positivt. Det som 
verkar påverkas minst av vilket skede som de upphandlas i är kvaliteten på slutprodukten, då 
den ofta är av ett tillfredsställande kvalitet, även om vägen dit inte var så bra. 

Förhoppningsvis kommer beställare i framtiden att inse nyttan i att upphandla 
underentreprenörer tidigare, vilket troligvis skulle medföra mycket bättre arbetsförhållanden 
både för byggare och installatörer.   





III 

Abstract 

In the construction business today it is usual that the procurement of installations services often 
occurs when production already has started. This type of procurement has by entrepreneurs 
been considered late, as it often is accompanied by less room for a good planning of the 
installations entreprenade, and the inadequacy leads to changes and additional work. The 
problem lies not only at the time of procurement but it affects the whole construction process 
as there are connections between the different components in the process. Earlier studies have 
also observed the shortcomings in the cooperation between the different partners in the process. 
Client and entrepreneur have been in focus in these studies and since the construction business 
is large and complex it is understandable that those lower down in the hierarchy receive less 
priority. This makes this degree project important as there are not many studies made from the 
installations entrepreneurs’ point of view. 

The degree project is based on a request from VVS Företagen and Isoleringsfirmornas Förening, 
to research how early and late procurement of installations services affects the factors planning, 
profit, quality, working environment and working climate. In this studie only two entrepreneurs 
were investigated; ÖPE Isolering and Imtech VS-teknik, where a few selected projects from 
each entrepreneur were studied with the help of the project manager/supervisor in charge. The 
purpose of this project was to, from the installations entrepreneurs’ point of view studie how 
different building projects are affected by a late procurement compared to projects that are 
procured in an earlier stage. The effects of late and early procurement have been limited to the 
five factors mentioned earlier, in able to acquire a comprehensive picture of the projects during 
the span of time available. 

A total of five interviews took place with the involved entrepreneurs: two construction projects 
where they were procured early, one construction project where they were procured late, and 
two industrial projects where they were procured early. The reason for involving industrial 
projects in the study is to gain some perspective on how projects can be executed, as industrial 
projects often keep a higher quality than normal construction projects. The interviews were then 
compiled and compared with the literature that was assembled in the beginning of the degree 
project, and conclutions were lastly drawn from the result. 

The answer that the results all point towards is that generally most factors get better when the 
installations entrepreneurs get procured earlier. The factor of biggest relevance have we 
concluded to be planning. With earlier procurement, greater opportunities are created to make 
a good planning, and with a good planning the chances are much greater that the other factors 
are affected in a possitiv way. The factor that seems to be the least affected by the time of 
procurement is the quality of the final product, as it often is of a satisfying quality, even if the 
road was filled with problems.  

Hopefully, clients in the future will realise the gain in procuring subcontractors earlier, which 
probably will bring better working conditions for both construction och installations 
entrepreneurs. 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund, syfte, mål och frågeställningar. 

1.1 Problemformulering 

VVS företagen och Isoleringsfirmornas Förening som arbetar med tusentals VVS- och 
Isoleringsfirmor runt om i landet har uppmärksammat problemet med att installatörerna allt för 
ofta upphandlas inte långt innan de ska börja arbeta, vilket företagen ofta brukar anse vara för 
sent, då de känner att det ger negativa effekter på deras arbete. Detta medför troligtvis att 
planeringen, utförandet och samarbetet i projekten påverkas negativt. Eftersom det sällan görs 
undersökningar ur deras perspektiv tyckte installationsentreprenörerna att en undersökning 
kring sen och tidig upphandling krävdes. Trots att det idag ibland förekommer upphandlingar 
av installatörer vid tidigare skeden och även fall med samverkansentreprenader så har det inte 
blivit någon större förändring i upphandlingsprocessen för större delen av den svenska 
byggbranschen. 

Installationsentreprenörer upphandlas generellt sett sent i byggprocessen, och oftast blir det vid 
produktionsskedet. Detta betyder då att man som installatör har missat hela projekteringsskedet 
vilket innebär att de får utgå ifrån de beskrivningar och ritningar som har gjorts. De kunskaper 
och erfarenheter installatörerna har om sina respektive huvudområden tillförs då inte i byggets 
planering. Som många vet kan inget projekt gå felfritt och man stöter alltid på problem och 
oförutsedda situationer som skapar nya krav och problemlösningar. Detta har även lett till att 
det idag utförs mycket ÄTA-arbeten på grund av att man i planeringsskedet missat en del 
uppgifter som är nödvändiga för att installatörena ska kunna utföra sina arbeten.  

Genom tidigare undersökningar har vikten av större sammarbete genom hela kedjan mellan 
beställare, entreprenörer, underentreprenörer och leverentörer uppmärksammats. Man har även 
tagit fram idén på samverkansentreprenad baserat på dessa krav. Men det är dock inte vanligt 
med valet av denna entreprenadstyp och fortfarande väljer man idag ofta en väldigt strikt 
upphandlingsform som begränsar installatörernas inflytande. Trots undersökningar om 
relationer mellan huvudentreprenörer och underentreprenörer finns det behov av en analys om 
hur tidigare upphandling effektiviserar projektet i de olika stadierna och vilka positiva 
respektive negativa effekter som tillkommer med en sådan upphandling. Man har idag alltså 
inte fått en noggrann bild av hur de olika skedena i byggprocessens kedja kan nyttjas av en 
sådan förändring, och därmed hur projektet i sin helhet blir lönsammare. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att ur installationsentreprenörers synvinkel undersöka hur olika 
byggprojekt påverkas vid sen respektive tidig upphandling av dessa entreprenörer, samt att 
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sammanställa dess effekter på ett jämförande sätt. Jämförelsen ska kunna utgöra ett underlag 
för bedömning av när upphandling lämpligen bör ske i framtida byggprojekt. 

Målet med undersökningen är att jämföra tidig och sen upphandling genom att ta reda på deras 
effekter på planering, lönsamhet, kvalitet, arbetsmiljö och arbetsklimat. Dessa fem punkter ska 
ligga som grund för att få reda på vilken av upphandlingsformerna som är mest effektiv för 
framtida projekt. 

1.3 Frågeställningar 

För att nå målbeskrivningen ovan, och därigenom uppfylla syftet, behöver följande 
frågeställningar besvaras.  

1. Vilka är effekterna av sen upphandling av installationsarbeten till byggprojekt?  

2. Vilka är effekterna av tidig upphandling av installationsarbeten till byggprojekt?  

Dessa två frågor kan direkt kopplas till studiens titel och huvuddelen av syftet. Byggprojekt är 
de vanligaste projekttyperna för installationsentreprenörer. Industriprojekt skiljer sig från 
byggprojekt då det slutliga målet med bygget är olika, vilket har gjort att deras sätt att arbeta 
har utvecklats annorlunda jämfört med vanliga byggprojekt. Industriprojekt anses ofta ha en 
bättre planering och inkluderas därför i den här studien för att kunna användas som jämförelse 
med hur det går till i byggprojekt. Därför har en tredje frågeställning formulerats som:  

3. Vilka är effekterna av tidig upphandling av installationsarbeten till industriprojekt?  

För att kunna genomföra en jämförelse mellan tidig och sen upphandling ska deras fördelar och 
nackdelar defineras:  

4. Vad är fördelarna och nackdelarna med tidig upphandling?  

5. Vad är fördelarna och nackdelarna med sen upphandling?  

För att kunna nå studiens mål så behöver följande övegripande fråga också besvaras:  

6. Vilken av upphandlingstyperna är att föredra för ett effektivt byggprojekt? 
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2 METOD  

Arbetet som skulle göras delades in i fyra faser när det planerades. Dessa faser är 
litteraturinläsning, intervjuer, analys och diskussion och slutsatser. Vidare i kapitlet så 
diskuteras studiens tillförlitlighet och avgränsningar.  

2.1 Litteraturinläsning 

Relevanta vetenskapliga artiklar, tidigare gjorda examensarbeten, böcker och internetkällor 
användes för att beskriva nuläget och för att sen kopplas samman med intervjuerna.  

Genom det här examensarbetets gång har fokus legat på att samla litteratur om byggprocessen, 
upphandling och installatörer etc. För att bibehålla relevansen i informationen var det viktigt 
att tidig och sen upphandlingsprocess låg i centrum. Den litteratur som har varit viktigast för 
examensarbetet var sådan som behandlar byggprocessen och projektstyrning. Men annan 
litteratur har även legat som grund för vissa kapitel, så som upphandlingsteorier med flera.  

Vetenskapliga artiklar har använts för att stödja fakta och teorier som var viktiga för projeketets 
innehåll. Sökmotorn Unisearch och Google scholar har varit de mest använda. Förutom dessa 
har även tidigare examensarbeten studerats vilket har hämtats från bland annat Diva och 
Uppsök, som är en del av Libris. Studeringen av allt material har pågått under hela projekttiden 
för att formulera den teoretiska referensramen samt genomföra analys och slutsats.    

2.2 Intervjuer 

Examensarbetets syfte baseras på att förstå installationsföretagens synvikel och därför är det 
självklart att den huvudsakliga metoden innnebär att utföra ett antal intervjuer med dessa 
företag. Isoleringsfirmornas Förening och VVS Företagen som är initiativtagarna till den här 
studien ansåg att det skulle vara lämpligt att en isolerings- och en VVS-entreprenör deltog. De 
kontaktade då två företag som mötte beskrivningen och som gick med på att samarbeta. Att det 
var två företag som valdes var till största del för att en jämförelse skulle kunna genomföras 
inom en lämplig tidsram då examensarbetet har begränsat med tid. För att göra intervjuerna har 
vi först förbrett oss genom att samlat data samt tagit reda på information om respektive företag. 
Under det initierande mötet med företagen diskuterades studiens syfte och de gav sin syn på 
problemet. Ett antal olika projekt valdes dessutom ut från varje företag som skulle kunna vara 
objekt för intervjuerna. Projekten var antingen upphandlade tidigt eller sent i byggprocessen 
vilket gjorde dem relevanta för studien.  

Intervjun inleddes med att presentera projektets syfte och mål samt vilka ämnen som frågorna 
baseras på, det vill säga planering, lönsamhet, kvalitet, arbetmiljö och arbetsklimat. När den 
intervjuade hade blivit insatt i upplägget av intervjun ställdes frågor om den intervjuades 
bakgrund. Då dessa frågor är lätta att besvara kan det underlätta för den intervjuade så att den 
känner sig mer bekväm. Frågorna lades upp i en logisk följd så att intervjun fick ett bra flyt. 
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Under intervjun är det viktigt att ge den intervjuade plats att prata utan avbrytas samt att denne 
inte blir för styrd i sina svar utan kan komma med egna åsikter och tankar. (Lantz, 2013) 

Intervjuerna gjordes med personer som varit aktiva och i ledande roller i sina respektive projekt 
för att kunna få så mycket insikt som möjligt, både i hur upphandlingen och planeringen gick 
till samt vad som hände under själva arbetet. De utfördes på ett halvstrukturerat sätt med på 
förväg bestämda frågor och följdfrågor som gav möjligthet till både öppna och direkta svar. 
Detta för att fenomenet (tidig och sen upphandling) redan var definierat och för att tillräckligt 
med information skulle kunna inhämtas så att studiens mål skulle gå att uppfylla, samtidigt som 
de interjuade gavs en möjlighet att komma med egna synpunkter. Den halvstrukturerade 
metoden användes även för att kunna erhålla likvärdig information från de intervjuade som går 
att jämföra med varandra. Frågorna utformades för att kunna besvara vilka effekter tidig och 
sen upphandling har på planering, lönsamhet, kvalitet, arbetsklimat och arbetsmiljö. (Lantz, 
2013) 

2.3 Analys 

I analysen jämfördes de samlade teorierna med intervjuerna. Genom jämförelser mellan dessa 
besvarades frågeställningarna, vilket i senare kapitel ledde till en slutsats för examensarbetet. I 
detta kapitel togs inga av författarnas åsikter med utan de egna reflektionerna sparades till 
slutsatsen. Analysen har delats i tre faser: 

1. Vad anser installatörer om upphandlingen vid industriprojekt, jämfört med vad teorier 
säger om tidig upphandling 

2. Vad anser installatörer om tidig upphandling vid byggprojekt, jämfört med vad teorier 
säger om tidig upphandling 

3. Vad anser installatörer om sen upphandling vid byggprojekt, jämfört med vad teorier 
säger om sen upphandling 

För att genomföra detta har referensramen legat till grund för analysen, och framför allt dessa 
nyckelord: 

 Planering  Lönsamhet  Kvalitet  Arbetsmiljö  Arbetsklimat 

2.4 Slutsats och diskussion 

I det här kapitlet besvarades frågeställningarna och för att förmedla slutsatsen på ett så tydligt 
sätt som möjligt sammanställdes resultatet i en tabell som jämför tidiga och sena upphandlingar. 
Där belystes de olika vinklingarna som finns hos resultatet och analysen. Tillsammans med 
slutsatsen så förs även en diskussion och reflektion kring frågeställningarna och resultatet. 
Senare i kapitlet så granskades våran metod, där vi utvärderade vad som har varit bra och dåligt 
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samt vad vi kunde ha gjort bättre, och resultatet för studien ligger sedan som grund för 
rekommendationer för fortsatta studier. 

2.5 Studiens tillförlitlighet 

Termerna reliabilitet och validitet används ofta för att mäta kvaliteten på 
undersökningsmetoden, och med låg validitet repsektive reliabilitet så förlorar studien sin 
trovärdighet. Reliabilitet syftar på hur tillförlitlig informationen som samlas in är och validitet 
hur relevant det är för studien. För att undvika att ställa irrelevanta frågor (validitet) till de 
intervjuade så baseras frågorna främst på vetenskapliga artiklar, tidigare gjorda examensarbeten 
samt mötet med företagen som gjordes i början av arbetet där det aktuella fenomenet 
diskuterades. Personerna som intervjuades har också, som redan nämnts, varit aktiva i de 
respektive projekten och haft god insikt i de områden som den här studien behandlar. Det 
sistnämnda är en faktor som bidrar till en högre reliabilitet, dock så begränsas den då en del av 
frågorna är utformade så att svaret delvis beror på den intervjuades åsikt eller hur den tolkade 
situationen. Detta problem var dock svårt att undvika då denna utformning kan vara nödvändig 
för att få reda på vissa relevanta saker. 

2.6 Avgränsningar 

Då effekterna från en tidig upphandling kan vara många så har detta arbete begränsats genom 
att fokusera på effekter gällande planering, lönsamhet, kvalitet, arbetsmiljö samt arbetsklimat. 
Dessa är de punkter som troligtvis är viktigast för företagen. För att få ett så generaliserbart 
resultat som möjligt skulle även flera företag behöva studeras, men detta är omöjligt med den 
tid som finns tillgänglig så i denna studie kommer enbart två företag att delta, dock med ett 
flertal projekt för respektive företag. Ytterligare begränsningar som finns är bland annat: 

 Vi gjorde ingen egen undersökning av vilka företag som är lämpliga för studien utan 
accepterade förslagen från IF och VVS Företagen.  Företagen och de valda projekten är endast från närområdet.  Endast VS- och isoleringsinstallatörer har studerats och då det finns flera sorters 
installatörer är det inte säkert att resultatet avspeglar alla.  Enbart kvalitativa uppskattningar av undersökta effekter har gjorts.  De sex tänkta projekten blev fem i slutändan då den andra sena upphandlingen inte 
gick att genomföra. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt beskrivs den mest relevanta informationen som kan relateras till tidig och sen 
upphandling, planering, lönsamhet, kvalitet samt arbetsmiljö och arbetsklimat. 
Byggprocessens olika delar och entreprenadformer beskrivs, där teorier som berör sen och 
tidig upphandling används för att veta hur de olika momenten kopplas till varandra både i 
teorin och i verkligheten. Eftersom examensarbetet är skrivet ur installatörernas synvinkel finns 
ett delkapitel som beskriver deras roll och hur de påverkas av de ovannämnda delarna.   

I dagens byggbransch har man skapat rutiner och normer för hur ett projekt ska samordnas 
och genomföras vilket i flera fall leder till ett lönsamt projekt, men det är inte alltid så enkelt. 
Eftersom byggprocessen är en väldig viktig och omfattande process i ett byggprojekt är den 
även avgörande för ett projekts utveckling och lönsamhet. Byggföretag har även idag utvecklat 
egna system och metoder för att hantera byggprocessens olika delar och utföra kontroll och 
styrning på bästa möjliga sätt, men dessa kommer inte att beskrivas här. Upphandlingskedjan 
är en stor del av examensarbetet. Kedjan från beställare till underentreprenör beror främst på 
vilken typ av entreprenadform som har valts för att styra projektet och har därför avsatts till 
en egen del i kapitlet. De inblandade aktörerna som styr ett projekt, däribland byggherren, 
konsulter och entreprenörer kommer allt eftersom nämnas i detta kapitel men någon speciell 
beskrivning kommer inte att genomföras.  

Både byggprocessen och entreprenadformerna beskrivs först i varsitt kapitel för att att belysa 
ämnena. Därefter följer delkapitel som ger en mer realistisk bild av hur de tillämpas i dagens 
industri samt hur de påverkar installatörernas roll. För detta har en del vetenskapliga artiklar 
och tidigare examensarbeten studerats, och de teorier som är relevanta för syftet har använts. 
De teorier som mest kommer att ligga till grund för studien är tre stycken och kommer inte 
beskrivas separat utan ligger till grund för avsnitten planering, lönsamhet, kvalitet, arbetsmiljö, 
arbetsklimat och upphandling. Första teorin Project quality management är en projektmetod 
som används idag för att bättre hantera stora och komplexa projekt. Den andra teorin kallas 
transaktionsteorin och kommer att användas för att få ett verklighetsgrepp om varför 
upphandlingar av såväl underentreprenörer och installatörer sker så som de gör idag. Och till 
sist samverkansentreprenad som är relevant för studien eftersom den har stor betydelse i 
dagens debatter för hur utvecklingen av byggbranschen bör styras.  
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3.1 Byggprocessen 

Den svenska byggindustrin är en komplex industri som är ständigt växande, då det idag finns 
ett starkt samhällsbehov av flera bostäder och smarta infrastruktursatsningar har byggbranschen 
ett långsiktigt marknadsutsikt.(Åkerlund, 2014) För att förstå vad byggprocessen är och hur den 
ser ut kommer den traditionella byggprocessen enligt figur 1 användas som grund. 
Beskrivningen nedan är i huvudsak hämtad från Nordstrand (2008).  

 

Figur 1: Byggprocessens olika skeden. (Nordstrand, 2008) 

3.1.1 Planskede 

Vid nyproduktion börjar ett byggprojekt med att en byggherren vill uppföra en byggnad. Oftast 
är byggherren även beställaren. Förstudien om möjligheter för projektet och området börjar. 
Information hämtas från kommunen och i regel finns det översiktsplaner och detaljplaner för 
varje område där man enligt PBL, Plan- och bygglagen, har fastställt hur mark och 
vattenområden får användas och bebyggas. Myndigheternas roll i ett byggprojekt är inte bara 
vid det första skedet utan även vid de kommande skedena. Exempelvis ska ansökan av bygglov 
ske minst 3 veckor innan byggstart.  

3.1.2 Idé- och programskede 

Vid detta skede delar man arbetet som ska genomföras i två delar där det första kallas 
utredningsarbete och det andra kallas programarbete. Projektledaren gör en behovsanalys av 
den samlade informationen från förstudien i första skedet, sedan sammanställs detta i ett så 
kallat byggnadsprogram. Den som läser byggnadsprogrammet ska få klart för sig vad för krav 
som har ställts på byggnaden och alla dess kända förutsättningar, och det ska även stämma med 
byggherrens alla önskemål.  

3.1.3 Projekteringsskedet 

Projekteringen av ett byggprojekt är ett fundamentalt skede som styr riktningen ett projekt 
kommer färdas. Ju större ett bygge är desto mer press sätts på ett bra och detaljerat 
projekteringsarbete. Projektörens kompetens och kunskaper inom olika områdena avgör även 
hur bra projekteringen blir. Förutom kunskaper om byggets funktioner är det viktigt att alla 

Planskede
Idé och 

programmskede
Projekteringsskede

Upphandlingsskede Produktionsskede
Förvaltnings‐ och 
uppföljningsskede
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inblandade aktörer samordnas och hänger med i hela processen, hur detta genomförs sätter 
projektörens ledarskapförmåga på prov.  

För att genomföra projekteringen brukar man sedan 1950-talet använda sig av tre olika steg; 
gestaltning, systemutformning och detaljutformning. Det räcker dock inte bara med dessa tre 
steg utan för en komplett projektering måste projektören även kunna samordna hela projektets 
olika delar, däribland personalens och de andra aktörernas tidsplan, kostnadsstyrningen, 
miljöstyrning och kvalitetsstyrning. Den valda projektören ska vid slutet samla alla utförda 
delar till något som kallas handlingar för att få det godkänd av byggherren. Dessa handlingar 
med ritningar, förteckningar och beskrivningar ska stämma överens med byggprogrammets 
ställda funktionskrav och byggherrens egna önskemål. 

3.1.4 Upphandlingsskedet 

Upphandling inom byggbranschen innebär anskaffandet av byggvaror och utrustning samt 
tjänster av entreprenader. De tjänster byggherren upphandlar är oftast konsulter, arkitekter, 
specialister, entreprenörer samt installatörer. Upphandlingarna sker vid olika stadier och styrs 
av byggherrens val. Entreprenörerna kan i sin tur upphandla konsulter för projektering och 
underentreprenörer och byggvaror vid byggstart. Ibland kan installationsentreprenad 
upphandlas som totalentreprenad, för att installatörers specifika kunskaper och erfarenheter 
oftast inte återfinns hos entreprenörer. Ansvaret för projekteringen samt att uppfylla 
anläggningens funktionskrav faller då på dem. 

Ett avtal sker mellan två parter där ena parten lämnar en förfrågan, med ritningar, beskrivningar 
och administrativa föreskrifter av bygget som ska svaras på under en viss tid genom att 
motparten lämnar ett anbud där ett pris har kalkylerats fram. När byggherren får ett anbud vilket 
oftast är från flera olika entreprenörer är det dags att välja. I dagens byggbransch är det mycket 
vanligt att det som avgör en upphandling blir hur lågt anbudspris entreprenören lämnar. Lagen 
som måste följas vid ett avtal med statliga och kommunala myndigheter kallas Lagen om 
Offentlig Upphandling (LOU) från 1994. LOU regleras genom upphandlingslagstiftningen 
vilket bygger på gemensamma EU-regler. Denna lag gäller inte för privata beställare av 
byggtjänster utan det har genom åren utvecklats en rad allmänna bestämmelser som finns att 
följa och som i detalj beskriver hur en beställare och entreprenör ska förhållas till varandra. Ett 
exempel på en sådan bestämmelse är AB 04 som kan hittas hos Svensk Byggtjänst. 

3.1.5 Produktionsskedet 

Innan arbetet kan börjas måste entreprenören ha fastställt en produktionsplanering som täcker 
alla byggets delar och aktiviteter. Entreprenören kan med planering hålla tider samt ha en god 
kvalitet-, miljö- och ekonomistyrning under byggets gång. Samordningen styrs även av 
entreprenörens planering. Med i förväg bestämda byggmöten och samordningsmöten kan 
förändringar samt möjliga problem regleras. Med rätt ledarskap ökar detta kommunikationen 
mellan aktörerna. 
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Redan vid anbudskedet har entreprenören påbörjat en preliminär produktionsplanering där även 
installatörernas aktiviteter redovisas och ibland kan man även inkludera sidoentreprenörers 
aktiviteter. Planeringen av installationseprenörers arbete kan variera från entreprenör till 
entreprenör då det kan finnas brister på kunskaper om installationer och den tid som krävs för 
respektive moment. Det är ett problem som finns idag då man kan se entreprenörer som 
redovisar grova och sumeriska planeringar för installationsarbeten. Oklarheten i en sådan 
planeringn medför komplikationer längre fram då en ny planering oftast måste upprättas. 

I detta skede ligger ansvaret fullt på den valda byggaren och byggherren har då lite inflytande. 
Eftersom beställaren har gett ett slutdatum för bygget ligger det hos entreprenören att leverera 
ett färdigt resultat. Problem som oftast uppstår är att man har gett projekteringssskedet mycket 
tid vilket leder till att byggstarten blir försenad. Trots detta sker det nästan aldrig att ett 
slutdatum flyttas upp utan entreprenören måste se till att alla moment slutförs på ett eller annat 
sätt. 

3.1.6 Förvaltnings- och uppföljningsskedet 

Förvaltning av byggnaden/anläggningen sker då produktionen är avslutad och besiktningen är 
färdig. Ägaren har till uppgift att upprätthålla byggnadens funktion så länge den används och 
på så sätt att den hålls i gott skick och värde. Eftersom en byggnad ibland behöver renoveras 
och förbättras kan byggprocessen återupptas vid renoveringar. Byggets livscirkel har sällan ett 
slut eftersom även efter rivning så blir det behov av ett nytt bygge.  

Uppföljningen som innefattar datainsamling och avstämmning är ett bra tillfälle att få ett 
helhetsgrepp om hur projektet har gått. Datainsamling av verkliga tids-, mängd- och 
ekonomiska uppgifter som har redovisats, ska avstämmas genom att jämföra med den 
ursprungliga planeringen. Uppföljning behöver inte ske i slutet av ett projekt utan kan vara ett 
styrmedel för projektören att effektivisera arbetet. Genom produktionsuppföljning kan man se 
i tid om planeringen är rätt eller fel och därmed har man mer möjlighter att kunna rätta till felen 
omedelbart. För att det ska gå rätt till bör man i samband med planeringsprogrammet upprätta 
en uppföljningsplan för när och i vilka moment datainsamling av produktionsplanen samt 
avstämningarna ska ske. 
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3.2 Entreprenadformer 

Byggherren är den som bestämmer vilken entreprenadform som ska användas i projektet. Detta 
beslutas i ett tidigt skede och påverkar det egna agerandet och den egna organisationen. I den 
här delen beskrivs de två vanligaste entreprenadformerna, utförande- och totalentreprenad, samt 
även partnering. Detta för att tydliggöra hur hierarkin i byggprojekt ofta ser ut.  

3.2.1 Utförandeentreprenader 

Det finns olika former av utförandeentreprenader. De två huvudsakliga är delad entreprenad 
samt generalentreprenad. Det som karakträriserar alla utförandeentreprenader är att byggherren 
är den som ansvarar för projekteringen, det vill säga att byggherren tillsammans med konsulter 
tar fram ritningar och beskrivningar för projektet. Därefter följer upphandlingen. I en delad 
entreprenad så upphandlar beställaren själv de olika delarna (t ex mark-, bygg-, el- och vvs-
entreprenörer). De kallas då för sidoentreprenörer och har inga avtal mellan varandra. 
Sidoentreprenörerna kan sedan i sin tur upphandla egna underentreprenörer som då endast har 
kontrakt med dem. Vanligtvis så utses byggnadsentreprenören till huvudentreprenör, vilket 
innebär att ansvarar ges för allmänna hjälpmedel som till exempel bodar och byggställningar. 
Samordningsansvaret mellan de olika entreprenörerna faller enligt AB 04 på beställaren men 
kan enligt avtal föras över till huvudentreprenören. I en generalentreprenad däremot så 
upphandlar beställaren endast en entreprenör som ges ansvar för hela produktionen. Denne 
kallas då för generalentreprenör och är nästan alltid ett byggföretag. Generalentreprenören får 
i sin tur anlita de entreprenörer som behövs för att kunna utföra arbetet. 

Det som båda dessa entreprenadformer har i gemensamt är att entreprenörerna endast har ett 
utförandeansvar, det vill säga att de ska uppföra byggnaden enligt de handlingar som beställaren 
tillhandahåller. Vid eventuella fel i handlingarna så är det byggherren som får ta ansvar. 
(Nordstrand, 2008; Käll och Genberg, 2000) 

3.2.2 Totalentreprenad 

Vid en totalentreprenad så anlitar byggherren en entreprenör som ges ansvar för både 
projekteringen och produktionen. Dock så måste byggherren innan upphandlingen upprätta ett 
byggnadsprogram som bland annat preciserar vilka funktions-, drifts- och underhållskrav denne 
har på den färdiga byggnaden. Byggherren kan även lägga till önskemål på utseende eller annat. 
När underlaget är klart så får de olika entreprenörerna möjlighet att projektera, vilket ofta sker 
med hjälp av arkitekt och konsulter, och sedan komma med ett anbud. I det här skedet måste 
inte projekteringen vara helt klar utan den kan färdigställas i detalj när parterna har ingått i 
avtal. En fördel med att det är entreprenören som har ansvar för projekteringen är att 
produktionen kan starta innan allt är klart, vilket medför att hela projektet blir kortare. När en 
entreprenör då har upphandlats så kallas denne för totalentreprenör och bär fullt ansvar för 
projektet. Totalentreprenören får sedan i sin tur upphandla de övriga entreprenader som behövs. 
De kan vara till exempel el- och vvs-entreprenörer. Totalentreprenören har gentemot 
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byggherren ett funktionsansvar, vilket innebär att den färdiga byggnaden ska uppfylla de krav 
som byggherren ställt.  

