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Abstract

The construction industry is one of the most important industries in Sweden and has a major 

impact on the country's economic growth. The industry creates conditions for both housing and 

transport, but also for socially important functions. A common phenomenon in the construction 

industry is that the main contractor hires one or more subcontractors to carry out parts of the 

main contractor's commitment to the client. Normally, the main contractor performs the basic 

parts of a project and then hires a subcontractor to carry out various special parts of the project. 

This study examines how collaboration between the main contractor and the subcontractor can 

promote productivity during the production phase by increasing the value-creating time and 

reducing the waste on the construction site.  

The study was conducted as a case study where the author had the chance to be on site and 

follow one project's development for a limited period of time. The empirical data which the 

study is based on comes from observations made during the case study but also from a total of 

eight respondents who were interviewed. The empirical data has then been compared and 

analyzed with the study's theoretical framework, which comes from an in-depth literature study 

of international articles, printed sources, books, previously published works in the field and 

national reports from Sweden's Construction Federation. 

The study's results show that there are some critical parameters that influence the collaboration 

between the main contractor and the subcontractor. The parameters are lack of planning, 

communication, trust and cooperation. These parameters have a negative impact on 

construction production through increased waste and less value creation time as a result of 

increased collisions of work teams, construction errors and less ambition of the people 

involved. 

By breaking the barriers that exist between the parties, the productivity of the project can be 

promoted through better planning and coordination as well as good communication and trust. 

Good collaboration based on good communication and trust between the parties promotes the 

value-creating time of the project through, among other things, shorter decision paths. The 

good collaboration also promotes good planning and coordination on the project, which can 

contribute to a reduction in waste as there will be smaller collisions of work teams and fewer 

work stoppages in the production.  
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Sammanfattning
Byggbranschen utgör en av de viktigaste branscherna i Sverige och har en stor påverkan på 

landets ekonomiska tillväxt. Branschen skapar förutsättningar för såväl boende som transport 

men även för samhällsviktiga funktioner. Ett vanligt fenomen inom byggbranschen är att 

huvudentreprenören anlitar en eller flera underentreprenörer för att utföra en del av 

huvudentreprenörens åtagande gentemot sin beställare. Normalfallet är att huvudentreprenören 

utför de grundläggande delarna i ett projekt för att sedan anlita en underentreprenör för 

utförandet av diverse speciella delar av projektet. Denna studie undersöker hur samarbetet 

mellan huvudentreprenör och underentreprenör kan främja produktivitet under 

produktionsskedet genom att öka den värdeskapande tiden och minska slöseriet på 

arbetsplatsen.  

Studien är utförd som en fallstudie där författaren haft chansen att få vara på plats och följa ett 

projektets utveckling under en begränsad tidsperiod. Det empiriska materialet som studien 

bygger på kommer från observationer som gjorts under fallstudiens gång men även från totalt 

åtta respondenter som intervjuats. Det empiriska materialet har sedan jämförts och analyserats 

med studiens teoretiska referensram som kommer från en djupgående litteraturstudie av 

internationella artiklar, tryckta källor, böcker, tidigare publicerade arbeten inom området samt 

en nationell rapport från Sveriges Byggindustrier. 

Studiens resultat visar att det råder totalt fyra kritiska parametrar som påverkar samarbetet 

mellan huvudentreprenör och underentreprenör. Parametrarna är bristfällig planering samt brist 

på kommunikation, tillit och samordning. Dessa parametrar påverkar byggproduktionen 

negativt genom ökat slöseri och mindre värdeskapande tid som en följd av ökade kollisioner 

av arbetslag, byggfel, samt mindre ambition av involverade personer.   

Genom att bryta barriärerna som råder mellan parterna kan produktiviteten i projektet främjas 

genom bättre planering och samordning samt god kommunikation och tillit. Ett gott samarbete 

som bygger på god kommunikation och tillit mellan parterna främjar den värdeskapande tiden 

i projektet genom bland annat kortare beslutsvägar. Det goda samarbete främjar även en god 

planering och samordning i projektet vilket kan bidra till en minskning av slöseriposter då det 

blir mindre kollisioner av arbetslag i produktionen samt färre arbetstopp.  
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1 Introduktion   

Introduktionskapitlet ger läsaren en övergripande förklaring till uppkomsten av studien. Kapitlet 

presenterar studiens bakgrund, syfte samt frågeställningar. Kapitlet presenterar även rapportens 

disposition samt avgränsningar för att tydliggöra studiens struktur.  

1.1 Bakgrund  

Byggbranschen utgör en av de viktigaste branscherna i Sverige. Branschen skapar 

förutsättningar för såväl boende som transport men även för samhällsviktiga funktioner 

(Sveriges Byggindustrier, 2020).  Byggkonjunkturen i Sverige samt i Norden mattas nu av efter 

att ha nått sin topp vad avser bostadsproduktion år 2017, exklusive Island där bostadsbyggandet 

fortfarande ökar. Trots en avmattning är branschen fortfarande väldigt aktiv med 

prognostiserade siffror för 2020 som visar en total bygginvestering på ca 506 miljarder kronor 

i Sverige (Sveriges Byggindustrier, 2020).     

 

Ett vanligt fenomen inom byggbranschen är att huvudentreprenören anlitar en eller flera 

underentreprenörer för att utföra en del av huvudentreprenörens åtagande gentemot sin 

beställare. Normalfallet är att huvudentreprenören utför de grundläggande delarna i ett projekt 

för att sedan anlita en underentreprenör för utförandet av diverse speciella delar av projektet 

(Arditi & Chotibhongs, 2005).  

 

Att använda sig av underentreprenörer är ett vanligare fenomen vid projekt som avser bostäder 

eller kommersiella byggnader jämfört med anläggningsprojekt (Clough et al., 2015). Vid 

bostads- och kommersiella projekt kan den anlitande graden av underentreprenörer uppgå till 

hela 80 procent (Arditi & Chotibhongs, 2005). Att döma av detta, är att samarbetet mellan 

huvudentreprenör och underentreprenör har en avgörande betydelse för slutresultatet av 

projektet och att ett icke tillfredsställande samarbete parterna emellan med störst sannolikhet 

kommer att resultera i ett sämre slutresultat för involverade parter. Tidigare forskning inom 

området visar att relationen mellan huvudentreprenör och underentreprenör påverkas av bland 

annat brist på tillit och samordning, samt att de potentiellt positiva effekterna mellan 

huvudentreprenörer och underentreprenör är ett relativt outforskat ämne och att vidare 

forskning bör ske inom området (Bygballe et al., 2010; Loosemore 2014; Obafemi & 

Morledge, 2013). 

1.1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur samarbetet mellan huvudentreprenör och 

underentreprenör påverkar ett byggprojekt under produktionsskedet. Studiens frågeställningar 

har formulerats för att undersöka vad som påverkar samarbete mellan aktörerna samt vilken 

innebörd detta har på ett byggprojekt. Frågeställningarna har även utformats för att skapa en 

förståelse om vad som kan främja samarbete mellan huvudentreprenör och underentreprenör.  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?q6Jzxr
https://www.zotero.org/google-docs/?ZXvsab
https://www.zotero.org/google-docs/?9DdIhD
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- Vad påverkar samarbetet mellan huvudentreprenör och underentreprenör och ur vilket 

perspektiv påverkar detta byggproduktionen? 

- Vad bör huvudentreprenör samt underentreprenör göra för att främja relationen parterna 

emellan? 

- Hur kan samarbetet mellan huvudentreprenör och underentreprenör främja den 

värdeskapande tiden på arbetsplatsen och minimera slöseriposter? 

1.2 Avgränsningar  

Arbetet som har utförts har sträckt sig över en begränsad tidsperiod. Avgränsningar har därmed 

gjorts medvetet för att smalna av problemet och kunna nå konkreta slutsatser på studiens syfte 

samt frågeställningar. Studien är avgränsad till att studera samarbetet mellan huvudentreprenör 

och dennes underentreprenörer på ett större om- och tillbyggnadsprojekt av en kommersiell 

fastighet i centrala delarna av Stockholm. Studien är därav avgränsad geografiskt och 

samarbetsmässigt, då enbart detta projekt kommer att studerats.  

1.3 Disposition  

Studiens disposition följer flödet enligt Figur 1 som är grundat på akademiska riktlinjer samt 

krav som ställts på studien.  

1.3.1 Introduktion  

Introduktionskapitlet ger läsaren en övergripande förklaring till uppkomsten av studien. 

Kapitlet presenterar studiens bakgrund, syfte samt frågeställningar. Kapitlet presenterar även 

rapportens disposition samt avgränsningar för att tydliggöra studiens struktur.  

1.3.2 Teori 

Teorikapitlets syfte är att ge läsaren en förståelse för studiens problem och frågeställningar 

genom ändamålsenlig forskning och teori som framtagits i väsentlig form för studiens 

målformulering. Kapitlet ligger till grund för studiens analys som presenteras i kapitel 5.  

1.3.3 Metod 

Metodkapitlets syfte är att redogöra för läsaren vilket tillvägagångssätt som använts för att 

finna svar på studiens frågeställningar samt för att öka reliabiliteten av studien och öka 

trovärdigheten.   

1.3.4 Empiri  

Empirikapitlet presenterar insamlad information från intervjuer och observationer som utförts 

under fallstudien. Studiens respondenter framgår av Tabell 1. 
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1.3.5 Analys  

I analyskapitlet tolkas empirin med stöd av teoretiska begrepp. Den empirin som är inhämtad 

jämförs med examensarbetets grund som inhämtats från litteratur och forskning. Analysen ska 

ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv konkretisera problemlösningar för att skapa underlag 

till slutsats samt rekommendationer. 

1.3.6 Diskussion  

I diskussionskapitlet resonerar författaren utifrån analysen, och presenterar egna reflektioner 

och argument. Kapitlet lägger grunden för de slutsatser och rekommendationer som är arbetets 

sista kapitel 

1.3.7 Slutsatser 

Studiens avslutande kapitel, slutsatser, visar hur syftet uppfyllts genom att forskningsfrågorna 

besvaras. Kapitlet presenterar även förslag på framtida forskning 

inom området.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Studiens disposition 
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2 Teori  

Teorikapitlets syfte är att ge läsaren en förståelse för studiens problem och frågeställningar 

genom ändamålsenlig forskning och teori som framtagits i väsentlig form för studiens 

målformulering. Kapitlet ligger till grund för studiens analys som presenteras i kapitel 5. 

2.1 Kontraktsrelation  

2.1.1 Entreprenadform  

De två främst förekommande entreprenadformerna inom byggbranschen är totalentreprenad 

och utförandeentreprenad. Främsta skillnaden mellan olika entreprenadformer är involverandet 

av entreprenören i projekteringsskedet. Detta styrs ofta efter vad det är för typ av beställare 

som handlar upp entreprenören. En beställare kan internt besitta både kunskap och resurser för 

att utföra projekteringen av ett projekt. Men det kan också vara tvärtom, där beställaren är 

oerfaren inom området samt saknar resurserna för att utföra projekteringen själv (Révai, 2012).  
Kontraktsrelation genomsyrar hela leverantörskedjan (Révai, 2012). Detta innebär att en 

beställare kan innefatta en byggherre och en entreprenör kan innefatta en huvudentreprenör. 

Men det kan även innebära att beställaren innefattar en huvudentreprenör och entreprenören 

innefattar en underentreprenör. Det senare scenariot är den kontraktsrelation som denna studie 

berör, alltså relationen mellan huvudentreprenör och underentreprenör.  

2.1.2 Totalentreprenad  

Det som kännetecknar totalentreprenad är att den anlitande entreprenören får ett totalansvar för 

både projekteringen samt produktionen. I entreprenörens totalansvar ingår även beställarens 

funktionskrav, som skall uppfyllas (Révai, 2012). Tidsaspekten är en fördel i en 

totalentreprenad då projekteringen sker parallellt med att produktionen är igång, vilket kan 

förkorta den totala projekttiden. En förutsättning för att detta skall fungera dock är att 

handlingarna faktiskt levereras i rätt tid och inte försenas. En annan fördel med totalentreprenad 

är att entreprenören blir delaktig i projektet i ett tidigt skede, innan produktionen går igång. 

Detta ger beställaren möjligheten att nyttja entreprenörens expertis inom deras nischade 

område samtidigt som det öppnar upp en möjlighet för kunskapsbyte. Kunskapsutbytet kan i 

sin tur effektivisera byggproduktionen genom att eventuella hinder upptäcks i ett tidigt skede 

(Eriksson & Hane, 2014). Två nackdelar med totalentreprenad är att det ställer höga krav på 

entreprenören samt att det ökar den totala kontraktssumman. Kraven på entreprenörerna i en 

totalentreprenad resulterar i att färre aktörer väljer att lämna anbud på projektet. Detta gäller 

främst mindre aktörer som själva inte besitter tillräckligt med resurser och kunskap för att 

utföra projekteringen. Den totala kontraktssumman tenderar att öka i en totalentreprenad som 

ett resultat av hög förbrukning av projekteringsresurser, vilket i slutändan det är beställaren 

som får bekosta (Eriksson & Hane, 2014). 
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2.1.3 Utförandeentreprenad  

En utförandeentreprenad kännetecknas av att beställaren själv utför projekteringen och att 

entreprenören enbart sköter utförandet. Beställaren behöver nödvändigtvis inte alltid sköta 

projekteringen själv, utan kan ta hjälp av arkitekter och konsulter inom ett specifikt område.  

Detta innebär en mindre risk för entreprenören, vilket även resulterar i att fler aktörer är med 

och lämnar anbud på projektet (Eriksson & Hane, 2014). Utförandeentreprenad väljs oftast då 

beställaren besitter rätt kunskap och resurser internt om det som efterfrågas samt hur det skall 

utföras. En fördel med utförandeentreprenad är att beställaren kan minska sina kostnader 

genom standardisering av sina processer. En beställare kan exempelvis specialisera sig inom 

bostadsproduktion och därmed basera sin projektering, produktion och förvaltning inom detta 

område. En risk och således en nackdel med utförandeentreprenad är att kunskapsöverförandet 

mellan projektering och produktion kan bli låg. Detta kan i sin tur leda till tidsineffektivitet då 

erfarenhetsutbytet inte är lika effektivt som exempelvis vid en totalentreprenad (Eriksson & 

Hane, 2014). 

2.1.4 Ersättningsform  

De två vanligaste ersättningsformerna inom byggbranschen är löpande räkning och fast pris. 

Det som kännetecknar fast pris är att priset redan är bestämt när kontraktet skrivs på (Liman, 

2007; Eriksson & Hane, 2014). Fördelen med ersättningsformen fast pris är att det blir enklare 

för beställaren att värdera entreprenörernas anbud. Eftersom att entreprenörerna lämnar anbud 

på beställarens förfrågningsunderlag kan de i praktiken veta vilket pris som är det lägsta. Detta 

förutsätter dock att beställarens förfrågningsunderlag är helt felfritt, vilket i praktiken oftast 

inte är fallet (Bröchner & Kadefors, 2010; Eriksson & Hane, 2014). Eriksson och Hane (2014) 

nämner ytterligare en nackdel med ersättningsformen fast pris, vilket är att det inte bidrar till 

att gemensamt hitta de bästa lösningarna sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Förblir storleken på 

projektet densamma, förblir även ekonomin densamma. Dock ändras omfattningen på 

majoriteten av byggprojekten enligt (Liman, 2007). Risken med ersättningsformen fast pris är 

att underlaget är bristande, vilket kan resultera i att parterna drabbas av ett bristande samarbete 

(Eriksson & Hane, 2014). 

