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Förord

Jag vill här visa min stora tacksamhet till de tre byggherrar och fem entreprenörer som valt att

medverka i min studie. Jag har en stor förståelse för att de i deras arbetsliv har ett tufft schema

och att de alla är mycket upptagna i sina yrkesroller. Därför vill jag speciellt tacka dem för att

de visat intresse för min utredning och gett mig en chans att undersöka byggbranschen lite

närmre.

Jag vill även tacka min handledare Annika Strömberg som alltid funnits där för mig när jag

behövt stöd i mitt skrivande och ”pushat” mig framåt i mitt uppsatsarbete.
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Abstract

Everywhere you look in today’s society many kinds of people are constantly interacting with

each other. Especially in large groups of people working together, the phenomenon is even

greater. In the construction industry there are many kinds of parts that need to come together

in order to get sustainable and successful results. Therefore the relationship between the

contractor and the construction client must be at its best. However, increasing construction

costs has led to a debate about the relationship between the contractor and the construction

client. Does the relationship need a boost? If so, what will it take in order to keep it in balance

and in order of it to maintain it’s good shape?
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Summary

In all places in today’s society there is a constant movement of interactions between people.

Especially when people get together in order to work in large numbers. In the construction

industry there are a various number of parts that need to come together in order to get

sustainable and successful results. For that reason the correlation between the contractor and

the construction client must be working as good as possible. Nonetheless, growing

construction costs has created a debate regarding the relationship between the contractor and

the construction client. Does the relationship need a boost? If so, what will it take in order to

keep it in balance and in order of it to maintain it to stay in shape?

The method used for writing this paper is described as a grounded theorymethod. This is a

method used when the author himself, by conducting open interviews, get the experience

based information. Five contractors and three construction clients were chosen to be

interviewed for this study. So why is it that the number of contractors chosen is greater than

the construction clients? In order to maintain the purpose of the paper the number of

contractors must be higher than the number of construction clients. The paper reflects on the

contractors expectations on the construction client.

Both the theoretical and the empirical studies in the paper points out some main factors who

rules the collaboration between the two players, and the expectations from the contractors. A

close cooperation is very important for the final result to be as good as possible. In this

cooperation there is a lot of information that must be shared between the players, and not to

mention a great level of respect and professionalism. However, the players share different

opinions on how hard they both are working to nurse the share collaboration. The contractors

think that working close together is a very important tool in order to get good results.

Meanwhile the construction clients feel that the contractors do not put in enough effort in

nursing the collaboration because of its short period of time. Construction processes is only

temporary and players are often changing. Earlier studies also indicate that few resources are

put on reflecting the process of collaboration; instead question revolving economics,

technology and logistics are being prioritized. The communication between the players ought

to be improved in order to make the construction process even better for the future. It would

be interesting to calculate how many resources that could be saved if contracts about the

players collaboration were prepared and written down. The collaboration will be even more
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improved when the cultural bar of ”the search of a scapegoat” will decrease. Where the

players instead had their focus on finding preempting solutions. The contractors believe that

the sooner they can take part in the construction process, the better. This itself can be a

contributing factor to the part the contractor expect the construction client to have in the

process and the collaboration. Depending on in which part of the decision making process the

contractors are asked to take part, the image of the contractors expectations of the contractors

role differ. Both the contractors and the construction clients feel extra safe the more they

collaborate with the other player, and the greater their knowledge and experience is.

The collaboration during the construction process should, in order for getting the best results,

be based on an open dialog with a high level of communication between the players. Time

should be spent on talking about how the collaboration should be conducted. There should

also exist a mutual respect and a high level of technical knowledge from both players. The

contractors describe their expectations on the construction clients as high but in even greater

means as a joint collaboration to a common goal. The construction client must realize that it

always is he who has the main responsibility for his construction process, but that he together

with the contractor will reach his goal. The contractors expect the construction client to be

committed and interested of the construction process. The contractors feel most satisfaction

when contracts are written; this decreases the risks of higher costs, broken deadlines and

dissatisfaction among the players. A close collaboration with the construction client is

according to the contractors a winning concept with the best result.
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Sammanfattning

I dagens samhälle är det en ständig rörelse av kommunikation mellan människor. Detta syns

speciellt på arbetsplatser och skolor där människor arbetar tillsammans i större grupper. I

byggbranschen är det många olika komponenter och delar som måste komma på plats för att

uppnå ett hållbart och framgångsrikt resultat. Av den anledningen är det mycket viktigt att

relationen och samarbetet mellan entreprenören och byggherren är som bäst. Högre

byggkostnader och omkostnader för felaktiga byggnationer har ökat intresset för debatten

kring entreprenörens och byggherrens relation och arbetssätt. Man kan fråga sig om

samarbetet behöver hjälp på traven? Behöver det förbättras? Och i sådana fall hur och på

vilket sätt? Hur skall förhållandet hållas i balans och i gott skick?

Metoden för examensarbetet är inspirerad av en grundrad teorimetod där författaren använder

sig av öppna intervjuer för att på egen hand samla in information grundat på upplevelser. Fem

entreprenörer och tre byggherrar var med i studien. Att antalet entreprenörer översteg antalet

byggherrar var för att arbetet är skrivet från entreprenörens förväntningar på byggherren.

De empiriska och teoretiska studierna i arbetet pekar på flera viktiga faktorer som styr

samarbetet och förväntningarna. Ett nära samarbete är viktigt för att slutresultatet ska bli så

bra som möjligt. I detta samarbete innefattas mycket och tät information mellan entreprenören

och byggherren, en ömsesidig respekt och betydelsen av att vara professionell är av största

vikt. Däremot har parterna olika syn på hur hårt de arbetar för att vårda det gemensamma

arbetet. Entreprenörerna anser att det är mycket viktigt, medan byggherrarna inte känner att

entreprenörerna lägger ner kraft och energi på samarbetet pga att byggprocesser är temporära

arbetsplatser. Tidigare studier visar även att för lite resurser läggs på reflektionen och

upphandlingen av samarbetet, utan blir bortprioriterat pga för byggherren mer komplexa

frågor som tex. teknik, ekonomi och logistik. Kommunikationen mellan parterna bör

förbättras för att byggprocesser i framtiden skall bli ännu bättre. Det skulle vara intressant att

beräkna hur mycket resurser som skulle kunna sparas om avtal och upphandlingar om

parternas samarbete förbereddes och skrevs ner. Samarbetet förbättras även om den kulturella

grundstolpen av ”syndabocksletande” skulle upphöra. Där parterna istället fokuserade på

förebyggande lösningar. Entreprenörerna anser att ju tidigare de kan vara med i

upphandlingsprocessen ju bättre. Detta kan vara en bidragande faktor till vilken roll

entreprenören förväntar sig att byggherren har i samarbetet. Beroende på i vilket tidsskede
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entreprenörerna får komma in i planeringen av byggprocessen, så skapas bilden av

entreprenörens förväntningar på byggherren. Både entreprenörerna och byggherrarna känner

sig dock trygga i samarbetet, ju mer de arbetar tillsammans och ju högre kunskap och

erfarenhet den andre parten har.

Studien visar att samarbetet i byggprocessen för att uppnå bästa resultat skall grundas på en

öppen dialog med mycket kommunikation mellan entreprenören och byggherren. Mycket tid

ska läggas ner på att tala om hur samarbetet skall se ut och det ska finnas ömsesidig respekt

och teknisk kunskap från båda parter. Entreprenörerna beskriver deras förväntningar på

byggherren som stora men i högre mån som ett gemensamt samarbete mot gemensamma mål.

Byggherren måste inse att det alltid är han som är ytterst ansvarig men att han tillsammans

med entreprenören uppnår sitt mål. Entreprenörerna är inte nöjda om inte byggherren är det.

Entreprenörerna förväntar sig att byggherren ska vara engagerad och intresserad av sin

byggprocess. Entreprenörerna känner sig som mest tillfreds när avtal är skrivna, för att på så

sätt minimera risken för ökade kostnader, tidsbrist i byggprojekten samt irritation mellan

parterna i samarbetet. Ett tätt och nära samarbete är enligt entreprenörerna ett samarbete som

slutar med det bästa resultatet.
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1Inledning

I detta inledande kapitel vill jag som författare ge läsaren en inblick i och introduktion till

byggprocessens delar och olika personers roller. Examensarbetet skall påvisa betydelsen av

att skapa debatt kring samarbetet mellan entreprenören och byggherren för att inbjuda läsaren

till fortsatt läsning. Jag kommer ge en introduktion till varför jag valt att forska i detta ämne

och även vilket syfte, grundat på ämnesbakgrunden, detta examensarbete har, som även den

kommer redovisas här.

Jag vill även upplysa läsaren om att jag har valt att benämna både byggherren och

entreprenören som ”han”. Detta val har jag gjort med anledningen att det blir enklare att läsa

ur ett och samma perspektiv samt att detta inte är en undersökning i genusfrågan. Jag är fullt

medveten om att byggherren och entreprenören mycket väl kan vara kvinnor, men väljer som

sagt att skriva examensarbetet utifrån att beskriva byggherren och entreprenören som ”han”.

1.1 Ämnesbakgrund

Jag har sedan en längre tid tillbaka varit intresserad av hur det är möjligt för människor att

fungera och arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Detta var något som jag kom i kontakt

med genom min högskoleutbildning där ämnet ofta var förekommande i delen

organisationsteori. När jag sedan kom ut i arbetslivet, inom fastighetsbranschen,

uppmärksammade jag hur otroligt viktigt det fortfarande var med mänsklig kommunikation.