Den här entreprenadformen innebär mindre ansvar för byggherren till skillnad från 
utförandeentreprenader. Här är det totalentreprenören som är ansvarig för att projekteringen är 
korrekt utförd och får ta konsekvenserna vid fel. (Nordstrand, 2008; Käll och Genberg, 2000) 

3.2.3 Partnering (Samverkansentreprenad) 

Partnering, eller samverkansentreprenad, är en samarbetsform som får en allt större del i 
byggbranschen nu för tiden. Den kännetecknas av ett djupare samarbete mellan beställare, 
konsulter och entreprenörer. Partnering började utvecklas i början av 2000-talet för att man ville 
hitta sätt att undvika de höga kostnader, brist på förtroende och kvalitets- och miljöproblem 
som finns i byggprojekt. Lösningen de kom fram till var att man borde utveckla en bättre 
relation med sina partners. Detta genom att ta in dem i tidigare skeden i projekten så att allas 
kompetens och erfarenheter kan tillvaratas, samt att ha gemensamma mål och ekonomi. 
(Nordstrand, 2008; Ottosson, 2011). För installatörer innebär då det att de ges ett större ansvar 
för sin del och en större möjlighet att påverka i tidigare skeden jämfört med hur traditionella 
projekt ofta ser ut. För att lyckas med detta krävs dock att alla inblandade är samarbetsvilliga 
och inte bara jobbar för egen vinning. I början av projekten anordnas därför så kallade 
Workshops där representanterna för de olika parterna träffas och låts bygga upp förtroende för 
varandra samt för att formulera ett gemensamt måldokument. (Brasch och Hallin, 2006)  

Samverkansentreprenad eller som den annars kallas partnering, är en samverkansform och inte 
entreprenadform och kombineras oftast med totalentreprenad. (Kadefors, 2002)   

3.2.4 Installationsentreprenörer 

Installatörer upphandlas i de flesta fall som underentreprenörer, vilket medför att de naturligt 
får lägre prioritet i projekten. Hur stort fokus de får beror till mestadels på vilken 
entreprenadform som de upphandlas i, men även på hur centralt deras arbete är för projektet.  

I en generalentreprenad så görs projekteringen som nämnts tidigare normalt först av konsulter 
anlitade av byggherren. Byggherren upphandlar sedan en generalentreprenör (oftas 
byggentreprenör) som i sin tur upphandlar de entreprenader som han själv inte utför, och det är 
oftast där som installatören kommer in i bilden (eller ännu längre ner för isoleringsarbeten) 
(Ottosson, 2011). Delade entreprenader ser lite annorlunda ut. Här brukar installatören 
upphandlas direkt av beställaren, och beroende på projekt så inkluderar det även 
isoleringsarbetet. Här får installationsentreprenaden en mer central roll och tas inte i andra hand 
som det blir när de upphandlas av andra entreprenörer. I en totalentreprenad så görs ofta även 
installatören till en totalentreprenör, det vill säga att de får projektera och tar ansvar för sin egen 
del. Dock så upphandlas de oftast av byggentreprenören och inte byggherren. När partnering 
dessutom tillämpas i totalentreprenaden så tas installatören in ännu tidigare i projektet och 
tillsammans med representanter från de andra parterna så utförs projektering och planering. 
Detta arbetssätt gör att installatörerna får möjlighet att vara med att påverka sånt som även 
indirekt påverkar dem. 
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I en artikel i Funktion (2006, 5) säger Beng Svensson: 

”I princip är det viktigt att alla discipliner kommer in på ett tidigt stadium och det 
är bra att man tidigt har en idé om alla funktioner så att premisserna kan anpassas 
efter dessa.” 

Installationsentreprenörer måste alltid sätta sig in i projekteringen av bygget snabbt då mycket 
tid för detta inte avvaras. De ska på kort tid göra sina egna bedömningar av hur det kan 
genomföras på bästa sätt (Révai, 2012). I byggbranchen har vissa saker blivit självklara och 
enligt Björn Qvist i Funktion (2006, 2) krävs det av installatörerna att visa varför marknaden 
behöver förändras. Det ligger i installatörerna att alltid ligga steget före och våga presentera 
sina lösningar. Dock räcker inte bara detta utan att även byggherren visar samma mod och 
kompetens (Funktion, 2006). Tidig upphandling av installatörer skulle medföra mer tid till 
projektering och på så sätt skapa bättre förutsättningar för produktionsarbetet. Samverkan med 
underentreprenörer leder även till att planeringen för produktionen kan genomföra på så sätt att 
kvaliten ökas, då större möjlighet att stanna upp och göra rätt från början skapas (Drews och 
Lundin, 2012). 

 

3.3 Hur projekt genomförs i praktiken  

I teorin ser den beskrivna processen logisk och enkel ut att genomföra men så ser den inte ut i 
praktiken. Kompetensen och erfarenheter hos byggherrarna varierar då det kan vara 
”engångsbyggherrar” eller ”flergångsbyggherrar” som startar ett projekt. Alltså blir byggherren 
den som påverkar mest i de första skedena hur projektet styrs, och hur samordningen mellan 
alla aktörer formas (Pertola, 2012). Hierarkin i en byggprocess kan se ut på flera sätt men 
medverkande aktörer är oftast de som beskrivs i figur 2. 

 

Figur 2: Exempel på hierarkin i byggprocessen (Nordstrand, 2008) 

För att förstå varför upphandlingen av installationsentreprenader ser ut som den gör idag är det 
därför bra att först förstå varför byggprocessen blir annorlunda i verkligheten. Det finns många 
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olika system och metoder för att genomföra ett projekt. För detta arbete kommer olika teorier 
och metoden PQM, Project Quality Managment, att presenteras jämsides med den traditionella 
byggprocessen och byggstyrningen. Ett annan vanligt system som också kommer att beskrivas 
är WBS, Work Breakdown Structure, som är ett hjälpmedel som ofta används i olika 
projektmetoder.  

Att genomföra ett projekt är inte lätt oavsett verksamhetens storlek. PQM syftar till att skapa 
ett system där många olika moment ska kunna samverka, och arbetet ska slutligen resultera i 
en nöjd kund. Det är väldigt viktigt att den som utför projekteringen är införstådd i hur 
systemets olika delar fungerar samt på vilket sätt de kan samverka (Rose, 2014). Huvudmålet 
med PQM är att förenkla projektet genom att bryta ner det till mer hanterbara moment. PQM 
följer samma skeden som den traditionella processen men skillnaden är att projektet delas in i 
fem olika faser med hjälp av ett system kallad Work Breakdown Structure (WBS). Med 
indelningar i faser kan man upptäcka felkällor och brister i projektidén. Till skillnad från den 
traditionella byggprocessen fokuserar PQM även på att analysera problemen som identifieras i 
de olika faserna. Resultaten utgör sedan en grund till det fortsatta arbetet och kommande beslut 
(Rörland, 2008). Metoden är inte till för att systematiskt arbeta sig genom de olika faserna en 
efter en, utan fungerar mer som ett dynamiskt arbetssätt där varje projekt ses som en interativ 
process och prioriteringen av de olika aktiviteterna styrs av problemets komplexitet. Detta 
möjliggör att olika faser kan genomföras samtidigt (Martalla och Karlsson, 2011).  

WBS är som sagt till för att dela upp ett projekt i hanterbara faser. Nedbrytningen liknas vid en 
hierarkiskt uppbyggd trädstruktur som innehåller alla projektets aktiviteter. För att genomföra 
detta på ett effektivt sätt ska man upprätta en så kort nedbrytning som möjligt, för lång WBS är 
snarare en nackdel än en fördel (Foretagande.se, 2015). Arbetssättet med PQM är inte bara 
nyttigt för att uppmärksamma svårigheterna med projektet utan det har även skapats möjligheter 
för hur projektörerna kan hantera problemen. Metoden är effektiv vid stora och komplexa 
projekt där många komponenter och kompetenser måste samverka (Rörland, 2008). 

3.3.1 Planering 

Planering är ett styrinstrument för att genomföra ett byggprojekt (Révai, 2012). I 
byggbranschen skiljer man på två huvudtyper av planeringar. Den första är en projektplanering 
som uppförs under projekteringsskedet och genomförs av främst konsulter. Den andra är 
produktionsplaneringen som genomförs av entreprenadföretagets ansvarige projektledare 
(Nordstrand, 2008; Révai, 2012). Enligt Révai (2012) ligger projektets svårigheter i hur 
planeringen av produktionen sker då det finns behov av att vara noggrann och systematisk. 
Även om byggbranschen har funnits länge går det inte att komma undan de tillkommande 
osäkerheterna i projekteten som kan vara både hot och möjligheter (Ottosson, 2009). Det 
framgår också att bristen på en komplett planering oftast medför stora negativa konsekvenser i 
projektet som är minst sagt kostsamma både i tid och pengar (Serrador, 2014). Det är därför 
alltid enklast och minst kostsamt att genomföra ändringar under och före projekteringsskedet 
än vid produktionsskedet (Ottosson, 2009). Detta lyfts fram i många teorier som även menar att 
trots vikten av att planera förberedande för osäkerheterna uppkommer det än idag ändrings- och 
tillägsarbeten under produktionsskedet.  
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Ett problem som finns är att projektörer i byggbranschen ofta är pressade att prestera och ”sätta 
igång” med bygget av de högre upp i hierarkin. I många fall görs detta för att minska på 
mängden tid och insatser som läggs på planeringen utan att inse värdet av planering av projekt. 
(Serrador, 2014) Vidare skriver Serrador (2014) att nivån på planeringens fullständighet står i 
positiv relation med projektets framgång.  

I projekt med PQM metoden tillsammans med WBS systemet redovisas det efter varje fas ett 
lösningsförslag som kan användas för att skapa en mer realistisk planering och en riskanalys 
tillförs för att riskerna kring projektet ska analyseras. Det krävs dock att man under hela 
projekttiden hanterar dessa risker fortlöpande (Rörland, 2008). Dock sker det att man i 
byggbranschen skjuter över riskerna på någon annan (Ottosson, 2009). Som tidigare nämndes 
upprättas det i varje byggprojekt både tidsplaner och budgetar, men oftast sker kommunikation 
mellan projektdeltagarna och information till dem som berörs av projektet oplanerat (Ottosson, 
2009). Eftersom alla funktioner i bygget vanligen planeras separat, då konsulter, entreprenörer 
och installatörer upphandlas i olika steg, är ett vanligt problem att det uppstår kollisioner mellan 
installationer, byggnadsdelar och den fasta inredningen. En gemensam samgranskning ska ske 
och det är konsultens uppgift att i sin organisation utse en samordnare. Vid generalentreprenad 
händer det att det utses en oerfaren installationssamordnare vilket medför negativa 
produktionsstörningar. Det är beställarens uppgift att ta fram krav och beskrivningar på 
installationssamordnare (Ottosson, 2009). Under produktionens gång anordnas det 
samordningsmöten där entreprenören kan styra samordningen mellan platschefen, 
installationssamordnare, planerare, arbetsledare och representanter för respektive 
underentreprenörer. Mötena är till för att behandla planeringsfrågor som är en viktig del för att 
föra en diskussion om det aktuella läget på bygget. Speciellt viktigt är dessa möten för 
installatörerna för att lösa samordningsfrågor (Révai, 2012).  

En väl genomförd produktionsplanering av entreprenören inger respekt hos installatörerna och 
har en positiv inverkan på deras vilja att prestera bättre. Ett problem som uppstår vid 
planeringen är dock att entreprenörer oftast saknar rätt kompetens för att planera 
installationsentreprenadens tid och resurser. Det finns många entreprenörer som även planerar 
installatörernas aktiviteter i egen gruppering på en tidplan, vilket enligt Révai (2012) är fel på 
många sätt. Planering av installationsentreprenader skulle kunna förbättras genom att byggaren 
inför en dialog vid ett tidigare stadie än att upphandlingen sker först vid byggstart. Detta skapar 
positiva effekter för båda parterna vid upphandlingen (Révai, 2012). Samverkansformen 
partnering främjar också att alla jobbar nära varandra och att en dialog förs sinsemellen för att 
projektet ska få en optimal lösning. Här kan även uppförandet av produktionen ske innan 
detaljprojekteringen är klar (Trygg och Andersson, 2012). En sen upphandling har dåliga 
effekter på installatörernas produktionsekonomi, eftersom ekonomin är beroende av 
omständigheterna på arbetsplatsen och om inte installatörerna deltar i planeringen blir det 
självklart att deras möjligheter att påverka sin egen situation inte är så goda. Möjligheten att så 
effektivt som möjligt fördela sina resurser blir en medföljande konsekvens då detta oftast 
begränsas (Révai, 2012).  
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Vid de flesta projekt blir tid ett bekymmer då man av en eller flera anledningar kommer till 
produktionsskedet och tiden kanske inte räcker till. För projektledare som vill slutföra bygget i 
tid, hålla budgeten och leverera resultat som uppfyller den överenskommna kvaliteten måste 
man kunna mäta projektets tillstånd genom att en rad kontroller som genomförs under 
produktionstiden. Detta går att genomföra skriver Martalla och Karlsson (2011), med hjälp av 
fyra olika kontrollpunkter som är: 

 Uppföljning av tid. 

 Uppföljning av kostnad. 
 Uppföljning av omfattning. 

 Uppföljning av kvalitet. 

Det är inte bara dessa kontroller som räcker till för att mäta projektet utan projektledaren måste 
bland annat ange de prioriteringar som har valts. Förutom uppföljning kan projektstyrning 
under produktionsskedet ske med hänsyn till mjuka faktorer. Med detta menas hänsyn till 
människor, gemensamma mål, kommunikation och individuella ansvarstaganden samt att 
projektet ska ges möjlighet till att växa och utvecklas (Martalla och Karlsson, 2011). Vid varje 
projekt har tidplanen ett slutdatum som sällan ändras. Detta för med sig konsekvenser som 
innebär att man inte hinner hantera alla problem och svårigheter som uppstår. Det skapar även 
sämre samordning vilket kan påverka arbetsklimatet och arbetsmiljön (Nordstrand, 2008; 
Rörland, 2008).  

Alla projekt ser olika ut, men gemensamt för alla är att ha medräknat ÄTA-arbeten vid 
upphandlingar, vilket görs främst eftersom ändringar och tillägg i ett projekt är något som är 
väldigt vanligt. ÄTA-arbeten för installatörerna är ofta en följd av dåligt planering av deras 
aktiviteter och objektets tekniska lösning (Lundin, 2011). Det är en rättighet hos beställaren att 
kunna utöka eller minska entreprenadens arbetsuppgifter och ska finns med i alla 
kontraktshandlingar enligt AB 04, det finns även rutiner i kvalitetsystemet för just detta. När 
ett ÄTA-arbete har beställts påverkar det oftast projektets tid, ekonomi och kvalitet på ett 
negativt sätt. Självklart medför detta konsekvenser för installatörens egna aktiviteter 
(Nordstrand,2008). 

3.3.2 Kvalitet 

Kvalitet kan innebära mycket men oftast pratar man om kvaliteten hos en produkt eller ett 
system, d.v.s. hur ett projektarbete genomförs. För byggnader blir kravet för funktionalitet och 
hållbarhet allt större genom åren. Byggnader upptar 30 procent av hela landets 
energianvändning och detta har medfört större energikrav på byggnader. Byggnadsarbetare och 
installatörer är i behov av en större kompetens inom byggandet av energieffektiva byggnader. 
Eftersom beställarna ställer krav på en allt mer långvarig energiprestanda behöver 
byggföretagen en kvalitetssäkrad byggprocess (Sveriges Bygginsdustrier, 2014). Sedan 1990-
talet har man inom byggbranschen satt högre krav på kvalitetsarbetet, och byggare samt 
installatörer har egna utvecklade kvalitetssytem som följs genom specifika kvalitetsplaner för 
respektive byggprojekt. Det är inte bara beställaren som ställer krav på kvalitet utan det ställs 
även krav på beställaren av myndigheter att upprätta rätt kvalitetssäkring på bygget och 
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projektarbetet. Både kvalitets- och miljöledningssystem går hand i hand i utvecklingen och 
beställaren sätter allt mer krav på projektledaren att kraven uppfylls (Nordstrand, 2008).  

Kvalitet inom byggbranschen brukar oftast innebär att projekten ska genomföras på ett sådant 
sätt att kunden blir belåten med slutprodukten samt att projektet genomförs inom tidsplanen 
och de ekonomiska ramarna. (Rumane, 2013) I byggranschen syftar alltså kvalitet inte endast 
på den färdiga produkten utan det hela projektet. De olika teorierna om PQM håller alla med 
varandra om att det oftast saknas en entydlig definition på hur kvalitet i ett system ska 
genomföras, då de ovan beskrivna faktorerna oftas sker och uppfattas olika av olika människor. 
Rose (2014) tillägger även att detta har skapat problem och frustrationer om hur man ska 
tillämpa och leverera. Idag finns det en hel del kvalitetsverktyg för projektledarna för att 
effektivisera deras arbete och många av dessa verktyg är även till för att få en förbättrad 
kvalitetsystem (Rose, 2014). Dessa kan vara allt som kan påverka kvaliteten på produktionen 
så som hur vi är organiserade, personalen och dess kompetens, checklistor, rutiner och metoder  
(Martalla och Karlsson, 2011). Det finns allmänna svårigheter i alla problem men oftast uppstår 
det en del hinder så som:  

 Överdriven fokus på endast ekonomiska aspekter kan vara ett hinder.  Individers eller organisationens motstridighet till förändring kan vara ett hinder.  Problemlösning med uteslutning av att ta till vara förbättrings möjligheter. 

Hindren kan övervinnas med viljan att förbättras (Rose, 2014). 

Kvalitetsstyrning kan genomföras på många olika sätt men styrs till en stor del av 
projektledarens kunskaper om ämnet, samt förståelsen av beställarens krav och önskemål. 
Dessa krav och önskemål som specifieras vid kontraktuppförandet är alltså beställarens ansvar 
att de framgår tydligt (Rumane, 2013). Genom projektets gång ska regelbundna kvalitetsmöten 
hållas mellan beställaren, kvalitetsansvarige (K-PBL), kontrollanter och entreprenadföretagets 
kvalitetsansvarige och arbetsledningen. Det är entreprenadföretaget som ska framlägga hur 
projektets kvalitetsarbete fungerar (Ottosson, 2009). Det finns många fördelar med en väl 
genomförd kvalitetsledning, där ibland en nöjd kund, reducerade kostnader, bättre produkt och 
bätte genomförande av projekt med mera (Rose, 2014). En annan viktig faktor är just att det 
finns en väl genomförd projektplanering för att få en bra kvalitet på byggnaden från början. 
Studier har även visat att dessa två delar hänger ihop med projektets framgång (Serrador, 2014). 
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3.3.3 Lönsamhet 

Med rätt ekonomisk styrningsmetod kan produktionsledningen kontrollera att de uppsatta 
ekonomiska ramarna åtföljs samt begränsa eventuella kostnadsökningar. Vid 
projekteringsskedet är det störst möjlighet att påverka och styra projektets totalkostnad mot rätt 
håll, vilket innebär att när det väl kommer till produktionen blir det svårare att påverka 
kostnadsutfallet (Révai, 2012). De höga kostnaderna under produktionsskedet beror mest på de 
ändrings- och tilläggsarbeten som tillkommer och ibland brukar man säga att det ger en kostnad 
som är 100 gånger mer än om man gjorde samma ändring under förstudien. (Ottosson, 2009; 
Révai,2012). Dessa ändringar har inte bara negativa effekter på kostnaderna utan orsakar även 
förseningar. Då ÄTA-arbeten tillkommer är det också viktigt att detta dokumenteras skriftligt 
och att kostnadsregleringen sker så snart som möjligt och att det skrivs under av båda parterna. 
En annan sak som bidrar till höga kostnadsöverskridningar är om man inte hanterar 
samordningen mellan de olika installationsfunktionerna. Det är därför viktigt att snabbt  lösa 
eventuella problem och kollisioner som uppstår mellan de olika ritningarna (Ottosson, 2009). I 
en fallstudie med belysningsinstallatörer har det visat sig att byggprojekt oftast genomförs med 
låg budget och för optimistiska tidsplaner. Detta har ofta ansetts vara till en nackdel för att 
uppnå energieffektiva och långsiktigt hållbara byggnader (Pertola, 2012). För att få en realistisk 
projektbudget måste det alltså finnas en realistisk tidsplan att gå efter eftersom kostnaderna för 
ett projekt bygger på vad varje aktivitet kommer att kosta (Martalla och Karlsson, 2011). 

Eftersom låg budget oftast innebär mindre resurser kommer detta begränsa möjligheterna att 
uppnå god funktion genom att använda sig av olika tekniska lösningar. Konsekvenser som 
medföljer då är att byggets kvalitet blir låg. Motsatsen till detta är att genomföra ett projekt med 
en ekonomi baserad på långsiktiga lönsamhetskalkyler där även framtida kostnader beräknas 
in. I studien visade sig att det var mycket lite byggprojekt som genomfördes med denna metod 
jämfört med den förnämnda (Pertola, 2012).  

 

Figur 3: Byggprojekttriangeln (Serrador, 2014) 

Projekt som utförs inom den lagda tidsramen, budgeten och de satta målen anses ofta vara 
definitionen av ett framgångsrikt projekt (Serrador, 2014). Med hjälp av figuren ovan (figur 3) 
kan man se kopplingen mellan dessa faktorer, vidare skriver Rose (2014) att kvalitet oftast blir 
den fjärde komponenten i ”triangeln”. I en av de många studierna som nämns av Serrador 



TEORETISK REFERENSRAM  
 

19 

 

(2014) är det tydligt hur planering påverkar projektets lönsamhet. I en annan av studierna 
upptäcktes fel i projektplaneringen som ledde till förhöjda byggkostnader och det i sin tur 
resulterade i att företaget förlorade förväntad vinst. Det har även noterats att en ökad 
kvalitetsplanering inom projekt oftast leder till att företagen når sina ekonomiska mål (Serrador, 
2014).  

3.3.4 Arbetsmiljö 

Den ansvarige byggarbetsmiljösamordnaren eller byggherren ska innan byggstart fastställa en 
arbetsmiljöplan (Arbetsmiljöverket, 2015). Sedan ska personalen vid varje arbetsplats under 
produktionsskedet kunna få information om vad som gäller och vad som har fastställts i 
arbetsmiljöplanen. Genom internkontroll, som bedrivs enligt Arbetarskyddsstyrelsens 
föreskrifter AMF, ska arbetsledarna kunna planera, utföra och följa upp arbetsmiljöarbetet 
(Nordstrand, 2008). Enligt Arbetsmiljöverket ska en arbetsmiljöplan innehålla bland annat 
följande punkter: 

 De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen.  En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.  En beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som vid projekten ska vidtas under 
byggskedet för att arbetsmiljön ska bli bra. 

De olika arbetarna samordnas på ett sådant sätt att man lyckas uppnå tillfredställande 
skyddsförhållande (Nordstrand, 2008). Det är även viktigt att dessa verksamheter inte kolliderar 
i tid och rum vilket gör tidsplaneringen till en viktig förutsättning vid fall där byggtiden är kort 
i förhållande till arbetenas omfattning (Arbetsmiljöverket). 

3.3.5 Arbetsklimat 

Ett byggarbete består av ett samspel mellan olika grupper med skilda arbetsuppgifter och 
moment. En förutsättning för att en grupp ska kunna fungera och på så sätt uppnå god 
arbetsklimat är att samspelet mellan individerna i gruppen först och främst ska kunna fungera 
(Nilsson, 2005). En grupp påverkas både internt av gruppmedlemmarna och externt av 
arbetsledarna. För att en god sammanhållning ska existera är det ledarnas uppgift att få 
arbetarna att trivas (Trygg och Andersson, 2008). Några begrepp som är viktiga för gruppen är 
mål, motivation, konflikthantering, beslut och kommunikation. Eftersom man ska skilja på 
organisation, grupp och individ är det viktigt med rätt ledarskap, stöd och verktyg för att få 
gruppen att fungera och sammankopplas utan negativa effekter. De negativa effekterna i 
gruppen kan motverkas av att både ledaren och gruppmedlemmarna är införstådda i hur de ska 
hantera beslut, konflikter och problem. Faktorer som bidrar till hur ett arbetsklimat kommer att 
fungera beskriver Nilsson (2005) med hjälp av denna figur (figur 4):  
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Figur 4: Gruppklimatets orsaker, konsekvenser och möjligheter (Nilsson, 2005) 

För att uppnå ett gott arbetsklimat och att gruppmedlemmarna ska känna engagemang och 
motivation måste samanhållningen fungera. För gruppen innebär det att närhet och 
kommunikation upprättas på rätt sätt, och då allt detta fungerar leder det till bland annat ökad 
tillfredställelse och högre kvalitet på arbetet. Vidare skriver Nilsson (2005) att 
kommunikationen där medlemmarna i en grupp delar med sig och meddelar varandra är 
grunden för allt samspel. Kommunikation och relationerna i gruppen är också grunden till hur 
beslut tas inom gruppen, dock utesluter det inte att ledaren kan vara tvungen att fatta snabba 
beslut på grund av tidsbrist eller nödsituationer. Martalla och Karlsson (2011) skriver också om 
vikten av att rätt information förmedlas i rätt tillfälle där projektledaren anses bära ansvarer för 
att kommunikationsplanering, informationsspridning och lägesrapportering ska upprättas som 
hjälpmedel. 

3.4 Upphandling av installatörer  

I föregående avsnitt presenterades metoder för projekts processer och hur de fungerar. I detta 
avsnitt kommer fokus ligga på upphandlingsteorier inom byggbranschen och hur det påverkar 
installationsentreprenörer. År 2002 gjorde Statens Offentliga Utredningar en undersökning av 
den svenska byggmarknaden. Även andra studier och forskning har gjorts sedan dess för att 
undersöka problem så som dålig kvalitet, brist på innovation och effektivitet. Debatterna som 
följde redovisningen i SOU 2002:115 präglades av hur kontraktuppförandet bör ske för att lösa 
problemen. En lösning som föreslogs är att alla kontrakt bör upprättas utifrån ett långsiktigt 
perspektiv med relationer och hela livscirkeln i åtanken (Borg, 2011). Bristerna i 
samarbetsrelationen mellan beställaren och den som upphandlas beror på beställarens 
begränsade förmåga att utnyttja långvariga relationer snarare än den traditionella korta och 
tillfälliga relationen (Eriksson, 2007). 

De traditionella entreprenadformerna i byggbranschen är som beskrivet i kapitlet om 
entreprenadformer, först och främst reglerade av regler och bestämmelser. Bland annat har 
parterna hjälp av standartavtalen och vid offentlig upphandling finns LOU till hands (Ottosson, 
2009). Dessa upphandlingsprocesser upprepas för varje ny upphandling i projektet. Eftersom 
ansvarsfördelningen skiljer sig hos de olika entreprenadformerna blir kontraktskrivningen 
olika. De grundläggande likheterna mellan dessa former är dock, förutom regeltillämpningen, 
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att kontraktet oftast styrs med efterfrågan på låga anbudspriser och att det upprättas korta 
relationer mellan de olika parterna då relationen avslutas efter varje projekt (Eriksson, 2007; 
Nordstrand, 2008). Vid upphandling av industriprojekt ser man även samma brist på flexibilitet 
då upphandlingsprocessen sker här som vid köp av maskiner. Att flexibiliteten i projektet 
hämmas påverkar såväl entreprenören som installationsentreprenörerna (Rhodin och Sundhäll, 
2009) Många teorier beskriver dessa som att kontrakt uppförs med hårda parametrar där priset 
ligger i fokus. I Erikssons (2007) studie kan man läsa om att en stor del av byggindustrin 
traditionellt styrs av efterfrågan på låga transaktionskostnader som beskrivs med hjälp av de så 
kallade TCE, Transaction cost economic, teorin. Denna metod är alltså allmänt känd och 
välanvänd i byggbranschen men man har även konstaterat att detta passar bäst för enkla projekt 
där det oftast finns mindre osäkerheter (Cocozza och Ljunggren, 2008). Den fria konkurrensen 
som råder genom LOU bidrar även till hur marknaden ser ut i dag (Nordstrand, 2008). Denna 
upphandlingsform görs av bland annat kommuner, staten, landsting och kyrkliga kommuner 
(Ottosson, 2009). Till skillnad från privat upphanling innebär LOU att förfrågan skickas till en 
större utsträckning av verksamheter och medan lagen ger alla samma möjlighet att delta i 
upphandlingen, det vill säga goda konkurrensmöjlighter, medför det samtidigt att beställaren 
kan välja efter sina ekonomiska behov (Konkurrensverket, 2015). Det medför ofta att den med 
lägsta anbudspris antas ur tävlingen (Brasch och Hallin, 2006).  Hagberg och Hjelt (2011) skriver 
att LOU kan vara ett hinder då det även minskar möjligheten att upphandling av entreprenörer 
sker i tidigt skede. Nedan följer en figur där Eriksson (2007) med hjälp av en matris presenterar 
hur de olika upphandlingarna av entreprenader beror på projektförutsättningar. De sex olika 
transaktionstyperna han definerar här visar vad fokus ligger på vid kontraktuppförandet och 
därmed har beställaren alltså ansett de andra faktorerna vara mindre viktiga för projektet.  