Ersättningsformen löpande räkning innebär att entreprenören får betalat för de resurser som 

läggas ner inklusive ett så kallat entreprenörsarvode. Entreprenörsarvodet är en procentsats av 

de löpande kostnaderna och skall täcka bland annat administrativa avgifter och räntor 

(Bröchner & Kadefors, 2010; Eriksson & Hane, 2014; Liman, 2007). Beställaren betalar 

entreprenören för de faktiska kostnaderna som specificeras med så kallade á-priser, som 

exempelvis timdebitering för nedlagd arbetstid, plus ett entreprenörsarvode. Entreprenörens 

kostnader måste redovisas till beställaren för verifiering (Nordstrand, 2008). Detta innebär att 

beställaren behöver ha en mer omfattande kostnadsstyrning för att inte riskera att ekonomin i 

projektet drar iväg. vilket således innebär att ersättningsformen löpande räkning kräver en mer 

flexibel beställare med mer resurser och kompetens internt, jämfört med ersättningsformen fast 

pris (Bröchner & Kadefors, 2010). Fördelarna med ersättningsformen löpande räkning är att 

entreprenören blir mer flexibel till förändringar, då de blir ersätta för de resurser de lägger ner. 

Beställaren minimerar även risken att entreprenören fuskar med exempelvis kvalitén för att 
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tjäna mer pengar, vilket är risken med ersättningsformen fast pris (Eriksson & Hane, 2014; 

Liman, 2007). 

2.2 Samverkan  

2.2.1 Partnering  

Samverkan kan mätas i olika nivåer, definitionen samt innebörden av dessa nivåer finns det 

dock skilda meningar om. I Sverige brukar det generellt pratas om förtroendeentreprenad, 

utökad samverkan eller partnering när kraven i de allmänna bestämmelserna överstigs i svenska 

byggprojekt. Dessa tre har i stora drag samma betydelse men enligt Eriksson och Hane (2014) 

är partnering ett begrepp som används både nationellt och internationellt. Därav används även 

begreppet partnering i denna rapport för att beskriva den utökade samverkan mellan parterna.  

 

Partnering är varken en upphandlings- eller entreprenadform. Partnering är istället en metod 

för hur olika aktörer skall samverka i ett eller flera projekt (Bjerle, 2014). Kadefors och 

Eriksson (2014) menar att partnering är den mest frekvent använda termen inom 

upphandlingsstrategier med inriktning samverkan. De förklarar partnering som ett begrepp som 

i hög grad används för att förklara hur relationen ser ut mellan olika aktörer i branschen inom 

ett projekt med strukturerad samverkan. Eftersom partnering är ett väl omtalat begrepp inom 

branschen har det också kommit flera olika definitioner på det. Nyström (2005) menar att detta 

är ett bevis på hur svårt det är att ge en entydig förklaring av just partnering.  

 

Enligt Eriksson (2010) kan begreppet partnering ha olika typer av grunddefinitioner. Den 

initiala definitionen på partnering förblir väldigt enkel och generell, där syftet är att bygga goda 

relationer affärsmässigt alternativt att maximera involverade parters resurser för ett specifikt 

ändamål. Den andra definitionen innebär ett mer omfattande samarbete där komponenter som 

god kommunikation, öppenhet, tillit, konfliktlösningstekniker och kontinuerligt 

förbättringsarbete ligger till grund för att nå ett gemensamt mål. Enligt Nyström (2005) är 

förtroendet mellan involverade aktörer samt en gemensam syn och en ömsesidig förståelse de 

viktigaste komponenterna inom partnering. Ersättnings-, entreprenad- samt upphandlingsform 

är faktorer som kan missgynna de goda effekterna av partnering enligt Eriksson och Hane 

(2014), och anser därför att definitionen av partnering bör inkludera att samarbetet inte skall 

präglas av priskonkurrens. Syftet med partnering är att involverade aktörer skall gemensamt 

diskutera och fatta beslut som gynnar projektets bästa vad avser ekonomi, tid, miljö, 

arbetsmiljö, teknik samt relationer (Eriksson, 2015; Eriksson och Hane, 2014) 

 

Partnering delas generellt upp i projektpartnering och strategisk partnering. Det som skiljer 

dessa åt är långsiktigheten av samverkan mellan aktörerna. Projektpartnering, är som namnet 

tyder, att partnering tillämpas på ett specifikt projekt där exempelvis byggherren, 

huvudentreprenören och underentreprenörerna gemensamt sätter ihop ett måldokument för det 

specifika projektet. Strategisk partnering innebär att projektpartnering tillämpas, fast på ett 

flertalet projekt med samma aktörer involverade, alltså en typ av långsiktig samverkan 

(Kadefors & Eriksson 2014). Forskning visar att diverse aktiviteter och verktyg kan förknippas 
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med partnering. Exempel på detta är workshops, användning av ett gemensamt IT-system, 

gemensamt uppsatta mål samt konfliktlösningsmetoder (Eriksson & Hane, 2014; Kadefors & 

Eriksson 2014). 

 

Anledningen till att en beställare väljer partnering kan variera. Kadefors och Eriksson (2014) 

menar att detta främst beror på att beställaren vill minimera risken för att överstiga sin budget, 

minska risken för konflikter och förseningar samt erhålla en bättre arbetsmiljö och ta vara på 

kunskapen inom projektorganisationen. Toolanen (2004) menar att ett projekts förutsättningar 

har en påverkan på viljan att använda partnering eller inte. Toolanen (2004) forskningsrapport 

visar att stora projekt tenderar att bestå av komplexitet samt osäkerhet, vilket är två faktorer till 

att beställaren föredrar partnering. 

 

Partnering idag handlar mest om relationen mellan beställare och huvudentreprenör, därav går 

de potentiellt positiva effekterna mellan huvudentreprenör och underentreprenör förlorade 

(Hartman & Caerteling 2010). Tidigare forskning har gjorts inom området som visar vilka 

parametrar som huvudentreprenör och underentreprenör bör betrakta, även fast de inte ingår i 

ett kontrakt som är baserat på partnering. Kumaraswamy och Matthews (2000) har genom sin 

fallstudie kommit fram till att det är kommunikation och tidig involvering av 

underentreprenörer som viktiga faktorer för att uppnå ömsesidiga förståelse för projektet.   I en 

fallstudie av Eriksson, Dickinson och Khalfan (2007) visade det sig att underentreprenörer 

generellt sätt hade mindre erfarenhet om diverse metoder som bygger på ett mer omfattande 

samarbete, jämfört med huvudentreprenören. Det visade sig även att underentreprenörerna 

ställde sig positivt till att delta i ett mer utvecklat samarbete med sin huvudentreprenör. Chalker 

och Loosemore (2016) har i sin studie kommit fram till att det finns ett starkt samband mellan 

tillit och produktiviteten i projektet. Tilliten mellan huvudentreprenör och underentreprenör är 

av stor betydelse för framdriften av ett projekt. Tilliten mellan parterna härstammar från god 

kommunikation enligt Chalker och Loosemore (2016) som även poängterar att detta möjliggör 

ökat samarbete samt flexibilitet. Ett ökat samarbete samt flexibilitet främjar att effektivitet 

skapas när problem uppstår (Chalker & Loosemore 2016).  

2.2.2 ECI 

Beställaren av ett bygg- och anläggningsprojekt tenderar att använda sig av traditionell 

upphandling som beskrivits i kapitel 2.1. Normalfallet är att utförandeentreprenad används, 

vilket innebär att entreprenören enbart anlitas för att sköta utförandet av projektet. 

Problematiken som råder med den traditionella upphandlingen är att entreprenören i en 

utförandeentreprenad blir involverad när projekteringen är färdig, för att enbart sköta 

utförandet. Detta innebär att beställaren går miste om kunskap som entreprenören besitter 

samtidigt som det tenderar att öka bristen på samarbete mellan entreprenör och beställare 

(Eadie & Graham, 2014). Enligt Mosey (2009) är den förberedande fasen av ett byggprojekt 

det stadie där de största resurserna försvinner från beställaren ur ett tids- och ekonomiskt 

perspektiv. För entreprenören som enbart har ansvaret för utförandet innebär detta stadie en 

mycket begränsad involvering som i vissa fall även är försumbar. Mosey (2009) menar att 

parterna i detta stadie vill ha en enkel resa av projektet där önskemålet är att göra jobbet färdigt 
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på ett smidigt sätt utan några större problem. Vidare förklarar Mosey (2009) att parterna i ett 

byggprojekt oundvikligen hamnar i någon typ av dispyt med varandra, vilket resulterar i att 

byggnadskontraktet plockas fram och synas. När kontraktet synas görs ofta en härledning av 

konflikten, som kan ses ha ett samband till just den initiala fasen av projektet. Trots detta, är 

denna typ av upphandling det mest förekommande i byggbranschen (Mosey, 2009).  

 

Mot ovan bakgrund har forskning visat på fördelar med alternativa upphandlingsmetoder 

genom att involvera entreprenörer i den initiala fasen av ett byggprojekt för att kunna identifiera 

bakomliggande faktorer till tvisterna som uppstår (Eadie & Graham, 2014; Mosey, 2009; 

Wondimu et al., 2016). Målet med ECI (Early Contractor Involvement) är att i ett tidigt skede 

involvera underentreprenören för att vara med och bidra med sin expertis samt för att planera 

och gemensamt utveckla en målbild för projektet. Ett långsiktigt samarbete under hela 

byggprocessen är målet med ECI, att kunna involvera och bibehålla en god relation redan från 

planerings- och projekteringsskedet till slutfasen av ett projekt (Song et al., 2009). Att kunna 

nyttja entreprenörernas kompetens samt erfarenhet gynnar planeringen i projektet där fördelar 

såsom att analysera och minimera möjliga problem samt risker i projektet kan göras, vilket 

resulterar i ett effektivare produktionsskede (Jergeas & Put, 2011). 

 

Rahman och Alhassan (2012) utförde en kvalitativ studie för att undersöka för och nackdelar 

med just ECI. Resultatet av studien visar på ett antal fördelar, där den främsta fördelen med 

ECI som är relevanta till denna studie är ett förbättrat produktionsskede. Likt fördelar så visar 

studien på ett antal nackdelar, där den mest relevanta nackdelen till denna studie är att 

underentreprenörer inte är lika transparenta mot beställaren med anledning av att de är rädda 

för att ge bort för mycket information om företaget (Rahman & Alhassan, 2012). 

2.3 Kommunikation  

2.3.1 Kommunikation inom en projektorganisation  

Begreppet kommunikation är svårt att definiera enligt Heide et al., (2013) då det finns ett antal 

olika uppfattningar om begreppets betydelse baserat på i vilket sammanhang det tillämpas. 

Begreppet har ett latinskt ursprung och översätts till ”att göra gemensamt” enligt Heide et al., 

(2013). Larsson (2008) definierar begreppet kommunikation som en organisations kontaktform 

för en fungerande samverkan mellan olika parter. Enligt Ottosson (2009) blir 

kommunikationen störd av oklara budskap. Kommunikationen i en projektorganisation kan 

enligt Ottosson (2009) jämföras med den så kallade visningsleken, där ett antal personer står 

på led och viskar det kommunicerade budskapet från personen framför, vidare till personen 

bakom i ledet. Den sista personen skall sedan säga högt vad denne hört, vilket enligt Ottosson 

(2009) i majoriteten av fallen inte stämde överens med det ursprungliga budskapet.  

Heide et al., (2013) menar att en förutsättning för att en projektorganisation skall kunna skapas 

och utvecklas är kommunikation. Kommunikationen inom en projektorganisation kan antingen 

vara formell eller informell (Dainty et al., 2006). Skillnaden mellan dessa två är att den formella 
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kommunikationen är planerad innan själva kommunikationen äger rum. Formell 

kommunikation kan exempelvis vara en serie av inbokade produktionsmöten som äger rum 

varje vecka. Informell kommunikation är motsatsen, här äger kommunikationen rum utanför 

det inplanerade mötet. Informell kommunikation är spontan och kan exempelvis ske över 

telefon, på lunchen eller vid fikapauserna (Dainty et al., 2006). 

Den formella kommunikationen i ett projekt är avgörande för att en projektorganisation skall 

kunna fortsätta med sitt genomförande av projektet (Emmitt & Gorse, 2007). Denna typ av 

kommunikation är beroende av projektets struktur och dess medlemmar. Den formella 

kommunikationen är en avgörande faktor för att skapa relationer med den temporära 

projektorganisationen samtidigt som denna typ av kommunikation kan betraktas som en 

kommunikationskanal för informationsdelning. De formella mötena har sina nackdelar 

eftersom de är tidskrävande jämfört med informell kommunikation över exempelvis ett 

spontant skype-möte, över telefon eller genom mailväxling. Det går dock inte att skippa den 

formella kommunikationen helt. Forskning visar att de formella mötena “öga mot öga” är 

avgörande för att kunna hantera kontroversiella frågor samt för att kunna bygga en långsiktig 

relation (Emmitt & Gorse, 2007). 

2.3.2 Kommunikation i byggbranschen  

Byggbranschen anses vara unik (Bygballe & Ingemansson, 2014; Dainty et al., 2006; Issa et 

al., 2018; Behera et al., 2015) menar att branschens unicitet beror på pressade tidsplaner, höga 

krav på kvalitet och stora kapital i omlopp. Byggbranschen har en stor potential för innovation 

enligt en studie av Bygballe och Ingemansson (2014). Dock så är innovationen hämmande på 

grund av det faktum att branschen är projektbaserad. Projekten i branschen är oftast unika, 

vilket gör det svårt att standardisera branschen. Projektorganisationen behöver oftast så ett nytt 

frö på grund av ett projekts unika egenskaper, nya förutsättningar samt ny byggtekniska data 

och krav som skall uppnås vid ett nytt projekt gör det svårt eller nästintill omöjligt att 

standardisera branschen. Utöver nya förutsättningar och krav som projektorganisationen 

behöver anpassa sig till vid ett nytt projekt, behöver de även anpassa sig till nya 

projektmedlemmar och kommunikationen med dem (Bygballe & Ingemansson, 2014). I en 

studie av Thunberg et al., (2017) kategoriseras faktorer som har ett samband till problem på 

byggarbetsplatser. En av kategorierna som Thunberg et al., (2017) nämner i sin studie är 

kommunikation och omfattar både inter samt extern kommunikation. 

 

Byggindustrin anses vara en industri som kännetecknas av tillfälliga organisationer (Karrbom 

Gustavsson, 2012). Tillfälliga projektbaserade organisationer kan ge upphov till hinder i 

kommunikationen. Olika discipliner måste jobba i en gemensam projektorganisation för att ro 

ett projekt i mål under en viss tidsperiod, för att sedan gå vidare till nästa projekt och därmed 

även en ny projektorganisation. Utöver detta har fysiska och kontraktsenliga faktorer en 

påverkan på kommunikationen och samarbetet mellan involverade discipliner (Dainty et al., 

2006). Den dynamiska karaktären som kännetecknar byggbranschen kan därför verka mer 

problematisk än en annan bransch, med mer statisk miljö (Dainty et al., 2006). 