Däremot var det tyvärr väldigt få personer inom fastighetsbranschen som öppet talade om

vikten av detta. Självklart var personalfrågor något som var starkt framträdande men

betoningen av samarbetet mellan företag bedömde jag som bortglömd.

I de allra flesta fall är byggprojekt och byggprocesser en mycket invecklad händelse där

många parter är inblandade vilket väldigt lätt kan ge upphov till att missförstånd uppstår1. Jag

har vid ett flertal tillfällen mött diskussioner där byggherrens roll sätts i fokus. Exempel på

1 Söderberg. J, 2005, Att upphandla byggprojekt, sid 9
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tillfällen är vid byggnationer där kunskapen hos entreprenören och byggherren är viktig.

Byggsamråd med kommuner kräver att parterna innehar kunskaper om byggprocesser och

samarbete. Frågor kring entreprenörens och byggherrens utbildning och förkunskaper är

mycket väsentliga under sådana tillfällen. Likadana frågor har jag kommit i kontakt med i min

yrkesroll som hyresvärd. Även som privatperson vid privata renoveringar har liknande

frågeställningar hamnat i fokus. Där fokus mest legat på det teoretiska kunnandet hos

byggherren. Jag har däremot inte stött på att branscherfarna människor debatterat kring hur

entreprenören ser på byggherren och byggherrerollen under byggprocessen.

Frågor som kommer upp vid skrivandet av arbetet är hur entreprenörens bild av byggherrens

roll under byggprocessen ser ut och varför denna fråga är intressant och nödvändig att forska

kring? Många frågar sig om det inte är byggherren som har det största ansvaret och som tar de

största riskerna under en byggprocess? Detta kan helt klart vara fallet, däremot anser jag som

författare att entreprenörens roll spelar stor roll då det är i samarbetet med entreprenören som

byggherren utövar sin roll. En viktig aspekt i detta är alla strikta roller med deras vackra

namn, som finns ute i samhället. Namnen brukar även beskriva vilket förhållande olika roller

har till varandra. I nedanstående exempel beskrivs några roller som finns i samhället och hur

dessa förhåller sig till varandra.

Exempel

Verkställande Direktör (VD) – Ekonomiansvarig. Vid första anblicken tar vi för givet att den

Verkställande Direktören är av större värde för organisationen, är mer insatt i företaget, har

mer beslutanderätt och har en överställande position gentemot den ekonomiansvarige. Detta

kan även vara fallet om man ser till de risker den Verkställande Direktören tar och är ansvarig

för och det kapital som han då är berättigad till. Däremot så måste vi sätta oss in i den

ekonomiansvariges roll. Den ekonomiansvarige har större inflytande på företagets

ekonomiska spel. Den Verkställande Direktören kan inte vara insatt i samtliga enheter på

företaget. VD:n måste således lita på att den ekonomiansvarige rapporterar korrekta siffror till

honom och de beslut som VD:n fattar är helt beroende av vad den ekonomiansvarige anser om

företagets ekonomiska balans.

Av ovanstående exempel lär vi oss att det inte är alltid som den person med högst

bestämmanderätt och beslutanderätt, påverkar det mesta som händer i företaget. Av den

anledningen har jag valt att studera och debattera ur entreprenörens synvinkel. Vilken
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betydelse anser entreprenören att byggherren har för ett byggprojekt. Vilken roll har denne

och vad skapar ett bra samarbete?

I detta examensarbete studeras på vilket sätt som entreprenören och byggherren arbetar

tillsammans för att på det mest lyckade sättet nå gemensamma mål. Fokus i uppsatsen ligger

på entreprenörens synvinkel av hur arbetet för framgång bör styras och hur det skall

samordnas med byggherren. Byggherren har även han en viktig roll, därför kommer även hans

roll att vara av stor betydelse för uppsatsen. Byggherren har i slutändan betalningsskyldighet

för byggprocessen och står som beställare. Hur ska ett samarbete mellan dessa aktörer se ut?

De roller som entreprenörerna och byggherrarna har kan delas in i två delar. Den första delen

av rollen är där de avtalar in sina ansvarsområden med strikta regler genom avtal och

bestämmelser. Den andra delen är den där parternas outtalade arbetssätt och värderingar sätts

på prov, och där den individbundna förmågan och den egna identiteten har stor betydelse2.

Vilka normer och värderingar har entreprenörerna och byggherrarna? Vad anser de själva är

viktigt i samarbetet? Mitt fokus kommer att ligga på den andra delen av rollen, dvs den mer

mjuka och svårhanterliga delen att beskriva. Där fokus hos parterna ligger på att skapa en

öppenhet mellan varandra med ett ömsesidigt förtroende3.

Jag har av egen erfarenhet i min yrkesroll som fastighetsägare aldrig mött den här

diskussionen. Min erfarenhet är att det inom byggbranschen är väldigt tydliga roller som styr

arbetet. Byggherre – Konsult – Entreprenör – Underentreprenör – Kontrollant. Därför anser

jag att det är mycket viktigt och intressant att undersöka hur dessa parter påverkar varandra

och ur entreprenörens synpunkt studera byggherrerollen4.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för samarbetet mellan byggherren och

entreprenören genom att påvisa entreprenörens uppfattning och förväntan på roller och

samverkan. Vad i samarbetsfasen mellan entreprenören och byggherren uttrycks som

avgörande för att uppnå gemensamma mål? På vilket sätt bör det ur entreprenörens synvinkel

fungera?

2 Strömberg. A, 2009, Organisering och identifikation i byggherrerollen, bilaga A, sid 65
3 Fernström. G, 2003, Ett epokskifte – Samverkan för framgång i bygg- och fastighetsbranschen, sid 220
4 Söderberg. J, 2005, Att upphandla byggprojekt, sid 14-15
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1.3 Avgränsning

Jag har valt att intervjua tre stycken byggherrar och fem stycken entreprenörer av olika slag.

Den begränsningen jag gör är att ta beslutet att enbart intervjua personer ur den privata

sektorn. Jag har alltså valt att inte intervjua kommunala bolag eller kommunala entreprenörer.

Detta val har gjorts på grund av att det är ytterst tidskrävande att intervjua flera olika

samhällsaktörer. Jag har även valt att enbart intervjua entreprenörer och byggherrar inom

mälardalen.
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2 Metod

I detta kapitel beskrivs den metod som har använts för att uppnå den slutsats som framkommit

av de empiriska och teoretiska studierna.

Det är viktigt att komma ihåg att alla människor är olika och kommer med sina åsikter

baserade på deras egna erfarenheter i livet. Det vetenskapliga förhållningssätt som visas i

detta examensarbete är skrivet utifrån ett socialt konstruktivistiskt perspektiv. Med det menas

att människor skapar samhället utifrån hur de interagerar med varandra, den sociala

verkligheten formas av personerna som verkar inom den5. Här skall även nämnas att arbetet

inte avspeglar alla byggherrar och entreprenörer som finns i byggbranschen, utan de jag

samtalat med. För att kunna fastslå resonemanget i större bemärkelse måste en större

undersökning med ett högre antal tillfrågade utföras. Valet av de teorier som används i teorin

är valda utifrån de svar som uppkommit vid de empiriska intervjuerna. Utifrån de resultat som

de empiriska undersökningarna visar kan vi ta med oss det resonemanget till vidare forskning

i ämnet.

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod

Det finns ett flertal olika sätt att bedöma det insamlade materialet för studien. Nedan beskrivs

de kvalitativa och kvantitativa metoderna för att analysera data.

Den kvantitativa insamlingsmetoden grundas på att ett flertal undersökningar utförs, där

resultatet grundas på mätbara statistiska svar i numerisk form. De kvantitativa resultaten

grundas på ett antal begrepp och kriterier som bedöms efter att data blivit insamlad.

5 Berger.P, Luckman.T, 1967, The social construction of reality
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Det första begreppet är att kvalitativa studier är induktiva dvs att de grundas på empiriska

utredningar där nio av tio försök alltid leder till samma resultat men där det tionde inte alls

stämmer överens med det övriga insamlade resultat. Ex ett föremål som släpps från en viss

höjd faller alltid nedåt – dock ej i en rymdfarkost.6

Kvantitativa metoder beskrivs även som deduktivt mätbara, dvs en logisk slutsats kan endast

anses giltig om den är logiskt sammanhängande. Däremot behöver slutsatsen inte stämma

överens med verkligheten. Ex så kan en deduktion grundas på att alla människor är dödliga –

jag är en människa – alltså är jag dödlig. Däremot är enligt kristendomen inte alla människor

dödliga. Därför kan tesen falsifieras av erfarenheter.7

Vid kvantitativa metoder måste även personen som framställer data vara noggrann med att

mätningarna är korrekt utförda (reliabilitet) och att det enbart är det som skall undersökas

som har blivit undersökt (validitet).8

Det är även viktigt att mätningen är intersubjektivt testad dvs att den skall kunna utföras av

någon mer än testaren och att dessa ska komma fram till samma resultat.

I denna studie kommer den kvalitativa undersökningsmetoden att användas.

2.2 Val av datainsamling

2.2 1 Intervjumetod

Det finns många olika sätt att införskaffa den information som krävs för att skriva ett

examensarbete eller göra en vetenskaplig undersökning. Ämnet som berörs i arbetet har tyvärr

inte så många tidigare nedskrivna utredningar att relatera till.

Av den anledningen är arbetet inspirerat av en grundad teorimetod. Arbetet stöttas och byggs

upp av intervjuer med fokus på hur aktörerna i byggbranschen interagerar med varandra. En

självstudie där författaren själv går ut i samhället och samlar in en mängd data genom att

samtala med många entreprenörer och byggherrar9.