 

 
Figur 5: Upphandlingsmodell med hänsyn till entreprenadens förutsättningar (Eriksson, 2007) 
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Som det tidigare nämndes sker uppförandet av kontrakt oftast på samma sätt för de olika 
entreprenaderna. I matrisen i figur 5 beskriver Eriksson att det mellan entreprenör och 
underentreprenör oftast används transaktionstyperna 1-4, där komplexa installationer utförs 
med typ 3 eller 4. Byggprocessen beskrivs som en stafettlopp av bland annat Nordstrand (2008) 
och Pertola (2012). Enligt Andersson och Trygg (2012) innebär safettloppet att ena steget måste 
avslutas först innan nästa påbörjas. Detta innebär för installatörer, på grund av den traditionella 
byggprocessen, att upphandlingen oftast sker vid produktionsskedet Vidare skriver Trygg och 
Andersson (2012) att vid användning av samverkansformen partnering kan de olika aktörerna 
vid projekteringsskedet jobba nära varandra och att produktionen kan påbörjas redan innan 
detaljprojekteringen är klar. Detta har även postiva effekter så som att man kan spara både 
pengar och tid för projektet. I det traditionella sättet att genomföra ett projekt finns det idag 
många hinder för att nå innovation och skapa bra arbetsrelationer. Dessa hinder beror bland 
annat på arbetsfördelning, avtalsvilkor och riskfördelningen. För installationsentreprenörer 
betyder detta minskade möjligheter att bidra med kunskap och vara innovativa inom projektet. 
Beställarens specifika krav och önskemål kan även hämma flexibiliteten så väl som 
innovationen. Riskhanteringen, så som osäkerheter på grund av antaganden som hinder innebär 
att beställaren ibland förskjuter ansvaret på andra i kedjan, vilket Ottosson (2009) även nämner 
i sina texter. Arbetsfördelningen som hinder innebär att när produktionsarbetet är igång får 
underentreprenörerna ansvara för sina respektive arbetsuppgifter, som oftast sker vid olika 
tillfällen. Att arbetarna utföra sina roller separat utan någon interaktion kan leda till svårigheter 
att tillämpa en gemensam innovation (Eriksson, 2007). 

Det traditionella fokuset på priset vid en upphandling kan alltså undvikas med 
samverkansentreprenad, där även relationer och andra mjuka parametrar kan komma att tas till 
hänsyn snarare än priset (Eriksson, 2007). I länder som England och Danmnark där hela 
byggsektorn bygger på just detta har man skapat en mer samarbetsorienterad industri, vilket har 
minskat deras problem med dålig kvalité, brist på innovation och effektivitet (Eriksson, 2007; 
Johansson, 2006). Partnering beskrivs av många studier där den defineras av tre mål. Här nedan 
bekrivs dessa från Trygg och Andersson (2012): 

 Gemensamma mål: 
- Drivs som ”Projektet AB” 
- Startar i tidigt skede 
- Partneringdeklaration och partneringavtal 
- Öppenhet med rätt team och medarbetare  Gemensamma aktiviteter 
- Startworkshop + kontinuerliga workshops + teambyggande 
- Ständiga förbättringar 
- Partneringorganisation med konfliktlösningstrappa 
- Gemensam riskhantering  Gemensam ekonomi 
- Upphandling på mjuka parametrar och inte enbart pris 
- Gemensam vision/mål med win-win för alla 
- Öppenhet kring ekonomi för alla i projektet 
- Överenskommelse om riktpris med incitatment och/eller bonus 
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För att partnering ska tillämpas i byggprojekt krävs det mod och kompetens från byggherrens 
sida. Detta medför dock bättre engagemang och ökad trivsel för alla medarbetare, då de 
motiveras till att tillföra sina egna idéer och tankar i de tidiga skeden (Andersson och Trygg, 
2008). Industriprojekt är för det mesta stora och komplexa där det ingår nya och oprövade 
tekniska lösningar som medför utmaningar. Detta ställer höga krav på kostnadskontroll och 
styrning av tid. Men även här uppstår det tidsbrist och svårbedömda förutsättningar vilket är 
svårt att identifiera vid upphandling. Med en mer integrerad organisation och att samverkan 
mellan de inblandade aktörerna förstärks kan partnering även medföra möjligheter för en större 
tidsvinst. Då underlag för projektet kan tillgodoses tidigt  kan man utvärdera ett större antal 
olika tekniska lösningar. Samverkansformen medför även möjligheter för industriprojektets 
helhetsperspektiv att förbättras. Kommunikationen mellan deltagarna uppförs tidigt och såväl 
organisationen som beslutsprocessen uppförs mer integrerad (Rhodin och Sundhäll, 2009).Vid 
projekt där tidig samverkan med installatörer har tillämpats och anbudet upprättats med mjuka 
parametrar samt gemensamma verktyg har används har det haft en positiv inverkan på 
integrationen och samarbetet med installatörerna. Vid studie av denna typ  av samarbete har det 
även visat sig att kommunikations- och kunskapsfördelningen underlättats. Men detta har dock 
inte inneburit direkt ökat värde av installatörens innovation och kreativitet i projekten, utan bör 
ses som en viktig grund till installatörers tidiga samverkan i byggprojekt. Erikssons studie från 
2007 resulterade istället i att upplysa vikten med att inrikta samverkan till innovationsaktiviteter 
och han menar även att den nuvarande upphandlingsprocessen istället bör genomföras med ett 
långsigtigt perspektiv för att skapa en mer innovationsinriktad miljö som motiverar till bättre 
samverkan (Eriksson, 2007).  

Sammanfattningsvis kan man se att både de traditionella entreprenadformerna och 
samverkansformen partnering har direkt påverkan på de presenterade nyckelorden i detta 
examensarbete. Rhodin (2002) skriver att den största fördelen med partnering är att de 
inblandade parterna i projektet kan i ett tidigt skede tillföra kunskaper om tekniska lösningar 
och erfarenheter vilket oftast medför att kostnaderna från ÄTA-arbeten minskas samt att 
chanserna för att produktens kvalitet hålls redan vid tidigt skede ökar. Vidare skriver han att 
partnering kräver mycket tid och resurser då det finns behov av ny kompetens och kunskaper. 
Detta innebär mer investering från början för att kunna få en lyckat projekt (Hagberg och Hjelt, 
2011). En annan nackdel med partnering är att det oftast blir fokus mellan beställaren och 
entreprenören, och att samverkan inte alltid förs ner till underentreprenören som utför själva 
jobbet (Packham, 2003). Vidare kan man läsa hos Cocozza (2008) att beställaren bör se till att 
även underentreprenörer ingår i partneringteamet och upphandlas i tidigt skede.
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4 FÖRETAGSBESKRIVNING OCH INTERVJUER 

För att kunna utföra denna studie så gick Imtech VS-teknik, som är en del av Imtech AB, och 
Östergötlands Plåt- och Energiisolering, förkortat ÖPE Isolering, med på att samarbeta och 
tillhandahålla studieobjekt. Imtech AB är medlem i VVS Företagen och ÖPE Isolering är 
medlem i Isoleringsfirmornas Förening, vilka är initiativtagarna till den här studien. De 
kommer ofta in som underentreprenörer i projekt och har erfarenhet av att både upphandlas i 
tidigare skeden och sent, vilket gör att de lämpar sig för denna studie. 

Studien syfte är att undersöka effekterna tidig och sen upphandling har på byggprojekt, vilket 
genomfördes ur installationsentreprenörers synvikel. Till studien har företagen tillsammans 
bidragit med sex olika projekt där intervjuerna har genomförts med projektledare/arbetsledare 
i respektive projekt. Kapitlet börjar med en beskrivning av företagen följt av sammanställningar 
av intervjuerna som utfördes. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Informationen i den här delen är hämtad från Imtechs och ÖPE Isolerings hemsidor. 

4.1.1 Imtech 

Imtech är ett väletablerat företag i Sverige och Norden som lämpligt kallas Imtech Sverige 
respektive Imtech Nordic. Imtech Sverige utgörs av Imtech Elteknik, Imtech VS-teknik och 
Imtech Ventilation och bildar tillsammans en teknik- och installationspartner. De länder som 
ingår i Imtech Nordic är Sverige, Norge och Finland. I koncernen ingår även Imtech Traffic & 
Infra (arbetar med trafik och infrastruktur).  

Imtech Nordic har idag omkring 5 400 medarbetare i ca 150 kontor runtom i Sverige, Norge 
och Finland. Tillsammans omsätter dessa tre länder närmare 8 miljarder kronor. Detta har gjort 
Imtech Nordic till en ledande aktör på den nordiska marknaden. 

Imtech VS-teknik 
Denna del av Imtech utför alla slags tjänster inom värme och sanitet. Företaget utför 
installationer vid nybyggnation eller vid renovering. Imtech VS-teknik arbetar med såväl 
företag som privatkunder. 

4.1.2 Östergötlands Plåt- och Energiisolering  

Östergötlands Plåt- och Energi Isolering AB har sin huvudsakliga verksamhet inom isolering- 
och plåtbranchen. De olika verksamheterna som ingår i företaget är rörisolering med tillhörande 
rör- och ventilmärkning, ventilationsisolering, isoleringsplåtslageri, plåtentreprenader, 
energiutredningar med tillhörande energisparåtgärder.  
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ÖPE Isolering är verksamma i Norrköping, Linköping och Stockholm. Företaget har 50 
anställda idag. Deras omsättning har vuxit mycket de senaste åren, från att 2006 ha haft en 
omsättning på 5 miljoner till att ha över 50 miljoner 2011.  

Inom rörisolering utför ÖPE värme- och kylisolering medan de inom ventilationsisolering utför 
rör- och ventilmärkning. De har kunder inom både bygg- och industrisektorn. 

4.2 Intervjuer – industriprojekt  

4.2.1 Råberga vattenverk  

Leif Olofsson jobbar som platschef för Imtech VS teknik i Linköping och Norrköping. Han har 
även tidigare fungerat som projektledare, serviceentreprenad och var i detta jobb projektledare 
från start till mål. I det här jobbet stod hans avdelning för ventilation, rör, avlopp, brunnar och 
belysning. Byggarna som upphandlade Imtech upphandlades med LOU av Linköpings 
kommun, sedan upphandlades Imtech i sin tur med Allmänna Bestämmelser av byggarna i slutet 
av maj 2014. Detta var ungefär 5 månader efter att de hade blivit förfrågade om att lämna ett 
anbud.  Prislämningen skedde under 14 dagar och de började inte arbeta förrän 4-5 veckor efter 
att de blev upphandlade.  

Planering och lönsamhet 
Det var brister i det underlag som de blev tilldelade, där planeringsritningen inte kändes 
komplett och de 3D-ritningar som medföljde inte gav tydlig bild. Det var inget specifikt som 
saknades men projektledaren menade att otydligheterna i handlingarna tog tid för dem att tyda 
och påverkade det fortsatta arbetets kostnader samt medförde en hel del ÄTA-arbeten. Han 
förstod inte varför det inte gjordes bättre planering för deras arbete, men förmodade att 
beställaren hade problem med sin egen del och att det kanske påverkades av saker som att 
bygglovet redan hade ansökts, projektets sluttid var lagd och kunde inte ändras samt att vintern 
var på väg och bygget måste igång. Det var dessutom problem med exempelvis en 
sidoentreprenad som inte hade räknats med från början som begränsade installatörernas 
arbetsutrymme, samt att byggarna hade planerat en viss arbetsmetod för rörsvetsningen som 
projektledaren ansåg skulle ha planerats mycket bättre av dem själva.  

Trots att han tyckte att de kom in i projektet tidigt jämfört med normala projekt var de inte med 
i den första planeringen. Däremot fick de flika in med egna åsikter, först genom anbudet och 
sedan vid projekteringsmötena där deras tidplan, betalningsplan och miljöplan med flera togs 
upp med byggaren. Det som felade i byggarens planering medförde ÄTA-arbeten och Imtech 
kunde ta ut mer betalt eftersom det var fel som inte berodde på dem. Dock trodde han inte att 
detta medförde någon negativ påverkan på hela projektets lönsamhet utan att allt skedde som 
budgeterat. Kommunikationen skedde mest genom mail och beställaren ville oftast skynda på 
arbetet och skjuta upp betalningarna till efterhand, men det påverkade inte arbetet negativt, 
varken vid ÄTA-arbeten eller då krockar med andra arbetare uppstod. Projektledarens arbetslag 
använde sig av ett system där det ingår ÄTA-hantering, vilket underlättade deras dokumentation 
och som sedan kunde bara skickas till beställaren för bekräftelse. Under projektets gång stötte 
de även på arbetsuppgifter som blev vilande på grund av sidoentreprenaden som tog plats och 
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tid. Sluttiden för projektet ändrades aldrig men de var tvungna att forcera med mer arbetare, 
vilket medförde ännu en kostnad för att bli klara i tid.   

Kvalitet  
Kommunikationen till byggherren gick genom deras beställare, byggaren, och eftersom det 
uppstod väntetid under kedjans gång kunde det ibland dröja ganska länge innan de fick svar. 
Det fungerade ändå ganska smidigt, men kunde krävas lite tjat ibland för att få svar. En sak som 
påverkade projektets tid negativt var att de under vissa möten inte kom vidare med ett visst 
problem. Installatörerna kom inte överens med byggarna hur de skulle lösa problemet trots flera 
möten och det uppstod tvister om betalningen av det extra arbetet som uppstod. Kvaliteten 
tycker han inte påverkades i detta projekt.  

Arbetsmiljö och arbetsklimat 
Från början kände sig projektledaren trygg i att de skulle hinna genomföra arbetet och därmed 
kände de sig inte särskilt stressade. Det blev mer stress mot slutet men det är det alltid i alla 
projekt säger han, men det påverkade inte att de skulle hinna färdigt. Arbetsmiljön fungerade 
bra och inga problem med andra arbetare uppstod. De fick problem med arbetsytan som var 
liten med mycket folk, vilket blev mer tidskrävande än förväntat men även detta hade ingen 
nämnvärd påverkan på arbetsstämningen. Det som kändes irriterande dock sa han var att det 
kom motfrågor från kunden om sälvklara saker. Men för övrigt hade det ingen större påverkan. 
Projektledaren trodde att arbetsmiljön och arbetsklimatet säkert skulle blivit bättre om 
installatörerna hade fått delta i projekteringsskedet, men att det var förståeligt att kunden ville 
styra sin planering på sitt sätt. Om de var mer lyhörda och lyssnade även på andra skulle 
installatörerna kunna påverka planeringen mer till kundens fördel.  

Effekter av tidig och sen upphandling 
Vid fråga om hur upphandlingar allmänt går till idag säger projektledaren att antingen får man 
en förfrågan att komma in med ett anbudspris, alternativt att man får svara på ett LOU vid 
kommunala eller statliga jobb. Då lämnar man ett pris direkt till kommun och det är lägst pris 
som oftast avgör. Han trodde att upphandlingen idag ser ut som den gör mest som taktik för att 
få fram det lägsta priset. Ju längre de kan hålla folk på stången kan de pressa fram ett lågt pris. 
Detta gäller oftast för både entreprenörerna och installatörerna vid LOU. Projektledaren kände 
även att många gånger krånglar beställaren till för alla. Oftast blir det också försenat beslut som 
gör att tiden krymper redan från början. Handläggningstiderna har man hört varit förskräckliga 
ibland, säger projektledaren. Efter detta ska produktionen gå snabbt eftersom det finns väldigt 
kort tid kvar till slutdatum. 

Det som skulle förändra situationen idag menar han är att man får tid att planera. Om man 
påvisar att en god planering genererar mycket bättre slutprodukt, exempelvis genom siffror, 
skulle beställarna förstå hur mycket de skulle tjäna. Det skulle även innebära bättre lönsamhet 
för alla. En perfekt process för installatörer tycker han är att de skulle få vettiga anbudstider 
och att man inte slösar tid mellan upphandlingen och att de kommer till arbetsplatsen. 
Byggherren behöver även vara mer flexibel med slutdatumet istället för att man behöver forcera 
arbetet. Detta skulle innebära bättre kvalitet på slutprodukten. Ju tidigare man kan vara med 
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och påverka, desto större möjlighet har man att hitta på bra tekniska lösningar där alla kan spara 
pengar. I många fall påverkas arbetsmiljön av tiden och vid en tidig upphandling tror han att 
arbetarna kommer att ha det bra. I slutändan skulle en tidig och välplanerad process påverka 
lönsamheten positivt för alla parter. Ännu en fördel med tidig upphandling tycker 
projektledaren är att handlingarna inte skulle stressas fram som de gör idag, detta för att en 
tidigare dialog med beställaren skulle skapa bättre förutsättningar. Ett exempel på tidigt 
samarbete tycker han är samverkansprojekt. Projektledaren själv har inte deltagit mycket i 
sådana projekt men han hade hört mycket från andra kollegor. Det är oftast så att alla hjälper 
varandra och resan blir mycket behagligare. Det blir kanske inte så mycket betalt, men han tror 
inte heller att det blir dyrare på något sätt.  

4.2.2 Tranås Energi  

Den första intervjun som gjordes med ÖPE Isolering var med Mikael Fingal som är delägare 
av företaget, och jobbar dessutom som projektledare och kalkylator. Projektet som låg i fokus 
den här gången var när de jobbade med Tranås Energi. Projektet gick ut på att ett värmeverk 
med både panna och rör skulle installeras, och deras jobb var bland annat att isolera och plåta 
pannan och rören.  

Planering och lönsamhet 
För det här projektet så hade de 1 månad på sig att komma med ett anbud efter att de fått 
förfrågan. Handlingarna som de fick ta del av när de skulle komma med anbudet var bra, med 
färdiga ritningar på pannan och måttsatta mängder på rören. Då de kom in väldigt tidigt i 
projektet så var inte allting färdigritat, utan de fick utgå ifrån grunden. Tiden mellan 
upphandlingen och det att de började arbeta var 8 veckor och det fanns inte så mycket att 
anmärka på tidsplanen så de kände att de inte behövde ha någon större del i den än vad de fick. 
Vid frågan om de stötte på problem direkt när de kom till arbetsplatsen så sa han att det alltid 
är lite rörigt i början vid etableringen på stora industriprojekt, och i det här fallet, trots att det 
var rörigt, så var det på en acceptabel nivå. De hade byggmöten/samordningsmöten 1 gång i 
veckan där de kunde träffas och gå igenom planeringen och problem som uppstått. Det är 
normalt att ha den här typen av möte 1 gång i veckan, och vid industrier kan man även ha 
kortare planeringsmöten på en halvtimme på morgonen för att gå igenom dagens planering om 
det är intensivt.  

Under arbetets gång var det i det här fallet ungefär 30 % som ledde till ÄTA-arbeten, vilket är 
mer än normalt enligt projektledaren. Det här märkte de redan från början innan de 
upphandlades, men då de blev ombedda att bara räkna på de handlingar som tillhandahölls så 
gjorde de det och tog hand om ändringarna sen. Men när de sedan tog upp problemet så gick 
det snabbt att få igenom ändringarna då det inte är godkänt att ha det som det stod från början. 
Ändringarna innebar mera arbete för dem, vilket de tjänar på och beställaren förlorar på, men 
trots det så kunde de få in extraarbetet under den tid som fanns tillgänglig för projektet så inte 
slutdatumet behövde förskjutas. Inga arbetsuppgifter blev vilande på grund av krockar med 
andra eller liknande. 

Kvalitet 
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I det här projektet gick det ovanligt smidigt att få igenom ändringar och lösa problem, vilket 
projektledaren tror nog kan bero på att det fanns en duktig samordnare. Det är väldigt vanligt 
att finns någon som är anställd som samordnare, men kvaliten på dem varierar. Då 
kommunikationen fungerade väldigt bra så var det heller inga problem med att få de leveranser 
de ville ha. Överlag så flöt arbetet på bra och de låg i fas så det hade ingen påverkan på 
kvaliteten i deras arbete. 

Arbetsmiljö och arbetsklimat 
Kommunikationen med andra arbetare fungerade bra, och det tycker projektledaren hänger ihop 
med samordnaren. Om han får till en bra arbetsmiljö för alla så blir det bra kommunikation och 
om man aldrig får svar på någonting så blir det dålig stämning. 

Utymmet var det inga disputer om, utan det fanns gott om plats både där de arbetade och där 
de förvarade verktygen. I början av arbetet är det som nämndes tidigare alltid lite stressigt. Dels 
vid etableringen då man skulle lära känna alla som var på plats och få det att börja fungera, men 
även sen när det var deras tur att börja arbeta och fokus hamnade på dem. Då var det press på 
dem att de skulle bli klara så snart som möjligt med den första delen (pannan), men sen när de 
kom över till rören så blev det inte lika stressigt. Mot slutet var det däremot bra då de snarare 
låg i framkant och tryckte på andra, så då blev det lugnt. Stämningen i deras arbetsgrupp var 
bra genom projektet. Det var inga stora problem som dök upp utan det var mindre än vad det 
ofta är. Eftersom de var med under planeringen av arbetet så har det fungerat bra. Alla 
yrkesgrupper var med där. 

Effekter av tidig och sen upphandling 
Hur kommunikationen med beställaren fungerar tror inte projektledaren har någonting att göra 
med i vilket skede som de upphandlas, utan det beror nog på vad man har för beställare. Typiskt 
vid industriprojekt är enligt projektledaren att de upphandlas ca 3 månader innan start, medan i 
vanliga projekt kan det nästan hända att de ska börja dagen efter. När han blir tillfrågad varför 
han tror att det är vanligt att de upphandlas så sent, så säger han att han tror att det är för att de 
ofta är en så liten del av projektet och inte är först i projektets gång. Då tänker byggaren att de 
ska ta dem senare, och sen kommer de plötsligt på att de måste in nu. Det beror även på att de 
är underentreprenörer för det mesta. Man får inte samma fokus då och är inte med i planeringen 
på samma sätt. Som vanlig entreprenör så är man med i tidsplaneringen från början av projektet 
och det var det de var den här gången. Och anledningen till att underentreprenörer inte får delta 
i planeringen tror han är helt enkelt för att de är underentreprenörer. Enligt projektledaren så 
har byggherren inte så mycket att tjäna på att planera in de som han inte själv har upphandlat, 
utan alla underentreprenörer faller istället under den ”allmänna” planeringen. Men det fungerar 
inte alltid. För att få en förändring avseende hur planeringen görs så tycker han att det helt 
enkelt behöver finnas färre underentreprenörer.  

Kortfattat skulle en perfekt upphandling för honom vara en med färre underentreprenörer och 
där de upphandlas tidigare och får vara med på projekteringsmöten. Då skulle även slutkunden 
få en mer rättvis bild av vad det kommer kosta. Det skulle också bli mindre ÄTA-arbeten och 
man får ta ansvar för vad man projekterar på ett annat sätt. I normala fall så är det väldigt mycket 
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fel i handlingarna som görs på projekteringsmöten, vilket mest beror på okunskap från 
konsulternas sida. I det här fallet så undveks det då det var tillverkaren som projekterade, och 
de kan sin sak, men så är det inte ute på ett vanligt bygge. En sådan upphandling skulle ge 
effekten att det inte blir så mycket diskutioner om färdig handling, utan det skulle bli rätt från 
början. Det händer ibland att man påtalar fel i handlingarna, men de säger att det får ordnas sen. 
Man får se vad besiktningsmannen säger och om det inte godkänns så har man handlingarna att 
luta sig mot. Att det blir rätt från början innebär också att kvaliten blir bättre då man sällan får 
samma resultat när det blir ändringar som när man gjort det från början. Projektledaren tror 
också att kunderna skulle uppskatta en sådan upphandling då man får ner kostnaderna trots att 
de tas in tidigare. Om entreprenörerna tas in tidigare så blir nog arbetsmiljön bättre också då 
man måste ta hänsyn till deras arbetstider från start.  

I övrigt så lägger han till att det börjar bli vanligare med energisnåla hus, och därför börjar man 
gå mot att ha tjockare och tjockare väggar. Då fokuset på sådant ökar så kanske byggaren 
kommer att lägga mer fokus på deras del. 

4.3 Intervjuer – tidig upphandling 

4.3.1 Framtidens Universitetsjukhus ÖPE Isolering  

Den här intervjun gjordes med Håkan Sahlin, som jobbar som arbetsledare hos ÖPE Isolering i 
Linköping. Intervjun fokuserade på deras arbete på Framtidens Universitetssjukhus i 
Linköping. Arbetet gick ut på att de skulle isolera all komfortkyla på hela sjukhuset, samt även 
vatten- och VS-isolering. 

Planering och lönsamhet 
I detta projekt hade de ungefär 1 månad på sig att svara på förfrågan, vilket var gott om tid 
enligt arbetsledaren. Underlaget var också väldigt bra med kompletta ritningar och 
tidsplanering. Ritningarna stämde dock inte till hundra procent men det medförde inga större 
komplikationer och arbetsledaren menade att projektet i sig var ett ovanligt bra projekt.  

De började arbeta redan 2 till 3 veckor efter upphandlingen och fastän arbetsledaren tyckte att 
det gick ganska snabbt hade detta ingen negativ påverkan på jobbet. Det kändes lite ovant för 
dem när de kom till plats och det var ordning och reda på hela bygget när det gällde logistik, 
städning, sopsortering och återvinning, samt att samordning av alla olika firmor som skulle dela 
utrymmet var väl organiserat. Arbetsledaren påpekade senare under intervjun att det nog blir 
dyrt för byggherren att genomföra ett projekt på detta sätt, men att man i slutända vinner på det. 
Oftast brukar de sköta sin materialintransport själva, men i det här projektet skulle det ske via 
Svensk Bygglogistik vilket medförde att de fick planera på ett sätt som de inte är vana vid. Men 
eftersom produktionsplaneringen var väl genomförd och installatörerna inte behövde göra all 
städning och logistik själva, vilket de oftast får göra vid andra projekt, tyckte arbetsledaren att 
de har lyckats spara mycket mer tid. Samordningen sköttes genom samordningsmöten 1 gång i 
veckan där byggaren, El, VVS och även isolerarna fick delta och man kunde lämna önskemål. 
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Planeringen genomfördes av konsulter men arbetsledaren och hans arbetslag kunde bidra med 
egna åsikter om möjliga förbättringar när de började arbeta. Det enda som inte stämde med de 
givna ritningarna var kylbafflarna till komfortkylan som behövdes kopplas om på en hel våning. 
Rörmockarna fick göra ett omarbete på 200 timmar. Det var en miss från konsulternas sida och 
för projektet i sin helhet trodde arbetsledaren att detta medförde en fördyrning av byggherrens 

kostnader. Förutom ombyggnationen av våningsplanet var det inga andra särskilda ÄTA-
arbeten som behövdes genomföras. Ombyggnationen innebar för dem ca 40 timmars arbete 
vilket är väldigt lite om man ser på hela projektiden som var på 1000 timmar. Allt annat arbete 
flöt på och inga arbeten blev vilande.    

Kvalitet 
Under projektets gång har kommunikationen mellan isolerarna och byggarna fungerat smidigt 
och bra. Den skedde genom att arbetsledaren höll kontakt med en arbetsledare på rörsidan, som 
sedan i sin tur kontaktade den som är ansvarig. Detta hade en positiv effekt på projektet. 
Leveranssystemet för material har också fungerat bra. Det blev bara en omställning vid början 
med att allt skedde annorlunda jämfört med andra projekt. Arbetsledaren tror att en bättre 
kommunikation i projekt innebär att man sparar mer pengar. 

Arbetsmiljö och arbetsklimat 
Arbetsmiljön fungerade jättebra tyckte han, trots att det var lite utrymme att dela på, och man 
visade även hänsyn mellan de olika företagen. Det fanns ingen nämnvärd arbetsstress i början 
på byggplatsen då arbetet flöt på hela tiden, men arbetsledaren menade att det enda som 
påverkade kan ha varit att arbetsplatsen är så stor och att man blir stressad av att bara vara där. 
Deras arbete är nästan slut nu och det har blivit lättare. Stämningen i arbetsgruppen har varit 
bra, eftersom det inte fanns så mycket problem på jobbet. De är ungefär 12 stycken på plats i 
US just nu men tidigare hade de problem med att ta in arbetare vilket fick lösas genom att 
arbetare från Stockholm fick komma till Linköping. Detta har kanske påverkat 
arbetsstämningen, men inte nämnvärt tror arbetsledaren. Han tror heller inte att planeringen 
skulle ha blivit särskilt bättre om de var med under planeringsskedet, eftersom den planering 
som de fick följa var tillräckligt bra.  