 



 

 10 

Mängden information är stor och kommunikationen i byggbranschen är komplex enligt 

Carlsson (2006). Vidare menar Carlsson (2006) att kommunikationen ofta kräver personlig 

kontakt och möten för att förmedla information, vilket är en faktor till att kommunikationen 

inom byggbranschen är långsam och därmed även kostsam. Detta bekräftas i rapporten ”31 

rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet” av Josephson och Saukkoriipi (2009) som 

menar att bristen på kommunikation har en avgörande betydelse inom byggandet. Carlsson 

(2006) menar att det krävs en ökad samverkan mellan involverade parter i ett byggprojekt för 

att effektivisera kommunikationen.  

 

Statistik från statistiska centralbyrån visar att arbetskraften från utlandet har ökat markant de 

senaste åren (SCB, 2018) vilket gör att byggbranschen idag står inför ännu större utmaningar 

kommunikationsmässigt eftersom branschen blir allt mer internationell med utländska 

medarbetare på svenska byggarbetsplatser. Detta bekräftas i en studie av Gustafsson och 

Hansson (2005) som visar på brister i kommunikationen mellan svenska och utländska 

medarbetare. Projektledare och platsansvariga står nu med ytterligare ett hinder när det kommer 

till kommunikation, vilket leder till en större risk för missförstånd. Kommunikationen på 

arbetsplatsen fungerar som ett viktigt verktyg för projektledarna samt platsansvariga för att 

kunna förmedla projektrelaterad information till sina medarbetare. Kommunikationen blir extra 

viktig med de utländska aktörerna då Gustafsson och Hansson (2005) studie visar att de har ett 

annat säkerhetstänk. Problematiken här ligger i att budskapet ej når fram tillit medarbetare kan 

resultera i bristande arbetsmiljö samtidigt som det kan öka slöseriposterna på arbetsplatsen, 

som är vidare presenterat i kapitel 2.6.2.  

2.4 Tillit  

Yean Yng Ling och Bao Tram Tran (2012) beskriver tillit som en interaktion mellan individer 

och enligt Webber (2008) handlar tillit om omsorg, känslomässiga band samt ömsesidighet. 

Tillit är något som hjälper människan att identifiera andra personer som vi kan kommunicera 

och dela information med samt skapa en vänskaplig eller affärsmässig relation till (Al-Oufi et 

al., 2012). Rousseau et al. (1998) beskriver tillit som ett beroende mellan två parter, där den 

betrodda parten förväntas minska sannolikheten för ett negativt utfall i en viss situation. Om 

detta beroende eller denna tillit brister, ökar sannolikheten för ett negativt utfall i den specifika 

situationen. ”Tillit är ett psykologiskt tillstånd som innefattar avsikten att acceptera sårbarhet 

baserade på positiva förväntningar hos de avsikter eller beteenden hos någon annan” 

(Rousseau, et al., 1998, s. 395, översatt från engelska). 

 

Tillit har en avgörande effekt på en grupps presentation (Gundersen et al., 2012). En grupp 

eller en organisations samarbete samt prestation har visat sig vara bättre när det finns tillit 

mellan de involverade parterna (Carter & Kidwell, 2013; Yean Yng Ling och Bao Tram Tran 

2012). För att en grupp skall kunna uppnå sin maximala prestation behöver gruppens 

medlemmar kunna lita på varandra, vilket har stor betydelse eftersom gruppens/organisationens 

medlemmar är beroende av information och kunskapsutbyte för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter (Gundersen et al., 2012). 

https://www.zotero.org/google-docs/?dVfUIG
https://www.zotero.org/google-docs/?dVfUIG
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Tillit är en avgörande faktor för att uppnå ett väl fungerande samarbete mellan 

underentreprenör och huvudentreprenören. Trots detta fortsätter relationen parterna emellan, 

främjas av misstro (Manu et al., 2015). En studie av Issa et al., (2018) visar att ett byggprojekt 

drabbas av låg produktivitet när tilliten mellan inblandade parter är bristfällig. Ett byggprojekts 

tendens att snabbt ändra förutsättningar med många olika parter inblandade kräver god tillit 

parterna emellan för att uppnå god projektstyrning över projektet, vilket kan vara svårt på grund 

av byggbranschens unika miljö (Issa et al., 2018; Dainty et al., 2006). 

 

Khalfan et al., (2007) poängterar tre huvudfaktorer som påverkar tilliten inom ett byggprojekts 

projektorganisation. Dessa faktorer är ärlig kommunikation, förtroende och kapaciteten att 

leverera resultat. Dessa faktorer har ett starkt samband till varandra. Extra viktigt är den ärliga 

kommunikationen eftersom denna påverkar viljan att dela med sig av viktig information med 

resterande medlemmar på projektet samtidigt som den skapar ett förtroende mellan inblandade 

parter. Vidare menar Khalfan et al., (2007) att den ärliga kommunikationen har en effekt på 

resultat eftersom involverade parter på ett smidigare sätt kan framhäva deras förväntningar på 

varandra och därav säkerställa en bättre levererad produkt under förutsättning att projektet har 

ett fungerande kommunikationsflöde samt en stark tillit mellan parterna. 

2.5 Samarbete 

2.5.1 Samarbete i projekt  

Definitionen av samarbete enligt De Dreu och Beersma (2005) är en överenskommelse mellan 

olika parter där syftet är att uppfylla respektive parts önskemål. Vidare förklara De Dreu och 

Beersma (2005) att samarbete omfattar en process där bland annat informationsdelning sker 

och diverse prioriteringar görs. Förutsättningar för ett lyckat samarbete är att det bland annat 

finns tillit mellan parterna, ett gemensamt engagemang och att samtliga involverade parter 

jobbar mot ett gemensamt uppsatt mål enligt (Staykova & Underwood, 2017). Staykova och 

Underwood (2017) poängterar även att bristande tillit och kommunikation mellan parterna är 

underliggande faktorer till samarbetsproblem under ett byggprojekt.  

 

Ett byggprojekt kan efterliknas med en lagsport enligt Loganathan et al., (2018). Det handlar 

om att skapa en god sammanhållning inom gruppen för att kunna bemöta framtida utmaningar, 

med rätt taktik. Chih et al., (2017) och Zulch (2014) förklarar vikten av att involvera samtliga 

medarbetare så att de känner ett engagemang för att utföra sitt arbete. Genom att involvera 

medarbetarna i planerings och beslutsprocesser ökar deras engagemang då de får möjlighet att 

påverka arbetet de skall utföra. Lindhard & Larsen (2016) lyfter upp deltagarna i gruppens 

engagemang samt samarbete som två viktiga parametrar för ett lyckat byggprojekt. Genom att 

involvera personerna i en arbetsgrupp kan ambitionen samt samarbetet främjas. Detta ökar 

produktiviteten då samtliga involverade personer jobbat mot ett gemensamt uppsatt mål 

(Tastan & Davoudi, 2015).  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?CbiLqJ
https://www.zotero.org/google-docs/?cxftag
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Det finns ett starkt samband mellan ett projekts framgång och såväl samarbete som samordning 

enligt Awan (2015) som även påpekar att detta är två av de viktigaste faktorerna till ett lyckat 

projekt. Eriksson och Hane (2014) beskriver samarbetet mellan aktörer som samspelet parterna 

emellan där individer med olika positioner, yrken, erfarenhet och utbildning jobbar gemensamt 

mot samma mål. För att uppnå ett fungerande samarbete krävs det att alla involverade parter 

har samma ambitionsnivå. Rätt ambitionsnivå beror på vilket syfte samt i vilket sammanhang 

samarbetet behöver tillämpas. Ambitionsnivån kan definieras genom Kampstras et al., (2006) 

samarbetstrappa. Samarbetstrappan innehåller totalt fyra steg, där varje steg speglar en viss 

grad av ambition och samarbete mellan aktörerna. Desto högre samarbete parterna emellan, 

desto högre upp på trappan hamnar de, vilket illustreras i figur 2. 

 

Under förutsättning att det inte redan finns något samarbete parterna emellan är den initiala 

nivån på ett samarbete Kommunikation, vilket är första steget i samarbetstrappan. Målet med 

detta steg är att öka produktiviteten samt möjliggöra för informationsdelning genom 

exempelvis simpla IT applikationer. Kommunikation har ett starkt samband till produktivitet 

och genom att förbättra sin kommunikation möjliggör det för involverade parter att ta bättre 

beslut, vilket kan resultera i exempelvis snabbare leveranser och en ökad värdeskapande tid på 

arbetsplatsen (Kampstras et al., 2006).  

 

Trappans andra steg är Koordinering vars fokus ligger på yttre samt inre processer. Avsikten 

med detta trappsteg är att synkronisera flöden och att automatisera flöden samt vissa rutiner 

när det kommer till beslutstagande. Genom att ha ett automatiserat system för hur besluten skall 

tas samt av vem, kan projektet uppnå snabbare beslutsvägar samt erhålla mindre risker. Denna 

automatisering kräver oftast att involverade parter jobbar i ett gemensamt IT-system för att 

koordineringen skall fungera på ett tilltalande sätt (Kampstras et al., 2006). 

 

Trappans tredje steg är Intensivt samarbete, som berör samordningen parterna emellan, vilket 

innebär ökat engagemang av de involverade parterna för att förbättra beslutet om strategisk 

ledning och förbättra innovationen mellan parterna. Ett omfattande samarbete öppnar upp 

möjligheten för en bredare dialog bland samarbetande enheter och tenderar att sprida sig till 

andra parter utöver de som samverkar i projektet (Kampstras et al., 2006). 

 

Trappans fjärde och sista steg är Partnerskap. När detta steg av samarbetstrappan är nådd har 

parterna uppnått så pass stor tillit till varandra att de numera, utöver dokument, även delar 

finansiella investeringar och vinster, vilket kommer resultera i ett ökat intresse bland 

involverade parter. Målet är att drastiskt förbättra kunskapsöverföringen mellan involverade 

parter och på så sätt bemöta komplexiteten i branschen samtidigt som eventuella 

markandsbegräsningar som finns elimineras (Kampstras et al., 2006). 
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Figur 2: Illustration av samarbetstrappan baserad på Kampstras et al., (2006) 

2.5.2 Samarbetet mellan huvudentreprenör och underentreprenör  

Enligt Tayeh (2009) växer ansträngda förhållanden fram mellan underentreprenör och 

huvudentreprenör som en följd av dålig kommunikation, ett bristfälligt informationsflöde samt 

dålig projektledning på byggarbetsplatsen. Ett projekt som blir påverkat av ovan nämnda 

faktorer kommer oundvikligen resultera i ett projekt av sämre kvalité än vad som var planerat 

från början. 

 

Enligt Hinze och Tracey (1994) har inte alla underentreprenörer samma uppfattning om 

relationen till sin huvudentreprenör. I vissa fall kan samarbetet uppfattas som väldigt gott, där 

underentreprenören betraktar sin huvudentreprenör som en partner och vice versa. I andra fall 

kan samarbetet parterna emellan kantas av misstro och dålig kommunikation, vilket oftast är 

fallet när en underentreprenör bir upphandlad utan att någon formell diskussion ägt rum mellan 

huvudentreprenören och underentreprenören. Brister i inköpsprocessen kan resultera i 

konflikter mellan parterna, vilket oftast inte märks av förrän produktionen är igång (Hinze & 

Tracey, 1994).   

 

Moore et al., (1992) menar att ett byggprojekt involverar så många olika aktörer såsom 

byggherrar, konstruktörer och projektörer, huvudentreprenörer, underentreprenörer, förvaltare 

och materialleverantörer att samverkansproblem mellan dessa med störst sannolikhet kommer 

att uppstå. Identifierade och återkommande problem mellan involverade parter inom ett 

byggprojekt är bristen på samarbete, begränsad tillit samt ineffektiv kommunikation vilket kan 

resultera i en sårbar relation mellan samtliga involverade aktörer.  

  

Enligt Loosemore (2014) har relationen mellan aktörerna i ett byggprojekt en avgörande 

betydelse för produktiviteten på projektet. Ett bristande samarbete mellan huvudentreprenör 

och underentreprenör bidrar bland annat till ett lågt engagemang bland involverade parter, 

vilket med störst sannolikhet kommer att påverka produktiviteten på projektet negativt. I en 

studie av Dainty et al., (2001) identifieras parametrar som skapar hinder i ett förbättrat 

samarbete mellan huvudentreprenör och underentreprenör. Parametrarna var planering, 
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kostnads- och tidsrelaterade problem samt kommunikation och tillit. När en huvudentreprenör 

handlar upp en eller flera underentreprenörer för att utföra diverse tjänster åt dem, skapas ett 

beroende. Då huvud- och underentreprenör har olika intressen kan det vara svårt att få båda 

parter nöjda.  

 

Nowotarski & Paslawski (2015) menar att mindre underentreprenörer bär en större risk att stöta 

på problem i ett byggprojekt. Detta på grund av att förutsättningarna konstant ändras under ett 

byggprojekts framdrift samt att de ofta blir upphandlade av en huvudentreprenör som är av 

större och starkare ekonomisk karaktär. Fallstudien av Nowotarski & Paslawski (2015) visar 

att enbart cirka en tredjedel av underentreprenörerna erhåller betalning i rätt tid från sin 

huvudentreprenör. Detta, i kombination med att underentreprenörerna ligger ute med pengar 

för bland annat material, innebär att underentreprenörerna bär en stor ekonomisk risk.  

 

Trots att underentreprenörerna utgör en viktig roll i ett byggprojekt så upplever de, enligt 

Dainty et al., (2001) att huvudentreprenören inte tagit tillräcklig hänsyn till dem i deras 

planering. Underentreprenörerna upplever att de delges projektinformation sent från 

huvudentreprenören samtidigt som informationen oftast inte är komplett. Det är heller inte 

ovanligt att informationen ändras under projektets gång, utan att underentreprenörerna blir 

underrättade (Loosemore, 2014). Enligt Behera et al., (2015) är kommunikationsbristen mellan 

aktörerna en orsak till att bland annat budget och tidplan inte hålls, samtidigt som det är en 

underliggande faktor till ökade konflikter i projektet vilket sänker produktiviteten genom ökat 

slöseri och mindre värdeskapande tid.  

 

2.6 Värdeskapande tid och slöseri 

2.6.1 Lean Construction  

Den japanska biltillverkaren Toyota med deras sedermera produktionsansvarige Taiichi Ohno 

kategoriserade slöseri i olika poster vid utvecklandet av deras produktionssystem Toyota 

Production System (TPS) eftersom bolaget behövde göra en dramatisk förändring för att 

överleva den dåvarande konkurrensen (Pascal, 2015). Toolanen (2006) lyfter upp fördelarna 

med TPS med tanke på vilken utveckling det haft för fordonsindustrin beträffande ekonomi, 

tid och funktion så menar Toolanen (2006) att det bör vara intressant för byggsektorn att hitta 

liknande idéer och koncept för en angelägen förbättringsprocess.  