6 Thurén. T, 2010, Vetenskapsteori för nybörjare, sid 23-24.
7 Ibid, sid 28
8 Ibid, sid 26
9 Åge. L-J,2009, Business Manoeuvring, sid 11
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På grund av valet att samla in all empirisk data själv för studien blir valet ett mycket

tidskrävande sådant. Däremot får valet inte påverka utfallet av kvaliteten på intervjuerna och

utredningsmaterialet10. Noga inplanerade möten under hela examensarbetets gång har lett till

att detta val varit möjligt.

Intervjufrågorna i arbetet är baserade på fyra stycken egenskaper som en byggherre för att på

bästa sätt kunna utföra sin roll, bör hantera. De egenskaper som låg till grund för frågorna var

tydlighet, samordning, socialisation samt lokalt meningsskapande11.

Många personer som gör intervjuer använder sig av bandspelare för att slippa fokusera på att

anteckna svar från intervjupersonerna. Jag har valt att inte använda mig av bandspelare vid

mina intervjutillfällen. Detta beslut har jag tagit för att istället försöka skapa en lättsammare

stämning mellan mig och intervjupersonerna. Jag tror att jag på detta sätt fått mer ärliga svar,

samt att jag skapat ett lättsammare förhållande mellan mig och intervjupersonerna där jag på

så sätt lyckats få ärligare svar.

Jag inser även att valet att inte använda bandspelare vid mina intervjuer för att spela in

intervjun kan medföra att information kan gå förlorad. Det kan vara en detalj som jag kan

missa eller ett exempel i intervjun som jag inte hinner uppmärksamma.

För att söka svar på mina frågor så intervjuade jag åtta personer som alla har erfarenhet av att

arbeta i byggbranschen. I denna undersökning används svaren från intervjuerna som

utredningskälla12 . Jag valde att intervjua tre stycken byggherrar och fem stycken

entreprenörer. Jag har valt att höja antalet entreprenörer som jag intervjuat av den anledningen

att det är ur entreprenörens synvinkel som mitt examensarbete skall skrivas.

10 Eriksson/ Wiedersheim-Paul, 2006, Att utreda, forska och rapportera, sid 86-87
11 Strömberg. A, 2009, Organisering och identifikation i byggherrerollen, bilaga A, sid 35
12 Bjurwill.C, 2001, A,B,C och D, sid 35
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2.2.2 Litteraturstudie

När ämnesvalet var klarlagt började sökandet av tidigare forskning ta sin början. För att kunna

visa att det valda ämnet hör hemma inom ett visst forskningsområde är det viktigt att kunna

påvisa en koppling till tidigare undersökningar som utförts i ämnet13. Det visade sig väldigt

snabbt att det var svårt att hitta tidigare utredningar inom ämnet.

Vid sökningar efter litteratur valdes att leta efter titlar och innehåll som rörde byggprocesser.

Sökorden var bland annat ”byggherre”, ”byggbranschen”, ”byggprocessen”, ”samarbete”,

”temporära organisationer”, ”team – kultur”, ”gemensamma mål” och ”entreprenör”.

2.3 Val av intervjupersoner

Valet av intervjupersoner har jag gjort av olika anledningar. Valet av att intervjua fler

entreprenörer än byggherrar gjordes på grund av det är ur entreprenörens synvinkel som mitt

examensarbete riktas. Jag har valt att intervjua fem entreprenörer och tre byggherrar. Jag har

gjort valet av de byggherrar och entreprenörer som intervjuats baserat på två saker. Om de är

egenlärda eller om de har en akademisk utbildning, och om de har en lång eller kort tids

erfarenhet av byggbranschen. Detta val gjordes för att få så pass olika svar som möjligt. För

att kunna undersöka hur stora skillnaderna i tankebanor mellan företag är.

Anledningen till att byggherren och hans roll belyses i arbetet är för att jag använder mig av

honom som ett slags ”bollplank” för att styrka mina utredande intervjuer med

entreprenörerna. Genom att undersöka byggherrens roll och hans åsikter skapas en djupare

förståelse för både entreprenörens och byggherrens relation. Entreprenörens förväntningar på

byggherren kan genom detta fördjupande utredningsätt undersökas.

13 Lindblad.I-B, 1998, Uppsatsarbete – en kreativ process, sid. 34
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2.4 Från fält till text

Hur sorterar jag då intervjuerna och analyserar dem för att få in dem i examensarbetet? Då jag

inte har använt mig av bandspelare för att spela in de intervjuerna jag gjort har jag varit

mycket noggrann med att för det första skriva ner vad den intervjuade sa under själva

intervjun. Efter att jag kom hem har jag sammanställt och renskrivit intervjun och skickat den

för godkännande till den intervjuade för att se till så att jag inte missuppfattat denne. Efter att

jag fått godkännandet så har min analysering börjat.

Analysen har bestått i att jag när jag slutfört samtliga intervjuer, med byggherrar och

entreprenörer, satt mig ner och jämfört vad de olika intervjuade personerna svarat. Jag har då

kunnat jämföra och se vad i deras svar som skiljer dem åt, men även vad det är som är deras

likheter. Både i erfarenheter och i kunskap. Jag har även kunnat skapa en bild av hur

byggherrarna och entreprenörerna ser på varandra och varandras roller.

Jag har utefter denna analysering sett vilka ämnen och teorier som entreprenörerna och

byggherrarna ansett vara de viktigaste, och av denna sammanställning kunnat skriva de

frågeställningar som jag tagit upp i min empiri.

2.5 Kritisk granskning

Jag skulle för att kunna utöka min forskning, kunnat utreda min fråga inom den kommunala

sektorn. Jag hade kunnat fråga mig om det är skillnad i entreprenörens syn på byggherren då

byggherren är ett privat bolag/person eller om byggherren är en kommun/landsting?

Jag skulle även kunnat valt att arbeta med examensarbetet på ett annorlunda sätt. Skulle jag

istället för att utföra intervjuer valt att observera samarbetet mellan entreprenören och

byggherren? Hur hade mitt resultat sett ut då? Hade jag kunnat arbeta på samma sätt. Hade jag

fått en större eller mindre inblick i entreprenörens synsätt?
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2.6 Kritisk reflektion

Jag är medveten om att jag genom min yrkesroll kan påverka min egen tolkning av relationen

mellan entreprenören och byggherren. Jag har så mycket jag kunnat försökt att se alla

inblandade parters synpunkter så objektivt som möjligt, för att på så sätt inte låta min

yrkesroll påverka allt för mycket. Jag tror även att mina förkunskaper i ämnet kan medverka

till större förståelse för ämnet och att jag bättre kan beskriva vissa scenarion.
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3 Byggprocessen och dess huvudaktörer

I detta avsnitt kommer jag att introducera läsaren för de aktörer som medverkar vid

byggprocessen. Jag kommer även att beskriva byggprocessen med dess olika delar samt vad

som är viktigt för byggherren att tänka på.

3.1 Entreprenören

Vem och vad är egentligen en entreprenör? Det finns ett flertal olika sätt att definiera en

entreprenör. Enligt nationalencyklopedin är en entreprenör en driftig person som inte är rädd för

att starta nya företag och går orädd och med stort engagemang in i nya projekt14. Inom

byggsektorn och enligt Råsled används ordet entreprenör som benämning för ett ”företag som

med delvis egna projekterings- och/eller produktionsresurser genomför byggprojekt”15. Det är

den senare typen av entreprenör som är av intresse för mig i detta examensarbete.

3.2 Byggherren

Byggherren är den person som för sin egen räkning utför eller låter utföra olika slags arbeten.

Det kan variera ifrån allt mellan byggnadsarbeten till anläggningsarbeten eller

installationsarbeten. I de flesta fall fungerar byggherren även som beställare av byggprojektet.

Byggherren ansvarar även för att rådande lagstiftningen följs. Vem byggherren är kan variera.

Han kan både vara en enskild/privat person men även i form av en juridisk person som tex ett

företag.16

14 http://www.ne.se/entrepren%C3%B6r
15 Råsled,B., 1990, Upphandling av byggnader och anläggningar, sid 27
16 Söderberg. J, 2005, Att upphandla byggprojekt, sid 14
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3.3 Byggprocessen

Jag har valt att förtydliga de stadier som en byggprocess genomgår. Detta för att få en bild av

hur komplex en byggprocess är, samt för att påvisa hur entreprenörens och byggherrens

arbetsgrund i en byggprocess ser ut. Jag kommer kortfattat att beskriva de olika stadierna men

inte förklara dessa i detalj, då det inte är byggprocessen i sig som mitt arbete grundas på.

Söderberg beskriver ett flertal stadier som byggprocessen genomgår17. Dessa presenteras

tillsammans med Nordstrands beskrivning av byggprocessen18.

Söderberg beskriver hur byggprocessen startar med att byggherren har ett behov av att låta

anlägga en byggnad. Byggherren börjar då framställa de önskemål och krav som han vill att

den slutliga byggnaden skall uppfylla. Byggherren kan vara ett företag, en organisation eller

en privatperson, när byggherren har utrett sitt behov som byggnationen skall fylla och fattat

sitt beslut påbörjas byggprojektet19.

Därefter väljer byggherren vilken slags upphandlingsform som han utefter önskemålen och

kraven anser vara lämplig för entreprenadformen. Två exempel är delad entreprenad eller

totalentreprenad. Byggherren bestämmer även här om arbetet skall betalas på löpande räkning

eller med ett fast pris? Byggherren skall även här med eller utan hjälp från projektörer, kunna

presentera ett bra förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget agerar som en slags karta för

hur entreprenören, och skall ge en så tydlig bild av byggprojektet som möjligt. För att

entreprenörerna sedan skall kunna lämna korrekta anbud.