Effekter av tidig och sen upphandling 
Varför installatörer blir upphandlade så sent i dagens bransch kunde arbetsledaren inte ge något 
direkt svar på, men han menade att felet snarare låg i att hela kedjan från planering och frammåt 
oftast är försenat. Planeringsskedet tar allt för lång tid upplever han och när projekterarna 
bestämmer sig för en färdig planering går allt annat fort och det blir stressigt. Detta beror ofta 
på att man inte har skjutit upp på byggstart eller inflyttningstiderna, fast det kanske skulle 
behövas. Ett projekt med tidigare upphandlingstid tror arbetsledaren skulle föra med sig bättre 
kommunikation och att installatörerna skulle få bättre förutsättningar att planera sitt eget arbete, 
så att man kan genomföra ett bra arbete. Eftersom det sätts mer krav på byggnadens energi idag 
tycker han att isolerarna borde få delta i planeringen tidigare. Isolering är viktigt menar 
arbetsledaren och det krävs tjockare materialval vilket en installatör skulle kunna förstå men 
projektörerna oftast missar.  
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En perfekt upphandlingsprocess ansåg han skulle vara ett bra underlag och att man är ute i god 
tid med besked om man har blivit upphandlad, vilket skulle kunna vara minst 1 månad innan 
byggstart. En sådan process skulle påverka arbetet väldigt positivt och installatörerna får bättre 
möjligheter att påverka hur bra deras eget arbete planeras, exempelvis vid upphandling av 
material. Fastän det är drömmen att kunna delta under planeringen, tycker arbetsledaren att det 
även skulle fungera med att ha en konsult som genomför planeringen men med krav på att detta 
genomförs på rätt sätt. En sådan process skulle även medföra bättre lönsamhet för bägge parter 
eftersom kunden då skulle få mer för pengarna, och även kvaliten skulle påverkas positivt. 
Eftersom han tror att stressfaktorn påverkar arbetsmiljön och arbetsklimatet mest negativt, 
skulle även det förbättas med tidigare upphandling.  

För att en förändring ska ske tror arbetsledaren att installatörerna måste lägga sig i mer, vilket 
idag sker genom ”Isoleringsfirmornas Förening”. De trycker på vikten av att ta in 
isoleringsentreprenörer tidigt under planeringen eftersom deras kunskaper spelar en viktig roll 
när det gäller energifrågor i byggnader. Detta skulle även innebära en effektivare planering ur 
energisynpunkt. 

4.3.2 Framtidens Universitetsjukhus Imtech VS-teknik 

Denna intervju gjordes med Irfan Mesetovic. Han började på företaget, som på den tiden hette 
NVS, som montör 2001 och har sedan stigit uppåt tills han år 2012 blev projektledare vilket är 
det han jobbar som idag. Intervjun fokuserade på deras jobb på Framtidens Universitetssjukhus, 
där deras uppgift är att förse plan 11 och 12 samt operationssalar med kyla, värme, medicinska 
gaser och avlopp. I stunden för intervjun så var arbetet ännu ej slutfört. Eftersom det är 
landstinget som är beställare här så tillämpades LOU vid upphandlingen och då hade de gott 
om tid på sig att komma med ett anbud, minst 2-3 månader. Efter att de hade upphandlats så 
gick det dessutom 3-4 månader så de fick gott om tid att planera sitt arbete. Då detta är en 
utförandeentreprenad så gjordes handlingarna av konsulter anlitade av landstinget, men de var 
i det här fallet väldigt bra gjorda. 

Planering och lönsamhet 
Som nämndes tidigare så tyckte projektledaren att det var gott om tid för att utforma ett anbud 
då det var LOU, och underlaget som tillhandahölls var väldigt bra. Lite fel och krockar har det 
varit men enligt honom så var det ändå väldigt bra med tanke på storleken på jobbet. Det enda 
som de planerade själva var det egna arbetet, resten gjorde konsulterna. Projektledaren säger 
att med bra underlag så kan man bemanna rätt direkt då man vet i tid vad det tar att utföra de 
olika arbetsuppgifterna ungefär, och det var det i det här fallet. Om de skulle fått vara med från 
början och planera med konsulterna så tror han inte att de skulle viljat ändra på så mycket. Det 
har gått åt lite tid till att tolka planeringen som fanns för projektet, men det är så det normalt är 
enligt honom.  

Angående ÄTA-arbetena så tycker han att det har varit en del, men samtidigt inte så mycket 
om man jämför med kontraktsumman. Det har till exempel varit några rum där det som de gjort 
har fått rivats ner när de var klara, för att sedan göras på ett annat sätt. Men oftast var det från 
Imtechs sida som de märkte att saker behövde ändras, och då brukade det fungera bra när de 
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kontaktade byggledningen för att få svar. Arbetet flöt för det mesta på, men det uppstod ändå 
lite småproblem och framför allt på ett ställe så stannade produktionen upp helt för att de 
behövde vänta på en ny röntgenmaskin som skulle installeras i det rummet. Men i det här fallet 
så kunde de i alla fall börja jobba med andra arbetsuppgifter så länge så de inte behövde stå helt 
still.  

Kvalitet  
Kommunikationen mellan dem och beställaren fungerade bra då de fick relativt snabba svar vid 
kontakt. För samordning av leveranser användes Svensk Bygglogistik, och hur det fungerade 
hängde väldigt mycket på projektledaren. Om den gjorde ett bra jobb så fungerade leveranserna 
jättebra, men det sattes som sagt högre krav på projektledaren på det här sättet. 

Arbetsmiljö och arbetsklimat 
Vid frågan om hur miljön på arbetsplatsen kändes när det gällde kommunikation med andra 
arbetare så svarade han att han tycker att det är jättebra. Då det här är ett samverkansprojekt 
mellan alla entreprenörer så har det lagts stor vikt på att skapa en bra arbetsmoral och 
arbetsmiljö. Därför så träffades de som är inblandade i varje del i början av projektet för att 
göra aktiviteter tillsammans, prata om vad det innebär att arbeta på det här sättet och hur det är 
man ska bete sig för att det ska fungera för alla. ”Ska vi fixa det så ska vi fixa det tillsammans”. 
Projektledaren tycker det är bra att landstinget har ställt de här kraven. Det brukar ju fungera 
bra på vissa andra jobb, men samverkansprojekt är ändå något som är bättre för arbetsmiljön 
och man uppnår ett bättre resultat. Fördelningen av utrymmen, som till exempel arbetsbodar 
och materialförvaring, har fungerat jättebra. De har inte känt någon speciellt stress när de 
arbetar, varken i början när de kom dit eller nu när de närmar sig slutet. De ÄTA-arbeten som 
har uppkommit har inte heller medfört extra stress då de har kunnat få in dem inom den tidsram 
som finns, och om det skulle uppkomma någonting som tar längre tid så finns möjlighet till 
tidsförlängning.  

Effekter av tidig och sen upphandling 
Den vanligaste entreprenadform som används i projekt som de arbetar i är totalentreprenad. Vid 
frågan om hur det ofta brukar gå till när de upphandlas säger han att det kanske är 5 byggare 
som de får samma förfrågan från. Sen har de kanske 1-2 veckor på sig att ta fram ett anbud, 
vilket inte alltid känns som tillräckligt med tid för att ta fram den bästa lösningen enligt honom. 
Tiden de har från det att de blir upphandlade tills det att de börjar jobba kan variera ganska 
mycket. Ibland kan de ha ca 2 veckor på sig, men oftast är det i alla fall 1 månad de har på sig 
för att planera. Anledningen till att installatörer brukar upphandlas sent kan bero på många olika 
saker, men projektledaren tror framför allt att det kan vara för att beställaren bestämmer sig 
ganska sent för vilken byggentreprenör som ska få jobbet, och därför påverkas hela kedjan. När 
det väl är bestämt så ska det igång så snart som möjligt. För att få en förändring i det här så 
gäller det att beställaren inser att resultatet blir bättre i slutändan om alla parter blir inblandade 
tidigare. För att det ska hända så måste det nästan finnas mer samverkansprojekt, och det är 
tyvärr ingenting som installatörerna kan bestämma, utan själva byggkulturen måste ändras 
enligt honom. 
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För projektledaren så skulle man vid en perfekt upphandling få tillräckligt med tid (beroende 
på projekt, men i alla fall några veckor) för att få fram en bra lösning som fortfarande är 
ekonomiskt hållbar, samtidigt som det finns ett djupare samarbete med kunden. Att få mer tid 
för att planera skulle leda till ett bättre resultat, både för att man har mer tid för att komma på 
på en bättre lösning men också för att man har mer tid för att upptäcka fel, speciellt om alla 
parter är med och granskar. Dessutom flyter arbetet på bättre med bra planering vilket ger en 
bättre arbetsmiljö. Om man har det stressigt i arbetet finns det risk att man missar att rätta till 
fel som man annars skulle sett. 

4.4 Intervjuer – sen upphandling 

4.4.1 Curt Nicolin Gymnasiet Finspång 

Mats Hellström har jobbat i 9 år för företaget ÖPE Isolering och jobbar idag som arbetsledare 
och fördelar jobb åt 7 arbetare. I detta projekt hade de VVS-installationer skulle isoleras. 
Upphandlingen av projektet skedde ungefär ett år efter att anbudsprocessen var avklarat. Ca 3 
veckor innan de blev upphandlade så gjorde de ett extraarbete på löpande räkning åt dem, men 
då visste de inte om de skulle få hela jobbet eller inte. När beställaren hade begärt att de skulle 
börja arbeta kom beställaren även med förslag om att de skulle sänka det första anbudspriset de 
hade lämnat in. För detta fick de 1 vecka att lämna ett nytt pris. 

Planering och lönsamhet 
Till en början fick de ett bra underlag för att beräkna på anbudet, men senare under 
produktionens gång upptäcktes en del fel i standardsaker som el, ventilation och VVS som 
krockade med varandra på ritningarna. De fick inte delta under planeringen med beställarna och 
kunde då inte påverka deras arbete tidigare. Eftersom de var sent upphandlade blev det jobbigt 
att försöka få till ett bra arbete tyckte arbetsledaren. Tidsmässigt innebar felen i planeringen 30 
procent mer monteringstid men det hade även effekter på materialen eftersom de var tvungna 
att lösa alla problem direkt på plats, exempelvis klippa slangar och rör så att de skulle kunna 
arbeta. Det blev väldigt mycket ÄTA-arbeten i det här jobbet. Till exempel var de tvungna att 
riva ner deras isolering för att lägga nya rör, för att sedan sätta tillbaka den igen. På grund av 
ändringar och krockar under arbetets gång för alla så förlängdes projektets slutdatum med 
ungefär 2 veckor. Betalningen av ÄTA-arbetena gjordes upp i efterhand på grund av tidsbristen 
och i detta projekt var det inga problem med betalningen. ÄTA-arbetena medförde mer 
lönsamhet för isolerarna i efterhand men under arbetets gång skapade det irritationer hos 
arbetarna.   

Eftersom det inte hade gjorts någon ordentlig tidsplanering för isoleringsdelen blev arbetarna 
styrda av VVS-installatörerna som pekade på vart de skulle arbeta. Eftersom isolerarna alltid 
kommer efter VVS-installatörerna är det oftast deras ansvar att uppföra en planering för 
isoleringen, men arbetsledaren förstod inte varför det genomfördes som det gjorde just i det här 
projektet. Han kände att projektet var mycket oorganiserat och flöt inte på utan isolerarna fick 
hoppa från rum till rum och olika våningarna vilket inte var tidseffektivt. Mycket av den dåliga 
planeringen av deras arbete trodde han berodde på att hela projektet var försenat. Stommbygget 
var nästan 2-3 månader sent jämfört med planerat och detta påverkade resten av kedjan. Under 
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tiden som de gjorde extraarbetet så såg de hur situationen såg ut på arbetsplatsen och var 
beredda på att det skulle bli jobbigt. I vanliga fall skulle det räcka med att ha endast 1 arbetare 
på ett sådant projekt och som oftast inte heller skulle behöva vara på plats hela tiden, men här 
valde de att ha 2 arbetare på plats hela tiden under 5 månader. De fick inte någon stor vinst men 
överlag ansåg arbetsledaren att projektet gick bra.   

Kvalitet 
Kommunikationen med upphandlaren tyckte arbetsledaren fungerade som envägs-
kommunikation. Byggaren kom till plats för att peka på var de skulla arbeta. När de kände att 
arbetet behövde lösas på annorlunda sätt var de tvungna att lösa det själva först innan de talade 
om det för byggaren. Detta på grund av att det tog tid att få kontakt och de hade inte tid att 
avvara. Detta påverkade projektet så att det blev stressigt, tyckte arbetsledaren, eftersom tiden 
inte räckte till och det var mycket arbetare på samma plats. Stressen med tiden gjorde även att 
arbetarna tänkte bara på att hinna färdigt och det fanns inte utrymme för att reflektera över vilka 
lösningar som passade bäst. Det hade dock ingen negativ påverkan på produktens kvalitet ansåg 
han. 

Arbetsmiljö och arbetsklimat 
Arbetsklimatet påverkades av att det var mycket folk på en liten yta vilket skapade irritationer 
mellan arbetsgrupperna och arbetarna tyckte att det var dåligt, fast mellan personerna 
arbetsgruppen så uppstod det ingen dålig arbetsstämning. Detta berodde mest på att tidsplanen 
som byggarna ställde upp inte fungerade. I övrigt var det stressigt på grund av förseningen, 
exempelvis när vissa arbeten blev stillastående vilket påverkade alla i projektet. Mot slutet av 
projektet hade de kommit ifatt med isoleringen och eftersom det var endast teknikutrymmen 
kvar behövde de inte trängas med andra som skulle komma fram. Enligt arbetsledaren skulle 
mycket av de nämnda problemen förhindrats om de hade blivit upphandlade runt 4 månader 
innan de skulle in och arbeta. Han menar att under denna tid kunde de ha skapat en dialog med 
beställaren och planera deras arbete bättre eftersom de då skulle ha haft bättre kontroll på vad 
som händer på bygget. På så vis skulle de kunna påpeka vad VS-installatörerna skulle behöva 
göra för att inte påverka deras arbete negativt, och dessutom skulle hela projektet kunna utföras 
smidigare. 

Effekter av tidig och sen upphandling 
Vid en typisk upphandling får isolerarna ofta en förfrågan från en eller flera VS-installatörer 
som ber om ett anbudspris. En del är jättebra på att höra av sig snabbt och då brukar de få reda 
på om de får jobbet ett halvår innan medan andra säger till en vecka innan de ska vara på plats. 
Han vet inte riktigt varför det är vanligt att de blir upphandlade sent, för det fungerar ändå aldrig 
menar han. I det här projektet visste han inte heller varför de var sena med upphandlingen. Alla 
projekt varierar när det gäller upphandlingstid, det vill säga tiden från det att man blir 
upphandlad tills det att man ska börja arbeta, men oftast blir det längre upphandlingstid vid 
större projekt enligt arbetsledaren. När beställarna ringer om servicejobb, som oftast är på 100 
timmar, brukar de be om att arbetet startas redan dagen efter. Då lämnar man inte pris utan det 
sker på löpande räkning. Ibland kan man undra om beställaren tror att det blir bättre om de 
stressar, så att det ska bli billigare och att de tror det ska gå snabbare av det. Trots att de inte 
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brukar vara med på planeringen tyckte han att det brukar gå bättre vid stora projekt eftersom de 
då blir upphandlade i god tid och kan föra dialoger med byggaren.  

Om en förändring ska ske tycker arbetsledaren att de inte ska upphandlas som underentreprenör, 
eftersom man då inte har så mycket att säga till om. För som underentreprenör kan man heller 
inte bete sig hur man vill mot en VVS firma man redan har bra samarbete med. En perfekt 
upphandling skulle vara att de får bra handlingar och i god tid. Efter att priset har lämnats ska 
man få tidigt besked om man har fått jobbet, vilket helst ska vara ett halvår eller 4 månader som 
minst. Då tycker han att man har tid att planera bland annat tid och resurser och på så sätt 
påverka företagets lönsamhet positivt. En sådan upphandling skulle medföra att arbetet blir 
mycket lättare. Men för att det ska bli bra tycker han även att det ligger på deras ansvar, genom 
att exempelvis upprätta en ständig dialog och följa projektets utveckling redan innan de ska 
börja. Han tycker även att kommunikationen oftast brukar fungera bättre då, eftersom 
beställarna då inte är lika stressade och kan ta sig tid att svara på frågor. Det är även här som 
de har chansen att påverka hur andra ska arbeta för att planeringen ska bli bättre. I vanliga fall 
påverkas inte beställaren för att det går dåligt för isoleringsarbetet, eftersom de ändå ska betala 
ett fast pris. Men eftersom det oftast uppstår ÄTA-arbeten vid sena projekt tjänar kunden på att 
upphandlingen av dem sker tidigt. Detta skulle även förhindra sämre kvalitet av produkten. 
Oftast påverkas kvaliteten av att deras arbete förstörs av andra hantverkare som råkar skada det 
som de är färdiga med. Arbetsledaren tror även att när upphandlingen sker tidigt och 
kommunikationen fungerar blir alla arbetare nöjda och glada, både för att de tjänar bra pengar 
och att arbetet blir lättare.  
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5 ANALYS  

I detta kapitel analyserades intervjuerna som har genomförts med hjälp av datainsamlingen 
från den teoretiska referensramen. Huvudmålet är att få svar på vilka effekterna är av tidig och 
sen upphandling för installationsentreprenader. Analysen består av tre olika faser där 
upphandling vid industriprojekt samt tidigt och sen upphandling av byggprojekt jämförs med 
teorierna. Analysens faser utgår från nyckelorden planering, lönsamhet, kvalitet, arbetsmiljö 
och arbetsklimat.  

5.1 Vad anser installatörer om upphandlingen vid industriprojekt, jämfört med 
vad teorier säger om tidig upphandling 

5.1.1 Planering 

Nordstrand (2008) nämnde att för att det ska göras en komplett projektering så måste 
projektören även samordna de olika delarna i projektet, där ibland personalens och aktörernas 
tidsplaner, men då projektören inte alltid har särskilt goda kunskaper om installationer och tiden 
som krävs så blir planeringen ibland väldigt grov för deras del. Detta kunde man dock inte se 
så mycket av på Tranås Energi. Där sa projektledaren att det var leverantören som hade 
projekterat deras del, och de hade goda kunskaper om deras område, men ofta så är det som 
teorin ovan beskriver att projektören inte har så goda kunskaper som skulle önskas vilket 
medför en del fel i handlingarna. På Råberga vattenverk däremot så upplevde projektledaren att 
ritningarna kändes bristfälliga och svårtolkade, och en av sidoentreprenaderna som fanns med 
hade dessutom glömts bort att räknas med från början. Allt detta påverkade deras fortsatta 
arbete och samordningen mellan aktörerna, samt medförde en del ÄTA-arbeten. Detta har 
koppling till det Lundin (2011) skriver om att ÄTA-arbeten för installatörer oftast är en följd 
av dålig planering av deras aktiviteter samt objektets tekniska lösningar.  

Projektledaren från Råberga vattenverk förmodade att bristerna i planeringen var en följd av att 
det fanns problem i beställarens, det vill säga entreprenörens, egna arbete på grund av faktorer 
som de inte kunde styra. Exempelvis bygglov, lagda sluttiden och att det snart var vinter och 
bygget måste komma igång. Problemet som syns här nämns även av Serrador (2014), som 
skriver att oftast pressas projektörer av de högre upp i herarkin till att prestera och ”sätta igång” 
med bygget. Vidare skriver Serrador att det i många fall görs för att minska på mängden tid och 
insatser som läggs på planeringen.  

Precis som Nordstrand (2008) säger om samordning så ska samordningsmöten anordnas under 
produktionens gång för att bland annat behandla planeringsfrågor, och detta gjordes även i dessa 
projekt. I en artikel om industriprojekt nämns det att på grund av sin komplexitet bör man vid 
dessa projekt satsa på partnering genom att införa tidig och systematisk delaktighet och 
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kommunikation mellan parterna (Rhodin och Sundhäll, 2009). I det fall med Tranås Energi fick 
de komma in tidigt i projektet vilket innebar gott om anbudstid och tid innan deras arbete skulle 
börja. Vid det laget kunde de snabbt och enkelt ta upp de problem som de hade noterat och fick 
även snabbt beslut om att kunna genomföra ändringarna. Sammanfattningsvis kan man se att 
projektstyrningen i detta projekt, och även på Råberga vattenverk, skedde som Martalla och 
Karlsson (2011) beskriver. Det vill säga att styrning även kan ske med hänsyn till mjuka 
faktorer, däribland hänsyn till människor och gemensamma mål och kommunikation med mera.  

5.1.2 Lönsamhet 

På Tranås Energi så uppstod det en del ÄTA-arbeten, vilket projektledaren visste skulle ske 
redan innan de upphandlades. Projektledaren menade att detta innebar lönsamhet för deras del 
men medförde en extrakostnad för byggherren. Då kommunikationen mellan dem och 
byggherren fungerade bra så medförde detta ingen större påverkan på projektets framfart, och 
de fick in allt extraarbete under den tid som redan fanns tillgänglig för dem. På Råberga 
vattenverk så hade de ockå ÄTA-arbeten och de stötte även på andra problem som hindrade 
deras arbete, vilket i deras fall ledde till forcering för att hinna klart till slutdatumet. 

Enligt Révai (2012) så ska byggherren uppföra en god ekonomisk styrmetod så att 
produktionsledningen kan kontrollera att de uppsatta ekonomiska ramarna åtföljs samt begränsa 
eventuella kostnadsökningar. Serrador (2014) säger även att för att ett projekt ska vara 
framgångsrikt så ska det utföras inom den lagda tidsramen, budgeten och de satta målen. För 
installatörerna så var projektens utfall positiva, då de gjorde arbetet som planerat och tjänade 
extra pengar på ÄTA-arbeten. Båda projekten i sin helhet ansågs lönsamma, trots fel och 
problem som uppstod och stämmer överens med det som krävs för att ett projekt ska anses 
framgångsrikt. Rörland (2008) säger att alla projekt ser olika ut, men gemensamt för alla är att 
ha medräknat ÄTA-arbeten vid upphadlingar, vilket görs främst eftersom ändringar och tillägg 
i ett projekt är något som är väldigt vanligt. Projektledaren på Råberga vattenverk nämnde också 
att ÄTA-arbetena medförde extra lönshamhet till deras företag, men påverkade ändå inte hela 
projektets lönsamhet negativt då allting skedde som budgeterat. 

5.1.3 Kvalitet 

På Råberga vattenverk så skedde kommunikationen mellan installatören och byggherren genom 
byggaren och detta skapade en del väntetid för att få svar. Trots detta så ansåg projektledaren 
att det skedde ganska smidigt. Det förekom ÄTA-arbeten, vilande arbeten och i ett visst fall 
blev det även lite problem när de inte kom överens med byggarna om hur de skulle lösa ett visst 
problem, trots flera möten. Dock så påverkade detta inte kvaliteten på deras arbete tyckte 
arbetsledaren. På Tranås Energi så ansåg projektledaren att kommunikationen gick smidigare 
än vad det brukar göra, vilket troligtvis berodde på att de hade en väldigt bra samordnare. 
Kvaliteten påverkades inte heller här någonting.  



ANALYS  
 

39 

 

Enligt Nordstrand (2008) ska man redan under projekteringsskedet samordna hela projektets 
olika delar, där ibland personalens och de andra aktörernas tidsplan, kostnadsstyrning, 
miljöstyrning och kvalitetsstyrning. Vidare säger han att med i förväg bestämda bygg- och 
samordningsmöten samt rätt ledarskap ökar kommunikationen mellan aktörerna. 
Projektledaren på Tranås Energi tyckte att kommunikationen till byggherren fungerade bra tack 
vare av den goda samordningen. Rumane (2013) säger att kvalitet inom byggbranschen innebär 
att projektet genomförs på ett sådant sätt att kunden blir belåten med slutprodukten samt att 
projektet genomförs inom tidsplanen och de ekonomiska ramarna. På Råberga vattenverk så 
uppfylldes dessa punkter, det vill säga att produkten blev bra och att projektet genomfördes 
inom de satta tids- och ekonomiska ramarna. Därför kan man säga att kvaliteten på arbetet var 
bra trots motgångarna under vägen.  

5.1.4 Arbetsmiljö 

Som nämndes tidigare så var det en sidoentreprenad som inte hade räknats med från början på 
Råberga vattenverk, och detta medförde bland annat att installatörernas arbetsutrymme blev 
mer begränsat och att vissa arbetsuppgifter blev vilande, men det hade ändå ingen nämnvärd 
påverkan på arbetsstämningen enligt projektledaren.  På Tranås Energi så var det gott om 
utrymme och inga nämnvära disputer uppstod, vilket projektledaren tyckte berodde på att 
samordnaren skapade väldigt bra förutsättningar för en god arbetsmiljö. Detta kan återspeglas 
i vad Nordstrand (2008) säger: För att samordna de olika arbetarna på ett sådant sätt att man 
lyckas uppnå tillfredsställande skyddsförhållanden måste byggherren ta ett samordningsansvar 
eller överlåta det åt någon annan.  

5.1.5 Arbetsklimat 

Även kommunikationen till de andra parterna fungerade väldigt bra på Tranås Energi, och även 
det tyckte projektledaren hängde ihop med samordnaren. Stämningen var bra i arbetsgruppen 
och det uppstod mindre problem än vanligt. Allt detta kan dessutom ha hängt ihop med att alla 
yrkesgrupper var med under planeringen. Överlag var arbetsklimatet bra på Råberga vattenverk. 
Framför allt i början så var det inte särksillt stressigt, däremot mot slutet så blev det lite mer 
men det är helt normalt enligt projektledaren.   

Révai (2012) säger att samordningsmöten är till för att behandla planeringsfrågor som är en 
viktig del, samt föra en diskussion om det aktuella läget på bygget. Speciellt viktigt är detta 
möte för installatörerna för att kunna lösa samordningsfrågor. Projektledaren på Råberga 
vattenverk tycker även att om de som planerar var mer lyhörda och lyssnade även på andra så 
skulle installatörerna kunna påverka planeringen mer till kundens fördel. 
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5.2 Vad anser installatörer om tidig upphandling vid byggprojekt, jämfört med 
vad teorier säger om tidig upphandling 

5.2.1 Planering 

Arbetsledaren från ÖPE Isolering och projektledaren från Imtech tyckte att projektet, 
Framtidens Universitetsjukhus, var välorganiserat och att det fanns en komplett planering. 
Ingen av de intervjuade deltog i projekteringsskedet, alltså planering som gjordes av 
konsulterna, men de upphandlades i god tid innan byggstart vilket medförde gott om 
planeringstid för deras egna arbeten. De hade även möjlighet att bidra med egna åsikter om 
möjliga förbättringar när de väl hade upphandlats. Révai (2012) säger att planering av 
installationsentreprenader skulle kunna förbättras genom att byggaren för en dialog vid ett 
tidigare stadie än att upphandlingen sker först vid byggstart. Detta skapar positiva effekter för 
båda parterna vid upphandlingen. Här skedde upphandlingen nära byggstart men goda 
möjligheter gavs ändå för att göra en bra planering. 

Arbetsledaren från ÖPE Isolering menade att detta projekt hade en samordning som skiljde sig 
från andra projekt de har deltagit i tidigare. Detta trodde han berodde på att planeringen för 
projektets helhet var väl genomförd och gick att följa. Båda personerna som intervjuades 
berömde de planeringar de fick erhålla och även om det uppstod en del fel i ritningarna så tyckte 
de att detta var klart bättre genomförda planeringar än vid andra projekt där de brukar bli 
upphandlade sent. Dock så fick båda företagen ändå genomföra en del ÄTA-arbeten på grund 
av fel i ritningarna. Projektledaren från Imtech berättar även att det var oftast de som 
uppmärksammade att det behövdes ändringar och de tyckte att det gick bra att få genom dessa 
ändringar. Även här kan man jämföra med de olika teorierna som användes i planeringskapitlet 
för industriprojekt. Dock kan man tillägga det Ottosson (2009) skriver i sin bok om att det sällan 
går att undankomma osäkerheter i ett projekt, både hot och möjligheter. Med andra ord, även 
om man vid detta projekt tagit hänsyn till det Révai (2012) nämner om att det finns behov av 
att vara noggrann och systematisk i sin produktionsplanering, har det uppstått en del misstag. 