 

Enligt Salem et al., (2005) kom idén om att tillverkningsindustrins processer kunde appliceras 

inom byggbranschen från Kosekla (1992). Kosekla (1992) menar att byggbranschen försökt bli 

mer konkurrenskraftiga genom att effektivisera värdeskapande aktiviteter. Dock har fokus inte 

lagts på de icke värdeskapande aktiviteterna. Med tanke på framgången som 

tillverkningsindustrin haft genom implementeringen av Lean och deras flödestänk menar 

Kosekla (1992) att byggbranschen bör göra precis som tillverkningsindustrin där alla processer 

ses som ett flöde där identifiering och eliminering av icke värdeskapande aktiviteter är målet.  
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Enligt Petersson et al., (2015) råder det en varierande uppfattning om begreppet Leans 

betydelse. Petersson et al., (2015) poängterar att somliga vill definiera Lean som en aktivitet, 

medan andra vill definiera Lean som en strategi. Problematiken som råder med att betraktat 

Lean som en aktivitet är att användningsområdet smalnar av och därmed ökar risken att 

missförstå konceptet och hur det kan vara till nytta för en verksamhet. Då Lean betraktas som 

en strategi möjliggörs istället en bredare tillämpning av konceptet och hur det kan vara till nytta 

för en verksamhet (Modig & Åhlström, 2013; Petersson et al., 2015 ). Petersson et al., (2015) 

menar att Lean inte är något som enbart skall tillämpas till en verksamhet i form av en eller 

flera aktiviteter. Lean handlar om ständigt förbättrande, vilket inom Lean fått ett eget begrepp, 

Kaizen. Därför behöver det betraktas som en strategi där en organisation på lång sikt skall 

utveckla sitt tanke- och arbetssätt för att ge organisationens medarbetare ökat värdeflöden, 

genom att lyckas identifiera och reduceras slöseri (Modig & Åhlström, 2013). 

 

Sarhan et al., (2017) menar att implementerandet av Lean Construction genererar fördelar som 

ökad produktivitet och kundnöjdhet samt kvalitetsförbättringar i byggbranschen. Lean handlar 

inte om att minimera resurser utan snarare att nyttja resurserna på rätt sätt. Detta gäller samtliga 

resurser inom en organisation och kan exempelvis omfatta personal, material, maskiner samt 

tid (Sarhan et al., 2017). 

2.6.2 Slöseri i byggbranschen  

Rapporten ”Slöseri i byggprojekt” från Sveriges byggindustrier, är en studie gjord 2005 på 

Chalmers Tekniska högskola i Göteborg som visar att hela 30 procent av 

produktionskostnaderna för ett byggprojekt omfattade slöseri och byggfel (Josephson & 

Saukkoriipi, 2005).  

 

Petersson et al., (2015) definierar slöseri som en aktivitet som förbrukar resurser men inte 

skapar något värde. Denna definition av slöseri förblir väldigt generell. Därav dras en gränslinje 

mellan tvingat och rent slöseri. Tvingat slöseri innefattar sådana processer som är nödvändiga 

för att ett värdeökande arbete skall kunna genomföras och rent slöseri innefattar de processer 

som saknar en sådan koppling (Josephson & Saukkoriipi, 2005; Peterson et al., 2015). 

 

Enligt Josephson och Saukkoriipi (2005) har processer inom en organisation till uppgift att 

skapa ett värde till en produkt eller en tjänst som tillgodoser kundens behov. Processerna utgörs 

av aktiviteter där slöseri innefattar sådana aktiviteter som utförts utan att det tillfört något värde 

som tillgodoser kundens behov. Därav bör slöseri elimineras eftersom att kunden spenderar 

resurser som ej bidrar med värdeskapande aktiviteter. Vidare menar Josephson och Saukkoriipi 

(2005) att en verksamhet kan beskrivas med tre processer. Dessa processer är:   

 

1. Operativ process är den process som skapar ett värde för kunden. Den operativa 

processen består av en följd av aktiviteter, arbetsmoment som skapar ett värde. Skulle 

en sådan aktivitet i den operativa processen elimineras så blir varan eller tjänsten 

ofullständig.  
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2. Stödprocess är en process bestående av aktiviteter som stöder den operativa processen. 

Aktiviteterna skapar inget direkt värde för kunden likt aktiviteterna i den operativa 

processen, dock är aktiviteterna i stödprocesser nödvändiga för att den operativa 

processen skall fungera.  

 

3. Ledningsprocess är en process bestående av aktiviteter vars uppgift är att besluta om 

organisationens mål och strategier.  

 

Enligt Lean konceptet klassas dessa processer inom en organisation in i två kategorier vilket är 

värdeskapande och icke-värdeskapande. Genom att minska det slöseri som uppstår inom en 

organisation eller i ett projekt så ökar de värdeskapande processerna samtidigt som de icke 

värdeskapande processerna minskas (Chen & Cox, 2012).  

 

För att lyckas uppnå så kallad resurseffektivisering menar Hamon och Jarebrant (2007) att 

samtliga parter inom en organisation behöver involveras för att jobba mot ett gemensamt 

uppsatt mål. Vidare lyfter Hamon och Jarebrant (2007) upp problematiken med att slöseri oftast 

förknippas med materialslöseri, men påpekar att arbeten och aktiviteter som av diverse 

anledning drar ut på tiden ofta glöms bort när olika organisationer debatterar begreppet slöseri.  

 

TPS är grunden till Lean (Pestana et. al., 2014). Idag genomsyrar Lean delar av byggbranschen 

och tillverkningsindustrin där målet är att förebygga, minimera eller i bästa fall eliminera 

slöseriposterna (Tyagi et al. 2014). Inom Lean delas slöseri in i tre huvudgrupper (Rahman och 

Karim, 2013) samt åtta kategoriserade slöseriposter (Hamon & Jarebrant, 2007; Ko & Kuo, 

2015; Liker, 2004).  

 

De tre huvudgrupperna enligt Lean är: 

 

 Muri - Överbelastning  

 Mura - Ojämnhet  

 Muda – Slöseri 

 

Det tre huvudgrupperna av slöseri har ett samband till varandra vilket enklast förklaras med ett 

exempel från Liker (2004) enligt följande:  

 

Om det i en verksamhet råder ojämnhet (Mura), går det inte att eliminera överbelastningar 

(Muri) och slöseri (Muda). 

 

De åtta slöseriposterna som kategoriserats enligt Lean är:  

 

1. Väntan är tiden som förbrukas genom väntan på maskiner, material eller andra 

yrkesgrupper. Den uppstår oftast vid kollision med andra yrkesgrupper eller vid 

oförutsedda hinder. 
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2. Överproduktion är tillverkning av varor eller utförandet av tjänster som ej är 

nödvändiga. Den kan exempelvis uppstå vid felmängdning eller dålig kommunikation.  

 

3. Lager är lagring av material en längre period som kan leda till materialskador och 

materialsvinn vilket kan uppstå om materialet på arbetsplats ej hanteras varsamt samt 

med vaksamhet.  

 

4. Onödiga rörelser är förflyttning av både människor och material i en större omfattning 

än vad som egentligen är nödvändigt. 

 

5. Omarbete kan uppstå när defekta produkter levereras till arbetsplatsen vilket innebär 

att produkterna antingen måste skrotas eller omarbetas på arbetsplatsen. 

 

6. Transporter innefattar både externa och interna transporter vilket kan betraktas som 

tidsbovar i det sammanhang de utförs utan någon koordinering. Transporter bidrar inte 

med ett direkt värdeskapande arbete för entreprenören men är nödvändigt för 

produktionen. Transporter anses alltså som tvingat slöseri och är därmed en 

stödprocess.  

 

7. Överarbete är att skapa ett högre värde för en produkt än vad som egentligen 

efterfrågas.  

 

8. Outnyttjad kreativitet innebär att medarbetarnas kompetens inte utnyttjas fullt ut. 
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3 Metod 

Metodkapitlets syfte är att redogöra för läsaren vilket tillvägagångssätt som använts för att 

finna svar på studiens frågeställningar samt för att öka reliabiliteten och trovärdigheten av 

studien.   

3.1 Forskningsmetod  

Det som ligger till grund för val av forskningsmetod är i hur återskapandet av ett fall skall 

presenteras för att vinna trovärdighet. Forskningsdata avgör om det vore mest lämpligt att 

presentera resultat i ord eller siffror, vilket avgör om det är frågan om en kvantitativ eller 

kvalitativ studie (Saunders et al., 2009).  

3.1.1 Fallstudie  

En fallstudie är en djupgående undersökning av ett problem som ofta undersöks på ett enda, 

eller i vissa fall några få fall under en längre period. Detta för att få en hög detaljeringsgrad 

samt för att förstå fenomen på djupet och i sitt sammanhang. Normalfallet är att kvalitativa 

studier utförs som fallstudier där data samlas in med hjälp av bland annat intervjuer samt 

observationer (Bhattacherjee, 2012).  

 

För att få en djupare förståelse för samarbetet mellan huvudentreprenör och underentreprenör 

samt vad som påverkar detta, har denna studie utförts som en kvalitativ fallstudie där författaren 

haft möjligheten att följa arbetet på plats under en längre period. Projektet som studerats är ett 

stort byggprojekt och omfattar om- och tillbyggnad av en kommersiell fastighet i centrala 

delarna av Stockholm. Möjligheten att delta på planerings och produktionsmöten i kombination 

med att få följa produktionen som dagligen bedrivs har mynnat ut i ett antal viktiga 

observationer relevanta för studien. 

3.2 Datainsamling  

De metoder som tillämpats för att samla in data till denna studie har varit en omfattande 

litteraturstudie, observationer genom fallstudien samt semistrukturerade intervjuer med totalt 

åtta respondenter, jämt fördelade mellan huvudentreprenör och underentreprenör.  

3.2.1 Litteraturstudie 

I den initiala fasen av studien har en omfattande litteraturstudie genomförts för insamling av 

data där befintlig forskning i form av vetenskapliga artiklar, rapporter och tryckt material 

studerats. Den elektroniska informationssökningen har underlättat datainsamlingen under 

arbetets gång där sökmotorer som KTH Primo och Google Scholar använts för att söka efter 

relevant litteratur och tidigare forskning inom området. Begrepp som använts i sökandet efter 

litteratur har bland annat varit samarbete, projektledning, värdeskapande tid och slöseri.  

Litteraturstudien ger en förståelse för tidigare forskning gjord inom området. Analys av 

https://www.zotero.org/google-docs/?rfG0dz
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litteraturen är grundläggande för att studien skall få en solid grund att stå på. Trovärdighet i 

form av källans utgivare samt tillförlitlighet bör kritiskt granskas (Saunders et al., 2009).  

 

Studiens källor kommer främst från internationella artiklar, men även från tryckta källor, 

böcker, tidigare publicerade arbeten inom området samt nationella rapporter från Sveriges 

Byggindustrier. Att finna relevant litteratur för studien har varit relativt enkelt med tanke på att 

de finns mycket tidigare forskning inom området som berör exempelvis samarbete, tillit och 

slöseri. Däremot har det varit en större utmaning att finna litteratur som berör samarbetet 

mellan huvudentreprenör och underentreprenör och hur detta påverkar den värdeskapande 

tiden samt slöseriposter på under produktionsskedet.      

 

Analys om trovärdiga källor har grundat sig på  

- Källans ursprung  

- Författarens bakgrund samt antalet citeringar av tidigare publikationer 

- Källans trovärdighet gentemot andra källor  

3.2.2 Observationer  

Observationerna, som utgör en del av studiens empiriska data, har framförallt gjorts på 

planerade produktions- och planeringsmöten som arrangerats veckovis av huvudentreprenören. 

Utöver detta har även observationer gjorts vid utförandet av diverse produktionsmoment, där 

författaren under fallstudien haft möjlighet att få delta och vara involverad ute i produktionen 

då utförandet av produktionsmomenten ägt rum.  

 

Observationer har även gjorts utan att någon specifik aktivitet varit inplanerad, exempelvis inne 

på projektkontoret vid kaffemaskinen eller på lunchrasterna där småprat mellan aktörerna 

snabbt eskalerat till djupgående diskussioner om diverse hinder och oklarheter, samt 

framdriften av produktionen. Utöver detta har spontana vistelser ute på arbetsplatsen 

kontinuerligt gjorts under fallstudien, vilket i kombination med de planerade aktiviteterna som 

genererat observationer, utgjort den största delen av observationerna under fallstudiens 

utförande.  

3.2.3 Intervjuer 

Totalt åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts där fördelningen av respondenterna har 

varit jämnt fördelad med fyra respondenter som representerar huvudentreprenören samt fyra 

respondenter som representerar underentreprenören. De identifierade brister som 

litteraturstudien mynnade ut i samt de observationer som har gjorts, har utgjort underlaget till 

intervjufrågorna. De semistrukturerade intervjuerna ger respondenten möjligheten att komma 

in på egna tankespår och hoppa mellan frågor till skillnad från strukturerade intervjuer som 

endast mynnar ut i direkta svar. Intervjumetoden ger även möjlighet till den som intervjuar att 

ställa följdfrågor (Saunders et al., 2009). Detta har frambringat djupare diskussioner kring 

ämnet som resulterat i en bredare förståelse samt nya infallsvinklar på ämnet.  
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Intervjumetoden har valts för att få en förståelse för parametrar som påverkar samarbetet 

mellan huvudentreprenör och underentreprenör och ur vilket perspektiv detta påverkar 

produktionen. Intervjuerna följde en intervjumall enligt Bilaga 1 för respondenterna som 

representerade huvudentreprenören och Bilaga 2 för respondenterna som representerade 

underentreprenören. Intervjumallarna togs fram baserat på de indikerade brister som 

litteraturstudien mynnade ut i samt observationerna som gjordes innan intervjuerna ägde rum. 

De teman som intervjuerna haft fokus på har varit kommunikation, tillit och värdeskapande tid 

samt slöseri inom produktionen. Frågorna enligt intervjumallarna följdes inte alltid då den 

intervjuade respondenten ibland kom in på andra teman som besvarade efterföljande frågor i 

mallen.   

 

Efter överenskommelse med respondenterna har intervjuerna spelats in för att sedan 

transkriberas, vilket har varit ett sätt för författaren att strukturera och analysera empirin i 

studien. Transkribering har skickats till respondenterna för godkännande men är inte med som 

bilagor i denna rapport.  

3.2.4 Respondenter  

Fördelning av respondenterna är som tidigare nämnt jämnt fördelad mellan fyra respondenter 

som representerar huvudentreprenören och fyra respondenter som representerar 

underentreprenören. Huvudentreprenörens respondenter kommer alla från ett och samma 

företag och underentreprenörens respondenter kommer från fyra olika företag. 