När förhandlingsunderlaget är klart förklarar Söderberg hur processen där anbudsförfrågan

skickas ut till olika entreprenörer påbörjas. Byggherren vill på detta sätt få in anbud på den

aktuella entreprenaden. När alla anbud kommit in till byggherren från de entreprenörer som

beviljat anbudsförfrågan börjar byggherren utvärdera de anbud som lämnats.

Efter att utvärdering blivit klar och byggherren valt den eller de entreprenörerna som han

anser lämpliga för byggprojektet, skall ett entreprenadavtal ingås. Entreprenadavtalet görs

både med en muntlig och skriftlig beställning. Avtalet fastställs sedan i ett

entreprenadkontrakt som signeras av båda parter.

17 Söderberg.J, 2005, Att upphandla byggprojekt, sid 17
18 Nordstrand.U, 2000, Byggprocessen, sid 9
19 Ibid
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Byggherren skriver under entreprenadtiden kontrakt med ett flertal underentreprenörer och

leverantörer. Under entreprenadtiden är det mycket viktigt att byggledningen av byggherren

är samordad, detta kommer jag mer utförligt beskriva i ett senare kapitel.

Då entreprenadtiden, och byggprojektet, närmar sig sitt slut utförs slutbesiktning och en

garantibesiktning av byggnationen. Söderberg poängterar dock att även om garantitiden efter

att bygget är färdigställt kommer att upphöra, så finns alltid byggherrens ansvar för bygget

kvar.
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4 Empiriska undersökningar

I detta avsnitt redovisas hur de studier som blivit utvalda för arbetet har gått till samt hur

intervjupersonerna svarade. I detta kapitel skapas även en bild av hur entreprenören och

byggherren arbetar och synen de har på samarbetet och byggherrerollen. Även om

examensarbetet är skrivet utifrån entreprenörens syn på byggherrerollen, kommer här nedan

även att visas hur byggherren ser på sin egen roll. Jag har intervjuat både entreprenörer och

byggherrar, båda parter kommer här att få beskriva byggherrerollen från sin synvinkel.

4.1 Empirikarta

Empirikarta: Författaren

För att förtydliga för läsaren hur kapitlet är upplagt visas i ovanstående empirikarta hur och i

vilken ordning empirin är framställd.

4.2 Intervjudiskussioner

4.2.1 Vem är entreprenören?

En av entreprenörerna beskriver sin roll som att han ingår i ett större samarbete där han

upplevt att han i stor mån har kunnat komma med många lösningar för att driftssäkerheten ska

vara hållbar på lång sikt och även en ökad ekonomisk hållbarhet för byggherren.
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Entreprenören känner att han aktivt kunnat vara med i bestämmandeprocessen och bidragit

med goda råd, för att nå ett gott resultat.

En annan entreprenör beskriver sin egen roll som ett samarbete i form av olika

planeringsprocesser. Hans arbetsgivare vill så tidigt som möjligt komma in i

bestämmandeprocessen och projekteringen, så de tillsammans med byggherren kan planera

byggprocessen för att nå ett funktionellt och ekonomiskt slutmål.

4.2.2 Ändras bilden av samarbetet vid olika erfarenheter av att arbeta i byggprocesser?

Entreprenörerna anser att det är viktigt att det finns förtroende och tillit mellan byggherren

och entreprenören, på så sätt fungerar samarbetet som bäst. Dessutom beskriver vissa

entreprenörer att relationen brukar bli bättre med åren, ju längre man arbetar tillsammans. Då

lär man känna varandra på flera plan och personkemi och arbetssätt gjuts samman. För andra

entreprenörer ligger fokus på att både entreprenören och byggherren har samma slags syn på

byggprojektet – vad man ska uppnå och hur det ska gå till. Det finns mycket under

byggprocessen som kan skapa konflikter om inte bägge parter tillsammans vet vad de vill

uppnå med samarbetet.

Ett nära och tätt samarbete mellan byggherre och entreprenör är för de entreprenörer som jag

träffat en självklarhet för att samarbetet ska flyta på smidigt. Entreprenörerna har dock olika

sätt att se på olika samarbeten med byggherrar. De entreprenörer som arbetar med både

privatpersoner och företag ser stora skillnader i vad gäller kunskap och erfarenhet av

byggprocesser. Vid samarbeten med företag ökar chansen för att samarbetet löper på

smidigare då företag antas inneha större kunskap och erfarenhet av samarbeten i

byggprocessen. Det bästa är här enligt entreprenören, om entreprenören och byggherren har

samarbetat i tidigare byggprocesser och att parterna därav har en ökad förståelse för varandra.

Vissa entreprenörer anser även att ett bra arbete tillsammans där entreprenören i ett tidigt

skede i processen får hjälpa till med upphandlingen och kunna hjälpa till med att parera

kostnaderna, skapar trygga arbetsförhållanden till byggherren.

Entreprenörerna jag träffat anser att många saker blir tydligare desto mer kunskap både byggherren

och entreprenören har av byggprocesser. Allt från hur ett jobb ska vara och se ut till att kunna se vad

man bör berätta för kunden och att kunna utläsa hur stor kunskap och erfarenhet
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byggherren/beställaren har. Ju mer entreprenören arbetar tillsammans med byggherren, och

desto snabbare kontakten kommer i byggprocessen, desto mer förståelse och kunskap anser

entreprenören att han får för byggherren.

En skillnad som jag ser i vad byggherren beskriver om täta och nära samarbeten, och hur

entreprenörens syn på det är att byggherrarna är lika öppna för nära samarbeten som

entreprenörerna, men har stort fokus på att rollerna i relationen ska bibehållas. Byggherrarna

anser att relationen måste bygga på ömsesidig respekt för att nå ett bra resultat. Parterna ska

inte heller ta varandra för givet, utan hela tiden koncentrera sig på vad byggherren beställt och

även kunna ge konstruktiva synpunkter för att gemensamt komma fram till ett bra resultat.

Blir relationen för ”kompis”-relaterad är det lätt att entreprenören lämnar förutfattade anbud

som byggherren i vissa fall inte är i behov av. Det bästa är om relationen bygger på ömsesidig

respekt, kunskap och att parterna är professionella.

4.2.3 Förändras samarbetet på grund av faktorer som erfarenhet och utbildning?

Det är inte alltid som entreprenören möter de byggherrar som han är upphandlad av. Ibland

arbetar entreprenören enbart med platschefer och överentreprenörer. Andra entreprenörer

anser att ett direkt arbete med byggherren skapar det bästa resultatet, dessa entreprenörer har

ofta hand om hela entreprenaden. En av de största sakerna entreprenörerna jag talat med lärt

sig vid samarbeten med byggherrar har varit att noga välplanerade och förberedda

byggprojekt leder till bra slutprodukter och resultat. Däremot skapar olika entreprenader olika

kostnader.

Ibland kan det vara så att byggherren har tagit en hjälpkonsult till hjälp med hela

byggprocessen, då är det även honom/henne som den mesta kontakten sker med. Exakt vem

som entreprenören arbetar med beror enligt entreprenören på vilken entreprenadform

byggherren väljer för byggprocessen.

En bra grundutbildning anser entreprenörerna jag träffat, för både entreprenören och

byggherren, en bra grund att stå på. Däremot är det också viktigt med stor erfarenhet, det kan

komma till hands vid svåra situationer där man måste kunna hitta på nya lösningar som man

kanske löst tidigare problem med. Entreprenören beskriver även intresset och engagemanget
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för sitt arbete som en viktig egenskap hos både entreprenören och byggherren. Entreprenören

beskriver detta som en viktig faktor för att kunna skapa en bra relation till byggherren. Om

byggherren är erfaren och kunnig ser även entreprenören detta som ett tecken på att

byggherren är intresserad, driven och villig att nå det gemensamma målet. Man måste kunna

hitta på fiffiga lösningar, möta kunder på bra sätt och ha förståelse för kunders behov.

Något att uppmärksamma är dock att nyutexaminerade personer idag har en helt annan

utbildning med sig ut i arbetslivet med stor kunskap. Personer som redan befinner sig i

arbetslivet sedan flera år tillbaka har lärt sig mer av erfarenheter. Det är så pass stor skillnad i

kvalitet och erfarenhet mellan dessa olika utbildningar de personerna gått så det är svårt att

jämföra.

Entreprenörens förtroende för byggherren ökar tydligt ju mer erfarenhet som byggherren har.

Detta är något som alla entreprenörer jag träffat ansett. Vet entreprenören att byggherren har

utfört många byggprocesser/arbeten så känner entreprenören en trygghet i att byggherren stött

på många frågor som likväl kan uppkomma vid den process som man tillsammans arbetar

med just nu. Man känner även en slags trygghet vad gäller lösningar och idéer. Man kan

tillsammans ”bolla” idéer och komma fram till ett bra resultat. Däremot beskriver vissa av

entreprenörerna att man inte ska underskatta nya byggherrar i branschen som är engagerade,

pålästa och drivande.

Byggherren anser även han att ju mer kunskap och erfarenheter en entreprenör har desto

tryggare känner sig byggherren i sin roll. Då kan parterna tillsammans diskutera fram

vinnande koncept och lösningar. Däremot bör parterna se upp med okunskap så att inte avtal

blir felaktigt formulerade och skrivna och skapar en grogrund för oenigheter.