5.2.2 Lönsamhet 

Både ÖPE Isolering och Imtech fick genomföra ÄTA-arbeten som berodde på fel i konsulternas 
ritningar. De höll dock båda med varandra om att detta inte hade någon större påverkan på 
varken projektets lönsamhet i sin helhet eller deras egen lönsamhet då det var obetydligt små 
summor. Projektledaren från Imtech säger att med bra underlag så kan man bemanna rätt direkt, 
då man vet i tid ungefär vad det tar att utföra de olika arbetsuppgifterna. Han tyckte att eftersom 
de hade gott om tid och bra underlag i detta projekt kunde de styra sin ekonomi bättre. 
Arbetsledaren från ÖPE Isolering trodde att projektet medförde en större kostnad för 
byggherren då det märktes att mycket tid och pengar hade lagts på samordningen av alla 
aktiviteter och logistik etc., men trodde ändå att de tjänade på det i slutändan. Martalla och 
Karlsson (2011) skriver att kostnader bygger på de olika aktiviteternas kostnader i projektet. 
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För att få fram en realistisk projektbudget behöver det finnas en realistisk tidsplan. Detta verkar 
stämma med projektet Framtidens Universitetssjukhus i sin helhet, men även för de intervjuade 
ledarnas egna delar också då de har haft god tid till att planera sina egna arbeten. 

Som nämndes i analysen av industriprojekt så säger Serrador (2014) att projekt som utförs inom 
den lagda tidsramen, budgeten och de satta målen oftast är definitionen av ett framgångsrikt 
projekt. Det framgick av de intervjuade att tidsramen, budgeten och projektmålen har hållits, 
och därför kan även dessa projekt ses som framgångsrika och därmed lönsamma.  

5.2.3 Kvalitet 

Kommunikationen fungerade smidigt och bra tyckte båda de intervjuade, vilket hade positiva 
effekter på arbetet. Projektledaren från Imtech tyckte att eftersom de fick snabba svar från 
beställaren kunde de utföra arbetet utan problem. Båda två tyckte också att kvaliteten inte 
påverkades negativt i detta projekt trots att det bland annat förekom ÄTA-arbeten. 
Projektledaren från Imtech berättar också att de vid ett tillfälle fick göra om ett arbete som de 
redan var klara med på ett nytt sätt, men det var oftast de själva som påpekade att det behövdes 
ändringar på bygget. Rose (2014) beskriver olika hinder, så som stort fokus på endast 
ekonomiska aspekter, individers eller organisationers motstridighet till förändringar och att 
tillvarata förbättringsmöjligheterna vid problemlösningar. Dessa hinder har inte synts i 
projektet. Serrador (2014) nämner i sin studie att kvalitet på planeringen är väldigt viktigt för 
projektets framgång. 

Kvalitet definieras inom PQM metoden av projekt som ska genomföras på ett sådant sätt att 
kunden blir nöjd med slutprodukten samt att tidsplanen och de ekonomiska ramarna hålls. Det 
framgick av de intervjuade att trots ÄTA-arbeten som uppstod hade det ingen nämnvärd negativ 
påverkan på projektet. Tidsramen hölls och det uppstod inga förseningar av arbetsuppgifter. 

5.2.4 Arbetsmiljö 

Trots att arbetsutrymmet var litet att dela på tyckte båda företagen att samordningen 
genomfördes på ett bra sätt, och det märktes när man var på plats att det var höga krav på 
arbetsmiljön genom den höga säkerheten, logistiken och att städningen var välorganiserad 
vilket gjorde att arbetarna sparade mer tid. Projektledaren på Imtech tyckte det var bra att 
landstinget hade ställt de här kraven. Det brukar fungera bra på vissa andra jobb, men 
samverkansprojekt är ändå något som är bättre för arbetsmiljön och man uppnår ett bättre 
resultat. Att tidsplanen och fördelningen av alla aktiviteter var hållbar genom hela arbetet tyckte 
de intervjuade gjorde att deras arbete flöt på mer och de kände inte av någon arbetsstress. 
Projektledaren från Imtech tyckte att det startmöte som hölls i början av produktionsskedet 
bidrog med mycket positiva effekter då alla fick reda på vad som gällde och hur man skulle 
förhålla sig till varandra. 
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Nordstrand (2008) säger att personalen ska kunna få information vid produktionsskedet om vad 
som gäller och vilken arbetsmiljöplan som har fastställts. Det ligger på byggherren att ta ett 
samordningsansvar eller överlåta det åt någon annan för att uppnå ett tillfredsställande 
skyddsansvar. Detta stämmer med vad de intervjuade berättade om projektet och samordningen, 
vilket har haft positiva effekter på installatörernas arbete.  

5.2.5 Arbetsklimat 

Som tidigare nämnts fick VS-installatörerna vid produktionsstart, tillsammans med andra 
entreprenörer, träffas vid ett startmöte. Projektledaren från Imtech menade att det sattes höga 
krav på att arbetsmoralen och kommunikationen till de andra företagen skulle fungera jättebra. 
Han menade att eftersom detta var ett samverkansprojekt hade det därför lagts större vikt på 
dessa samt arbetsmiljön som nämnts ovan. Arbetsledaren från ÖPE Isolering berättar även att 
det inte var någon dålig stämning inom gruppen eftersom det inte fanns mycket problem på 
arbetsplatsen, och man visade även mycket hänsyn till varandra mellan föertagen. Planeringen 
och samordningen var välgenomförd vilket skapade goda förutsättningar för arbetsklimatet och 
det hade positiva effekter på arbetsstämningen. 

Andersson och Trygg (2008) säger att för att partnering ska tillämpas i byggprojekt krävs det 
mod och kompetens från byggherrens sida. Detta medför dock bättre engagemang och ökad 
trivsel för alla medarbetare. Även om båda företagen inte deltog i planeringsskedet har 
byggherrens val av entreprenadform påverkat trivseln för alla. 

5.2.6 Allmänna effekter av tidig upphandling 

Sveriges Byggindustri (2014) skriver att byggnader upptar 30 procent av hela landets 
energianvändning och detta har medfört större energikrav på byggnader. Byggnadsarbetare och 
installatörer är i behov av större kompetens inom byggandet av energieffektiva byggnader. 
Eftersom beställarna ställer krav på en allt mer långvarig energiprestanda behöver 
byggföretagen en kvalitetssäkrad byggprocess. De intervjuade från ÖPE Isolering påpekar 
också att det börjar bli vanligare med energisnåla hus och eftersom det sätts mer krav på 
isolering så tycker de att beställaren borde inse att de behöver vara med i planeringen tidigare.  

Sammanfattningsvis står brist på planeringstiden av installationsarbetet, beställarens 
kompetens inom branschen och deras hårda prispressningar som främsta hindren för bättre 
projektering. Enligt tidskriften Funktion (2006) krävs det av installatörerna att visa varför 
marknaden behöver förändras. Det ligger på installatörerna att ligga steget före och våga 
presentera sina lösningar. Dock räcker inte bara detta utan att även byggherren visar samma 
mod och kompetens. Installatörerna från intervjuerna håller alla med varandra om att 
beställarna måste visa mer hänsyn och lämna mer tid mellan upphandlingen och det att de börjar 
arbeta. De känner alla att det många gånger varit avgörande för hur arbetet har gått, och vid fall 
med tidig upphandling har de möjlighet att själva ta ansvar för att en kommunikation med 
beställaren upprättas, vilket hänger ihop med vad Björn Qvist sa i Funktion (2006, 2). Då är 
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beställaren oftast inte lika stressad och har tid att svara på frågor, vilket kan leda till att projektet 
kan utföras smidigare för alla. Dessutom får de själva tid att planera bland annat tid och resurser 
och på så sätt påverka deras eget företags lönsamhet positivt. Andra fördelar som nämns är att 
det nära samarbetet och utnyttjandet av allas kunskaper och erfarenheter medför att kostnader 
från ÄTA-arbeten minskar samt att chanserna att produktens kvalitet hålls redan vid tidigt skede 
ökar. Även om det sistnämnda inte beskrivs av de intervjuade har de båda nämnt att det uppstått 
ÄTA-arbeten som de ansåg var av mindre problem.  

Även om det finns många fördelar med tidigt samverkan finns det vissa nämnvärda nackdelar. 
Det som arbetsledaren från ÖPE Isolering nämnde om projektets nackdelar för beställaren 
konstateras även av Rhodin (2002) samt Hagberg och Hjelt (2011), då de skriver att 
samverkansprojekt kan medföra mycket tid och resurser som innebär mer investering i början 
av projektet från beställaren/kundens sida.  

5.3 Vad anser installatörer om sen upphandling vid byggprojekt, jämfört med 
vad teorier säger om sen upphandling 

5.3.1 Planering 

ÖPE Isolering fick ett till synes bra underlag i början när de räknade på anbudet för Curt Nicolin 
Gymnasiet, men det visade sig senare att det fanns många krockar bland installationerna på 
ritningarna. Hela projektet var väldigt stressigt, bland annat på grund av att stombygget hade 
blivit försenat, och detta medförde att det inte hade gjorts någon ordentlig tidsplanering för 
deras del så VVS-installatörerna fick istället peka åt dem vart de skulle jobba. På grund av 
ändringar och krockar för alla så förlängdes projektets slutdatum med ungefär 2 veckor. 

Nordstrand (2008) säger att innan arbetet kan påbörjas måste entreprenören ha fastställt en 
produktionsplanering som täcker alla byggets delar och aktiviteter. Entreprenören kan med 
planering hålla tider samt ha en god kvalitet-, miljö- och ekonomistyrning under byggets gång. 
Samordningen styrs även av entreprenörens planering. I det här fallet hade det gjorts en 
planering i början också, men den var inte hållbar då projektet blev förskjutet redan i början av 
produktionen och flera fel upptäcktes när installatörerna började jobba. Samordningen mellan 
de olika entreprenörerna fungerade inte heller något bra då de ofta fick trängas på samma yta. 

Vidare nämner teorierna att även om projektets olika delar planeras och ritas separat ska det 
finnas ansvariga, konsulter eller förbestämda installationssamordnare, som ska se till att en 
samgranskning sker. (Ottosson, 2009) Detta för att förhindra just kollisioner mellan 
installationerna i bygget som det gjorde i det här fallet. Vid användning av partnering lägger 
man vikt i att en tidig dialog uppförs mellan projektdeltagarna och att alla jobbar nära varandra. 
Detta menar de ska gynna möjligheten att projektet ska få en optimal lösning. (Trygg och 
Andersson, 2012) Alltså fanns det brist på kommunikation mellan deltagarna. 
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5.3.2 Lönsamhet 

Betalningen av ÄTA-arbetena gjordes upp i efterhand på grund av tidsbristen, och i detta 
projekt var det inga problem med betalningen. I vanliga fall skulle det räcka med att endast ha 
1 arbetare på ett sådant projekt och som oftast inte heller skulle behöva vara på plats hela tiden, 
men här valde de att ha 2 arbetare på plats hela tiden under 5 månader. De fick inte någon stor 
vinst men överlag ansåg arbetsledaren ändå att projektet gick bra. Enligt Ottosson (2009) ska 
betalningskorregeringar vid tillkommande ÄTA-arbeten helst göras så snart som möjligt där de 
involverade parterna skriver under dokumenten, vilket de inte kunde göra i detta projekt.  

Révai (2012) säger att en sen upphandling har dåliga effekter på installatörernas 
produktionsekonomi eftersom ekonomin är beroende av omständigheterna på arbetsplatsen, 
och om inte installatörerna deltar i planeringen blir det självklart att deras möjligheter att 
påverka sin egen situation inte är så goda. På grund av att planeringen var så pass bristfällig så 
hade de inte så stort val än att ha 2 arbetare på plats, jämfört med 1 som de normalt brukar ha. 
Detta för att de behövde göra det som krävdes för att få jobbet gjort i tid. Eftersom den beskrivna 
treangeln i teorierna definierar framgång i projekt, det vill säga att tidsramen, budgeten och 
målen hålls, har detta projekt vissa framgångar trots liten vinst, dvs lite lönsamhet.  

5.3.3 Kvalitet 

Kommunikationen med upphandlaren tyckte arbetsledaren fungerade som 
envägskommunikation. Det blev väldigt mycket ÄTA-arbeten i det här jobbet. Till exempel var 
de tvungna att riva ner deras isolering för att lägga nya rör, för att sedan sätta tillbaka den igen. 
När de kände att arbetet behövde lösas på annorlunda sätt var de tvungna att lösa det själva först 
innan de talade om det för byggaren. Detta på grund av att det tog tid att få kontakt och de hade 
inte den tiden att avvara. Tidsbristen i samband med att det var trångt på arbetsplatsen ledde till 
att arbetet kändes stressigt, och att arbetarna inte kunde reflektera så mycket över vilka 
lösningar som passade bäst. Dock så ansåg inte arbetsledaren att det hade någon negativ 
påverkan på produktens kvalitet. Även här ser man vikten av kvalitet i planeringen för att 
projektet ska vara framgångsrikt, så som Serrador (2014) skrev. I byggbranschen skiljer man 
på kvalietet hos produkt och system, och Rose (2014) skriver att det idag finns en hel del 
kvalitetsverktyg för hur system ska genomföras för att skapa högre kvalitet på projektet. Brister 
i dessa kan leda till frustrationer i hur man ska gå tillväga för att leverera arbetet. Det framgår i 
projektet att trots brister i systemet så hade det ingen markant påverkan på slutproduktens 
kvalitet. 

Mikael Fingal på ÖPE Isolering nämnde att om det blir rätt från början så innebär det också att 
kvaliteten blir bättre då man sällan får samma resultat när det blir ändringar som när man gjort 
det från början. Detta kan nog vara fallet i det här projektet också. Även om resultatet i slutändan 
blev bra så är det möjligt att kvaliteten påverkades av de ändringar som gjordes. 

5.3.4 Arbetsmiljö 
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Det blev trångt på arbetsplatsen då det var många som behövde samsas på samma yta, men 
senare mot slutet av arbetet blev det lättare då de fick arbeta i teknikutrymmen där de andra var 
klara. Nordstrand (2008) säger att slutdatumen på byggprojekt sällan ändras. Detta för med sig 
konsekvenser som innebär att man inte hinner hantera alla problem och svårigheter som uppstår. 
Det skapar även sämre samordning vilket kan påverka arbetsklimatet och arbetsmiljön. Även 
om slutdatumet försköts i det här projektet så har förseningarna i början av projketet haft negativ 
påverkan och detta kan ha fört med sig att det blev svårare att hantera alla problem. 

Arbetsledaren tror att det skulle blivit lättare om de upphandlats runt 4 månader innan de 
började arbeta. Då skulle de kunnat föra en dialog med beställaren och planera deras arbete 
bättre. Då skulle de även kunna påpeka vad VS-installatörerna skulle behöva göra för att inte 
påverka deras arbete negativt samt att hela projektet skulle kunnat utföras smidigare. Samma 
sak säger även Révai (2012); planering av installationsentreprenader skulle kunna förbättras 
genom att byggaren inför en dialog vid ett tidigare stadie än att upphandlingen sker först vid 
byggstart. Detta skapar positiva effekter för båda parterna vid upphandlingen. 

5.3.5 Arbetsklimat 

ÄTA-arbetena medförde mer lönsamhet för isolerarna i efterhand men under arbetets gång 
skapade det irritationer hos arbetarna. Arbetsklimatet påverkades även av den trånga arbetsytan 
vilket skapade ytterligare irritationer mellan arbetsgrupperna och arbetarna tyckte att det var 
dåligt, fast mellan personerna arbetsgruppen så uppstod det ingen dålig arbetsstämning.  

Trygg och Andersson (2008) säger att en grupp påverkas både internt av gruppmedlemmarna 
och externt av arbetsledarna. För att en god sammanhållning i gruppen ska existera är det 
ledarnas uppgift att få arbetarna att trivas. I det här projektet verkade det som om de påverkades 
negativt externt på grund av den dåliga samordningen och alla ändringar.  
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5.3.6 Allmänna effekter av sen upphandling 

Både Nordstrand (2008) och andra teorier som har beskrivits är enade om att upphandlingar 
och avtal i byggbranschen styrs av kravet på låga anbudspris. Pertola (2012) skriver även att 
man har uppmärksammat att fokus på transaktionskostnader har en negativ påverkan på 
relationen mellan beställaren och den som upphandlas. Såväl entreprenörer som installatörer 
berörs av marknadens prispressning av tjänster. Detta gäller för både avtal vid LOU och privata 
avtal. Installatörerna som har intervjuats bekräftar att fortfarande idag så ligger det stort fokus 
på prispressning vid upphandlingar. Installatörerna känner även att krångel vid upphandlingar 
uppstår främst från beställarens sida. En av de intervjuade tror även att upphandlingar sker idag 
som de gör mest som taktik för att pressa fram ett lägre pris. Vidare nämns det under 
intervjuerna att i många fall beror sena upphandlingar av deras tjänster på att beställaren 
upphandlar byggentreprenören sent, och därför påverkas hela kedjan och alla blir sena. Oftast 
har då inte sluttiden för projektet ändrats och detta skapar stress med tiden under 
produktionsskedet. En annan anledning som de tror påverkar beställarens val av 
upphandlingsstaktik är att installatörer är en liten del av projektet och kanske därför inte 
prioriteras.  

Det starka fokuset på transaktionskostnader vid upphandling kan undvikas med 
samarbetsformen samverkansentreprenad som främjar relationer och andra mjuka parametrar, 
påstår många studier. De intervjuade som har varit delaktiga eller hört talas om 
samverkansprojekt tycker även att denna typ skulle vara ett bättre alternativ än de som finns 
idag, då det skulle innebära mer planeringstid för deras eget arbete och ett bättre arbetsklimat. 
Eriksson (2007) skriver att samarbetsformen används sällan i Sverige, men i andra länder som 
England och Danmark har branscherna blivit mer samarbetsorientrade vilket har lett till en viss 
minskning av problem som dålig kvalitet, brister på innovation och effektivitet. Då 
upphandlingar sker med hårda parametrar har man oftast också följt den traditionella modellen 
av byggprocessen där varje nytt steg påbörjas efter att det första avslutas, vilket medför att 
installatörerna kommer in vid produktionsskedet. (Trygg och Andersson, 2012) Vidare skriver 
Eriksson (2007) i sin studie att vid denna process uppstår hinder för installatörerna att nå 
flexibilitet och innovation. Dessa hinder är arbetsfördelning, avtalsvilkor och riskhantering. 
Detta kan kopplas ihop med vad projektledaren och arbetarna upplevde i detta projekt då 
arbetsfördelningen skedde på sådant sätt att det medförde fler nackdelar än fördelar för 
arbetarna.  
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av vad som menas med tidig och sen upphandling, 
utifrån det som har framgått från intervjuerna. Sedan besvarades de sex olika frågeställningar 
där de tre första huvudfrågorna beskrevs först. Därefter besvarades de två frågorna som 
behandlar för- och nackdelar av upphandlingarna med hjälp av en tabell. Den sista 
frågeställningen besvarades sist. Diskussion kring hur frågeställningen har besvarats och 
reflektioner över resultatets genomfördes också. 

I detta kapitel presenteras även rekomendationer på lösningar och därefter en kort självkritisk 
text om hur det har gått att genomföra examensarbetet. Avslutningsvis presenteras några 
förslag till fortsatt utveckling inom området som har behandlats. 

6.1 Tidig och sen upphandling 

Det alla var överens om var att sen upphandling är när de upphandlas när produktionen redan 
är igång, och de får lite tid både till att utforma ett anbud och att planera sitt eget arbete efter 
det att de upphandlats. Dock så framgick det att isolerare ofta brukar upphandlas med mindre 
marginaler än VS-installatörer.  

Vad som är tidig upphandling fanns det lite mer spridda åsikter om. Båda 
installationsentreprenörerna håller med varandra om att det behöver finnas gott om anbudstid 
och upphandlingstid för att upphandlingen ska kännas som tidigt. För isoleringsföretaget är det 
viktigares att de upphandlas så att de har gott om tid efter upphandlingen för att sätta sig in i 
arbetet, än att de upphandlas i ett tidigare skede i byggprocessen. Alltså definerar de inte 
nödvändigtvis upphandling under produktionstiden som sent så länge som anbuds- och 
upphandlingstiderna är goda, gärna någon månad beroende på projekt. VS-teknik däremot 
menar att det skulle vara bättre att vara med under projekteringsskedet, även om det inte innebär 
att de är med helt från början. Med figur 6, nedanför, kan man se två olika bilder på hur den 
beskrivna upphandlingsprocessen sker under produktionsskedet. 



Effekter av tidig och sen upphandling av installationsarbete 
 

48 

 

  
Figur 6: Figuren till vänster beskriver hur upphandlingsprocessen kan se ut vid sen 
upphandling. Figuren till höger beskriver hur upphandlingsprocessen kan se ut vid tidig 
upphandling. 

6.2 Slutsatser 

Vilka är effekterna av tidig upphandling av installationsarbeten till byggprojekt? 
Företagen fick båda gott om anbuds- och upphandlingstider som skapade goda förutsättningar 
för deras planeringar. Detta i sin tur medförde möjligheter att kunna förbätta deras situation på 
arbetsplatsen när det gäller arbetsmiljön och arbetsklimatet. Kommunikationen till beställaren 
kunde även skapas i samband med upphandlingen och fortsatte då vara fungerande genom 
projektets gång. 

Att det fanns tid för planering har visat sig påverkade alla de andra nyckelorden positivt. Det 
som även bidrog till de positiva effekterna var att projektets planering i sig var utförd på så sätt 
att det gynnade alla. Där ibland fanns en hållbar tidplan som arbetarna kunde följa utan problem. 
Samordningen på arbetsplatsen och mellan de andra företagen var utförligt planerad så att 
installatörerna avlastades från en del arbete och så att de kunde lägga mer fokus på att 
effektivisera deras eget arbete. Den goda samordningen medförde även att arbetet gick smidigt 
och inga missnöjen skapades i eller mellan arbetsgrupperna. Det djupa sammarbetet gynnade 
såväl isolerarnas arbete som projektets helhet, däribland kunde god kvalitet hållas där lösningar 
som baseras på isolerarnas kunskaper togs till hänsyn.  

Här kan man se att den tidiga upphandlingens positiva effekter stämmer överens med det som 
samverkansformen partnering går ut på. Denna form skulle då kunna anses mer lämplig än 
andra entreprenadformer för att kunna förbättra förutsättningarna för projektet i helhet och för 
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att upphandlingen av installationsentreprenaderna ska ske tidigt. Dock gynnar inte denna 
samverkansform alla byggherrar då det kräver större investering, och tidig upphandling här kan 
betyda att upphandlingen sker under projekteringsskedet. Även om installationsentreprenörerna 
också anser att partnering är ett bättre alternativ framkommer det ur intervjuerna att detta inte 
är viktigt så länge som upphandlingsprocessen sker med hänsyn till deras planeringstid.   

Vilka är effekterna av sen upphandling av installationsarbeten till byggprojekt? 
Bägge företagen upplever att den största faktorn som leder till att negativa effekter uppstår är 
att konsulternas planering är bristfällig. De intervjuade menade att planeringen av såväl byggets 
installationer, arbetsfördelningen och samordningen med mera leder antingen till mer forcering 
eller onödiga och tidskrävande ÄTA-arbeten. Vidare medför en sen upphandling för 
installatörerna att anbudstiderna blir korta och därmed får deras planering av arbetet inte de 
optimala lösningarna som man skulle önska. Vanligaste anbudstiderna som båda företagen 
nämner är 1-2 veckor, ibland kortare för isoleringsföretaget. Där handlar det också ofta om fall 
där deras eget arbete har försummats i projektets helhet. Detta åtföljs av att de får en kort 
upphandlingstid där de snabbt måste sätta sig in i arbetet eller får utgå ifrån underlag som inte 
är helt korrekt. Alltså finns det redan i början av upphandlingen begränsningar i installatörernas 
möjlighet till att kunna planera för kvalitet och effektivitet. På grund av otillräckligheten i 
planeringen ökar även risken för att arbetare råkar skada varandras arbete på grund av att det är 
rörigt eller trångt på bygget, vilket också påverkar kvaliteten något. 

Vidare ser man att installatörernas lönsamhet vid sen upphandling inte gynnas särskilt, även om 
det inte innebär att de går med förluster så går företagen sällan med jättestor vinst. De får även 
svårare att planera företagets resurser om alla förfrågningar kommer med kort varsel. För det 
mesta måste företagen acceptera beställarens krav på låga anbudspriser, särskilt vid LOU. ÄTA-
arbetena som uppstår är dock till viss fördel för dem lönsamhetsmässigt men om det uppstår 
för många så kan det leda till irritationer, och på grund av brist på tid kan det leda till att 
beställaren oftast väljer att skjuta upp på betalningsöverenskommelser. Bristerna i tid och 
planering leder ofta till att arbetsmiljön och arbetsklimatet samordnas hafsigt och oplanerat. 
Det fanns tydliga tecken på bristande kommunikation mellan de olika aktörerna på det 
studerade projektet och arbetarna fick finna sig i att bli runtskickade på arbetsplatsen. 

Vilka är effekterna av tidig upphandling av installationsarbeten till industriprojekt? 
Då alla projekt är olika och kvaliteten skiljer sig mellan industri och byggprojekt så är de i 
princip väldigt lika vid tidig upphandling. Detta har märkts då effekterna av tidig upphandling 
av industriprojekt är väldigt lika de vid tidigt byggprojekt. Effekterna av tidig upphandling har 
som sagt beskrivits ovan men kommer kortfattat beskrivas i detta stycke också. 

 Installatörerna får goda anbuds- och upphandlingstider vilket förbättrar möjligheterna 
att kunna generera en bra planering för deras arbete och företagets lönsamhet. 



Effekter av tidig och sen upphandling av installationsarbete 
 

50 

 

 Installatörerna kan upprätta tidig kommunikation med beställaren och vice versa, 
vilket gör att installatörerna kan få en bättre bild av planeringen och underlättar 
möjligheten att snabbt få igenom lösningar som installatörerna har mer kunskaper om. 

 Mer tid till installatörernas egen planering i kombination med beställarens tids- och 
samordningsplanering ökar möjligheterna att optimera kvaliteten på byggnaden. 

 Den tidiga kommunikationen i kombination med bra samordningsplanering från 
beställaren gynnar arbetsmiljön och arbetsklimatet. Arbetsmoralen och samspelet av 
arbetsytan ökar, vilket innebär att arbetet kan genomföras smidigt utan irritationer. 
Detta minskar även uppkomsten av stress då all hinder som uppstår kan snabbt utredas 
i samordningmötena. 

Vad är fördelarna och nackdelarna med tidig upphandling? 
Denna frågeställning besvarad med hjälp av nedanstående Tabell 1, som är baserad på de 
beskrivna slutsatserna ovan och analysen. Tabellen är indelad i två kolumner där den ena 
beskriver fördelarna (+), och den andra beskriver nackdelarna (-) med tidig upphandling. De 
tomma rutorna finns för att vi inte kunde identifiera några tydliga effekter under arbetets gång.  

Tabell 1: Fördelarna och nackdelarna med tidig upphandling. 

 

  

Planering Större möjlighet till att kunna planera
sitt arbete bättre

Lönsamhet Högre lönsamhet om planeringen är Risk för att beställaren inte får valuta för
väl utförd pengarna när installatörer tas in tidigare

Kvalitet Bättre förutsättningar för ökad kvalitet 
om dialog med beställare upprättas tidigt

Arbetsmiljö Med tidig kommunikation så kan 
samordningen av arbetsytan bättras

Arbetsklimat Goda förutsättningar för att lösa problem
tidigare skapas

Tidig upphandling
‐+
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Vad är fördelarna och nackdelarna med sen upphandling? 
Denna frågeställning besvarad med hjälp av nedanstående Tabell 2, som är baserad på de 
beskrivna slutsatserna ovan och analysen. Tabellen är indelad i två kolumner där den ena 
beskriver fördelarna (+), och den andra beskriver nackdelarna (-) med sen upphandling. De 
tomma rutorna finns för att vi inte kunde identifiera några tydliga effekter under arbetets gång.  

Tabell 2: Fördelarna och nackdelarna med sen upphandling. 

 

Vilken av upphandlingstyperna är att föredra för ett effektivt byggprojekt? 
Ett tydligt svar är att tidig upphandling är att föredra för installationsentreprenörerna. Tidig 
upphandling innebär här att det ska finnas gott om anbuds- och upphandlingstider. Tidig 
upphandling har också i andra studier rekommenderats, fast de då oftast kopplar ihop det med 
att projektet genomförs med någon samverkansform, så som partnering. Oavsett hur tidigt 
upphandlingen genomförs är det dock mycket som tyder på att även beställaren drar nytta av 
att installationsentreprenader upphandlas tidigt. Tidig upphandling medför därmed ett effektivt 
byggprojekt både för installatörer och beställare.  

De högre upp i hierarkin drar alltså nytta av att ge god anbuds- och upphandlingstid åt 
installatörerna, där de till skillnad från vid användning av partnering inte behöver lägga lika 
mycket resurser och insatser i projektet. Med figur 7 här nedan illustreras det hur beställaren 
påverkas positivt av tidigt upphandling av installationsentreprenörer.  