Huvudentreprenören och underentreprenörerna har ett samband till varandra då 

underentreprenörerna är kontrakterade av huvudentreprenören på det studerade projektet som 

fallstudien berör. De totalt åtta intervjuade respondenterna framgår av Tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1: Intervjurespondenter  

Respondent 

Nr 

Referens Roll Intervjudatum Varaktighet 

1 Underentrepenör 1 Projektledare 23 mars 2020 53 min 

2 Underentrepenör 2 Platsansvarig 25 mars 2020 65 min 

3 Underentrepenör 3 Installationsledare 25 mars 2020 40 min 

4 Underentrepenör 4 Montör 1 april 2020 48 min 

5 Huvudentreprenör R1 Platschef 1 april 2020 36 min 

6 Huvudentreprenör R2 Produktionsledare 8 april 2020 60 min 

7 Huvudentreprenör R3 Projektingenjör 14 april 2020 43 min 

8 Huvudentreprenör R4 Yrkesarbetare 16 april 2020 51 min 
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3.2.5 Analys av datainsamling  

Vid inträffandet av observationer har författaren varit noga med att omgående notera dessa 

med papper och penna, dels för att inte riskera att information går förlorad och dels för att i 

ett senare skede kunna sammanställa datan och analysera den. Observationerna som gjordes 

innan intervjuerna ägde rum kategoriserades för att finna vilka teman och tänkbara 

bakomliggande faktorer som varit drivande. Detta användes sedan för att formulera frågorna 

till de semistrukturerade intervjuerna.  

 

För att inte riskera att viktig information försvinner under intervjuerna har enbart ett antal 

anteckningar tagits under tiden intervjuerna ägt rum. Ljudinspelning av intervjuerna med 

respondenterna har varit ett sätt att säkerställa att inte gå miste om viktigt information 

samtidigt som detta möjliggjort att diskussioner under intervjun kunnat äga rum på ett 

smidigare sätt. Inspelningar har använts för att senare kunna transkribera intervjuerna och 

därmed kunna erhålla en bättre helhetsbild. Efter transkriberingen av samtliga intervjuer har 

det även där letats efter relevanta teman som har ett samband till studiens frågeställningar och 

syfte.  

 

Författaren har efter intervjuerna ägt rum gjort flertalet observationer samt kommit på ett 

antal nya frågeställningar och följdfrågor, som inte ställdes till respondenterna vid 

intervjutillfället. Då studien utfördes som en fallstudie och författaren kontinuerligt befunnit 

sig på det studerade projektet har följdfrågor samt nya frågeställningar som dykt upp efter 

intervjuerna ägt rum enkelt kunnat ställas till berörda respondenter i ett senare skede.   

3.3 Forskningsetik  

Respondenterna till denna studie har anonymiserats på grund av författarens etiska syn samt 

med hänsyn till den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), därav presenteras varken 

namnet på respondenterna eller vilket bolag de jobbar på.  
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4 Empiri 

Empirikapitlet presenterar insamlad information från intervjuer och observationer som utförts 

under fallstudien. Studiens respondenter framgår av Tabell 1. 

4.1 Kommunikation och informationsflöde 

På det studerade projektet användes ett gemensamt IT-system, som huvudentreprenören 

föreskrivet. En så kallad projektportal som byggherre, huvudentreprenör och 

underentreprenörer hade tillgång till. Projektportalen användes främst för att dela 

projekteringsunderlag samt KMA-handlingar och diverse projektrelaterad dokumentation som 

exempelvis drift och underhållsrutiner. Iakttagelser har gjorts under fallstudien som indikerar 

att samtliga involverade parter i projektet inte använder projektportalen fullt ut. Under en 

intervju med en underentreprenör förklarades det, att det gemensamma IT-systemet är för rörigt 

vilket bland annat kan leda till att exempelvis reviderade ritningsunderlag kan missas. Även 

huvudentreprenörens respondenter bekräftade att det fanns en viss osäkerhet i projektportalen 

som behöver ses över. 

“Normalfallet är att ett mail går ut till samtliga i projektet om de ritningar som 

reviderats, vilket kanske inte är det effektivaste sättet att dela information på. Det 

största problemet är dock att det vissa gånger inte går ut ett mail överhuvudtaget 

när ritningarna reviderats!” (Huvudentreprenör R2). 

Det arrangerades kontinuerliga möten på projektet där planering av framtida arbeten samt 

tidsplanen oftast stod högst upp på agendan. Mötena var väsentliga för framdriften av projektet 

där olika arbetslag kunde upplysa varandra om eventuella hinder samt möjliga 

förbättringsåtgärder. Det var även en möjlighet för underentreprenörerna att få sin röst hörd 

samtidigt som de kunde samordna med andra arbetslag och med huvudentreprenören.  

 

Det har visat sig att brist i samordningen flertalet gånger resulterat i att olika arbetslag kolliderat 

med varandra. Huvudentreprenören och tillfrågade underentreprenörer hade dock delade 

uppfattningar om vad som egentligen gäller. Samtliga tillfrågade underentreprenörer menar att 

huvudentreprenörens uppgift är att samordna de olika arbetslagen. Huvudentreprenören 

däremot menar att alla involverade i projektet har ett ansvar och indikerar dessutom bristen 

som finns med att underentreprenörer inte har deltagit på planerings- och produktionsmöten.  

”Det är dåligt att vi inte har större närvaro på dessa möten då det med störst 

sannolikhet hade underlättat samordningen för alla inblandade i projektet” 

(Huvudentreprenör R3). 

Vissa underentreprenörer försvarar sig med att det oftast är brist på tid och resurser som är 

bakomliggande faktorer till att de inte är hundra procent närvarande på projektet. Att ha en 

platsansvarig tjänsteman på plats på heltid är inte försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv för 

vissa mindre aktörer. 
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“Detta har vi varit tydlig med redan vid kalkyl och anbudsskedet och dessutom 

fått godkänt! Men det var ju andra personer som handlade upp oss än de som 

driver projektet på plats.” (Underentreprenör 2).  

Kommunikationen på projektet upplevdes extra jobbig av huvudentreprenörens yrkesarbetare. 

En yrkesarbetare med flera års erfarenhet förklarade att det har blivit svårare att kommunicera 

med en del personer som bedriver produktionen på plats. Han syftar på den utländska 

arbetskraften som har ökat markant de senaste åren och allt fler arbetare med utländsk bakgrund 

dyker upp på svenska byggprojekt, vilket han ser som positivt, men förklara samtidigt 

problematiken som finns hos vissa utländska underentreprenörer. Han poängterade att det inte 

är nationaliteterna som är det problematiska utan språkkunskaperna som skapar diverse hinder 

i kommunikationen. 

”Det är positivt med utländsk arbetskraft, absolut! Problematiken med vissa 

utländska underentreprenörer är att det är svårt att kommunicera med dem när de 

har begränsade kunskaper i både svenska och i vissa fall även engelska” 

(Huvudentreprenör R4).  

Kommunikationsvägarna blir mycket längre i de fall det inte går att kommunicera med 

yrkesarbetarna direkt. I en sådan situation behöver kommunikationen förmedlas genom 

exempelvis en arbetsledare som behärskar antingen det svenska eller det engelska språket, 

vilket är tidskrävande och frustrerande av den orsaken att det sänker produktiviteten, vilket 

framgår av figur 3 nedan. Detta förutsätter dock att den utländska underentreprenören i fråga 

har åtminstone en engelsktalande arbetsledare eller annan anställd på plats som behärskar 

språket och det går att kommunicera med. När detta inte är fallet går det inte att kommunicera 

över huvud taget vilket resulterar i att det blir stopp i produktionen. 

 

 
Figur 3: Huvudentreprenörens uppfattning om kommunikationsvägarna mellan svensktalande och 

icke-svensktalande yrkesarbetare 

4.2 Samarbete och tillit 

Huvudentreprenörens platschef förtydligade att det uppstår ett beroende vid anlitande av en 

underentreprenör för ett visst moment. För att produktionen skall flyta på behöver 

underentreprenören finnas närvarande vid en viss tidpunkt och utföra sina arbeten enligt sitt 

åtagande. Är underentreprenören inte närvarande blir produktionen drabbad på grund av 

efterföljande moment som skall utföras av andra arbetslag. Det gäller därför att ha ett väl 

fungerande samarbete samt tillit parterna emellan. Inte allt för ofta har produktionen stoppats 

på grund av underentreprenörer inte varit närvarande, med största sannolikhet eftersom de inte 

varit beredda på de snabba ändringar som har skett på arbetsplatsen. Huvudentreprenören 

hamnar i en ganska svår sits eftersom att de inte kan ställa krav på underentreprenörerna i form 

av ett vite eller dylikt, eftersom de inte är försenade enligt avtalat kontrakt. 
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Underentreprenörerna har ett kontrakt med en tidplan som anger inom vilka tidsramar de skall 

utföra sina arbeten. Är de inte samarbetsvilliga och vill starta sin produktion vid ett tidigare 

tillfälle kan efterföljande produktionsmoment som huvudentreprenören planerat för drabbas.  

 

Samtliga respondenter indikerar att medlemmarna i projektet inte kände varandra vid 

produktionsstart. Samtidigt indikerade huvudentreprenörens projektchef att deras ambition 

varit att projektorganisationen skall lära känna varandra bättre för att underlätta samarbetet och 

samordningen på projektet. Hälften av de intervjuade underentreprenörerna förklarade att 

huvudentreprenören med jämna mellanrum arrangerat specifika aktiviteter för att involverade 

personer skall lära känna varandra. Anmärkningsvärt är att resterande underentreprenörer 

aldrig fått delta på en sådan aktivitet, vilket de upplevt stötande och menar på att det är faktorer 

som dessa som tär på samarbetet parterna emellan. 

 

En underentreprenör förklarade att det för egen vinning går att nyttja motpartens okunskap och 

tvekar inte att göra det mot en huvudentreprenör med detta beteende. Vidare förklarade 

underentreprenören att de inte kommer att vara behjälplig med att exempelvis tidigarelägga ett 

arbete enligt huvudentreprenörens önskemål. 

“Ja de kan ju inte exkludera oss och sen förvänta sig att vi skall ställa upp och 

styra om vår tidplan, om det inte gynnar oss” (Underentreprenör 1). 

 

Bristande tillit mellan huvudentreprenören och dennes underentreprenörer har även en 

inverkan på produktionen då beslutsvägarna blir mycket längre.  

En underentreprenör berättade att det är enkelt att lyfta teflonen och presentera en snabb lösning 

när det uppstår ett hinder, under förutsättning att det finns tillit till sin huvudentreprenör.   

“Hade jag inte haft tillit till huvudentreprenören hade jag aldrig vågat arbeta på 

detta sätt. Då är det papper och penna som gäller. Ett skriftligt godkännande eller 

inget alls” (Underentreprenör 2). 

Majoriteten av huvudentreprenörens respondenter menar på att det helt klart finns fler fördelar 

än nackdelar med att anlita underentreprenörer för att utföra diverse arbeten. Främsta 

fördelarna är att underentreprenörer kan kompensera för arbetskraft som huvudentreprenören i 

vanliga fall inte själva besitter för ett visst projekt eller moment samtidigt som 

huvudentreprenören inte behöver anställa yrkeskunnigt folk inom ett nischat område som inte 

heller fyller en heltidstjänst, vilket besparar huvudentreprenören en stor personalkostnad.  

“Det är helt klart en fördel att kunna anlita en eller flera underentreprenörer för 

att utföra diverse arbeten på projektet. Jag som har den primära uppgiften att 

följa upp ekonomin på projektet har i ett tidigt skede tillsammans med den 

centrala kalkyl- och inköpsavdelningen övervägt alternativet att inte jobba med 

underentreprenörer, men fördelarna med att kunna jobba med 

underentreprenörer är helt klart ett för lockande alternativ” (Huvudentreprenör 

R3).  
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Huvudentreprenörens yrkesarbetare samt produktionsledare delade inte samma uppfattning 

som projektingenjören och menade att man inte enbart skall värdera alternativen genom att titta 

på vilka ekonomiska siffror som eventuellt kan spara in. Eftersom detta dessutom görs i ett 

tidigt skede innan projektet har startat kan det vara missvisande. En tidig prognos på hur mycket 

pengar som eventuellt kan sparas in är inte rätt metod att mäta hur effektivt det är att anlita en 

underentreprenör.  

“Det är aldrig fel att göra tidiga prognoser och överväga alternativ. Däremot kan 

det vara en gråzon då man inte tar höjd för de extra kostnader som tillkommer när 

samarbetet inte fungerar optimalt mellan oss och anlitade underentreprenörer” 

(Huvudentreprenör R2) 

“Förutsättningarna ändras hela tiden i projektet, vilket kräver ett bra samarbete 

samt god tillit mellan alla involverade i projektet för att komma förbi de hinder 

som uppstår. Dessvärre har jag fått känslan att det fokuseras för mycket på 

personlig framgång. Alla skall fram, samtidigt. Det blir jag, jag, jag tänkandet 

istället för vi, vi vi! “ (Huvudentreprenör R4). 

Samtliga underentreprenörer höll med om att det blivit väldigt mycket fokus på egna utgifter 

och inte till helheten eller projektets bästa och förklarade att detta berodde på 

ersättningsformen. Samtliga intervjuade underentreprenörer var upphandlade i en 

utförandeentreprenad till ett fast pris. Det är inte alls ovanligt att tidplanen skjuts i ett 

byggprojekt, vilket även har varit fallet på detta projekt, vilket har resulterat i konflikter samt 

bristande tillit mellan huvudentreprenör och underentreprenörerna.  

“Våra starter kan skjutas men slutdatumet för projektet skjuts ju aldrig upp, 

huvudentreprenören kommer att ligga på oss för att bli färdiga så snabbt som 

möjligt även fast vi inte fått rätt förutsättningar “ (Underentreprenör 3).  

En revidering av tidsplanen som inte blir förankrad på korrekt sätt ökar sannolikheten till ökade 

slöseriposter på projektet samtidigt som det minskar den värdeskapande tiden. Det kan även 

minska tilliten samt öka konflikterna mellan huvudentreprenör och underentreprenörerna när 

de inte är samarbetsvilliga. Att bli upphandlad med fast pris kan innebära att 

underentreprenören behöver tillsätta mer resurser än vad som var tänkt från början och kommer 

därmed riskera att gå med ekonomisk förlust. Det som händer i en sådan situation är att 

underentreprenören hoppas att det skall tillkomma ÄTA-arbeten, en extra beställning eller en 

revidering av huvudentreprenören där underentreprenörerna kan ta till lite extra ekonomi för 

att kompensera för tidigare förluster.  

“Det blir en annan känsla när vi är upphandlade med löpande räkning. Istället för 

att fokusera på att hålla nere kostnaderna så blir det fokus på projektets bästa” 

(Underentreprenör 1).   

4.3 Värdeskapande tid och slöseri 

Observationer som gjorts indikerar fyra slöseriposter på projektet som alla bidrar till en mindre 

produktivitet samt mindre värdeskapande tid. Flertalet gånger har slöseriposterna väntan, 
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onödiga rörelser, överproduktion samt omarbete indikerats. Underentreprenörer som inte 

kunnat påbörja sina arbeten på grund av fel förutsättningar när huvudentreprenören inte 

färdigställt sina arbeten är ett exempel på detta.  

“Tyvärr blir det så här ibland. Vi kommer inte fram på grund av att 

huvudentreprenören inte gjort klart sina arbeten, sen blir det vi som måste stressa 

och göra klart våra arbeten i tid ändå.” (Underentreprenör 2). 