4.2.4 Vem är byggherren?

Entreprenörerna och byggherrarna har i intervjuerna själva fått chansen att beskriva den roll

som de anser att byggherren har under byggprocessen, och varför. Under intervjuerna

upptäcktes att entreprenörerna har en väldigt tydlig bild av byggherren och hans

ansvarsområden. Vid intervjuerna svarade entreprenörerna ofta med få men mycket tydligt
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beskrivande ord. Det fanns dock enstaka skillnader i synen på byggherren, men bilden av

byggherren är mycket lik de andras för samtliga entreprenörer. Ett flertal entreprenörer ser

byggherren som betalaren av byggprojektet och en samarbetspartner som man tillsammans

skall arbeta med för att nå ett långsiktigt mål. Byggherren är även den person som

entreprenören skriver avtalskontrakt för det utförda arbetet med. Byggherren beskrivs även av

flera av entreprenörerna som kravställaren för byggprocessen där byggherrens roll är att veta

hur han vill att slutresultatet ska vara och se ut, och varför det skall byggas på det önskade

sättet. Byggherren måste under byggprocessens gång tydligt visa vad han vill att

entreprenören ska använda för slags strategi för bygget och hur byggherren beskriver sin egen

roll. För entreprenören känns det även tryggt om byggherren tydligt visar att byggherren vill

arbeta tillsammans med entreprenören och att man tillsammans når gemensamma mål.

Byggherrarnas syn på sin egen roll var även den väldigt beskrivande. Beskrivningen som jag

fick från byggherrarna var att de var de personer som var högst ansvariga för byggprocessen.

De såg sig även som en slags samordnare och ledare för byggprocessen där även betoningen

på ansvaret återigen var påtaglig.

Byggherrarna beskrev sig även som en slags motor som förde bygget framåt. Denna fråga

skiljde sig dock något från en byggherre till en annan. Vissa byggherrar som anlitade

konsulter lade över den drivande rollen på dessa medans andra själva ville föra byggprocessen

framåt. Något som alla byggherrar ansåg var att det inte finns någonting som kan ändra på det

faktum att det alltid är de som byggherrar som är ytterst ansvariga för alla byggprocessens

delar trots att de inte är kunniga på alla processens delar. Dagens lagstiftning säger att det

alltid är byggherren som är ansvarig och skyldig att kontrollera genomförandet av

byggprocessen samt att ha en kontrollplan20.

Byggherren är även alltid ansvarig för sina byggnationer, både under byggnationens gång och

efter att den är klar. Byggherrarna får då på det sättet ett ansvar för att kontrollera

entreprenörerna de anlitar. Det är viktigt att entreprenörerna följer rådande lagstiftning samt

alla säkerhetsföreskrifter på arbetsplatser och att entreprenörerna har korrekta försäkringar

samt att de utför ett försäkringsgrundande arbete. Vissa byggherrar kände att detta ansvar var

för tungt att bära ensam.

20 PBL 10 kap, 1§, 2 pkt
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4.2.5 Vad är det i byggprocessens samarbete med byggherren som förvånar entreprenörerna?

Det finns vissa saker som entreprenörerna anser förvånande vid samarbeten med byggherrar.

En sak som en av entreprenörerna lagt märke till var att många mindre byggherrar är mindre

bra på samordningen av bygg- och samarbetsprocessen. Något som innefattas i detta är även

att det blir för få byggmöten. Byggmöten där de olika processerna genomarbetas, och där alla

entreprenörer får komma med lägesrapporter och frågor. Många byggherrar har svårt för att

låta en konsult ta över styrningen av arbetet och vill ”hålla i alla trådar” själva. De är rädda för

att tappa kontrollen över vad som sker. Detta anser entreprenören ibland kan vara förståeligt

för en byggherre som inte utfört så många byggprojekt – tyvärr kan detta beteende dock ligga

till grund för ett mindre bra slutresultat.

Andra entreprenörer har uppmärksammat att det under projekteringsstadiet diskuteras

betydligt mer om den teknik som skall användas under byggprocessen, än vilken funktion det

färdiga bygget skall ha. Det kan ibland leda till onödigt höga kostnader. Entreprenören anser

att diskussionen snarare borde handla om vad det egentligen är som kunden i slutändan

eftersträvar med den färdiga produkten. Entreprenören tror att en kontinuerlig dialog och

gemensamma mål är en stor framgångsfaktor för byggprocessen. För entreprenören är det av

stor betydelse att entreprenören i ett tidigt skede får vara med i själva planeringsstadiet och

påverka bygget.

Vissa byggherrar kan känna en besvikelse över att det för dem känns som att samarbete inte

prioriteras. Detta på grund av att entreprenören är dålig på att informera om anledningen till

varför de gör de val av råmaterial som de gör. Det saknas en förståelse från byggherren i vissa

frågor som de önskar att entreprenören förstod och kunde förklara och tillsammans skapa en

högre förståelse för. Byggherrar känner även en frustration över att entreprenören inte lägger

ner mycket engagemang i samarbetet på grund av att byggprocessen är en tillfällig arbetsform

där partnerskapet inte är långvarigt. Entreprenören kan även ha flera byggprocesser samtidigt

och hinner därför inte engagera sig i alla – vilket byggherren känner påverkar byggprocessens

samarbete.
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4.2.6 Når man bäst resultat genom konkreta avtal?

För alla entreprenörer jag talat med har betydelsen av nedskrivna dokument och avtal varit av

stor betydelse. Däremot ligger entreprenörens fokus mer på att samarbetet mellan parterna ska

flyta på bra och att byggherren eller entreprenören helst inte ska behöva återkomma till

avtalen för att reda ut tvister eller oegentligheter. Självklart ska många delar som innehåller

detaljerade koder och beskrivningar gå att läsa i avtalen och de ska vara till för att guida

entreprenören och byggherren igenom byggprocessen – inte fungera som en piska för att

forma samarbetet.

Både entreprenörerna och byggherrarna jag talat med anser att det är bäst om man har så

många moments utformningar bestämda från början som möjligt, att man skriver ner det som

blivit överenskommet i avtal. Avtal är bra att ha om parterna i vissa fall blir oense.

Kommunikationen mellan entreprenören och byggherren menar många entreprenörer och

byggherrar är ”A och O”, och bidrar till att samarbetet går lätt. En viktig del av samarbetet är

att det finns en öppenhet mellan parterna där båda kan berätta hur de vill att arbetsprocessen

ska se ut.

Det är också viktigt att både byggherren och entreprenören innehar den kunskap som krävs

för att ansvara för en byggprocess, på så sätt kan man enligt entreprenören undvika

oegentligheter och att avtalens betydelse inte står i centrum. Det är även enligt många

entreprenörer viktigt att både byggherren och entreprenören vet vad de vill få ut av samarbetet

och vilket mål de gemensamt strävar efter.

4.2.7 Skiljer sig mötena med byggherrarna åt i förhållande till vilken slags byggherre det är?

Entreprenörerna beskriver hur det är en stor skillnad mellan olika byggherrar. I mina

intervjuer har vi talat om byggherrar i form av privatpersoner, företag och kommuner.

Entreprenörerna anser att olika byggherrar har olika erfarenheter, kunskaper och förståelse för

hur entreprenörer arbetar. Detta måste entreprenören ha överseende med och respektera.

Det finns en stor skillnad mellan att samarbeta med privata byggherrar och kommunala

byggherrar. Kommunala bolag har mer styrda upphandlingsregler medan de privata bolagen

kan vara mer självbestämmande. Privata bolag kan också ta andra beslut, där en större
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betoning på erfarenheten som grund för besluten, ligger som bakgrund. Privata bolag har

oftast också hjälp av konsulter medans kommunala bolag brukar ha särskilda avdelningar för

byggnationer.

4.2.8 Är ”vi och de” – känslan förändringsbar?

Entreprenörerna beskriver att det är ytterst viktigt med gemensamma uppfattningar och mål i

arbetsprocessen. Tydlighet är av största vikt. Entreprenörerna hänvisar mycket till tidsplanen

eller tidsschemat som alla entreprenörer måste följa för att inte bygget skall drabbas av

förseningar. Entreprenören påpekar även att beslutsfattningar inte får dra ut på tiden. Desto

mindre tid som byggentreprenören har på sig att färdigställa de fattade besluten, desto sämre

blir resultatet. Alla aktörer/entreprenörer måste veta sin plats under byggprocessen. Vem gör

vad? När jag ska jag vara på plats? Vad gör jag och vad gör jag inte? För att återkoppla till

tidsplanen så är detta viktigt på grund av att det vid förseningar från en entreprenör påverkar

nästa entreprenörs arbete. Då kanske nästa entreprenör är tvungen att starta tre veckor senare

än beräknat, vilket då påverkar den första entreprenörens tidsplan spricker och samarbetet till

byggherren påverkas negativt. Därför är det viktigt att när förseningar sker meddela

byggherren och föra en ständig kommunikation. Byggherren måste gå in och styra och visa

sig auktoritär och kunnig att reda ut problem.

Entreprenörerna jag talat med anser att ”vi och dom”-känsla är tydlig i alla byggprocesser.

Man kan aldrig komma ifrån att det i slutändan av processen är en part som ska betala för det

utförda arbetet och en annan som har utfört det. Ju tidigare en entreprenör kommer in i

byggprocessen, desto mindre blir dock ”vi och dom”-känslan. Entreprenören vidhåller dock

att parterna under processens gång måste se bortom det och arbeta tillsammans för att uppnå

ett gott och hållbart resultat.