Planering Brister i planering av tid, samordning och
kommunikation

Lönsamhet Ger arbetstillfälle för företaget Många ÄTA‐arbeten men ändå ingen
utan att de måste gå med förlust jättevinst

Kvalitet Kvaliteten på resultatet blir sällan dåligt Omarbete med samma material kan 
även fast skillnader kan förekomma sänka materialets kvalitet

Arbetsmiljö Påverkas negativt av bristen av planering
och tid

Arbetsklimat Påverkas negativt av bristen av planering
och tid

Sen upphandling
‐+
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Figur 7: Exempel på hur positiva effekter av tidig upphandling påverkar beställarens projekt.  

De possitiva effekterna på installatörernas arbete kan alltså efter genomförandet reflekteras i 
beställarens projekt. Hur de olika delarna påverkar varandra sker olika vid olika projekt, men 
gemensamt är att både installatörer och beställare bidrar till att det skapas möjligheter. Både 
beställaren och installatören kan på sina sätt bidra till att projektet i sin helhet får ökade chanser 
till att bli ett framgångsrikt projekt.  

Det framgick tidigare att sen upphandling av installationsentreprenader är att upphandlingen 
sker under produktionsskedet, men här ser vi att det som egentligen avgör om upphandlingen 
är sen eller tidigt beror på upphandlingsprocessen, och inte i vilket skede i byggprocessen 
upphandlingen sker. Sen upphandling kan alltså även accepteras så länge som projektet i sig 
inte är försenat, och att det finns projektplaneringar som är välutformade och hållbara under 
bygget. Vidare har vi noterat från intervjuerna att installationsentreprenörerna inte bör 
upphandlas som underentreprenörer, då möjligheterna att komma in tidigare i projekten ökar 
som vanliga entreprenörer. Även en del studier har tagit upp att upphandlingarna av installatörer 
bör ske som vanliga entreprenörer så att deras del i processen uppmärksammas av byggherren. 
Då detta har uppmärksammats flera gånger så är frågan: Vad är det som håller byggherrarna till 
att fortsätta i samma spår som de gör idag?  
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Det syns att det kan finnas en koppling mellan en tidig upphandling av installatörer och att 
konsulternas planering är fungerande. Troligtvis har konsulterna fått gott om tid att planera 
och/eller blivit upphandlade tidigt i projektet. Alltså har projekteringstiden blivit utnyttjad till 
fullo och det tror vi beror på att byggherren har skapat förutsättningar för att alla ska kunna 

göra ett bra jobb. Genom att beställaren i början av 
projektet har goda uppfattnigar om hur 
upphandlingarna av de olika aktörerna bäst bör ske  
för ett effektivt projekt, kan han genom detta 
förhindra en dominoeffekt, där sena beslut påverkar 
hela processen. Som nämndes i börjar menar 
installatörerna att tidig upphandling bör vara att det 
finns tid för att ta fram vettiga anbudspriser och att 
upphandlingstiden innan de ska börja är tillräcklig 
för att kunna sätta sig in i arbetet. En framtidstanke 
är dock att installatörerna kommer in ännu tidigare 
där upphandlingen sker vid projekteringsskedet. 
Denna tanke har slagit isolerarna då de menar att 
även om konsulternas planering ofta är fungerande 
skulle en ännu tidigare upphandling skapa 
möjligheter att kunna förhindra onödiga ändringar 
och skapa bättre arbetsförhållanden för alla. Med 
figur 7 kan man se illustrationen av i vilka skeden i 
byggprocessen installatörerna i framtiden bör 

upphandlas. 
 
 

Figur 8: Framtida utsikter för tidig upphandling av installationsentreprenörer.  

Kvalitet har som beskrivits olika definitioner. Vid intervjuerna har enbart kvalitet på produkten 
tagits upp där installatörerna inte hade något speciellt att anmärka på. Slutproduktens kvalitet 
påverkas sällan då företagen alltid strävar efter bra kvalitet i deras tjänster. Kvalitet har även 
definerats som kvalitet på processer och har inte tagits upp under intervjuerna, och kunde därför 
inte analyseras i detta arbete.  

6.3 Rekommendationer 

Här nedan finns två olika rekommendationer till lösningar på problemet. De intervjuade gav en 
del kommentarer och förslag på hur problemet skulle kunna lösas, men här presenteras det 
förslag som vi har ansett vara mer verklighetstroget och skulle kunna genomföras idag. Det 
andra förslaget är något som vi själva har märkt av under studiens gång skulle kunna fungera. 
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 Om staten lägger ännu högre krav på energifrågorna i byggnader så kan isoleringen få 
större del i projektplaneringen. Detta kan leda till att de upphandlas mer som vanliga 
entreprenörer så som det beskrevs ovan, vilket kan vara en bra utveckling för 
installatörerna.  Det andra förslaget är att Sverige, precis som Danmark och England, beslutar att alla 
projekt med offentliga upphandlingar ska upprättas som samverkansentreprenader. 
Detta skulle göra att installatörer får större chans att vara med i projektplaneringens 
tidiga stadie.  

6.4 Metodkritik 

Eftersom det inte fanns mycket teorier och vetenskapliga studier ur installatörers synvinkel är 
den samlade datan väldigt begränsad och kan ses otillräcklig för att få en helhetsbild av 
situationen. Bristen på data ledde till att informationen baserad på beställaren och entreprenörer 
har samlats för att få uppfattning om upphandlingsprocesserna och dess effekter. Även om vi 
har noterat att det finns likheter i hur entreprenörer och underentreprenörer upphandlas kan den 
samlade datan ha skapat felaktig bild om underentreprenörernas situation. Eftersom en del av 
den samlade datan bestod av äldre examensarbeten kan detta ha sänkt validiteten i studien 
något. Men detta lär inte ha påverkat studiens reliabilitet i någon större utsträckning.  

Intervjuerna hjälpte till att fylla en del luckor som fattades från datainsamlingen men eftersom 
det fanns begränsningar i hur många som kunde utföras tror vi att det fortfarande saknas mer 
information om ämnet. Begränsningarna i antalet utförda intervjuer sänker även studiens 
reliabilitet då det skulle behövas flera fall för ett mer tillförlitligt resultat. En styrka i vårat 
genomförande av intervjuerna var att de var halvstrukturerade vilket gav de intervjuade 
möjlighet att uttrycka sig fritt utan att känna sig styrd av oss. 

6.5 Förslag till fortsatt utveckling 

Eftersom denna studie enbart behandlar effekterna av sen respektive tidig upphandling och då 
det finns få andra studier likt denna, skulle det behövas fler studier ur installatörers synvinkel. 
Det är även svårt att med enbart denna studie dra slutsatser som kan vara till nytta för alla slags 
underentreprenader. Några yttrerligare förslag på vidareutveckling av studien presenteras 
därför här: 

1. Fler studier av samma typ som denna för att undersöka möjligt mönster. 
2. Varför tas inte installatörernas kunskaper in i projekteringsskedet? 

De två första förslagen är tänkta som vidareutveckling av examensarbetet för att kunna öka 
kunskaperna om detta ämne som är i stort behov av belysning. Efetersom det fanns begränsad 
med tid för denna studie skulle flera studier täcka mer av det som vi har påbörjat. 
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3. Djupare förståelse av relationen mellan installatörer och beställare. 
4. Vilka är effekterna av tidspressade byggprojekt?  

Det kan finnas behov för dessa två för att kunna undersöka mer på djupet vad det är som orsakar 
att problemet är fortfarande aktuellt. Den sista förslaget är baserat på att vi under studien 
uppmärksammat att många anser att byggprojekt idag utförs med för stort fokus på tiden, det 
vill säga att det läggs väldigt hög prioritet på att bli klara snabbt. Detta tror vi kan vara ett stort 
problem som inte enbart berör installatörer utan hela byggbranschen.  
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Intervju - Råberga vattenverk  

Intervjuare: Sadio Mohamed, Karl Reinholdsson 
Intervjuad: Leif Ohlsson  
Företag: Imtech VS-teknik  

Bakgrundsfrågor 

1. Berätta lite om dig själv och företaget, samt din roll i företaget. 
Jag jobbar som platschef för Imtech VD-teknik i Linköping och Norrköping. Har 
tidigare jobbat som projektledare, serviceentreprenad och höll i det här jobbet som 
projektledare för Råberga vattenverk från start till mål. 

2. Beskriv hur det typiskt går till när ni blir upphandlade till ett projekt. 
Antingen får man en förfrågan att komma in med ett pris på ett jobb. Alternativt är att 
man svarar på ett LOU vid kommunala eller statliga jobb. Då lämnar man ett pris 
direkt till kommun och det är det lägsta priset som avgör oftast.  

3. Kan du beskriva lite vad det här projektet gick ut på. 
Bygget som uppfördes var för vattenrening och vi stog för ventilation, rör, avlopp, 
brunnar och belysning. 

4. Beskriv specifikt hur det gick till när ni blev upphandlades till just detta projekt. 
Fick en förfrågan om att ta jobbet i slutet av maj, början av juni i år. Just i det här 
projektet vågar jag påstå att det var en LOU från början, och det var en byggare som 
vann budgivningen. Sen fick vi komma in med ett pris och vi var en hel Imtech grupp 
från el, rör, ventilation och automation som de köpte upp.  

Planering, Lönsamhet 

1. Hur lång tid fick ni till att svara på förfrågan? 
Ca 14 dagar. 

2. Fick ni bra underlag för att komma fram till ett anbud? 
Man såg redan initialt att det var brister i underlaget. Förhandlingar är ju oftast väldigt 
undermåliga, alltid ska man väll inte säga, men i det här fallet var det det.   

o beskrivningar, ritningar, etc  
Det var brister i planritningarna. Från rörbeskrivningen till och med 
ritningsunderlaget ska man bilda sig en bild om hur det ska se ut, men de var 
inte kompletta. De hade också en del 3D ritningar där det inte gick att se. Det 
vart under resans gång man kände, ”Oj, är det så här det ska se ut!”. 

o om något saknades – vad saknades?  
Det var mer att handlingarna var otydliga. Exempelvis ville de handla upp 
annan typ av belysning, LED belysning, och det blev ett ganska stort ÄTA på 
det. På utformningen av hur man skulle förlägga ett visst avlopp stod det att 
det skulle elsvetsas, stumsvetsas, i rostfritt material, vilket är ur 
miljöperspektiv och arbetsmässigt rent förkastligt. Där kom vi in med ett 
förslag om att man skulle byta ut materialet mot PM-rör som är mer 



 
 

 

 

miljövänligt och arbetsmiljövänligt samt på sätt och vis mer lätthanterligt. De 
gick med på det konceptet.  
Det ingick även, eftersom det var ett komplext projekt, en processdel med 
vattenreningen som de hade köpt in själva vilket inte ingick i vår entreprenad. 
Man kan säga att det var ett sidoentreprenad. Där skulle de ställa upp stora 
sandfilter, grova processledningar och automationen till det osv. Vi ska även 
de facto gå in och jobba under samma tak. 

o Vilka eventuella effekter tror ni att detta fick? 
När det blir installationstätt som det blev, för det var en väldigt begränsat yta, 
och att samordningen inte fungerar riktigt då tar det tid för alla att komma 
fram. 

3. Hur lång tid tog det från det att ni upphandlades till att ni började arbeta? 
Det kom igång ganska snart, ungefär 4– 5  veckor. Jag tror vi hade då stämplade 
arbetsritningar och efter det går det väldigt fort, från beställning till 
projekteringsmöten ska underlaget fram. Man vill jobba efter en godkända 
arbetsritning och inte efter en gransknings handling, vilket det blev här. 

o Skulle du ändå säga att det här va ett tidigt arbete jämfört med andra? 
Ja, initialt. 

4. Upplevde ni att ni fick tillräckligt stor del i planeringen? 
Inte inna vi blev upphandlade, nej. 
Vi tar fram en lösning som vi tror på och lämnar ett pris på det. Men vi är inte med i 
projektets planering på så sätt, det kan man egentligen önska mer av. 

o Planerar de mycket innan de bestämmer sig för att upphandla er? 
Ja! 

o Var det ni som gjorde planeringen eller en konsult? 
Byggarn planerar för sitt och de tar mer hänsyn till deras byggande och hur 
bygget ska drivas fram. De ställer tidplanen och planerar efter det, sen får vi 
andra mera eller mindre äta oss in i ledet. Sen får vi självklart komma in och 
rita med våra streck, om man säger så, det gör vi själva. Det är på anbudet 
detta görs och sedan tas allt upp omgående på de första projekteringsmötena, 
där all dokument ska in och dem vill ha in tidplan, betalningsplan, miljöplan 
och så vidare. Vilket är en ganska ordinär arbetsgång. 

o Påverkar detta era kostnader?  
Planering är otroligt kostnadspåverkande, mer än vad man tror, så utan bra 
planering går det i regel överstyr det kan man oftast peka på. Projekt som är 
dåligt uppstyrt och dåligt planerade, de går oftast dåligt ekonomiskt. 
Men det kändes bra i det här projektet, men man såg då man fick ritnings 
underlaget att bland annat gretingsplan inte fanns inritat vilket gjordes i 
efterhand. Sex stycken spolposter skulle också monteras och deras placering 
kom på tal först när de skulle göras vilket medförde en kostnad förstås. Det 
som inte fanns med i ritningarna var inte kalkylerbart från våran del och då har 
vi rätt att plocka ut extra betalt. Självklart blir det dyrarer för kommunen. 



 

 

 

o Påverkar det projektet i stort gällande kostnader, tid, lönsamhet? 
Självklart! För våran del har det påverkat oss på så sätt att det har ökat 
volymen, för vi har haft en hel del ÄTA-arbeten som har uppkommit i 
efterhand. Det har gjort för dem att det har svällt ekonomiskt, men det behöver 
inte alltid innebära att det har gått bättre eller sämre. Det har här gått som 
budgeterat vågar jag påstå. 
 

5. Stötte ni på problem direkt när ni kom till arbetsplatsen?  
Ja, exempelvis när vi skulle lägga ett avlopp. De valde en svetsmetod som krävde två 
arbetare vilket vi istället förslog en annan arbetsmetod med ett annat material som 
bara krävde en arbetare. Vilket de gick med på. Men ändringen i sig innebar en 
process då de ville ha tillbaka pengar av oss eftersom vårat förslag tyckte de var 
billigare osv. Vilket leder till en diskussion och man får mötas någonstans i mitten. 

o Tyckte ni att det var något självklart som hade blivit 
försummad/bortglömt? 
Ja det tyckte jag. Det här med avloppet borde vem som helst förstått. Det finns 
inte ens sådana rör som de har krävt, det får man tillverka själv genom att skära 
på plats. Det är något vi skulle gjort bättre, självklart, om vi hade varit med och 
fått säga någont. 

6. Kände ni att det gick åt mycket av er tid till att tolka planeringen? 
Det tycker jag, det var oklara handlingar och mycket frågetecken. 

o Påverkades arbetsstämningen? 
Det kan jag inte säga att det påverkades något direkt nämnvärt. 

o Påverkade detta projektets kostnader och tid? 
Självklart påverkas det och det kan ibland vara svårt att få betalt för det. 

o Hur ändrades planeringen i det fortsatta arbetet? 
Exempelvis gjorde sidoentreprenaden som skulle genomföras att vi inte kunde 
utföra vårat arbete samtidigt. De ändrar tidplanen efter byggets gång så att det 
sällan gagnar installatörerna. Oftast är det att byggarn alltid ligger i fas och vi 
andra släpar nästan alltid efter, det skulle man vilja vara hårdare på så att 
tidplanen blir rättvis.  

7. Under arbetets gång var det mycket som ledde till ÄTA-arbeten? 
Ja det var mycket. Bland annat ville de ha demonterbara anslutningspunkter för 
avloppsrören, vanligt belysning till LED belysning, spolpostar och det avgick och 
tillkom vissa brunnar. 
Det var lite mer ÄTA än de flesta projekt. Jag tror att det kan ha berott på en 
kombination av dålig planering, brist på erfarenhet och kunskap mm. som leder till att 
de inte har allt föreskrivet vid upphandlingsskedet. Ibland kan man uppfatta det som 
att man får för lite tid. Från det att man ska lämna ett pris får man oftast 10 dagar. 
Efter det kan man inte planera eller göra något annat vilket är oftast månadsvis, sen 
kommer upphandlingsmöte och då ska allt gå väldigt fort. Det är då man ska hinna 
göra sin egen planering och projektering så att det blir rätt. Men oftast känns det som 



 
 

 

 

om de, kommunen, tror att det är bara att skaka fram handlingar, men så går det inte 
till. Vi kan inte börja arbeta förrän vi har underlag.  

o Hur fungerade kommunikationen när ni stötte på fel som skulle leda till 
ÄTA-arbeten? 
I det här arbetet vart det mycket mail som skickades  emellan oss och 
beställaren. 
Ibland kan man tycka att de ser för lätt på det och erfarenhetsmässigt så vet 
man det, för oftast säger beställaren ”vi måste komma vidare, vi har hus att 
bygga, vi löser problemet först och ser till att få ihop det och tar det 
ekonomiska sen”. Men även om det skjuts upp måste någon betala i slutändan, 
men vem det är blir oftast oklart under arbetets gång. Det blir oftast en 
arbetsledarfråga om man törs våga stå emot eller orkar rent mentalt att ta 
matchen med byggherrarna. Jag tror att man behöver stöttning och hjälp 
genom ekonomimöten. Vi använder ett projektsystem i företaget där ÄTA-
hantering ingår, vilket vi använder oss av när ÄTA-arbetet ska beräknas och 
sedan skickas till beställaren så att han kan bekräfta. Om man använder 
systemen rätt blir det inte mycket ÄTA-arbeten som försummas.  

o Hur tror ni att detta påve rkade projektet? Effekter? 
Det ökade volymen, men det var både tillkommande och avgående ÄTA-
arbeten.  

o Hur påverkar det projektet i stort gällande kostnader, tid, lönsamhet? 
Det har väll inte varit så kostnadseffektivt då den oberäknade 
sidoentreprenaden har gjort olika arbetsuppgifter svåra att genomföra vilket 
ledde till att vi fick använda andra arbetsmetoder än det vi hade tänkt från 
början. Vi försökte trycka på att jobbet var för tidskrävande men de tyckte att 
deras lösning för att komma fram när vi arbetade borde räcka, vilket i 
slutändan ändå medförde en fördyrning för våran del. 

8. Var det många arbetsuppgifter som blev vilande? 
Ja, det var några arbetsuppgifter som blev vilande på grund av sidoentreprenaden 
eftersom de tog mycket plats fick vi vänta och göra vår del senare än det var planerat. 
Sluttiden ändrades aldrig och det är sällan de ändrar på den. Det brukar lösa sig på ett 
eller annat sätt men oftast brukar man lösa problemet genom forcering, ta in folk, 
vilket medför en kostnad. Vilket man måste tala om i förväg och inte komma i 
efterhand och tro att man får betalt. 

o Kände ni att kommunikationen fungerade då? 
Kommunikationen fungerade bra i den här projektet.  

Kvalitet 

9. Hur fungerade kommunikationen mellan er och upphandlaren, gick det snabbt 
att få genom ändringar och lösa problem? 
Det fungerade ganska smidigt ändå i den här projektet, men vi var inte kopplade direkt 
till beställaren utan måste gå genom byggaren som har handlat upp oss. Eftersom 



 

 

 

byggaren själv måste vänta svar från beställaren innan han kan ge oss ett svar går det 
jättefort ibland, men oftast får man ligga på för att dra ärandet vidare.  

o Hur tror ni att detta påverkade projektet?  
Om det är trög hantering av ÄTA-arbeten kan det ta tid att få besked. 
Exempelvis när det gällde spolposterna så var det möte efter möte om vart det 
skulle placeras och hur det skulle monteras. Arbetet medförde extra kostnader 
för oss då planeringen inte gick smidigt och vi blev tvunga att vänta på vissa 
material. Och då ska det tjafsas och bråkas om betalningen för arbetet. 

o Påverkar detta kvaliteten i er leverans? 
Det kan jag inte påstå att det gjorde i det här projektet. Men det kan hända 
annars. 

10. Känner ni er stressade till att slutföra arbetet i tid trots att det finns någon 
arbetsuppgift som kanske borde lösas annorlunda? 
Jag kände mig trygg i att vi skulle hinna göra klart arbetet. Det som kändes stressande 
däremot tycker jag var att man planerade in besiktning under semestern. Hade man 
varit med tidigare skulle man aldrig ha gått med på det utan sagt ifrån.  

Arbetsmiljön/Arbetsklimatet 

11. Hur kändes miljön i arbetsplatsen när det gällde kommunikation till andra 
arbetare? 
Det kändes bra. Det är en del av jobbet så det måste fungera. 

12. Kom ni överens när det gällde utrymme? 
Det måste gå, men visst är det lite pysslande. Det vart mer tidskävande arbete än jag 
trodde från början när det blev mycket folk på en liten arbetsyta. 

13. Uppstod det mycket stress i början av arbetet? 
Det kan jag inte påstå att det var jättestressig, de ville att vi skulle komma igång och så 
men det blev mer så att vi fick åka därifrån. 

14. Uppstod det mycket stress i slutet av arbetet? 
Ja, det blir det nästan alltid, men vi hade koll på det och vi kom i mål. 

o Vad berodde detta på? 
Vi skulle spola brunnar och när vi skulle göra det pågick det ett 
golvbeläggningsarbete inne i den hallen. Då kan vi inte arbeta samtidigt 
naturligtvist och sen skulle folk ha semester, det var det och andra småsaker 
egentligen som påverkar men det löste sig. 

15. Var det dålig stämning i arbetsgruppen ibland? 
Nej.  Däremot kan man inte alltid komma överens tycker jag, då det kommer 
motfrågor på allting och det är oftast självklara saker. Oftast är det när beställaren får 
ett svar men nöjer sig inte med det och på så vis skapas lite irritation. Det har bara 
varit knöligt ibland men ledde aldrig till osamshet. 

16. Tror ni att det skulle vara bättre om ni hade varit med under planeringen? 
Ja det tror jag. Men jag förstår att de vill planera och styra på sitt sätt eftersom det är 
deras bygge och deras process, men man måste också vara lyhörd och kunna lyssna på 
andra. 



 
 

 

 

o På vilket sätt? 
Om man haft en dialog tidigare, som till exempel med avloppen, då skulle man 
kanske haft större förståelse för det. Samtidigt kan man tycka att de borde veta 
vad som är bäst. Kommer man in tidigare i processen känns det som om man 
skulle kunna vara med och påverka mer till deras fördel.   

Tidigt/sen byggprojekt 

17. Tycker du att kommunikationen med beställare blir lättare under hela 
arbetsgången vid projekt som ni upphandlas tidigt i jämfört med sena? 
Ja kommunikationen blir bättre. Många gånger tycker man att allt ska ske under en 
natt, handlingar ska fram och det ska stressas fram, och det är min erfarenhet att det 
aldrig är bra. Från det att ett anbud är inlämnat till en upphandling finns det hur 
mycket tid i världen som helst, kan jag tycka, sen ska vi iväg och bygga och då ska allt 
gå fort. Man har vart med vid komplexa byggen som har varit jätteplanerade från start 
till  mål och som har fungerat klockrent, och så har man mindre komplicerade byggen 
men där det är noll planering och det är stökigt och bökigt och knöligt och det drivs 
fel. 

18. Varför tror ni att det är vanligt att ni brukar bli upphandlade så sent?  
Jag tror att det är taktik. Ju längre de kan hålla folk på stången desto större chans att få 
fram det lägsta priset. Det kan många gånger också vara att beställaren sitter på repet 
och styr och krånglar. Många gånger vid kommunala upphandlingar så hålls även 
entreprenörerna på stången innan de själva får besked, och då blir det stressigt för dem 
och det påverkar resten av kedjan. 

19. Varför tror ni att ni inte får delta i planeringen? 
Om vi ska säga sähär, jag vill inte delta i något om jag inte de facto har fått ett jobb. 
Däremot när jag blir upphandlad då måste man delta i projekteringsmöten osv. Men 
själva planeringsbiten, vet jag inte varför. Frågan är varför de inte vill ha oss med där.  

o Varför tror ni att det inte har gjorts så mycket planering? 
Det kan jag bara spekulera om. Förmodligen för att sidoentreprenaden inte haft 
något färdigt underlag och att beställaren inte hade koll på sin del. Sen måste 
huset byggas och då är det mycket annat som styr, t ex. vintern är påväg, 
bygglov hade ansökts, sluttiden är lagd mm. 

20. Vad tror ni behöver göras för att en förändring ska ske avseende hur 
planeringen och samarbetet fungerar? 
Att man får tid att planera. Om man påvisar vad en god planering genererar, för det 
blir en mycket bättre slutprodukt, med t ex siffror vilket folk oftast förstår och hur 
mycket de skulle tjäna på det. Och på så sätt visa lönsamheten för alla. Även 
slutkunden får en bättre slutprodukt om det styrs bättre.  

21. Beskriv, ur ert perspektiv, hur en perfekt upphandlingsprocess skulle se ut. 
Dels att man fick tid att räkna på jobbet, dvs vettiga anbudstider.  Från det att anbuden 
är inlämnade, ge tid installatörerna en rimlig tid så de får vettiga förutsättningar att 
kunna planera. Jag tycker också att det inte behöver vara så fyrkantigt och att man 



 

 

 

istället är flexibel när det gäller tex. sluttider. I detta projektet kunde man ha skjutit 
upp slutiden en vecka för att den krockade med semestertiden, och då det inte är stress 
med inflyttningstiden så borde det inte vara så svårt. Ibland vid byggen av skolor vet 
man om att det ska vara klart till semestern, det skulle man kunna skjuta upp på det då 
skolan inte börjar förrän i augusti istället för att forcera. En sådan sak skulle göra 
kvaliten på produkten bättre.  
Samverkansprojekt är en modell som jag förespråkar, det blir en mycket lugnare gång. 
Man kan komma in i tidigare skeden och påverka och styra upp genom att bidra med 
våra kunskaper om hur vissa arbetsuppgifter egentligen borde göras. Det är inte 
mycket betalt men det blir en behagligare resa. Har själv inte arbetat mycket med det, 
men har hört mycket från andra kollegor. Jag tror heller inte att det blir dyrar på något 
sätt utan tvärtom. 

22. Hur tror ni att en sådan process skulle påverka erat arbete/arbetssätt jämfört 
med ett normalt projekt? 
Det kommer påverka både oss och kunden positivt. Ju tidigare vi kan komma och 
påverka kan man hitta på bra tekniska lösningar där vi kan spara pengar. Byggaren 
sparar penga, och även slutkunden.  

23. Hur tror ni att det skulle påverka byggprojektet i stort jämfört med ett normalt 
projekt? 
Jag tror att det blir bättre. Jag har inte hört när de kör samverkansprojekt att det blir 
något hafsande eller slitande utan tvärtom de är tajta och hjälper varandra på annat 
sätt. Alla hjälper alla. Annars är det vi och vårt. Jag tror att det blir bättre, det är jag 
övertygad om. 

24. Vilka effekter tror du att detta skulle få på:  
o Planeringsarbetet 

Om det finns tid avsatt för det ser jag bara fördelar med det. Man kan säkert 
hitta smartare och bättre lösningar och det tjänar slutkunden på, dvs det blir ett 
bättre och lönsammare projekt. 

o Kvalitet  
Det blir bättre produkt med bra planering. Planering är A och O 

o Arbetsmiljö/-klimat  
Det tror jag. Många gånger är tiden ett irritationsmoment och alla vill komma 
fram för ingen vill göra dåligt jobb.   

o Övrigt 
Det här med försenade beslut, det blir det oftast, vet jag inte vad det beror på. 
Om det är lång hantering av vissa saker innan t ex bygglov mm och om det är 
det som gör att tiden krymper redan från början. Handläggningstiden har man 
hört varit förskräcklig ibland. Sen kan man tycka att hela kedjan går långsamt 
innan vi ska bygga för då ska allt gå fort. Dvs handläggningstiden tar mycket 
tid så att produktionstiden blir väldigt kort. 

 



 
 

 

 

Intervju - Tranås Energi 

Intervjuare: Sadio Mohamed, Karl Reinholdsson 
Intervjuad: Mikael Fingal 
Företag: ÖPE Isolering  

Bakgrundsfrågor 

1. Berätta lite om dig själv och företaget, samt din roll i företaget. 
Projektledare, kalkylator och delägare. 

2. Beskriv hur det typiskt går till när ni  blir upphandlade till ett projekt.  
Vid industriprojekt är det oftast i god tid, tre månader minst innan start. Vid vanliga 
projekt kan det ibland börja dagen efter. Vi har blivit bortglömda och då blir det lite 
hastigt. 