Utöver ovan nämnda exempel har flertalet observationer gjorts där olika arbetslag kolliderar 

med varandra. Vid ett tillfälle stod helt plötsligt två arbetslag och stirrade på varandra eftersom 

att de blev osäkra på vem som skulle utföra arbetet först. Liknande händelser har inträffat där 

det har slutat med att två arbetslag har varit tvungna att arbeta på samma plats på grund av 

bristande planering och en huvudentreprenör som stressar dem om att arbetet måste bli färdigt. 

“Arbetet blir av sämre kvalité när vi behöver stressa. I slutändan kommer vi med 

största sannolikhet få göra om detta men det är inget vi kan påverka i dagsläget, 

huvudentreprenören pressar oss och vi behöver bli färdiga.” (Underentreprenör 

4).  

Observationer indikerar att slöseri även kunde uppstå utan att underentreprenörer kolliderat 

med varandra eller är beroende av ett annat arbetslag som inte hunnit färdigt. Ett arbetsmoment 

där glas skulle monteras kvällstid hade planerats i minsta detalj vid ett produktionsmöte dagen 

innan montaget skulle ske. Underentreprenören poängterade flertalet gånger att en bomlift 

skulle finnas tillgänglig under ett visst tidsintervall. Det slutade med att arbetslaget som skulle 

sköta montaget blev stillastående i cirka 3 timmar eftersom att huvudentreprenören hade bokat 

in bomliften vid fel tillfälle.  

”Det är så tråkigt att det blir så här. Vi hade planerat detta arbetsmoment i 

minsta detalj men huvudentreprenören verkar vara väldigt stressad. Det är 

uppenbarligen det som är anledning till att vi står här och rullar tummarna just 

nu” (Underentreprenör 3).  

 

Huvudentreprenörens produktionschef bekräftade att det på projektet fanns en viss tidspress, 

men menar samtidigt att vissa underentreprenörer inte arbetat på ett optimalt sätt för att 

förebygga samt hantera detta.  

”För att vi skall kunna ro detta projekt i mål behöver samtliga parter aktivt vara 

tillgängliga. Underentreprenörer bör ha en tjänsteman på plats som håller i 

produktionen igång istället för att enbart vara tillgänglig via mail eller över 

telefon” (Huvudentreprenör R1).  

Kritiska aktiviteter som ökar slöseriposterna och minskar den värdeskapande tiden är något 

som indikerats flertalet gånger under studien. Det tidigare angivna exemplet där en 

underentreprenör blev stillastående på grund av att huvudentreprenören inte hunnit färdigt är 

något som observerats ett antal gånger under studiens genomförande. Samtliga respondenter 

som representerar huvudentreprenören delar uppfattningen om att den värdeskapande tiden på 
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arbetsplatsen inte är optimal. Att minska slöseriposter och öka den värdeskapande tiden handlar 

om planering och samarbete inom projektorganisationen samt med övriga involverade parter.  

”Här har vi en del brister! Planering och kommunikation är A och O för ett lyckat 

projekt” (Huvudentreprenör R2).   
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5 Analys 

I analyskapitlet tolkas empirin med stöd av teoretiska begrepp. Den empirin som är inhämtad 

jämförs med examensarbetets grund som inhämtats från litteratur och forskning. Analysen ska 

ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv konkretisera problemlösningar för att skapa underlag 

till slutsats samt rekommendationer. 

5.1 Kommunikation och informationsflöde 

Att kommunikationsbrist leder till mindre värdeskapande tid samt ökat slöseri är något som 

huvudentreprenören och samtliga intervjuade underentreprenörer till denna bekräftat. Det råder 

dock skilda meningar om vad som är främsta orsaken till kommunikationsbristen på projektet. 

Underentreprenörer som inte har en tjänsteman på plats heltid, huvudentreprenören som inte 

samordnar samtliga arbetslag och utländsk arbetskraft som erhåller bristfälliga språkkunskaper 

är parametrar som framkommit i intervjuerna. Dessa parametrar kan alla ses ha ett samband 

och kan möjligtvis vara ett resultat av intern kommunikationsbrist hos huvudentreprenören i 

ett tidigare skede av byggprocessen. Thunberg et al., (2017) studie visar att intern 

kommunikation är en av kategorierna som har en påverkan på problemen som uppstår på 

byggarbetsplatser. Det framgår av empirin att samtliga underentreprenörer är upphandlade med 

fast pris och att huvudentreprenören upphandlat dem som en utförandetentreprenad. Enligt 

Mosey (2009) är involveringen av entreprenörer i det tidigare stadie av byggprocessen nästan 

försumbar vid utförandeentreprenad, samt att tvister som uppstår under produktionsskedet ofta 

kan härledas till just de tidigare stadiet av projektet. Hinze och Tracey (1994) menar att en av 

anledningarna till att underentreprenörerna inte har samma uppfattning till sin 

huvudentreprenör kan vara just detta. Brister i inköpsprocessen i form av bristfällig förankring 

och förmedling av diverse beslut från huvudentreprenörens centrala inköpsavdelning som 

handlat upp underentreprenörerna till projektorganisationen som driver projektet på plats kan 

leda till konflikter i ett senare skede när produktionen drar igång.  

 

Att underentreprenörerna skall ha en tjänsteman placerad heltid på projektet är möjligtvis inte 

lösningen på kommunikationsbristen som råder mellan huvudentreprenör och 

underentreprenör i projektet. När dessutom majoriteten av intervjuade underentreprenörer 

indikerat vid upphandling att de inte kommer att ha en heltidsanställd tjänsteman placerad på 

projektet så ligger lösningen istället på bra kommunikation mellan ansvariga personer som 

driver produktionen på plats, alltså huvudentreprenörens platschef och produktionsledare samt 

underentreprenörens platsansvarig och montageledare. Det gäller dock att 

projektorganisationen som driver produktionen på plats har rätt ambition och är villiga att 

samarbeta. Ambitionen och samarbetet mellan olika aktörer kan definieras med Kampstras et 

al., (2006) samarbetstrappa där det första steget är just kommunikation, vars mål är att öka 

produktiviteten och möjliggöra för informationsdelning. En förbättrad kommunikation samt 

synkronisering av flöden och automatisering av vissa rutiner som ingår i samarbetstrappans 

andra steg möjliggör involverade parter att fatta snabba men framförallt bättre och säkrare 

beslut, vilket är grundläggande för att öka den värdeskapande tiden och minska slöseri i 

produktionen.  
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Att synkronisera flöden och automatisera rutiner innebär att involverade parter oftast behöver 

jobba mot i gemensamt IT-system (Kampstras et al., 2006). Då projektet redan arbetar med ett 

IT-system så är de på rätt väg för att kunna synkronisera flöden samt skapa ett gott samarbete 

mellan varandra. Processen blir dock hämmande på grund av att IT-systemet inte används i den 

mån det skall göras. IT-systemet bör ses över så att fler personer känner ett intresse i att använda 

det. Ett mail som skickas ut till samtliga i projektet när revidering av en ritning skett, även fast 

det inte berör alla, har resulterat i att majoriteten inte längre använder sig av systemet. Ett sätt 

att bryta trenden är att effektivisera informationsflödet genom att enbart skicka ut mail med 

notis om reviderade handlingar till de som berörs av det.  

 

Grundförutsättningen för att kommunikationen och informationsflödet i projektet skall fungera 

optimalt är att samtliga involverade faktiskt kan kommunicera med varandra. 

Huvudentreprenören poängterar vikten av just detta och menar på att det råder en viss 

problematik med utländska underentreprenörer som i vissa fall inte behärskar varken det 

svenska eller det engelska språket. Ottosson (2009) jämför kommunikationen inom en 

projektorganisation med visningsleken. När det dessutom råder språkbarriärer på en 

byggarbetsplats, är det helt klart ett allvarligt problem eftersom det kan leda till bristande 

arbetsmiljö när budskapet inte når fram, med tanke på att utländska underentreprenörer inte 

alltid har samma säkerhetstänk som svenska medarbetare. Om budskapet inte når dessa 

personer, kan det få förödande konsekvenser (Gustafsson och Hansson, 2005). 

5.2 Samarbete och tillit  

Samtliga respondenter indikerar att medlemmarna i projektet inte kände varandra vid 

produktionsstart vilket speglar byggindustrin som kännetecknas av tillfälliga organisationer 

(Karrbom Gustavsson, 2012). Samtidigt indikerar huvudentreprenörens projektchef att de vill 

att projektorganisationen skall lära känna varandra bättre för att underlätta samarbetet och 

samordningen på projektet, vilket känns naturligt på grund av det finns ett starkt samband 

mellan ett projekts framgång och samarbete samt samordning (Awan, 2015). Problematiken 

som finns är att det tar tid att skapa tillit mellan individer och tid är det oftast brist av i ett 

byggprojekt. Inte minst ur underentreprenörens perspektiv som utför diverse arbeten åt 

huvudentreprenören och i vissa fall bara är involverad i projektet en bråkdel av vad 

huvudentreprenören är.  

 

Samtliga underentreprenörer är väldigt angelägna om att känna tillit till sin huvudentreprenör 

eftersom detta förenklar deras arbete. Detta kan efterliknas i Khalfan et al., (2007) studie som 

poängterar att ett projekt kan säkerställa en bättre levererad produkt, under förutsättning att 

projektet har ett fungerande kommunikationsflöde samt en stark tillit mellan parterna. Vid 

hinder är det enkelt att lyfta telefonen och presentera en snabb lösning. Ett muntligt 

godkännande är tillräckligt då det finns ett förtroende mellan parterna. Detta medför att rutiner 

och processer parterna emellan effektiviseras, vilket även generera ett effektivare arbete.  

 

Forskning visar på fördelar med att involvera entreprenörer i den initiala fasen av ett 

byggprojekt (Eadie & Graham, 2014; Mosey, 2009; Wondimu et al., 2016). Vid planerandet 
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av ett projekt kan involveringen av underentreprenörer därför vara av stor betydelse. Att 

involvera underentreprenörer i ett tidigt skede kan exempelvis vara grunden för att hålla 

tidsplanen, i synnerhet om underentreprenören har ett större ansvarsområde. Med tanke på att 

underentreprenören har bäst insikt och kännedom om just sina arbetsmoment är det i synnerhet 

viktigt att involvera dem i ett tidigt skede. Ett sätt för huvudentreprenören att involvera 

underentreprenörerna i ett tidigare skede och samtidigt skapa större tillit samt inflytande från 

underentreprenörerna är genom att tillämpa ECI. 

 

Att tillämpa ECI innebär att huvudentreprenören i ett tidigt skede involverar 

underentreprenörerna för att få hjälp med bland annat planering och råd. Genom att nyttja 

underentreprenörernas expertis inom sitt område kan potentiella problem i produktionen 

upptäckas i ett tidigare skede och därmed även undvikas. Implementerandet av ECI bidrar till 

ett effektivare produktionsskede (Jergeas & Put, 2011) samtidigt som det möjliggör för 

huvudentreprenören och underentreprenören att bibehålla en god relation genom projektets 

genomförande (Song et al., 2009). Fallstudien av Rahman och Alhassan (2012) indikerar precis 

som Jergeas och Put (2011) att ECI bidrar till ett effektivare produktionsskede. Rahman och 

Alhassan (2012) lyfter även upp en nackdel med ECI, vilket är att underentreprenörer ibland 

kan vara rädda att ge bort för mycket information. Detta kan ha ett samband till att 

underentreprenörer generellt sätt jobbar med en större och ekonomisk starkare 

huvudentreprenör (Nowotarski & Paslawski, 2015). 

 

Det gäller att öka transparensen mellan parterna. Ett sätt kan vara genom att skapa utökad 

samverkan i form av exempelvis partnering. Enligt Eriksson (2010) baseras partnering på ett 

mer omfattande samarbete där komponenter som god kommunikation, öppenhet, tillit, 

konfliktlösningstekniker och kontinuerligt förbättringsarbete ligger till grund för att nå ett 

gemensamt mål. Genom att skapa en utökad samverkan genom partnering kan tillit- och 

samarbetes barriärer inom ett projekt brytas. Partnering är varken en upphandlings eller 

entreprenadform, men påverkas stort av dessa två. Något som dock kan missgynna de goda 

effekterna av partnering är enligt Eriksson och Hane (2014) ersättnings, entreprenad- samt 

upphandlingsform vilket kan efterliknas i underentreprenörernas uttalande om 

ersättningsformen fast pris, på projektet som denna studie avser. Ersättningsformen i detta fall 

har skapat en viss osäkerhet för underentreprenörerna vilket även tär på inte minst tilliten och 

samarbetet med sin huvudentreprenör, vilket är något Eriksson och Hane (2014) lyfter upp som 

en nackdel med ersättningsformen fast pris.  

 

Enligt Hartman och Caerteling (2010) handlar partnering idag mest om relationen mellan 

byggherre och huvudentreprenör. De potentiellt positiva effekterna mellan huvudentreprenör 

och underentreprenör går därmed förlorade. Det finns dock tidigare forskning som visar vilka 

parametrar som är drivande vid en utökad samverkan mellan huvudentreprenör och 

underentreprenör. Dessa parametrar är kommunikation, tidig involvering av 

underentreprenörer samt tillit (Eriksson, Dickinson & Khalfan, 2007; Kumaraswamy & 

Matthews, 2000; Loosemore, 2016). Huvudentreprenör och underentreprenör bör sträva efter 

dessa parametrar, oavsett byggherrens och huvudentreprenörens förutsättningar beträffande 

partnering. 
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5.3 Värdeskapande tid och slöseri  
De slöseriposter som indikerats på projektet som haft en koppling till studiens syfte samt 

frågeställningar är väntan, onödiga rörelser, överproduktion samt omarbete. Det har 

uppkommit flera slöseriposter än ovan nämnda tre på projektet som studerats, bland annat 

slöseriposterna lager och transport. Slöseriposterna lager och transport har indikerats genom 

material som lagrats ovaksamt på arbetsplatsen och dessutom skadats genom interna 

transporter. Då de två sistnämnda slöseriposterna inte har en koppling till studies syfte nämns 

dem bara men kommer inte att analyseras kring. 

 

Beträffande de fyra indikerade slöseriposterna som har ett samband till studiens syfte samt 

frågeställningar har de observationer och intervjuer som gjorts indikerat att det finns ett antal 

förbättringsområden där slöseriminimering kan ske. Tidigare stycken signalerar i stora drag de 

problematiska parametrar som ökar slöseriposterna och sänker den värdeskapande tiden på 

projektet. Dessa kritiska parametrar kan i vissa fall ses som resultatet av andra kritiska 

aktiviteter. Observationen som presenterades i kapitel 4.3 där en underentreprenör inte kunnat 

påbörja sina arbeten på grund av att huvudentreprenören inte färdigställt sina arbeten är ett 

exempel på detta. Att huvudentreprenören inte färdigställt sina arbeten är en kritisk aktivitet, 

som med störst sannolikhet är resultatet av en annan kritisk aktivitet, vilket har resulterat i 

ytterligare en kritisk aktivitet. Det blir en kedjereaktion där en kritisk aktivitet leder till en 

annan vilket slutligen resulterar i att slöseri uppstår, vilket behöver minskas eller i bästa fall 

elimineras enligt konceptet Lean (Tyagi et al. 2014). 