Byggherrarna stämmer in i entreprenörernas syn på rollerna, där en är beställare och en är

utförare. För dem är det mycket viktigare att inte rollerna kommer så nära varandra, vilket

däremot entreprenörerna anser vara en viktig faktor. Byggherrarna vill genom ett nära arbete

försäkra sig om att skapa en god relation med tillit och respekt där god arbetsmoral och

ärlighet ligger i framkant av samarbetsprocessen. Entreprenörerna anser att man genom att

arbeta tillsammans kan skapa ett gott resultat och att rollerna ibland kan gå hand i hand. Vissa

av entreprenörerna jag talat med arbetar med partnering där samarbetet är mycket nära under
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upphandlingsprocessen. Den framställs som en relation med ”öppna kort” om ekonomi och

strategi.

4.2.9 Betydelsen av samordning och gemensamma mål?

Många av entreprenörerna känner inte att ändrade beställarkrav har stor påverkan på

byggprocessen, så länge som de sker innan byggprocessen startat. Entreprenörerna är dock

oense om i vilken grad ändrade beställarkrav påverkar byggprocessen om byggherren

meddelar dem då byggprocessen är i full gång. Entreprenörerna anser att byggprocesser sällan

löper från början till slut utan en enda ändring. Då är det viktigt med framförhållning i

planeringen så inte tidsschemat spricker. Följder som påverkar parterna reds ut med hjälp av

att entreprenören och byggherren kontrollerar de förutsättningar som parterna hade innan

ändringen kom till.

Ansvaret för samordningen av byggprocessen ligger enligt både entreprenören och på

byggherren. Däremot kan byggherren anlita en samordnare/arbetsledare som ansvarar för

samordningen av byggprocessens alla delar. Mindre företags byggherrar kan i detta skede

känna tvivel över att låta en samordnare hålla i hela byggprocessen, många vill veta vad som

sker. Där är det viktigt med många möten mellan byggherren och samordnaren. Vissa

entreprenörer håller själva i samordningen då de blir upphandlade för att ansvara för hela

byggnationer. I dessa fall har entreprenören egna platschefer och arbetsledare. För byggherren

är det viktigt att samordnaren finns på plats på bygget så mycket som möjligt. Skulle

samordnare vara frånvarande under kritiska moment så kan ibland planeringen och

färdigställandet av särskilda delar av byggprocessen fallera. Samordningen påverkar även

tidsschemat för byggprocessen. Om vissa delar i byggprocessen försenas så påverkas nästa del

och så vidare, detta kan skapa en negativ spiral som påverkar det färdiga bygget.

För att samordningen skall flyta på så bra som möjligt är det bra att hålla många och täta

byggmöten mellan byggherre, samordnare och entreprenörer. Byggmöten skapar även en

teamkänsla som stärker samarbetet samt att alla aktörer lär känna varandra. Det är även viktigt

att planera hur all information skall distribueras och nå ut till samtliga aktörer under

byggprocessen.
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4.2.10 Ställer entreprenören högre krav och förväntningar på byggherren ju större och mer komplex
byggprocessen är?

De entreprenörer som jag träffat anser inte att mer komplexa eller stora byggnationer ändrar

entreprenörens förväntningar på byggherren. Entreprenören förväntar sig alltid att byggherren

är införstådd i vad byggprocessen kräver av byggherren och att byggherren besitter den

kunskap som krävs. Entreprenören förväntar sig även att byggherren är införstådd i att alla

beslut som byggherren tar får konsekvenser men att det då krävs kunskap från byggherrens

håll att parera dessa beslut. Innehar byggherren den kunskap som krävs så känner sig

entreprenörerna säkra och trygga med samarbetet.
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5 Tidigare efterforskningar i ämnet

Examensarbetets teoretiska del är grundlagt på ett flertal teorier, där valet av teorier är grundat

på det empiriska materialet. Bland annat återspeglas betydelsen av att reflektera över hur

historien påverkar samarbetet mellan entreprenören och byggherren idag. Anledning är för att

kunna skapa en bild av varför samarbetet ser ut som det gör och även hur vi ska tackla och om

det behövs, förändra arbetssätten. Innebörden av att diskutera frågan om en fungerande

samverkan är också den viktig att ta upp med anledning av att parterna i byggbranschen måste

kunna utreda på vilket sätt de ska interagera med varandra, för att uppnå maximal

tillfredsställelse i samarbetsprojekt. Till sist presenteras byggbranschens kultur. Anledningen

till att detta bedöms som en viktig faktor är för att företagskulturen påverkar hur ett företag

arbetar med andra företag. Hur kommunicerar entreprenören med byggherren? Vad beror det

på? Hur påverkar kulturen i branschen samarbetet? På grund av ovan beskrivna anledningar

anser jag att de valda teorierna är viktiga att diskutera i examensarbetet.

Fernströms forskningar beskriver betydelsen av samverkan för framgång i bygg- och

fastighetsbranschen21. Fernström utreder hur vi kan bygga långsiktiga samarbeten mellan

olika intressenter i bygg- och fastighetsbranschen baserat på ömsesidigt förtroende?

Fernström menar att det krävs en öppenhet och en grundinställning som baseras på att inte

smålura varandra. Jag har valt denna teori baserat på att jag tror att det är en mycket bra teori

för att kunna nå ett gott framtida samarbete mellan entreprenör och byggherre med lyckade

och hållbara resultat i byggprocessen. Fernström påpekar även att för att lyckas med hans

teori krävs det att byggherren får en ökad förståelse för nya arbetskoncept.

Sällström och Härngren påvisar vilka kritiska fenomen som är viktiga att erinra sig om som

entreprenör och byggherre under byggprojektets gång22. Bland annat så beskriver de hur det

pga snäva tidsmarginaler inte finns tillräckligt med utrymme att reflektera över händelser som

uppstår i byggprocessen. Författarna pekar även på ofullständiga riskanalyser, målbilder samt

otillräcklig kommunikation mellan flertalet av de inblandade parterna i byggprocessen.

21 Fernström.G, 2003, Ett epokskifte – samverkan för framgång i bygg- och fastighetsbranschen, sid.22
22 Sällström.C, Gärngren.G, 2009, Att utveckla teamkultur i byggprocessen, sid 13
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5.1 Betydelsen av samverkan i byggprojektet

5.1.1 Historiens påverkan

Det är få aktörer inom den svenska byggbranschen som inte instämmer i påståendet om att

byggbranschen de senaste årtionden har gått igenom ett flertal större förändringar. Enda sedan

fastighetskrisen vid 1990-talets början har byggbranschen genomgått flera olika stadier av

förändringar. Det som Fernström talar om var den konjunkturnedgången och

strukturomvandling som kring 1991 skedde parallellt i den svenska byggbranschen.23 Åren

som följde efter fastighetsbranschen har genomgripande reformerat företagen i bygg- och

fastighetsbranschens arbetssätt. Den största förändringen är att planering och byggstyrning

åter igen har kommit att bli ett för företagen framgångsrikt arbetssätt. Detta har lett till att

byggföretag och fastighetsbolag på ett mer professionellt sätt bättre kan styra sina

byggprojekt. Företagen lägger större vikt på planering och förberedning innan byggstart.

Vilket i sin tur har resulterat i kortare byggtider och färre byggfel vid slutbesiktningar.24

Företag idag prioriterar i högre grad att det ska bli ”rätt från början”.

En mindre bra påverkan som krisen hade på branschen var att höjningen av antalet inblandade

aktörer i byggprocessen, med fler och ökande insatser och procentpålägg, skapar obehövliga

gränskostnader där kundens intressen tyvärr inte prioriteras. Däremot har kunderna tack vare

detta kunnat dra fördel av detta och spela ut leverantörerna mot varandra.25 Dessa

förhållanden är inte hållbara i längden utan måste bearbetas av alla aktörer i bygg- och

fastighetsbranschen så att förhållandet kan vara mer långsiktigt och där samverkan och

lönsamhet står i fokus.

Något som bör nämnas men som inte kommer betonas i detta arbete är branschens dåliga

stämpel på sig om att vara en problemsektor med byggfusk och sjuka hus som efterföljd26.

Detta är en syn på byggbranschen men här förtydligas branschens möjligheter att utvecklas

framåt. Trots historiens både negativa och positiva påverkan på branschen är det viktigt att

hela tiden påvisa att branschen arbetar framåt. Entreprenörer och byggherrar arbetar mer och

23 Fernström. G, 2003, Ett epokskifte – samverkan för framgång i bygg- och fastighetsbranschen, sid 7.
24 Ibid
25 Ibid, sid 8
26 Betänkande av byggkommisionen, 2002, Skärpning gubbar!, SOU 2002:115



Sida | 35

mer för att förebygga svart arbetskraft som ett led i sin egen utveckling27. Det finns dessutom

ett intresse från branschorganisationer inom byggsektorn att främja forskning kring

byggbranschen i form av tävlingar med examensarbeten28. Även inom

fastighetsägarföreningens medlemmar uppmuntras satsningar på forskning kring

fastighetsägande och teknisk utveckling29.

5.1.2 Samverkan för kundrelationer

För att inte bygg- och fastighetsföretag skall drabbas så hårt av kundrelationer i dessa tider av

studsmattehoppande räntelägen är samverkansprocesser av högsta prioritet. Det är viktigt att

företagen satsar på sin huvudverksamhet och införskaffar stabila kund- och

leverantörsrelationer.30

Man ska försöka skapa långa och förtroendefulla förhållanden och lämpligen samverka med

kunden för att skapa större kundlojalitet. Det som är viktigt att komma ihåg är att alla företag

både är kund och leverantör. Vad företag ska fråga sig själva är hur de kan skapa långsiktiga

samarbeten mellan flera olika parter i bygg- och fastighetsbranschen som är grundat på

ömsesidigt förtroende? Fernström anser att för att ett sådant förhållande ska komma till stånd,

krävs uppriktighet, anpassbarhet och en inställning till den andra parten att aldrig småluras.31

Det är viktigt att ledarna inom byggbranschen tar sitt ansvar och fortsätter påbörjade projekt

med att byta tankesätt och infallsvinklar i sitt ledarskap. Ledarna bör tänka på den samlade

organisationen och vad som är bäst för både dess anställda och framtida, kommande

relationer32.