3. Kan du beskriva lite vad det här projektet gick ut på. 
Ganska stort projekt med värmeverk, panna och rör. Vårat jobb var att isolera och 
plåta rör och panna, allt runtomkring. Allting som det gått media i.  

Planering, Lönsamhet 

1. Hur lång tid fick ni till att svara på förfrågan?  
1 månad 

2. Fick ni bra underlag för att komma fram till ett anbud?  
Ja. Färdiga ritningar på pannan. MTOer på rörern. Eftersom vi kom in så tidigt i 
projektet så var inte allt färdigritat, men vi hade grunden. 

3. Hur lång tid tog det från det att ni upphandlades till att ni började arbeta? 
Ca 8 veckor 

4. Upplevde ni att ni fick tillräckligt stor del i planeringen? 
Ja. Vi hade accepterat tidplan lång tid före så det finns inget att anmärka på det. 

5. Stötte ni på problem direkt när ni kom till arbetsplatsen? 
I startskedet på alla stora projekt så är det lite rörigt i början. Allt blir lite rörigt, allt är 
inte uppbyggt och alla har inte riktigt kommit till plats. Etablering.  

6. Under arbetets gång var det mycket som ledde till ÄTA-arbeten? 
Totalt ja, ungefär 30% som ledde till ÄTA. Mer än normalt. Det var tillkommande 
ÄTA som inte hade räknats med från början. Fast det var en bra upphandling så var 
det en stor miss. Isolering av ventiler som hade glömts bort. 

o Hur fungerade kommunikationen när ni stötte på fel som skulle leda till 
ÄTA-arbeten? 
Det gick snabbt. 

o Hur tror ni att detta påve rkade projektet? Effekter? 
Nej. Det vart ingen förlängning av projektet då vi klarade att göra arbetet på 
den tid som fanns tillgänglig. 

o Hur påverkar det projektet i stort gällande kostnader, tid, lönsamhet? 



 

 

 

Vi tjänade på det, men det innebar ökad kostnad för upphandlaren. Ju mer vi 
kan klämma in på våran tid, desto bättre är det för oss. 

7. Kände ni att det gick åt mycket av er tid till att tolka planeringen?  
Byggmöten 1 gång i veckan. Samordningsmöten/byggmöten är normalt att ha 1/vecka. 
Planeringsmöten kan man ha på morgonen om det är intesivt. 

8. Var det många arbetsuppgifter som blev vilande? 
Nej 

Kvalitet 

9. Hur fungerade kommunikationen mellan er och upphandlaren, går det snabbt 
att få genom ändringar och lösa problem? 
Ja, ovanligt smidigt för det här projektet. Berodde troligtvis på att vi hade en duktig 
samordnare. Vi hade  1 beställare på rör och panna för projektet, fast det va två olika 
företag som utförde det. En samordnare. Det är väldigt vanligt att ha samordnare, men 
kvaliten på dom varierar. 

o Hur tror ni att detta påverkade projektet? 
Smidig komunikation så leveranserna funkade bra. 

10. Känner ni er stressade till att slutföra arbetet i tid trots att det finns någon 
arbetsuppgift som kanske borde lösas annorlunda? 
Vi låg i fas.  

 Arbetsmiljön/Arbetsklimatet 

11. Hur kändes miljön i arbetsplatsen när det gällde kommunikation till andra 
arbetare? 
Bra. Det hänger ihop samordnaren, om han får en bra arbetsmiljö för alla. Då blir det 
bra kommunikation. Om inte samordnaren svarar när man frågar så blir det ju 
problem. 

12. Kom ni överens när det gällde utrymme? 
Det fanns gott om plats, det var inga problem. 

13. Uppstod det mycket stress i början av arbetet? 
Ja, i början av arbetet är det alltid stressigt. Uppstart, man ska man lära känna alla som 
är på plats och få det att fungera. För oss också, när provtryckningen är klar så 
kommer vi in och ska göra vårt arbete, så då blir det fokus på oss och det skedde i 
början av projektet. 

14. Uppstod det mycket stress i slutet av arbetet? 
Det va bra, vi låg i framkant.  

15. Var det dålig stämning i arbetsgruppen ibland? 
Inget stort. Mindre än normalt. 

16. Tror ni att det skulle vara bättre om ni hade varit med under planeringen? 
Vi var med i planeringen så här har det fungerat. Alla yrkesgrupper var med i 
planeringen. 



 
 

 

 

Tidigt/sen byggprojekt 

17. Tycker du att kommunikationen med beställare blir lättare under hela 
arbetsgången vid projekt som ni upphandlas tidigt i jämfört med sena? 
Nej, beror nog på vad man har för beställare. 

18. Varför tror ni att det är vanligt att ni brukar bli upphandlade så sent?  
Vi är bara en liten bit av det hela stora projektet, så det är inte så viktigt med fokus och 
vi är inte först i projektets gång. Då blir det ofta man tänkte att ”vi tar det där sen”, 
och sen blir det ”oj, det måste ske nu”. Det är det som är problemet, samt att dom är en 
UE. Då finns man inte med i planeringen på samma sätt. Man har inte samma fokus 
då. Vanliga entreprenörer är med i tidsplaneringen från start av projektet. Den här 
gången var vi inte UE så det var stor skillnad.  

19. Varför tror ni att ni inte får delta i planeringen?  
Därför att vi är UE. Byggmästaren har inte så mycket att tjäna på att planera in oss. Vi 
kommer in direkt, alla UE får ramla in under den allmänna planeringen. Fungerar ju 
inte alltid. De som planerar tänkte inte alltid på oss när dom planerar därför att vi är 
UE helt enkelt. 

o Varför tror ni att det inte har gjorts så mycket planering? 
Det kostar inte Byggaren några pengar direkt om vi får forsera. Byggaren har 
kontrakt med rörfirman, och han har planering för rör. Och sen är vi UE åt rör 
så om vi blir försenade eller någonting så går det på rörfirman. 

20. Vad tror ni behöver göras för att en förändring ska ske avseende hur 
planeringen och samarbetet fungerar? 
Mindre UE. 

21. Beskriv, ur ert perspektiv, hur en perfekt upphandlingsprocess skulle se ut. 
Ingen UE, då kommer man in mycket tidigare. Då har man även chans på 
projekteringsmöten och sånt. Det är så mycket fel i handlingar. Det finns nästan inget 
jobb som det finns en perfekt handling på. Det är okunskap från konsulterna som 
skriver handlingarna, och det gör man på projekteringsmöten. I det här projektet kunde 
dom sin sak, det var tillverkaren som projekterade och han kan ju det, men det kan 
dom inte på ett normalt bygge och då är inte vi med på mötena. Då blir det fel från 
start och därför ÄTA-arbeten. 
Sammanfattning: Mindre UEn, tidig upphandling och med på projekteringsmöten. Då 
skulle nog slutkunden ha en mycket mer rättvis bild på vad det skulle kosta. Mindre 
Äter och man får ta ansvar på det man projekterar på ett annat sätt. 

22. Hur tror ni att en sådan process skulle påverka ert arbete/arbetssätt jämfört med 
ett normalt projekt?  
Positivt. Tvungen att handlas upp tidigare. 

23. Hur tror ni att det skulle påverka byggprojektet i stort jämfört med ett normalt 
projekt?  
Det skulle inte bli så mycket diskussioner om färdig handlig. Det skulle vara klart från 
början. Ibland blir det att ”dum gör som dum säger”. Blir det back på besiktningen så 



 

 

 

har man en handling att luta sig på när dom inte vill lyssna på oss. Det händer att vi 
påtalar fel i handlingen men dom säger att ”det där tar vi sen, vi får se vad 
besiktningsman säger”. Alla lutar sig mot den färdiga handlingen, för det står ju så. 
Om det står så i handlingen så är det ju slutkund som betalar. Besiktningsman ska först 
bedöma utifrån handlingarna vad det står, men sen ska han även bedöma utifrån sin 
kunskap. Om han ser att något är fel i handlingen så måste han tala om det.  

24. Vilka effekter tror du att detta skulle få på: 
o Planeringsarbetet 

Framför allt skulle nog kunderna uppskatta det då dom får ner kostnaderna, 
och att dom som utför arbetet får ta ansvar för det dom har skrivit. Kvaliten 
blir bättre då det blir rätt från början. Om man gör ändringar blir det sällan 
samma kvalitet som om man skulle gjort rätt från början.  

o Lönsamheten/kostnaderna  (för er och för er kund) 
Byggaren skulle troligtvis tjäna på att handla upp oss tidigare och ta tillvara på 
våra kunskaper, och vi skulle tjäna på det också (mer jobb). Konsultbyråerna 
som projekterar idag sitter och kopierar projekt då dom inte kan så mycket om 
teknisk isolering. Dom missar och chansar lite. Plockar från tidigare projekt 
som liknar det aktuella.. 

o Kvalietet 
o Arbetsmiljö/-klimat  

Framförallt om man är med tidig blir det bättre. Då måste man ta hänsyn till 
deras arbetsstid i planeringen från start. 

o Övrigt  
Projektören och byggaren sitter ihop i början och energideklarerar. Man vill ha 
mer energisnåla hus och det börjar gå mot att man vill ha tjockare och tjockare 
väggar. Men man har varit dålig på att följa upp hur det faktiskt fungerar men 
det börjar blir lite bättre. Men mer fokus på det så kanske byggaren kommer 
lägga mer fokus på deras del. 

  



 
 

 

 

Intervju - Framtidens Universitetsjukhus ÖPE Isolering 

Intervjuare: Sadio Mohamed, Karl Reinholdsson 
Intervjuad: Håkan Sahlin 
Plats: ÖPE Isolering 

Bakgrundsfrågor 

1. Berätta lite om dig själv och företaget, samt din roll i företaget. 
Jag är 59 år och har varit 38 år i branschen och så är jag arbetsledare här i Linköpings 
kontor. 

2. Beskriv hur det typiskt går till när ni  blir upphandlade till ett projekt.  
Vi blir tillfrågade och blir tillsända underlag för hela jobbet. Sedan får vi börja räkna 
på allting, dvs ritningar mm. 

3. Kan du beskriva lite vad det här projektet gick ut på. 
Det här projektet gick ut på att vi skulle isolera all komfortkyla på hela sjukhuset, samt 
genomföra vatten och VS-isolering. 

4. Beskriv specifikt hur det gick till när ni blev upphandlades till just detta projekt. 
Vi fick frågeformulär från både Imtech och Bravida för arbete i US, fast på olika 
våningar. Därefter fick vi underlaget och förfrågan och sedan fick vi lämna ett pris. 

Planering, Lönsamhet 

1. Hur lång tid fick ni till att svara på förfrågan? 
Jag vet inte säkert, men ungefär 1 månad tror jag. Det var i god tid. 

2. Fick ni bra underlag för att komma fram till ett anbud? 
Ja, vi fick bra underlag. Allting var jättebra. Det var färdiga ritningar och bra 
tidsplanering så allting var jättebra.  

o om något saknades – vad saknades? 
Nej inget saknades, allting var med. Men sen när vi började jobbet märkte vi 
att allting kanske inte var helt sant, för det vart lite annorlunda på en våning 
vilket var det enda som har strulat i stort.  

o Var det ovanligt bra? 
Ja, det var det mycket väl. 

3. Hur lång tid tog det från det att ni upphandlades till att ni började arbeta? 
Det kan ha varit 2-3 veckor kanske, det gick ganska så snabbt. Fast ibland kan det vara 
till morgondagen när det är riktigt dåligt. Men det här jobbet har varit riktigt bra och 
det har varit riktig ordning på det från början och är det fortfarande. Vi har varit 4-5 
byggarbetare på plats hela tiden och det har varit en massa andra olika firmor också 
och det har de lyckats få ordning på så att alla får plats.  

4. Upplevde ni att ni fick tillräckligt stor del i planeringen? 
Nej, vi var inte med i planeringen, däremot fick vi inflytande när vi började så vi fick 
lägga oss i lite när de arbetade och förbättra lite som vi tyckte. Det är ju svårt att 



 

 

 

uttrycka våra egna åsikter i planeringen. I och med att det är stort projekt så styrs 
planeringen av någon högt upp i hierarkin som har börjat med det, så det blir svårt sen 
att påverka. Det man kan påverka däremot är montörerna när man väl är på plats. 

o Var det ni som gjorde planeringen eller en konsult? 
Det var en konsult som gjorde hela planeringen. Det är landstinget som har 
planerat och de är duktiga även om det kan bli omständigt ibland. Det hade 
positiv påverkan på projektet, fast det var lite strul med att alla skulle få plats 
med all material och verktyg, men annars har det varit riktigt bra.  

o Gick det bra att följ konsultens planering?  
Det gick att följa planeringen. Det var bara en våning på plan 14 som de fick 
bygga om helt och hållet. Jag vet inte exakt vad felet berodde på men det måste 
nog ha varit en miss i planeringen. Konsulterna visste heller inte varför det 
blev fel i ritningarna. Men det har inte påverkat vår lönsamhet. Rörmockarna 
gjorde ombyggnadsarbete på över 200 timmar på våningsplanet. 

o Påverkar det projektet i stort gällande kostnader, tid, lönsamhet? 
Det blev en fördyrning av projektet för Landstinget kan jag tänka mig men inte 
för oss. För våran del får vi betalt för allt som inte stämmer med ritningarna. 

5. Stötte ni på problem direkt när ni kom till arbetsplatsen? 
Nej, det var mer en omställning att komma till arbetsplatsen och det var en sån 
ordning. Där ibland var vi tvungna att ha kort för att komma in och det fanns 
snurrgrindar. Vem som helst fick inte komma in och vi fick även gå på kurser innan 
och materialintransport skulle ske via Svensk Bygglogistik mm. Såndant blev som en 
liten chock för att vi inte var vana vid det. Vi är annars vana vid att sköta det själva, 
till exempel materialintransporten, så när någon annan ska göra det blir det jättesvårt. 
Det gäller att planera för våran del  jättemycket också. Men det gick. 

6. Kände ni att det gick åt mycket av er tid till att tolka planeringen?  
Nej. Jag har pärmar där allt står i klarttext så det är inga skuggor på något sätt. 

o Påverkades arbetsstämningen? 
Ja, jag tror nog att det hade det. Det blir inte så myckt bråk eller tjafs om 
allting eftersom  alla vet vad som ska göras. 

o Påverkade detta projektets kostnader och tid? 
Jo positivt, absolut. 

o Hur ändrades planeringen i det fortsatta arbetet? 
Det har fungerat bra också. Vi tar kontakt med våran uppdragsgivare, VVS-
installatörerna, och sedan tar de kontakten med byggaren. Vi hade 
samordningsmöten varje torsdag och där deltog byggaren, el, VVS och sen vi. 
Det var byggaren som i detta fall höll i mapparna och skötte allt runtomkring, 
så man fick göra upp med dem om man hade några önskemål.  

7. Under arbetets gång var det mycket som ledde till ÄTA-arbeten? 
Nej inte mycket. Lite ombyggnader var det på några plan, men när man ser på tiden 
blev det jättelite. Jag tror vi hade ungefär 40 timmar ÄTA-arbete av totalt 1000 
timmars projekttid. Kylbafflarna till komfortkylan hade de gjort fel och det fick de 



 
 

 

 

koppla om lite och sedan fick vi isolera om det. Det är oftast svårt vid stora byggen att 
undvika ÄTA-arbeten men det är jättebra för vår del . 

8. Var det många arbetsuppgifter som blev vilande? 
Nej, ingenting. Det flöt på väldigt bra. 

o Vad berodde det på? 
Jag tror det berodde på planeringen, absolut. Allting var jättebra planerat. 
Logistiken, städningen på bygget, sopsortering och återvinning. Det enda vi 
behövde göra var att plocka upp skräpet efter oss själva och lägg på ett ställe 
på våningensplanen sen tar de hand om allting. Bara en såndan sak gör att man 
sparar massor med tid. För annars brukar man städa själv och köra ut till 
konteinrar någonstans. Om det har varit riktigt illa kanske vi hade fått sköta allt 
själva och åka hissar ner och gå ut med skräpet, då är det mycket tid som spills. 
Och ofta är det ingen som bryr sig om att städa. 

Kvalitet  

9. Hur fungerade kommunikationen mellan er och upphandlaren, går det snabbt 
att få genom ändringar och lösa problem?  
Det fungerar jättesmidigt och det är inte svårt att få kontakt. Jag har haft kontakt med 
en arbetsledare från VVS sidan som har hjälpt till att fixa allting vi behövde.  

o Hur tror ni att detta påverkade projektet? 
Det har haft positiv effekt på projektet. 

o Påverkar detta kvaliteten i er leverans? 
Det var en liten chock vid början av arbetet men sedan fungerade det jättebra 
till slut.   

o Påverkar det projektet i stort gällande kostnader, tid, lönsamhet? 
Jag tror man spara pengar genom bättre kommunikation. Samt de sparar energi 
också. 

Arbetsmiljö, arbetsklimat 

10. Hur kändes miljön i arbetsplatsen när det gällde kommunikation till andra 
arbetare? 
Det fungerade jättebra trots lite utrymme och man visade hänsyn till varandra. 

11. Uppstod det mycket stress i början av arbetet? 
Nej, men det var bara ovana i början som påverkade. Stressen har annars inneburit att 
arbetsplatsen är så stor och att man blir stressad av att bara vara där, men annars var 
det ingen arbetsstress på något vis för arbetet har flytit på hela tiden.   

12. Uppstod det mycket stress i slutet av arbetet? 
Arbetet är nästan slut nu men det har blivit lättare. 

13. Var det dålig stämning i arbetsgruppen ibland? 
Nej, den var bra eftersom det inte fanns så mycket problem på jobbet. Men det blev 
dåligt med folk ett tag. 



 

 

 

o Vad berodde detta på? 
 Detta berodde på att vi själva inte har kunnat ställa upp med så mycket folk 
och vi blev tvungna att ta in arbetare från Stockholm. Detta kan ha påverkat 
arbetetstämningen lite men inte nämnvärt för det har annars fungerat jättebra. 
Det är ungefär 12 stycken arbetare från vårat företag på plats just nu. 

14. Tror ni att det skulle vara bättre om ni hade varit med under planeringen? 
Nej det tror jag inte. Det var en tillräckligt bra planering. 

Tidig och sen upphandling 

15. Tycker du att kommunikationen med beställare blir lättare under hela 
arbetsgången vid projekt som ni upphandlas tidigt i jämfört med sena? 
Ja det blir det. Det blir svårare från våran sida att komma igång med jobbet när det 
gäller planering osv. när det blir sen upphandling. För vi måste också komma igång 
med jobbet på ett vettigt sätt.  

16. Varför tror ni att det är vanligt att ni brukar bli upphandlade så sent?  
Jag tycker att hela kedjan är sen från planeringen och ända fram. Oftast tar det tid i 
planeringen upplever jag och när det väl kommer till skott då är det jättebråttom helt 
plötsligt. Att det är segt i planeringen vet jag inte vad det egentligen beror på, men när 
de väl betsämmer sig, då är själva byggnationen jätteförsenad och då blir det stressigt. 
Det blir stressigt vid produktionen för att planeringen har tagit lång tid men 
byggstarten har inte förskjutists och inte inflyttningen heller.   

17. Varför tror ni att ni inte får delta i planeringen? 
Ingen aning. Det är jättesvårt at veta. Fast oftast har man tyckt, i och med att man ska 
spara så mycket energi i byggnader, att vi borde ha kunnat få lite mera plats för att 
kunna få med lite mer tjockare isolering. På det sättet kan man tycka att de planerar 
dåligt ibland eftersom det är väldigt viktigt med isolering för att få fram varmvatten 
och då borde vi få vara med tidigare under planeringens gång.  

18. Vad tror ni behöver göras för att en förändring ska ske avseende hur 
planeringen och samarbetet fungerar? 
Att vi får lägga oss i mer. Det är att vi måste påverka och det håller på att ske. 
Isoleringsfirmornas Förening håller på att jobba på det här idag. De är en grupp som 
jobbar med energifrågor i byggnader och upplyser entreprenörer om att det är viktigt 
att vi ska få vara med i planeringen också. 

19. Beskriv, ur ert perspektiv, hur en perfekt upphandlingsprocess skulle se ut. 
Att man har ett bra underlag och är ute i god tid så att man kan få reda på om man har 
fått jobbet minst 1 månad innan byggstart. I det här projektet US fick vi besked 
ungefär 3 veckor innan vår arbete skulle börja, men själva bygget var redan igång i 
ungefär 4 veckor. De hade börjat med interiören och hängt upp alla rör samt gjort 
provtryckningen.  

20. Hur tror ni att en sådan process skulle påverka ert arbete/arbetssätt jämfört med 
ett normalt projekt?  
Jag tror det kan påverka på ett positivt sätt. Jag tror vi själva kan påverka 
upphandlingen av material för våran del på ett helt annat sätt. Exempelvis på US gick 



 
 

 

 

vi själva ut med en förfrågan om att använda Isover och Paroc gentemot Ahlsell och 
Bevego, när det gällde vem som skulle sköta all leveransmaterial.  

21. Vilka effekter tror du att detta skulle få på: 
o Planeringsarbetet 

Allting skulle gå mycket lättare. Vi skulle kunna nöja oss med att en konsult 
genomför planeringen om det blir rätt från konsultens sida, men det skulle vara 
drömmen om man fick själv delta i planeringen.  

o Lönsamheten/kostnaderna /Kvalitet - för er och för er kund) 
Det skulle bli bra för båda tror jag. Jag tror man skulle kunna få mer lönsamhet 
för företaget och kunden skulle få mer för pengarna, samt bättre kvalitet.  

o Arbetsmiljö/-klimat  
Också bättre då det blir mindre stress om arbetet går smidigt. Jag tror det är 
bara stressfaktorn som skulle påverka arbetsmiljön och arbetsklimatet.  

o Övrigt  
Oftast kan man komma till en arbetsplats och det är skräp och kablar som 
ligger överallt så att man nästan snubblar in och alla ska börja arbeta på en och 
samma gång osv. Men på US har allting varit städat och snyggt, ordning och 
reda. Varje vecka genomfördes en säkerhetskontroll av en grupp från 
projektledarens sida där även representanter från El och bygg med flera har 
deltagit för samordna med arbetarna. Det blir säkert dyrare för byggherren att 
genomföra ett projekt på detta sättet, men alla tjänar också på det.  

  



 

 

 

Intervju - Framtidens Universit etssjukhus Imtech VS-teknik 

Intervjuare: Sadio Mohamed, Karl Reinholdsson 
Intervjuad: Irfan Mesetovic 
Företag: Imtech VS-teknik  

Bakgrundsfrågor 

1. Berätta lite om dig själv och företaget, samt din roll i företaget. 
Började jobba hos dom 2001 (hette NVS på den tiden) som lärling (som montör) och 
har sedan blivit lagbas (arbetsledare) ute på arbetsplatsen. Har därefter gått en 
platsansvarigsutbildning inom företaget på 2 år. Blev för 3 år sedan erbjuden att börja 
som projektledare. Jobbar som det idag. 

2. Beskriv hur det typiskt går till när ni  blir upphandlade till ett projekt.  
Får förfråga först. Är det en ABT där vi ska ta fram en lösning så gör vi det, ritar upp 
det, lämnar ett pris och skickar till beställaren eller den som frågar (byggare oftast). 
Sen om priset är attraktivt så får man ”komma till bordet” till en förhandling. Vi 
strävar efter att komma mera nära kunder. Mer samarbete med kunder där du kan ännu 
tidigare ta fram lösningar. Om är det ett mer vanigt jobb så kanske det är 5 byggare 
som har samma jobb. Sen skickar dom det till oss och ber oss räkna på det. Sen har vi 
oftast 1-2 veckor på oss att ta fram en kalkyl, så det finns inte riktigt tid att ta fram den 
bästa lösningen. Det finns många gånger lösningar som är bättre, som man inte hinner 
få fram så snabbt. Oftast är det ganska kort tid vi har på oss. Tiden vi har från det att vi 
blir upphandlade till det att vi börjar jobba brukar variera ganska mycket. Ibland har vi 
2 veckor på oss, ibland 1 månad. Oftast har man i alla fall en månad på sig att planera. 

3.  Kan du beskriva lite vad det här projektet gick ut på. 
Vi jobbar på plan 11 (akuten) och plan 12 (förlossningen) på västra. På östra (hus 443) 
har  vi operationssalar. Våran roll i det här är att förse våningarna med kyla, värme, 
medicinska gaser och avlopp. Gäller både på östra och västra. (US är 
utförandeentreprenad, dvs vi utför vårt arbete baserat på handlingar som redan finns 
(gjorda av konsulter anlitade av landstinget). Handlingarna är oftast bra utarbetad så 
det blir inte så mycket fel. Det har fungerat ganska bra. Det är inte alltid det är bra 
handlingar vid utförandeentreprenader, det beror på konstruktören. Det är jättemycket 
installationer som ska få plats under taket på det här arbetet, så det har varit ett antal 
krockar men det är förståeligt. Men det har inte varit något som varit helt fel. Det har 
fungerat bra med tanke på storleken på jobbet (många entreprenörer). Vi blev 
upphandlade 3-4 månader innan start så vi hade en chans att planera hur vi ska gå 
fram. Ritningarna gjorde konsulterna men vi fick planera hur vi ska utföra det själva. 
Men en bra grund, bra ritningar och bra underlag att jobba efter så blir våran egen 
planering betydligt enklare. Den som ritar måste lägga fram ett bra underlag och alla 
som ritar installationer måste samordna alla ritningar så man ser om det finns några 
krockar. Med använing av BIM (NCC använder) och 3D-samordning så ser man om 
det finns några krockar när man lägger in dom olika delarna (VS, Vent, El och Bygg). 
När man kontrollerat så det inte finns krockar så får montören ute på produktion en 



 
 

 

 

bra grund att jobba efter. 3D-samordning är något som är bra men som alla inte 
tillämpar. Men det kostar också. Vid arbeten med sämre planering, typ 
Berzeliusskolan: Om konstruktören hade haft tid på sig att rita upp samt 3D-granska 
mellan varandra, då hade man haft en bra förutsättning för montören ute på plats. Får 
vi en bra ritning och bra underlag att jobba efter, då slipper vi kontakta arbetsledaren 
hela tiden för att undra hur dom ska göra. 

4. Beskriv specifikt hur det gick till när ni blev upphandlades till just detta projekt. 
Offentlig upphandling (LOU). Vi  lämnade ett pris på förfrågningsunderlaget och fick 
vi ett tilldelningsbeslut. Sen gick det 2 eller 3 månader för överklagningsperiod men 
det hände inget och sen fick vi skriva kontrakt och ”komma till skott”. Vid LOU så 
har alla lika chans att få jobbet (handlar inte om kontakter). Handlar om lägsta pris 
bara, men ibland kan dom  vara lite väl formella. Ett visst antal papper som måste in, 
annars blir man förkastad. 

Planering, Lönsamhet 

1. Hur lång tid fick ni till att svara på förfrågan?  
LOU så det var gott om tid, minst 2-3 månader. 

2. Fick ni bra underlag för att komma fram till ett anbud?  
Det var bra underlag. Det som är viktigt för installatörer är att är det AB04 så lämnar 
vi på det som efterfrågas, och är det så att kunden missat något eller vill ha en 
förändring så kostar det ju pengar (för kunden), och det är inte det någon nackdel för 
oss. Entreprenörens/installatörens  uppgift är att utföra ett jobb och tjäna pengar. Om 
de skulle vara något som saknas så är inte det någon nackdel för oss. På sjukhuset är 
det ingen katastrof. Det har blivit några ändringar tack vare att dom inte har tänkt på 
allt, men med tanke på att det är ett så stort jobb så är det inget alarmerande. 

3. Hur lång tid tog det från det att ni upphandlades till att ni började arbeta? 
Ca 2 månader.  

4. Upplevde ni att ni fick tillräckligt stor del i planeringen? 
Vi hade ingen del av planeringen förutom det egna arbetet men konsulten gjorde ett 
bra jobb. Med bra underlag så kan man bemanna rätt direkt då man vet i tid vad det tar 
att utföra de olika arbetsuppgifterna ungefär. Om det inte skulle stämma får vi alla fall 
betalt för att det inte stämmer. I jämförelse när man totalentreprenör vid något jobb 
och har räknat på ett visst sätt och sen i verkligheten går det inte att utföra pga av vissa 
omständigheter som man missat. Plan är ingenting, utan planering är allt. Planerar 
man ett jobb från alla håll så kan man definitivt utföra ett bättre och mer 
kostnadseffektivt jobb. Det är vårat första sjukhusarbete på länge i den här regionen, 
och skulle vi få ett liknande arbete igen så finns det vissa saker vi skulle tänka om på. 
Om vi skulle fått vara med från början och planera med konsulten så skulle nog inte 
känt att vi vill ändra så mycket, kanske något annat materialval bara. Annat är det inte 
så mycket. Konstruktörerna har fått till ett väldigt bra jobb.  