 

Observationerna av de kritiska aktiviteterna som bildar en kedjereaktion kan efterliknas i de tre 

huvudgrupperna av slöseri i Lean (Rahman & Karim, 2013). Att en underentreprenör inte 

kunnat påbörja sina arbeten på grund av att huvudentreprenören inte kunnat färdigställa sina 

arbeten indikerar att det råder ojämnhet på projektet (Mura). Råder det ojämnhet så går det inte 

att eliminera överbelastningar (Muri) och slöseri (Muda) enligt Lean konceptet (Liker, 2004). 

Slöseriposterna som ökar på grund av att underentreprenörerna inte kunnat starta sina planerade 

arbeten är i den initiala fasen Väntan och Onödiga rörelser. Väntan på grund av att 

underentreprenören blir stillastående och Onödiga rörelser då samtliga förberedande åtgärder 

inför arbetsmoment exempelvis hämtandet av material och verktyg nu gått förgäves. Detta 

kommer i sin tur resultera i överbelastning (Muri). Med hänvisning till citeringen av 

underentreprenör 4 i kapitel 4.3 var det precis det som inträffade på det studerade projektet. 

Huvudentreprenören pressade underentreprenören för att de skulle bli klara med 

arbetsmomentet så fort de hade kommit igång med det. Detta ökar slöseriposterna 

Överproduktion och Omarbete då underentreprenören kommer att behöva göra om arbetet 

eftersom att det inte blir av rätt kvalitet, när de behöver stressa.  

 

Den process som skapar ett värde för kunden är en operativ process. Den operativa processen 

stöds av en stödprocess som består av aktiviteter som inte skapar ett direkt värde för kunden, 

men är nödvändiga för att den operativa processen skall fungera (Josephson & Saukkoriipi, 

2005). Stödprocesser i detta fall kan ses som de planerings och produktionsmöten som 

huvudentreprenören arrangerar där närvaron från underentreprenörerna dessvärre inte varit 
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som förväntat, vilket kan ha varit starten på kedjereaktionen. Att stödprocesserna inte fungera 

optimalt kan ses som resultatet av andra parametrar som beskrivits tidigare i studien. Att 

underentreprenörerna inte har en tjänstemän på plats på heltid kan vara ett exempel på detta.  

Kommunikation är en parameter som kan ses som en underliggande faktor till problem på 

byggarbetsplatsen enligt Thunberg et al., (2017). Låg närvaro på produktions och 

planeringsmöten är ett av flera identifiera kritiska aktiviteter som indikerar att det råder 

kommunikationsbrist på projektet. Inte minst när den formella kommunikationen inte verkar 

fungera optimalt, eller i vissa fall inte alls. Forskning visar att de formella mötena “öga mot 

öga” är avgörande för att kunna hantera kontroversiella frågor samt för att kunna bygga en 

långsiktig relation (Emmitt & Gorse, 2007).  
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6 Diskussion  

I diskussionskapitlet resonerar författaren utifrån analysen, och presenterar egna reflektioner 

och argument. Kapitlet lägger grunden för de slutsatser och rekommendationer som är arbetets 

sista kapitel.  

6.1 Kommunikation och informationsflöde 

Den formella kommunikationen är ett viktigt verktyg för planering av projektets framdrift. 

Produktion och planeringsmöten där tidplanen och framdriften av kommande arbeten 

kontinuerligt diskuteras hjälper huvudentreprenören och dennes underentreprenörer med 

planeringen av framtida arbeten. De formella mötena ger de involverade parterna möjligheten 

att diskutera potentiella hinder och störningar på ett enklare sätt. Bristande formell 

kommunikation på grund av låg närvaro på produktions och planeringsmöten av 

underentreprenörerna tenderar att resultera i bristande planering av arbetsmoment vilket i sin 

tur kan resultera i kollisioner samt arbetstopp i produktionen. Arbetsstopp samt kollisioner av 

olika arbetslag i byggproduktionen resulterar i mindre produktivitet i form av mindre 

värdeskapande tid samt ökade slöseriposter som väntan, omarbete och onödiga rörelser. En 

öppen dialog mellan parterna är väsentlig för att kunna planera och styra om produktionen i 

den mån det behövs för att inte påverka en annan yrkesgrupp. Det är inte lämpligt att en 

underentreprenör skall ha en tjänsteman på plats heltid om det inte är absolut nödvändigt. Det 

finns platsansvariga på plats som representerar underentreprenörerna i lika stor mån som en 

tjänsteman hade gjort. Det är trots allt de som styr produktionen och har därmed bäst insikt i 

hur framdriften på plats går.  

Huvudentreprenören bör se över sin kommunikation internt där beslut som tagits vid 

upphandlingen av underentreprenörerna förankras och når fram till projektorganisationen. Att 

en underentreprenör skall ha en tjänsteman på plats heltid är sällan något som står med i 

entreprenadkontraktet och är därmed lätt att missas om ingen upplyser om sådana 

förutsättningar. Huvudentreprenören uppmanas att involvera sina underentreprenörer i ett tidigt 

skede, vilket oftast förutsätter att ett kontrakt är skrivet mellan parterna. Huvudentreprenören 

bör även se över möjligheten att involvera projektorganisationen i kalkyl och anbudsskedet. 

Dels för att skapa en tidig kontakt mellan de personer som potentiellt faktiskt skall driva 

projektet på plats. Dels för att inte gå miste om sådana förutsättningar som inte står med i 

kontraktet och avslutningsvis säkerställa att underentreprenörerna blir upphandlade med de 

förutsättningar som platsorganisationen förväntar sig.    

En allvarligare konsekvens av kommunikationsbristen på projektet är när huvudentreprenören 

inte kan kommunicera med utländska underentreprenörer. När budskapet från 

huvudentreprenören inte når fram till underentreprenören tenderar utfallet att inte heller bli i 

enlighet med det som efterfrågats. Det kan exempelvis handla om uppbyggnaden av en vägg 

där det skall byggas enligt handling, eller rättare sagt enligt beställarens önskemål och uppsatta 

krav. Har underentreprenören svårt att tolka handlingen och även svårt att förstå vad 

huvudentreprenören vill framhäva, tenderar resultatet att bli något annat än det som är 

föreskrivet. Tidigare studie av Gustafsson och Hansson (2005) visar att utländska aktörer inom 
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byggbranschen har en tendens att arbeta på ett annat sätt än i Sverige. Av den orsaken att de 

även har ett annat säkerhetstänk blir kommunikationsbristen extra allvarlig där konsekvenserna 

kan bli förödande om budskapet med säkerhetsrutiner inte når fram.  

Huvudentreprenören bör ställa högre krav internt vid upphandlingen av utländska 

underentreprenörer och inte fokusera så mycket på pris. Utländska underentreprenörer kan 

kännas som ett lockande alternativ med ett förmånligt pris, men slutnotan kan bli långt över 

budget om det inte går att kommunicera med dem. Rekommendation är att huvudentreprenören 

ställer ett språkkrav på samtliga upphandlade underentreprenörer. Svenska i den mån det går 

men absolut minimum bör de behärska det engelska språket. Gustafsson och Hansson (2005) 

rekommenderar i sin studie huvudentreprenörerna att utbilda utländska underentreprenörer i 

engelska. Vilket denna studie även kommer att ta med som rekommendation, dock som ett 

andrahands alternativ. Författaren av denna studie anser att huvudentreprenören i första hand 

bör ställa språkkrav på utländska underentreprenörer. Går detta dock inte att få till och 

huvudentreprenören är väldigt angelägen om att anlita en viss utländsk underentreprenör, så 

bör ansvaret ligga på dem att utbilda den utländska underentreprenören i svenska alternativt 

engelska.   

6.2 Samarbete och tillit 
Brist på tillit och samarbete parterna emellan kan resultera i mindre ambition från 

underentreprenörerna. Att komma till en arbetsplats där huvudentreprenörens platsorganisation 

förväntar sig något som för underentreprenören kommer som en blixt från klar himmel 

indikerar bristen av intern kommunikation hos huvudentreprenören och skapar samtidigt en 

osäkerhet för underentreprenören, vilket kan efterliknas i Hinze och Tracey (1994) studie som 

menar att brister i inköpsprocessen kan leda till konflikter parterna emellan, som inte märks av 

förens produktionen är igång. När huvudentreprenören dessutom exkluderar vissa 

underentreprenörer, kan underentreprenörerna nyttja huvudentreprenörens okunskap inom det 

nischade området genom att för egen vinning exempelvis göra besparingar på materialval som 

huvudentreprenören inte kommer att märka av. Det kan exempelvis innebära utbyte av diverse 

material som resulterar i en ekonomisk vinning för underentreprenören men eftersom den 

tekniska data på det nya, billigare materialet, avviker från uppsatta krav på exempelvis miljö 

är det helt klart en allvarlig konsekvens ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta scenario har ett 

samband till ersättningsformen fast pris (Eriksson & Hane, 2014; Liman, 2007). 

Det framgår även av fallstudien att tillit har en påverkan på beslutsvägarna under produktionen. 

Stöter underentreprenören på hinder kan telefonen enkelt lyftas och en snabb lösning kan 

presentera till huvudentreprenören, under förutsättning att det finns god tillit mellan dem. I det 

fall underentreprenören inte känner tillit till sin huvudentreprenör blir beslutsvägarna mycket 

längre eftersom förslag på lösningar behöver godkännas skriftligt, för att underentreprenören 

skall känna sig trygg. Längre beslutsvägar innebär ett ökat tidsspill och därmed sjunker även 

produktiviteten.  

Genom att bilda sig en uppfattning om andra intressenters risker och mål kan parterna förstå 

varandra bättre, det gäller att se helheten och vad som är bäst för projektets framdrift, inte 
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enbart vad som är bäst för sitt eget arbetslag. Genom att utveckla personliga relationer och 

skapa en bättre tillit så vet involverade personer vart de har varandra. Huvudentreprenören bör 

fortsätta att arrangera aktiviteter för underentreprenörerna då det har visat sig ge bra respons 

från de underentreprenörer som fått delta på aktiviteterna. Detta kan efterliknas i Awan (2015) 

studie som visar på att ett ökat samarbete är avgörande för projektets framgång. Det är dock 

viktigt att inte exkludera någon eftersom effekten istället blir hämmande och skapar ett större 

gap i samarbetet och tilliten mellan de exkluderade underentreprenörerna och 

huvudentreprenören.  

Vidare bör huvudentreprenören se över alternativet att i ett tidigt skede involvera 

underentreprenörerna i projektet. Underentreprenörerna är experter inom sitt nischade område 

och här kan det finnas en fördel med att involvera underentreprenörerna i ett tidigt skede för 

att granska handlingar samt hitta potentiella hinder och lösningar. Med tanke på att 

underentreprenörerna är upphandlade i en utförandeentreprenad råder det en begränsad 

involvering som i vissa fall även är försumbar enligt Mosey (2009). Det tar tid att bygga upp 

tillit mellan parter och tiden under produktionsskedet är oftast knapp. Huvudentreprenören bör 

se över kontraktsrelationen med underentreprenörer som skall utföra större åtgärder på 

projektet, samt möjligheten att involvera dem i ett tidigare skede av byggprocessen. ECI 

rekommenderas att tillämpas vid anlitande av underentreprenörer med ett större ansvarsområde 

på projektet, detta kan exempelvis omfatta underentreprenören som skall leverera fasaden eller 

byggnadsstommen till projektet.   

6.3 Värdeskapande tid och slöseri 

Den ansträngda relationen mellan huvudentreprenören och diverse underentreprenörer på det 

studerade projektet kan efterliknas med Tayeh (2009) studie. Tayeh (2009) kom fram till att 

det ansträngda förhållande berodde på dålig kommunikation, ett bristfälligt informationsflöde 

samt dålig projektledning på byggarbetsplatsen, vilket kan resultera i mindre produktivitet. Det 

studerade projektet som denna fallstudie avser lider i stora drag av samma parametrar som 

Tayeh (2009) kommit fram till i sin studie. Dock med undantag från det sistnämnda, som 

istället kan ersättas med dålig samordning på arbetsplatsen.  

För att med ett ord beskriva vad det nuvarande samarbetet mellan huvudentreprenör och dennes 

underentreprenörer lider av på det studerade projektet är det transparens. Brist på samarbete, 

kommunikation, tillit och planering är aspekter som alla bidrar till att det råder mindre 

produktivitet i form av ökade slöseriposter och mindre värdeskapande tid på projektet. För att 

ur ett helhetsperspektiv ge ett konkret förslag på vad som kan främja samarbetet mellan 

huvudentreprenör och underentreprenör så blir svaret att försöka skapa en utökad samverkan 

mellan parterna genom exempelvis partnering. Normalfallet är att partnering i första hand 

tillämpas mellan byggherre och huvudentreprenör (Hartman & Caerteling 2010). Partnering är 

dock ingen entreprenad- eller kontaktform, utan en metod för hur olika aktörer skall samverka 

i ett eller flera projekt (Bjerle, 2014). Huvudentreprenör och underentreprenör bör därför 

tillämpa de positiva parametrar som denna metod bygger på.  
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Partnering är ett mer omfattande samarbete där komponenter som god kommunikation, 

öppenhet, tillit, konfliktlösningstekniker och kontinuerligt förbättringsarbete ligger till grund 

för att nå ett gemensamt mål (Eriksson, 2010). Partnering skapar ett bra samarbetsklimat där 

involverade parter jobbar tillsammans för projektets bästa. Eftersom alla jobbar mot ett 

gemensamt mål blir utförandet enklare. Enligt Nyström (2005) är förtroendet mellan 

involverade aktörer samt en gemensam syn och en ömsesidig förståelse de viktigaste 

komponenterna inom partnering. Det finns dock barriärer med partnering som kan hindra 

involverade parter från att nå utökad samverkan vilket främst är ersättnings-, entreprenad- samt 

upphandlingsform (Eriksson & Hane, 2014). Dessa barriären har haft en påverkan på 

samarbetet mellan huvudentreprenör och underentreprenör på det studerade projektet, då 

underentreprenörerna indikerat osäkerheten som skapas med ersättningsformen fast pris. Att 

ersättningsformen skapat ett bristande samarbete mellan huvudentreprenör och 

underentreprenörerna på detta projekt kan efterliknas med Eriksson och Hane (2014) studie 

som indikerar nackdelarna med ersättningsformen fast pris.  

Vid tillämpandet av partnering tar involverade parter fram en gemensam budget vilket bryter 

barriärer som uppstår av exempelvis ersättningsform. Den gemensamma budgeten bidrar till 

ett bättre samarbetsklimat där involverade aktörer blir mer sammansvetsade och hjälps åt i 

större utsträckning. Genom att hjälpas åt i både projekterings- och produktionsskedet av 

projektet blir underentreprenörer involverade i ett tidigare skede än vid det traditionella 

upphandlandet, vilket effektiviserar arbetet i projektet samt skapar tillit parterna emellan. 