Förutsättningen för att samverkan ska kunna uppstå mellan två eller flera parter är att etik och

moral finns som en grund i alla samarbeten. Det måste finnas en renodlad önskan att verka i

koalitioner och nätverk där man inte byter partner mellan varje projekt utan samverkar under

en längre period. Detta förstärker banden mellan samtliga aktörer i byggprojekten. Man bör

även försöka finna de rätta samverkansformerna för just det egna företaget. Där kunden sätts i

27 Artikel, Entreprenör, nr 3, 2011, Krafttag mot svartjobb, sid 56
28 Artikel, Byggindustrin, nr 17, 2011, Full pott för skåne och LTH, sid 32
29 Artikel, Fastighetstidningen, nr 4, 2011, Årets bästa uppsats, sid 71
30 Fernström. G, 2003, Ett epokskifte – samverkan för framgång i bygg- och fastighetsbranschen, sid 12
31 Ibid, sid 13
32 Moss-Kanter, Adding Values to Valuations: Indra Nooyi and Others as Institution-Builders, blog hbr.org
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fokus33. Vikten av samverkan är precis som vid arbetssamarbeten även betydelsefull för alla

av samhällets fungerande organ som arbetsförmedlare och försäkringskassa, för en

välfungerande stat34.

5.1.3 Områden och mål

Vad är det då för nödvändigheter i samverkansprocessen som företag behöver fokusera på för att öka

förståelsen för byggbranschen som en industriell bransch med unika relationer och samarbetskulturer?

Nedan kommer jag att fokusera på att beskriva dessa områden och ge en förståelse för dessa.

Genom att arbeta med planering och projektering i mycket tidiga skeden i byggprocessen gör att

byggherren/kunden får mer valuta för sin investering. Detta genererar även låga livscykelkostnader för

kundens slutprodukt, vilket påverkar hur snabbt eller om kunden överhuvudtaget får igång

byggprocessen. Genom att entreprenören/leverantörer i ett tidigt skede kan bidra med erfarenheter och

kunskaper för att få till bästa tänkbara lösningar både effektiviserar och sänker processkostnaderna.

För att lyckas med samverkansprojekt krävs att parterna hyser ett stort förtroende för varandra och att

man tillsammans arbetar för att uppnå långsiktiga relationer och samarbeten. Många företag skapar på

dessa sätt team i arbetslagen och får genom upprepade relationer ett bättre samarbete. Motsvarande

samarbete är när byggherren hela tiden anlitar nya entreprenörer och nya team hela tiden uppstår där

det kan vara svårt att känna sig som en i gruppen för de medverkande entreprenörerna. Eva Nygren,

VD för SWECO Sverige, menar att hon i hennes branschsituation uppmärksammat att ingenjörer och

arkitekter nu sitter närmre varandra än tidigare och arbetar mer integrerat. Detta menar hon har ökat

till en ökad respekt för branscherna samt att gamla fördomar raserats35.

För att kunna omstrukturera byggandet måste ett fokus ligga på projektering och planering av

byggprojektet. Detta för att förkorta ner byggtider och effektivisera byggmomenten. Ett sådant arbete

effektiviserar även tidsåtgången för själva byggprocessen då den startar. Vilket medför minskade

utgifter och att man lättare undviker projekteringsfel som uppkommer vid byggprocessen.

Även antalet aktörer i byggprocessen påverkar samverkansprocessen. Totalt färre aktörer involverade i

ett projekt leder till att kostnaderna sänks. Här gäller det att skapa ramavtal med leverantörer för tex

inköp av byggmaterial för att effektivisera kostnaderna.

33 Fernström. G, 2003, Ett epokskifte – samverkan för framgång i bygg- och fastighetsbranschen, sid 15
34 Artikel, Östgöta Correspondenten, 2008-05-21, Samverkan som förenklar

35 Artikel, Byggindustrin, nr 19, 2011, Disciplinerna har närmat sig varandra rejält, sid 18
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Att använda sig av samverkan betyder även att företagen lättare kan hjälpa till med att avlasta

platschefen arbetsuppgifter. Platschefens roll har under årens lopp blivit allt mer komplicerad där

samordningen av byggprocessens delar blivit allt mer viktig. Platschefen behöver därför ofta hjälp

med detta arbete och en samverkansprocess underlättar det arbete som platschefen ansvarar för.

Byggbranschen är i särklass den bransch som tydligast visar hur aktörerna pressar priser för att

ekonomiskt sätt skapa en lönsam process. Samverkansarbete göra att alla aktörer skapar mer

lönsamhet för det egna företaget genom att samtliga parter får vara med och effektivisera processen.

5.2 Kritiska moment under byggprocessen

Jag kommer i detta kapitel att diskutera Catarina Sällström och Göran Härngrens

efterforskningar kring den struktur som byggprocessen har och de kritiska moment som alla

byggprojekt ställs inför.

Byggprocesser är inte alls så mycket annorlunda från att leda företag. Både företag och

byggprocesser måste för att nå framgångsrika mål, bedrivas enligt tidsscheman och med stor

produktivitet. Människorna som arbetar i byggprocessen måste även känna en glädje och

energi att utföra sitt arbete. På så sätt uppnås ett lyckat samarbete och framgångsrika

projekt.36

Byggprojekt bedrivs som många känner till i ett högt tempo med snäva marginaler och

tidsbrist. Detta kan vara anledningen till att det inom de flesta byggprocesser inte finns tid

över för att reflektera över situationer som uppkommer genom projektets gång. Effekten av

detta snäva tidsschema blir att reflektioner över missförstånd och uppkomsten av problem

samt hur de löstes, kommer först när problemet är löst. Lösningarna till dessa problem blir

ofta beslutade om med kort tidsmarginal vilket gör att alla beslut inte blir de bästa. Parterna

inom byggprojektet diskuterar endast symptomen av vad det var som gick snett – vad var det

som hände? Det är inte ofta som man diskuterar – vad hade vi kunnat göra för att undvika

detta? Vad ska vi tänka på till nästa gång?37

36 Sällström.C,/Härngren.G, 2009, Att utveckla teamkultur i byggprocessen, sid 13
37 Ibid, sid 14
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5.2.1 Moment som behöver förbättras

Det finns flera olika stadier med arbetsmoment i byggprocessen som behöver förbättras.

Några av vilka som är rent kritiska för byggprocessens framgång.

Den första punkten där parterna i byggprocessen skulle kunna fokusera på samtal om

förbättring är vid riskanalyserna. Under en byggprocess genomförs löpande ett flertal

riskanalyser för bland annat arbetsmiljö. Däremot läggs alldeles för lite fokus på hur

människor i projektet arbetar tillsammans och i vilken miljö de gör det, samt hur den skulle

kunna förbättras för ännu bättre resultat. Genom att utöka riskanalyser med frågor kring

människors samarbeten skulle problemfrågor som under processens gång ”dyker upp” kunna

minimeras.38 Diskussioner om de anställdas arbetsmiljö har genom åren gått från att fokusera

på exempelvis säkerhet kring byggställningar till att utökas med frågor kring god stämning på

arbetsplatsen39.

En annan viktig del att belysa är att entreprenören och byggherren måste ha samma slags

målbild av hur arbetet skall löpa och sluta. Vilket gemensamt mål parterna skall ha. Däremot

har Sällström och Härngren i sina efterforskningar upptäckt att även om vissa entreprenörer

och byggherrar är måna om att så kallade ”öppna böcker” är av stor betydelse för att lyckas

med projekt så är detta inte alltid fallet. ”Målarbetsprocessen har inte varit tillräcklig, de

gemensamma målen har inte varit entydiga, inte tillräckligt tydligt formulerade och dåligt

kommunicerade för att få fullt genomslag i form av gemensamma ageranden”. 40

Ett annat moment som bör förbättras är hur information distribueras till parterna i processen.

Ofullständig och dålig information i byggprocessen leder till svårigheter att arbeta i olika

byggprojekt. Vid dålig kommunikation är det även mycket energi och tid som försvinner från

det som är viktigare än att rätt information ges ut i rätt tid och till rätt person. Dålig

kommunikation kan även leda till missförstånd mellan parterna vilket kan medföra att vissa

byggprocessdelar får göras om och kostar mer pengar som spräcker tidsschemat och

38 Sällström.C,/Härngren.G, 2009, Att utveckla teamkultur i byggprocessen, sid. 14
39 Artikel, Östgöta Correspondenten, 2007-08-24, Glada gubbar måste få kosta
40 Sällström.C,/Härngren.G, 2009, Att utveckla teamkultur i byggprocessen , sid 15
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budgeten. Dålig kommunikation är alltså en enkel grund för att irritation ska uppkomma

mellan entreprenören och byggherren.41

Dagens förhöjda antal av komplexa och humankapitalkrävande byggnadsprojekt medför att

stödresurser för huvudaktörerna i projekten minskar. Över huvudtaget ges det allt mindre

resurser till det operativa arbetet som krävs i en byggprocess. På dagens byggplatser ställs det

höga krav på projektledaren att han även förväntas organisera de människorelaterade frågor

som uppstår på alla arbetsplatser. Ett exempel är en grupp av människor som inte fungerar

tillsammans eller där frånvaron av kommunikation lett till missnöjda arbetare. Ofta räcker inte