5. Stötte ni på problem direkt när ni kom till arbetsplatsen? 



 

 

 

Förutom att det var ganska långt från parkeringen så var det inget speciellt. Det är en 
sån grej som inte är så bra för produktion. Materialhanteringen skedde på ett sånt sett 
som kan vara till nackdel för oss. Då sätts det mer krav på projektledaren, att man 
verkligen får se till att man får med alla grejer på en gång. Och nackdelen är att om 
man inte får med alla grejer på en gång och får man beställa kompleteringsmaterial så 
får man gå ner till checkpoint och hämta grejerna själv. Det är inte en så bra grej. 
Materialhanteringen har fungerat bra, men inte helt tillfredsställande.  

6. Under arbetets gång var det mycket som ledde till ÄTA-arbeten? 
Ja det var mycket, men med tanke på den kontraktsumman så är det inte så mycket. 
Och allt har inte varit till våran fördel, ibland har det varit till våran nackdel. T ex när 
landstinget kommit fram till ett billigare alternativ så har vi fått lämna ifrån oss 
pengar. Vi har t ex fått mycket ÄTA på medicingaserna pga att det är för trångt för 
utföra det så som det står i detalj. Det har varit några rum som dom sagt när vi varit 
klara att dom inte vill ha det så längre, så rummen har fått rivas ner och göras på annat 
sätt. Akuten på plan 11 ska nu besiktas, och sen ska halva göras om. Det har blivit en 
stor ÄTA. Oftast är det från våran sida att vi märker att det inte funkar på det angivna 
sättet, och kontaktar byggledningen och säger att det behöver ändras. 
Kommunikationen brukar fungera bra vid såna tillfällen. Det finns en byggledning 
med el/rör/byggansvariga, då ställer man först frågan till dom och får sitt svar. ÄTA 
arbetena påverkar inte oss negativt då vi får betalt, om vi inte har brist på folk. Och 
vid gåbemanning så är det ok för oss men slutkunden får ju betala extra för det. Men 
vid såna här jobb så går det nog inte att få till allting till 100 procent, allt ska bara 
flyta. Man stöter alltid på problem. Sen är frågan vart är gränsen, vad är OK. 

7. Kände ni att det gick åt mycket av er tid till att tolka planeringen?  
En del tid har det gått åt. Projektledare får ”rodda” i det mycket och det ”suger” ju tid. 
Om man stöter på ett problem så ska man ju ta tag i problemet, ”rodda” i det, få svar, 
titta. Det tar lite tid men samtidigt får vi betalt för den tiden, men det är inte alltid det 
är så. Det är ju slutkunden som får betala för det. 

8. Var det många arbetsuppgifter som blev vilande? 
Ja det blev det. I alla fall en på operation. En speciell operationssal där tankten var att 
det skulle va klart nu, men det har dom stoppat. All produktion har stannat upp där för 
att dom väntar på en ny röntgenmanskin. Vi får en extrakostnad på väntetid och sen 
får vi försöka anpassa oss till andra arbetsuppgifter om det går (eller kanske skicka 
hem dom). I det här fallet har vi kunnat hoppa över till andra arbetsuppgifter men 
ibland går det inte. 

Kvalitet 

9. Hur fungerade kommunikationen mellan er och upphandlaren, går det snabbt 
att få genom ändringar och lösa problem?  
Det fungerade rätt bra, man fick ganska snabba svar. Det fungerade tillfredsställande. 
Leveranserna hängde mest på projektledaren, men samtidigt kan man inte rå över 



 
 

 

 

allting (t ex ÄTA-arbetena. Det skulle behöva lite mer flexibilitet ibland). Med dålig 
kommunikation med beställare så skulle det innebära problem på de olika aspekterna. 

Arbetsmiljön/Arbetsklimatet 

10. Hur kändes miljön i arbetsplatsen när det gällde kommunikation till andra 
arbetare? 
Kanon. Det är ju ett samverkansprojekt mellan alla entreprenörer. Alla inblandade i 
projektet ska kunna samarbeta med varandra och bete sig på ett visst sätt för att man 
ska kunna uppnå en bra arbetsmoral och arbetsmiljö. I början av projektet har man åkt 
iväg utanför Linköping och sen har man haft lite aktiviteter med dom som är 
inblandade i varje del. Så vi till exempel på våran del där vi har bygg, el, ventilation, 
alla dom som är inblandade på vårat plan så har vi åkt iväg så har vi åkt iväg och haft 
kickoff och pratat om vad det innebär, att ska vi utföra det så ska vi samarbeta på ett 
humant sett. Pratade om hur man ska bete sig för att det ska fungera för alla. 
Samverkansprojekt är något som är bättre för arbetsmiljön. Man uppnår ett bättre 
resultat. Det kostar mer men frågan är om det inte är värt det i slutändan.  

11. Kom ni överens när det gällde utrymme? 
Så fort ”staten” är inblandade så är det enligt ”regelboken”. Utrymmet (arbetsbodar, 
materialförvaring), allting är ”toppnotch”. 

12. Uppstod det mycket stress i början av arbetet? 
Nej inget speciellt. 

13. Uppstod det mycket stress i slutet av arbetet? 
Nej vi har ganska bra tid på oss. Vid ändringar, om det skulle visa sig att det kommer 
ta t ex 1-2 månader längre tid så finns det möjlighet för tidsförlängning. De ändringar 
som vart nu är inte något som dom sett att dom inte klarar av tills slutdatumet.  

14. Var det dålig stämning i arbetsgruppen ibland? 
Okej, men inte mer tack vare att vi haft en del som slutat. Att dom slutat har inte haft 
att göra med arbetsplatsen eller planeringen. 

15. Tror ni att det skulle vara bättre om ni hade varit med under planeringen? 
Nej, konsulterna har gjort ett bra jobb. 

Tidigt/sen byggprojekt 

16. Tycker du att kommunikationen med beställare blir lättare under hela 
arbetsgången vid projekt som ni upphandlas tidigt i jämfört med sena? 
Absolut, det blir det. Desto tidigare desto bättre.  

17. Varför tror ni att det är vanligt att ni brukar bli upphandlade så sent?  
För mig är det tidigt när man upphandlas ca 1-2 månader innan start. Det kan bero på 
många orsaker säkert. Ett alternativ kan vara att beställaren har bestämt sig för en 
byggare och då han har bestämt sig ganska sent så påverkas hela kedkjan. Ett annat 
alternativ kan vara att byggaren helt enkelt sitter där och säger att det löser sig och 



 

 

 

skickar ut förfrågan ganska sent. Men oftast tror jag att det är för att beställaren 
bestämmer sig väldigt sent, och när han bestämmer sig så ska det gå igång imorgon. 

18. Varför tror ni att ni inte får delta i planeringen?  
Då det är utförandeentreprenad så är det så att vi inte får delta i planeringen eftersom 
det är färdiga handlingar. Anledningen till att beställaren väljer den formen är för att 
de får som de vill då. Men när det är totalentreprenad, vilket är vanligare än 
utförandeentreprenad, så får vi ta fram en lösning själva. 

19. Vad tror ni behöver göras för att en förändring ska ske avseende hur 
planeringen och samarbetet fungerar ? 
Någon måste inse att resultatet i slutändan blir bättre om alla parter blir inblandade. Så 
är det, då får man en bättre planering. Att det lutar mer åt såna där samverkansprojekt. 

20. Beskriv, ur ert perspektiv, hur en perfekt upphandlingsprocess skulle se ut. 
Man får en förfrågan på ett jobb där man blir ombedd av kunden att ta fram en riktigt 
bra lösning som också är ekonomiskt hållbar. Och presenterar det här för kunden hur 
vi tänkt i detalj, och samordnar även byggaren (kunden) och frågar kan vi göra på det 
här viset? Att man får helt enkelt tid på sig att ta fram ett bra underlag. Tiden beror på 
hur stort det är, men att man i alla fall får några veckor på sig att ta fram ett vettigt 
underlag. Så som det ”brukar” va så varierar det. Många gången är det 2 veckor, men 
många gånger är det också 1-2 månader. Det varierar.  

21. Hur tror ni att en sådan process skulle påverka ert arbete/arbetssätt jämfört med 
ett normalt projekt?  
Vi skulle kunna planera mer för våra jobb helt enkelt. Desto mer tid mer har i alla led, 
desto mer har vi för planeringen och resultatet blir bättre. Kan man planera i förväg så 
får man bra resultat.  

22. Vilka effekter tror du att detta skulle få på: 
Jobbet kommer bli lönsammare. Förhoppningsvis för slutkunden med ja. Men för oss 
speciellt om vi har gott om tid och planera hur vi ska gå till väga och tänkte fram en 
bra lösning, bra materialval. Då kan vi utföra ett jobb till ekonomisk fördel. Kvaliteten 
blir också bättre. Genom att ha god tid på sig att granska ritningarna som man har fått 
så kan man se vad man missat lättare. Om alla är med i det ledet och granskar och 
tittar så blir resultatet bättre i slutändan. Om det är stressigt arbete så kan det hända att 
man missar att rätta till fel. Arbetet flyter på bättre med bra planering, så det ger en 
bättre arbetsmiljö.  
 
Övrigt:  Om vi ska kunna vara med tidigare så måste det nästan finnas mer 
samverkansprojekt. Kunden bestämmer om det ska vara samverkansprojekt, och det 
måste vara en sån kund som uppskattar samverkansprojekt och inser fördelarna, och 
inte har så bråttom. Han måste säga att här vill vi ha ett samvekansprojekt och här ska 
vi ta fram ett budgetpris men vi vill ha installatörerna färdiga till det här jobbet, och då 
är alla med från början. Det är en grej som installatörerna inte kan bestämma tyvärr, 
utan själva byggkulturen måste ändras till stor del och att samverkansprojekt blir 
vanligare. Men sen har vi ju det i vissa städer (Nyköping och Västerås). Dom är inte 
jag involverad i men jag vet ju att vi har det i sverige.  



 
 

 

 

Intervju - Curt Nicolin Gymnasiet 

Intervjuare: Sadio Mohamed, Karl Reinholdsson 
Intervjuad: Mats Hellström 
Plats: ÖPE Isolering 

Bakgrundsfrågor 

1. Berätta lite om dig själv och företaget, samt din roll i företaget. 
Jag heter Mats Hellström och jobbar som arbetsledare där jag fördelar jobb åt 7 
arbetare. För det mesta lämnar jag över jobbet till en eller 2 arbetare och jag hjälper till 
om det behövs. Jag har jobbat här i 9 år och från början var vi bara 5 stycken.  

2. Beskriv hur det typiskt går till när ni blir upphandlade till ett projekt.  
Oftast får man en förfrågan från en eller flera VVS-installatörer som ber oss att 
kalkylera och lämna in ett pris. Eftersom vi inte vet vilken installatör som får jobbet så 
lämnar vi pris till alla. En del är jättebra på att höra av sig snabbt och då kan vi få reda 
på om vi får jobbet ett halvtår innan och en del får man veta en vecka innan, fast det 
kan röra sig om 500-700 arbetstimmar.  

3. Kan du beskriva lite vad det här projektet gick ut på. 
Det var en nyproduktion och vi skulle isolera VVS-installationer. Vi fick det väldigt 
sent, det var väldigt mycket som var draget som vi kunde ha gjort flera månader innan.  

4. Beskriv specifikt hur det gick till när ni blev upphandlades till just detta projekt. 
Vi hade lämnat pris men fick aldrig reda på om vi fick jobbet eller inte. Men så ringde 
de och bad oss att göra ett jobb på löpande räkning så att att andra hantverkare kunde 
komma fram med deras arbete. Vi var egentligen där och gjorde lite jobb fastän vi inte 
visste om vi fick jobbet eller inte. Efter det här tror jag det tog 2–3 veckor till innan vi 
blev upphandlade.   

Planering och lönsamhet 

1. Hur lång tid fick ni till att svara på förfrågan? 
Första förfrågan som skickades lämnade vi in ett pris säkert ett år innan vi blev 
upphandlade. Vid den andra gången som de ville handla upp oss fick vi ungefär 1 
vecka att svara på förfrågan. De ville även att vi skulle pruta ner på den första priset.  

2. Fick ni bra underlag för att komma fram till ett anbud? 
Från början var det nog ett ganska bra underlag. Men sen var det mesta fel när man 
kom igång på bygget. Det var en del installationer som krockade med varandra så det 
vi hade räknat på stämde inte riktigt. Det var fel på standardsaker som el, ventilation 
och VVS, så man fick dra om installationer, vilket ofta händer på alla byggen men 
eftersom vi fick börja sent blev det ännu jobbigare. 

o beskrivningar, ritningar, etc 
Felet med ritningarna var att VS och ventilation inte hade planerats 
tillsammans och det uppstod krockar. Men det spelar ingen roll för oss någon 



 

 

 

eftersom vi tar betalt om vi ser att det blir längre jobb. Men när man som nu 
blir sent upphandlad blir det jobbigare att försöka göra ett bra arbete. För om 
man är på plats tidigare kan man förbreda sig för det.  

o Vilka eventuella effekter tror ni att detta fick? 
När det sitter undertak som det gör på de flesta byggen och det är en lucka på 
60 cm, så är det i vägen när man ska upp och arbeta med materialen som blir 
jobbigt, och i det här fallet räknade vi på att det blir 30 procent längre 
monteringstid på grund av förseningen och ändringarna. På vissa ställen där 
det inte finns undertak blir det lättare men nu fick vi inte ens upp vissa 
material, vilket vi löste genom att klippa till mindre bitar för det skulle få plats. 
Det blev så på flera ställen och det blev jättebesvärligt. Allt detta kunde ha 
undvikits om det var en bättre planering. Vi klarade av att vara färdiga till 
slutdatumet trots att arbetet blev mer än tänkt, men det visste vi att vi skulle 
klara, annars skulle vi inte ha tagit jobbet. Kostnadsvis blev det inte en 
jättevinst för våran del men det gick ändå ganska bra. 

3. Upplevde ni att ni fick tillräckligt stor del i planeringen? 
Nej vi fick ingen del i planeringen. Om man jämför med ett annat jobb där vi blir 
upphandlade tidigt, då kan man vara med hela tiden och säga till de man jobbar åt att 
nu måste ni koncentrera VVS-installatörerna på att göra färdigt ett ställe så att vi kan 
börja arbeta för annars hinner vi inte. Det är vi som trycker på så att de ser till att vi 
också kan hinna med vår arbete. Men nu fanns det ingen sån kommunikation och det 
blev att bara arbeta där byggaren tycker att vi måste göra färdigt för att andra arbetare 
ska komma fram. Vi blev då skickade hit och ditt eftersom vi låg efter.  

o Var det ni som gjorde planeringen eller en konsult? 
Vi hade ingen planering direkt för vår del utan det blev under resans gång som 
det blev lite planering av det. Vi blev upphandlade av VVS-installatör och det 
är deras ansvar egentligen att planera för vår del eftersom vi ingår i deras 
arbete. Det var jättekonstigt att det blev en så sen upphandling eftersom de 
borde upphandlat oss tidigare för deras egen skull också. 

o Hur tror ni att detta påverk ade projektet för? Effekter? 
Arbetet utfördes mer oorganiserat då vi inte gick från rum till rum och 
isolerade utan fick springa omkring från ett ställe till ett annat där de ville att vi 
skulle arbeta.  

o Påverkar det projektet i stort gällande kostnader, tid, lönsamhet? 
Eftersom det var oorganiserat och rumen inte genomfördes efter varandra 
påverkade materialförflyttningen tiden. Och eftersom det var flera våningar 
blir det mycket spring emellan med all material. Detta medförde  att det blev 
ett mycket ineffektivt arbete. Det var även förseningar av hela projektet redan 
vid start när stommen skulle utföras. Jag tror att stommen blev försenad nästan 
2-3 månader vilket påverkade resten av arbetet. Trots förseningen förlängdes 
sluttiden med bara nästan 2 veckor.  

4. Stötte ni på problem direkt när ni kom till arbetsplatsen? 
Redan när vi utförde extrajobbet kunde vi se att vår del var jätteförsenat. Vi hade alltså 



 
 

 

 

räknat med att vi skulle få problem direkt. Detta hade inget med VVS-installationer att 
göra utan vi visste att hela bygget var försenat och då blir det väldigt rörigt. Vi hade 
trots förseningarna 5 månader för att utföra vårat arbete men vid ett sådant här bygge 
hade det räckt med en arbetare medans vi nu blev tvungna att ha två på plats hela 
tiden. Det var den enda fördelen med detta, att man aldrig åker ifrån jobbet, för i 
vanligt fall brukar vi vara snabbare än alla andra och får oftast vänta på andras 
arbeten, vilket innebär att vi får packa ihop och komma tillbaka ca 3 veckor senare. 

o Tyckte ni att det var något självklart som hade blivit 
försummad/bortglömt? 
Planeringen av hela bygget, allt. Det var inte mycket som var bra.  

5. Under arbetets gång var det mycket som ledde till ÄTA-arbeten? 
 Ja det var väldigt mycket, jag vet inte nu exakt hur mycket. Det var mycket krockar 
och det var en isolering som VVS-installatörerna var tvungna att riva för att dra sina 
rör, vilket vi fick göra om. Allt detta skedde på grund av brister i ritningarna. Det 
gällde för våra arbetare att skriva upp vilka uppgifter som inte ingick så att det blir 
ÄTA-arbeten och vi kan ta ersättning för dem. Vilket jag tyckte att de gjorde bra. Man 
måste vara noga vida sådana stora projekt för det uppstår alltid krockar. Jämfört med 
en annan skola där vi fick jobbet minst 6 månader innan vi skulle arbeta, där hade vi 
inte ett enda ÄTA-arbete. Arbetet flöt på väldigt bra eftersom VVS-installatörerna 
hade planerat det väldigt bra och vi hade kontakt redan innan vi var på plats. Ibland tar 
vårat företag jobb som de behöver för att arbetarna ska ha något att göra och då 
accepterar man jobb där de kräver lägre pris än vanligt. Men det är bättre för företaget 
att ta jobb med lite vinst än att inte ha jobb alls.   

o Hur fungerade kommunikationen när ni stötte på fel som skulle leda till 
ÄTA-arbeten? 
På ÄTA-arbetena så gjordes det upp efteråt. Man ställer sig inte och kräver när 
det är så stressigt som det var nu och oftast hinner man inte heller få svar om 
vad som ska göras. Det brukar alltid lösas i efterhand och det brukar aldrig 
vara något problem. VVS-installatören har oftast gjort rätt och då får de 
ersättning av beställaren för ÄTA-arbetet och då blir det aldrig problem för oss 
att få betalt.  

o Hur tror ni att detta påve rkade projektet? Effekter? 
ÄTA-arbetet har gjort att vi kanske fick mer lönsamhet för vårat arbete. 
Arbetarna som var på plats blev extra stressade eftersom de hade stressigt 
redan innan när de jobbar i ett knöligt och jobbigt ställe och när de sen river 
ner arbete som är klart så uppstår irritationer. Alla extra arbeten medför 
irritation.  

6. Var det många arbetsuppgifter som blev vilande? 
Nej arbetarna hade arbeten hela tiden.  

 

 



 

 

 

Kvalitet 

7. Hur fungerade kommunikationen mellan er och upphandlaren, går det snabbt 
att få genom ändringar och lösa problem?  
Det som hände var exempelvis att när det blev för trångt för arbetarna, och det ska 
vara en viss tjocklek på rören och isoleringen gick inte på, då är det inte mycket att 
diskutera om. Det är bara att lägga på det tjockaste man kan lägga på. Egentligen ska 
man tala om det innan men vi gjorde det direkt och det finns inte så mycket att göra åt 
det. Det var envägskommunikaton från byggarnas sida. Vi hade inte så mycket att 
säga till om, det var i stort sett att göra som de sa.  

o Hur tror ni att detta påverkade projektet? 
Det är klart det påverkar. Man skickas hit och ditt av byggaren som oftast inte 
tar hänsyn till vad arbetarna själva har planerat. Ofta blir det också så att alla 
kommer på att de ska arbeta på ett visst ställe sammtidigt och då blir det 
kanske tre hantverkare i ett rum där det borde vara bara en. Så blir det alltid på 
byggen som är stressiga.  

o Påverkar detta kvaliteten i er leverans ? 
Vi jobbar så att vi sköter oss själva. Vi har bra leverantörer och vi har egna 
bilar allihop så vi får med mycket.  

8. Känner ni er stressade till att slutföra arbetet i tid trots att det finns någon 
arbetsuppgift som kanske borde lösas annorlunda? 
Jo det fanns säkert massa saker som kunde ha gjorts på annat sätt men det var inte läge 
för att hitta på andra lösningar. Vi var tvungna att bara vara färdiga. Det påverkade 
inte kvaliten så mycket men jobbet kanske borde ha gjorts vid en annan tidpunkt. 
Exempelvis skulle vi inte ha jobbat på ett ställe där det redan stod 8 andra och 
arbetade för då går det långsammare. Då det är stora verktyg som bl a liftar som gör 
att man står i vägen för varandra. Det var inget problem med isoleringsarbetet som 
påverkade kvaliteten, men handlingarna av ytterbekläderna var lite konstiga och vi låg 
på att det skulle rättas till en början. Finspångs kommun hade till slut beställt en viss 
yterrbeklädnad så det löste problemet.  

Arbetsmiljön och arbetsklimatet 

9. Hur kändes miljön i arbetsplatsen när det gällde kommunikation till andra 
arbetare? 
Arbetarna tyckte att det var dåligt, och det blir det i sådana här byggen där alla är sena 
och alla ska vara färdiga.  

10. Kom ni överens när det gällde utrymme? 
Det var mycket folk och lite utrymme så man kommer i vägen för varandra, det gäller 
att man har rätt folk som kan ta det här. 

11. Uppstod det mycket stress i början av arbetet? 
Vi kom sent i arbetet och arbetarna visste när de såg att undertaket var redan satt att 
arbetet skulle bli stressigt. Hela bygget var också försenat och alla låg ungefär 1,5 -2 
månader efter, förutom undertaksfirman som fick hålla sin tidplan. I början var det 



 
 

 

 

många som inte förstod varför undertaksfirman fick komma och göra sin del eftersom 
alla andra var försenade och då uppstod det mycket irritationer hos alla. Ibland 
stängdes vissa avdelning för de hade lagt matta, detta skapade problem med vissa 
arbetsuppgifter.  

12. Uppstod det mycket stress i slutet av arbetet? 
Nej, då hade vi kommit i fatt och det vart bättre eftersom vi hade bättre jobb. 
Teknikutrymmena, fläktrum, undercentraler mm. sparar man alltid till sist för där 
händer det ingenting eftersom det inte blir någon undertak eller golv som ska läggas. 
Detta sparar man medvetet till sist eftersom rum där möbler och andra utrustning ska 
prioriteras först.  

13. Var det dålig stämning i arbetsgruppen ibland? 
I vår arbetsgrupp var det inte, kanske lite sura miner pga. stressen och att arbetet inte 
gick fram så fort. Till andra företag var det lite munhugg eftersom alla vill vara på 
plats sammtidigt och det var inte alltid lätt att komma överens. Det blev så eftersom 
den tidsplanering som byggarna hade gjort inte fungerade.  

14. Tror ni att det skulle vara bättre om ni hade varit med under planeringen? 
Det hade det blivit om vi hade kanske fått jobbet 4 månader innan start av vårat arbete. 
Vi skulle då kunna ha planeringen under uppsikt och vi skulle då fått ett startdatum. 
När det sen är 14 dagar kvar skulle man ha ringt och frågat om man inte ska börja 
snart och om de då säger att det har blivit försenat kan vi börja göra planering för det, 
och pratat med VVS-installatören om hur man kan genomföra arbetet så att alla 
hänger med. Exempelvis skulle vi kunna lägga en förfrågan till VVS-installatören om 
att de ska lägga rören del för del så att vi kan hänga med och isolera om vi var med 
tidigare, vilket skulle ha varit bättre.  

Tidigt/sen byggprojekt 

15. Tycker du att kommunikationen med beställare blir lättare under hela 
arbetsgången vid projekt som ni upphandlas tidigt i jämfört med sena? 
Ja det blir mycket lättare. Om vi har fått ett jobb är det upp till oss att ligga på 
bevakning och se till att vi kommer igång vid rätt tid. Om vi märker att det är dags får 
vi fråga dem varför vi inte får börja. Man har hela tiden en dialog. Man brukar oftast 
få snabbare svar från dem då också eftersom vid den tiden är beställarna inte heller 
stressade. 

16. Varför tror ni att det är vanligt att ni brukar bli upphandlade så sent?  
Det vet vi inte. För det fungerar aldrig när man blir upphandlad sent. Det är inte 
jättevanligt, tycker jag inte, men det händer och jag vet faktiskt inte varför vissa firmor 
gör på det sättet. I det här projektet hade vi inte heller någon aning om varför de var 
sena med att bestämma vem som skulle upphandlas. Det ligger i hur stort projektet är 
när det gäller upphandlingstiden (hur lång tid det tar från upphandling tills man ska 
börja arbeta), ju större arbetet är ju längre upphandlingstid, dvs man får reda på det 
tidigare. Oftast brukar det vara så men inte i det här fallet och det brukar alltid vara 
mer ordning på större projekt. Servicejobben, och andra mindre jobb, som oftast är på 



 

 

 

100 timmar brukar de ringa och be att man börjar arbeta redan dagen efter. Då lämnar 
man inte pris utan det sker på löpande räkning. Ibland undrar man om de tror att det 
blir bättre att vi stressar så att det ska bli billigare och att det ska gå snabbare av att vi 
måste stressa. 

17. Varför tror ni att ni inte får delta i planeringen? 
Vid större projekt brukar vi få vara med i god tid och det brukar fungera bra trots att vi 
är underentreprenörer. Vi har inte så mycket utrymme i och med att vi hela tiden är 
underentreprenörer. Du beter dig inte hur som helst och ställer inte vilka krav som 
helst mot en som du har fått ett jobb för. Får vi arbetet i tid brukar vi alltid se till att vi 
har kontakt med dem och på så sätt kan vi påverka om vi ser något samt hålla koll på 
tidplanen.  

18. Vad tror ni behöver göras för att en förändring ska ske avseende hur 
planeringen och samarbetet fungerar? 
Att vi inte upphandlas som underentreprenörer eftersom då har man mer att säga till 
om. Dvs att VVS-installatören och isoleringsinstallatören då upphandlas för sig. Det 
ligger lite i det här med att du som underentreprenör inte beter dig hur som helst mot 
en VVS firma som man har bra samarbete med.  

19. Beskriv, ur ert perspektiv, hur en perfekt upphandlingsprocess skulle se ut. 
Att få bra handlingar och det i god tid. Och efter att kalkyleringen är färdig och priset 
har lämnats att man får tillbaka tidigt besked om man har fått jobbet, helts ett halv år 
eller 4 månader som minst. Då har man tid att planera och kanske beräkna ett bra pris 
på vår material, för om det är ett stort projekt kanske man får bra priser från 
leverantören. Hinner man med detta skulle man få mer lönsamhet. 

20. Hur tror ni att en sådan process skulle påverka ert arbete/arbetssätt jämfört med 
ett normalt projekt?  
Det blir en jätteskillnad på alla plan eftersom man hinner förbreda på ett helt annat 
sätt. 

21. Vilka effekter tror du att detta skulle få på: 
o Planeringsarbetet 

Du är med och påverka mer och kan ringa för att följa upp och höra efter när 
det är dags att arbeta. Man kan även påverka lite grann hur VVS-installatören 
ska arbeta för våran skull.  

o Lönsamheten/kostnaderna  (för er och för er kund) 
Flyter jobbet på och den går efter planeringen går det bra. För beställarna 
påverkar det inte att det går bra eller dåligt för oss för vi får samma betalning. 
När det gäller ÄTA-arbeten har byggaren också fått extra betalt för det. För när 
vi får ÄTA-arbeten så betalar VVS-installatören oss och de i sin tur får betalt 
av entreprenören, så går det upp i kedjan så det blir att slutkunden blir 
påverkad av kostnaderna. För ägaren är det bättre att det blir tidigt eftersom det 
blir dyrt för dem i slutändan. Det negativa med ÄTA-arbeten för oss är att man 
har planerat att arbetarna ska vara på plats en viss tid och det skulle påverkas 
av för mycket ÄTA-arbeten. 



 
 

 

 

o Kvalitet 
Sämre kvalitet kan hända men man jobbar på ett visst sätt så det ska bli bra. 
Det som kan påverka kvaliten är att man har jobbat fel och gjort något på ett 
ställe där andra arbetare ska in efteråt, och de har sönder det vi har gjort, dvs 
att man har utfört ett arbete för tidigt. Det har vi råkat ut för på vårat jobb där 
andra arbetare har haft sönder det vi har redan gjort och då måste vi göra om 
det.   

o Arbetsmiljö/-klimat 
Alla är nöjda och glada, vissa yrkesgrupper tjänar bra med pengar om det är 
bra planering så då blir de glada.  
 

 