Avslutningsvis så skapar partnering en öppenhet där samtliga involverade aktörer spelar med 

“alla kort på bordet” och erhåller därmed ett förtroende gentemot varandra samt rätt 

kommunikationsförutsättningar. Syftet med partnering är att involverade aktörer skall 

gemensamt diskutera och fatta beslut som gynnar projektets bästa vad avser ekonomi, tid, 

miljö, arbetsmiljö, teknik samt relationer. Ur ett hållbarhetsperspektiv läggs fokus på rätt 

kvalité i ett partneringprojekt för att erhålla rätt produkt, till rätt pris och med rätt relation.  

Genom att i ett tidigt skede skapa goda förutsättningar för kommunikation, öppenhet, tillit, 

konfliktlösningstekniker och ett kontinuerligt förbättringsarbete kan slöseriposterna och den 

icke värdeskapande tiden på projektet minskas.   

6.3 Hållbarhet 

Studien bidrar med kunskap om hur samarbetet mellan huvudentreprenör och underentreprenör 

kan förbättras och öka den värdeskapande tiden på arbetsplatsen samt minska slöseri. Att skapa 

ett bättre kommunikations- och informationsflöde samt öka tilliten och samordningen mellan 

parterna medför att bland annat produktionsmoment inte behöver upprepas. Detta i sin tur 

innebär en minskning av slöseri vilket även omfattar mindre tid och materialåtgång. Att uppnå 

en mindre material- samt tidsåtgång främjar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.  

 

Det framgår av studien att det råder en viss tidspress i projektet och att vissa personer känner 

sig stressade. Genom att skapa ett bättre kommunikationsflöde och en sund planering kan det 

rådande problemet med stress förebyggas, vilket främjar den sociala hållbarheten.  
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Slöseriposterna omarbete och överproduktionen har ett samband till att projektorganisationen 

är stressad. Med hänvisning till citeringen av underentreprenör 4 i kapitel 4.3 som bland annat 

poängterar att arbetet behöver göras om när huvudentreprenören stressar dem. Genom att 

minska stress kan slöseriposterna omarbete och överproduktion minskas. Minskat omarbete 

och minskad överproduktion innebär mindre materialåtgång, vilket främjar den ekonomiska 

hållbarheten.    

 

Det framgår av studien att det råder en viss exkludering av vissa underentreprenörer vilket i 

kombination med den bristande tilliten har resulterat i att vissa underentreprenörer valt att 

nyttja motpartens okunskap genom att bland annat göra diverse materialbyten för egen 

ekonomisk vinning, utan huvudentreprenörens kännedom.  

Materialbytet har gynnat underentreprenören ekonomiskt men då den byggtekniska datan 

avviker mot det uppsatta miljömålet för slutprodukten tär det på den ekologiska hållbarheten. 

Denna studie bidrar med kunskap om hur de bakomliggande faktorerna till en sådan händelse 

skall förebyggas och därmed främja den ekologiska hållbarheten.  
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7 Slutsatser 

Studiens avslutande kapitel skall visa att syftet är uppfyllt genom att studiens frågeställningar 

besvaras. Utöver studiens slutsats presenteras även rekommendationer och förslag på framtida 

studier. 

7.1 Frågeställningar 

Vad påverkar samarbetet mellan huvudentreprenör och underentreprenör under 

produktionsskedet och ur vilket perspektiv påverkar detta byggproduktionen?

Parametrar som visat sig ha en påverkan på samarbetet mellan huvudentreprenör och 

underentreprenör på det studerade projektet är bristfällig planering samt brist på 

kommunikation, tillit och samordning. Brist på kommunikation är ett resultat av diverse 

utländska underentreprenörer som inte behärskar varken det svenska eller engelska språket. En 

annan faktor som påverkar kommunikationen på projektet är låg närvaro på produktions- och 

planeringsmöten av underentreprenörerna, vilket även är en underliggande faktor till att det 

råder planeringsbrist på projektet. Tillitsbristen är ett resultat av att underentreprenörerna 

kommer till arbetsplatsen och möts av nya förutsättningar gentemot vad som blivit 

överenskommet vid upphandlingsskedet. Detta, i kombination med en huvudentreprenör som 

inte vill ändra sin inställning och som dessutom exkluderar vissa underentreprenörer, har 

resulterat i samordningsbrist mellan parterna.  

Ovan nämnda parametrar har en negativ påverkan på byggproduktionen genom bland annat 

ökade kollisioner av arbetslag på grund av bristande planering och kommunikation. Kollisioner 

av arbetslag ökar slöseri och minskar den värdeskapande tiden på projektet. Generellt så föder 

ett problem nästa i produktionen, där kollisioner av arbetslag är starten på en rad av ett flertal 

aktiviteter som påverkar produktionen negativt.  

Bristen på samordning och tillit mellan parterna har resulterat i en lägre ambitionsnivå hos 

underentreprenörerna på det studerade projektet. Byggproduktionen kännetecknas av 

ofrånkomliga och plötsligt uppkomna hinder. En lägre ambitionsnivå hos underentreprenörerna 

på grund av brist på samordning och tillit mellan parterna har resulterat i att 

underentreprenörerna blivit mindre flexibla för snabba förändringar och för att anpassa sig till 

huvudentreprenörens önskemål. Mindre flexibilitet genererar en bristande förmåga att bearbeta 

plötsliga problem inom produktionen, vilket ökar slöseri samt sänker den värdeskapande tiden 

på projektet.   
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Vad bör huvudentreprenören samt underentreprenören göra för att främja relationen parterna 

emellan? 

 

Tidigare besvarade frågeställning signalerar fyra parametrar som påverkar samarbetet mellan 

huvudentreprenör och underentreprenör. För att främja relationen parterna emellan behöver 

dessa parametrar som skapar barriärer i relationen mellan parterna brytas. 

 

För att genomarbeta bristen som råder kring samordning och tillit behöver parterna bilda sig 

en uppfattning om varandras risker och mål för att kunna förstå varandra bättre. God 

kommunikation och sammanhållning är grundläggande för att kunna främja relationen parterna 

emellan. Underentreprenörerna indikerar att ersättningsformen fast pris resulterat till att det 

blir väldigt mycket fokus på egna utgifter och inte till projektets bästa. Huvudentreprenören 

bör överväga ersättningsformen löpande räkning istället, då underentreprenörerna samt tidigare 

forskning visar att detta skapar tillit och ett mer omfattande samarbete mellan aktörerna. Det 

gäller dock att huvudentreprenören har en ordentlig ekonomistyrning, vilket kan uppnås genom 

att arbeta med löpande räkning mot en uppsatt budget.  

 

Huvudentreprenören bör se över kontraktsrelationen för främst underentreprenörer som blir 

kontrakterade till en större del av entreprenaden. Genom att tillämpa ECI kan 

huvudentreprenören dra nytta av underentreprenörernas expertis och förebygga eventuella 

hinder i produktionen, redan i ett tidigt skede. Då det tar lång tid att bygga upp tillit och att 

tiden under produktionsskedet oftast är knapp, är detta ett bra sätt för bägge parter att kunna 

skapa förutsättningar för ett bättre samarbete genom god kommunikation och tillit.  

 

Huvudentreprenören bör fortsätta arrangera aktiviteter för underentreprenörerna men samtidigt 

ha i åtanke att inte exkludera någon, för då blir effekten istället hämmande. 

Huvudentreprenören bör se över sin interna kommunikation för att minska missförståndet 

mellan platsorganisationen och underentreprenörerna när produktionen drar igång. Utländska 

underentreprenörer bör se över språkkunskaperna hos sina anställda. Rekommendationen är att 

åtminstone en person på plats som behärskar svenska alternativt engelska. Är detta inte möjligt 

och huvudentreprenören anser det angeläget att anlita underentreprenören ändå, skall ansvaret 

att utbilda underentreprenören i engelska alternativ svenska ligga på huvudentreprenören.   

 

Hur kan samarbetet mellan huvudentreprenör och underentreprenör främja den 

värdeskapande tiden på arbetsplatsen och minimera slöseriposter? 

 

Genom att bryta barriärerna som råder mellan parterna kan produktiviteten på projektet främjas 

genom bättre planering och samordning samt god kommunikation och tillit. Ett gott samarbete 

som bygger på god kommunikation och tillit mellan parterna främjar den värdeskapande tiden 

på projektet genom bland annat kortare beslutsvägar. Det goda samarbete främjar även en god 

planering och samordning på projektet vilket kan bidra till mindre stress samt en minskning av 

slöseri då det blir mindre kollisioner av arbetslag i produktionen och färre arbetstopp. Det gäller 

att skapa sig en förståelse för andra intressenters risker och se till helheten. Fokus bör ligga på 

det som är bäst för projektet och inte enbart sin egen framgång. Genom att exempelvis 
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implementera de parametrar som partnering bygger på, så skapas ett bra samarbetsklimat där 

involverade parter jobbar tillsammans för projektets bästa.  

7.2 Rekommendationer  

Huvudentreprenören bör i den initiala fasen av ett byggprojekt involvera de underentreprenörer 

som skall utföra mer omfattande arbeten på entreprenaden. En rekommendation är att i den 

mån det går även få med sig bägge parters platsorganisation i detta skede. Dels för att 

personerna som skall driva produktionen på plats hinner skapa en relation till varandra innan 

produktionen går igång, men även för att få delta och dra nytta av underentreprenörernas 

expertis inom deras nischade område. Huvudentreprenören uppmanas att anlita 

underentreprenörer med ersättningsformen löpande räkning istället för fast pris då både tidigare 

forskning samt denna fallstudie indikerar att det blir en mer sammansvetsad grupp som jobbar 

gemensamt mot samma mål, istället för fokus på egen framgång. För att uppnå en god 

ekonomistyrning bör underentreprenörerna i ett tidigt skede presentera en budget med á-priser 

samt bedömd omfattning av arbetet. På så sätt drar man nytta av de potentiella effekterna av 

bägge ersättningsformer och lyckas skapa en budget med en riktkostnad att förhålla sig mot. 

Vid en större avvikelser i ekonomin bör underentreprenören presentera faktiska siffror samt en 

förklaring till varför ekonomin avviker. Har parterna uppnått en utökad samverkan mellan 

varandra kommer detta då eventuellt inte vara nödvändigt.  

 

Huvudentreprenören uppmanas att fortsätta arrangera aktiviteter för underentreprenörerna. Det 

är dock viktigt att inte exkludera någon eftersom att effekten då istället blir hämmande. 

Underentreprenörernas tjänstemän rekommenderas att kontinuerligt föra en dialog med 

huvudentreprenören. Om det inte är absolut nödvändigt, så behöver de inte finnas på plats. Det 

är dock viktigt att föra en kontinuerlig dialog med huvudentreprenören och att i den mån det 

går, besöka arbetsplatsen kontinuerligt då den formella kommunikationen är av stor betydelse 

för ett projekts framgång.   

 

För att minimera risken med att reviderade handlingar inte når fram till berörda personer bör 

huvudentreprenören se över IT-systemet så att den först och främst fungerar. Det optimala hade 

dock varit om det enbart gick ut ett mail till de personer som faktiskt berörs av reviderade 

handlingar. För att säkerställa att ritningarna nått mottagaren, bör det i projektportalen framgå 

när berörda personer tagit del av det reviderade underlaget. 

 

Generellt så bör bägge parter sträva efter att uppnå god kommunikation och tillit, då detta 

främjar en god samordning och därmed även en god planering. Det gäller att skapa sig en 

uppfattning om varandras risker och mål. Underentreprenörerna bör bidra med sin expertis och 

upplysa huvudentreprenören om potentiella fördelar med att tänka om i den mån det gynnar 

projektet. Underentreprenörerna bör samtidigt säkerställa att åtminstone en person på plats 

behärskar det engelska språket, men i bästa fall svenska.  
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7.2 Begränsningar  

Fallstudien utfördes mitt under en pågående pandemi och har därmed mötts av ett antal 

begränsningar. Byggproduktionen på det studerade projektet har inte stoppats på grund av de 

rådande omständigheterna men har däremot drabbats av diverse restriktioner. Restriktionerna 

i sig har inte haft en direkt påverkan på fallstudien, dock har mindre personer aktivt befunnit 

sig på projektet under de rådande omständigheterna, vilket eventuellt kan ha resulterat i en 

begränsning av observationer. Ytterligare en begränsning studien stött på är möjligheten att få 

intervjua huvudentreprenörens centrala inköpsavdelning. Anledningen till detta har varit att de 

drabbats av personalbrist och hög arbetsbelastning under fallstudiens gång.  

7.3 Förslag på framtida studier  

Studien är utförd som en kvalitativ fallstudie av ett kommersiellt husprojekt i centrala delarna 

av Stockholm. Clough et al., (2015) menar att underentreprenörer används i en större 

utsträckning vid projekt som avser just bostäder och kommersiella byggnader jämfört med 

exempelvis anläggningsprojekt. Det skulle därför vara intressant att utföra en liknande studie 

fast förslagsvis på ett anläggnings- eller infrastrukturprojekt för att se om det eventuellt finns 

några skillnader beträffande samarbetet mellan huvudentreprenör och underentreprenör.  

Det vore även intressant att utföra en liknande studie fast med kvantitativ karaktär där man 

förslagsvis kan få fram faktiska siffror på vad ett bristande samarbete mellan huvudentreprenör 

och underentreprenör kan innebära i siffror.  

  

https://www.zotero.org/google-docs/?ZXvsab
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumall Huvudentreprenör 

 

Intervjumall Huvudentreprenör  
 

1. Vad arbetar du som? 

 
2. Hur länge har du jobbat i branschen? 

 
3. Om jag säger samarbete, vad tänker du då på? 

 
4. Hur skulle du beskriva samarbetet med era underentreprenörer på detta projekt? 

 
5. Vad gör ni i dagsläget för att försöka förbättra samarbetet mellan er och era 

underentreprenörer? 

 
6. Vad i din mening är erat ansvar för att samarbetet parterna emellan skall funka så 

effektivt som möjligt? 

 
7. Upplever du mycket väntan, omarbete och onödiga rörelser på arbetsplatsen? Vad tror 

du det beror på? 

 
8. Vart upplever du att det försvinner resurser i onödan? 

 
9. När uppstår det stopp i produktionen? 

 
10. Hur ser informationsflödet och mötesstrukturen ut mellan er och era 

underentreprenörer? 

 
11. Upplever du tillit till era underentreprenörer?  
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Bilaga 2: Intervjumall Underentreprenör  

 

Intervjumall Underentreprenör 

 

1. Vad arbetar du som? 

 
2. Hur länge har du jobbat i branschen? 

 
3. Om jag säger samarbete, vad tänker du då på? 

 
4. Hur skulle du beskriva samarbetet med huvudentreprenören på detta projekt? 

 
5. Vad gör ni i dagsläget för att försöka förbättra samarbetet mellan er 

och huvudentreprenören?  

 
6. Vad i din mening är erat ansvar för att samarbetet parterna emellan skall funka så 

effektivt som möjligt? 

 
7. Vart upplever du att det försvinner resurser i onödan?  

 
8. Upplever du mycket väntan, omarbete och onödiga rörelser på arbetsplatsen? Vad tror 

du det beror på? 

 
9. När uppstår det stopp i produktionen? 

 
10. Hur ser informationsflödet och mötesstrukturen ut mellan er och huvudentreprenören? 

 
11. Upplever du tillit till huvudentreprenören?  
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