projektledarens kompetens till för dessa frågor utan sätts åt sidan för mer överhängande

problem som budgetfrågor och tidshantering. Det ”korridorsnack” som blir följden skapar i

sin tur höjda produktionsförluster.42

En annan sak som bör belysas är betydelsen av teamfunktionen i byggprocessen.. Då projektet

har förlorat sin utarbetade teamfunktion där gruppmedlemmar börjar arbeta som individer

istället för att arbeta tillsammans i byggprojektet förlorar gruppen den framgångsfaktor den

har för att nå sitt gemensamma mål. Under arbetets gång bör ett teamkontrakt ingås där

parterna informeras om de viktiga krav och förväntningar på samarbetet för respektive part i

projektet.43

De två allra viktigaste kritiska momenten i byggprojekt är enligt min egen åsikt de fenomen

som involverar arbetsorganisation och ledarskap. En otydlig arbetsorganisation skapar

förvirring i byggprojektet. Oklara regler för vem som ansvarar för vad, och vem som har vilka

befogenheter skapar ineffektiva organisationer. Både byggherren, entreprenören och

leverantören vill veta vem det är som har makten och ansvaret för olika delar av

byggprocessen. Det är inte alltid en och samma person.44 Denna fråga påverkar även frågan

om ledarskapet i byggprojekt och organisationer. Ledarskapet ska utövas med överblickar

både på processens yttre och inre nödvändigheter. Många ledare inom byggbranschen innehar

en stor kompetens där ledarskapet under byggprojektets gång hela tiden blir beprövat. Att

vara ledare i byggprojekt innebär både mycket fokus på de yttre frågorna men som ledare

41 Sällström.C,/Härngren.G, 2009, Att utveckla teamkultur i byggprocessen, sid 16
42 Ibid, sid 17
43 Sällström.C,/Härngren.G, 2009, Att utveckla teamkultur i byggprocessen, sid 17
44 Ibid, sid 18
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måste man komma ihåg de mjuka lite mindre frågorna som ofta har större betydelse för

projektet än vad aktörerna först tror.45

5.3 Branschkulturen

Sällström och Härngren beskriver hur ”kulturen sitter i människorna”. Hur man ska bete sig

för att bli befordrad i företaget? I vilka situationer agerar de mest betydelsefulla personerna

inom företaget? Vilka arbetsprestationer är det som uppskattas och uppmärksammas i

företaget?46

Vad vi lär oss är alltså att det inte är företag i sig som skapar kulturen genom normer och

regler, utan hur människorna beter sig som sätter grundstolparna för branschkulturen.

Självklart påverkar starka företag eller projektsnormer där företagsledningen tydligt har

utstakat hur de vill att de anställda/medverkande ska bete sig mot varandra, kunder och

leverantörer. Däremot är det min personliga åsikt att det är de normer och värderingar som

finns gömda under dessa utåt sett perfekta regler, som är de mest intressanta.

Tidigare undersökningar på byggherrens ansvar förtydligar betydelsen av att komma ihåg att

det är byggherren som har det fulla ansvaret för byggprocessen. Det är därmed han som skall

införskaffa entreprenörer för att byggprocessen ska kunna genomföras47 . Efter att det skett

måste bägge parterna arbeta tillsammans för att nå ett slutgiltigt resultat.

Nedan har jag utan betydelse av ordning, skapat en bild som visar tydliga karaktärsdrag och

kulturella synsätt i byggbranschen.

45 Sällström.C,/Härngren.G, 2009, Att utveckla teamkultur i byggprocessen, sid.19
46 Ibid sid 23
47 Vennström. A, 2008, The construction client as a change agent, sid 13
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5.3.1 Utmärkande kulturdrag

Figur: Författaren

Figuren ovan beskriver ett flertal av byggbranschens kulturdrag som nedan kommer att

diskuteras. Ett av de första områdena som bör belysas och där företag engagerar sig med både

tid och pengar, är fokuset som läggs på teknik, ekonomi och logistik. Självklart är det så att

mycket engagemang bör läggas på dessa frågor då det är just de som påverkar framgången för

företag i byggbranschen. Även på utbildningsnivå måste dessa frågor debatteras. Däremot

faller frågor som rör samarbete mellan parter och kulturella skillnader och arbetsätt ”mellan

stolarna”, och blir lätt bortglömda. Dessa så kallade ”Human Relations”-frågor läggs i stor

grad över på projektledaren som jag nämnde under kapitel 5.2.1. Projektledaren är och bör

dock inte vara kvalificerad för detta, då det inte är hans uppgift att ansvara för

personalfrågor.48

Ett annat område som behöver lyftas fram är branschens benägenhet till att uppmuntra en

stark och snabb handlingskraft. Med det menar Sällström och Härngren att det är bra att

kunna hantera problemlösningar och beslutstagande snabbt, men att det också är viktigt att

reflektera över hur en situation över en längre period för att undvika att den uppstår igen.

Istället för att enbart behandla verkan av händelsen. Ett sådant beteende betyder också att

beslut som kanske blir tagna för snabbt leder till i längden dåliga resultat, vilket skapar

omkostnader och förseningar 49

48 Sällström.C,/Härngren.G, 2009, Att utveckla teamkultur i byggprocessen, sid. 26
49 Ibid, sid 26-27
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En annan vanligt förekommande del av byggbranschens kultur är att det vid

problemsituationer skapas ett slags ”syndabocksletande”. Exempel på frågor som dyker upp

är ”vem eller vilka som har skuld till den uppkomna situationen? Vem har minst skuld?50

Slutligen vill jag även nämna att byggbranschen under de senare decennierna har berikats med

fler och fler kvinnor på olika befattningar. Kvinnor representeras nu på flera håll i

byggbranschen, från snickare till byggledare. Däremot så står de manliga normerna kvar, och

det i många, men inte uteslutande fall, så att kvinnor har anpassat sig efter ”spelreglerna” i

den mansdominerade byggbranschen.51

Flera aktörer i byggbranschen anser att det ingår i byggherrerollen att sätta en typ av

värdegrund för hur aktörerna ska samarbeta i ett projekt. Byggherren skall tydligare visa

vilken slags kultur som ska gäll för just deras projekt och vilka attityder och värderingar som

ska genomsyra samarbetet.52

50 Sällström.C,/Härngren.G, 2009, Att utveckla teamkultur i byggprocessen,, sid 27
51 Ibid
52 Sällström.C,/Härngren.G, 2009, Att utveckla teamkultur i byggprocessen, sid 32
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5.4 Byggprocessen som arbetsform

En byggprocess kan i många anseenden liknas vid ett projekt i dess arbetsform. Det har länge

funnits samband mellan projekt som arbetsform och sättet man lägger upp byggprocesser.53

Två exempel på likheter är, för det första att både byggprocessen och projektarbetet kräver

tillfälliga organisationer som sedan avvecklas när processen/projektet är slut. För det andra så

måste arbetet både i projektet som arbetsform och byggprocessen gå från idé via handling och

sedan nå ett slutresultat under ett utvecklingsarbete. De är båda resultatorienterade

arbetsformer.54

En annan likhet är att byggprojekt precis som andra projekt är avgränsade till att bestå under

en viss period, det har ett tydligt utstakat mål och ska ses som exklusivt i sitt slag. Ofta

engagerar det ett större antal människor med olika kunskaper och erfarenheter, som alla har

tydliga direktiv och ansvarsområden. Det kräver även en projektorganisation som för

projektet/byggprocessen framåt och skall slutligen skapa en förändring av något slag.55

En betoning läggs även på betydelsen projektets planering. Då projekt kan vara mycket

kostsamma, som i byggprojektens mening så är det viktigt att under

planeringen/upphandlingsfasen av projektet ställa sig vissa frågor. Exempel på några frågor är

vilket huvudproblem man ska lösa? Vilka som ska medverka i projektet samt kostnaden för

projektet56.

Projekt och byggprocesser har även som likhet genomgången av olika faser och delar. I likhet

till byggprocessen så kännetecknas projektarbeten av bestämda budgetar och tidsramar för

utförande. Det underlättar för utförarna i projektet samt projektkostnaderna om budgeten och

tidsplanen är bestämd innan projektet startar57.

Det finns i alla projekt många förväntningar på projektledaren, som i detta examensarbete kan

liknas med byggherren. Det bästa är att redan under initieringsfasen/upphandlingsfasen av

53 Holmberg. U/ Næssén.L-O, 1995, Projektarbetets grunder, sid 10
54 Carlson.H/Nilsson.A, 2002, Arbeta i projekt!, sid 11
55 Holmberg. U/ Næssén.L-O, 1995, Projektarbetets grunder, sid 10
56 Ander.I/ Karlsson.R, 1989, Bättre Projekt!, sid 28
57 Holmberg. U/ Næssén.L-O, 1995, Projektarbetets grunder, sid 25
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projektet diskutera vad medarbetarna har för förväntningar och hur de ser på

projektledarrollen58.

För att arbete i projektform skall bli framgångsrika är vikten av kommunikation av stor

betydelse. Ett framgångsrikt koncept är att tidigt under projektets startfas sätta upp en tydlig

bild av hur informationsflödet skall fungera så att inte viktig information till samtliga parter

försvinner. Det är även viktigt att hela tiden informera sin omgivning om förändringar som

sker i projektet59.

Det finns flera sätt att som nämnts ovan skapa den viktiga känslan av tillhörighet i

arbetsgruppen. En slags ”vi-anda” där medarbetarna arbetar bra tillsammans och på så sätt

utför ett bättre och för dem, roligare arbete. Ett exempel är att åka iväg till en annan plats än

där gruppen vanligtvis arbetar, för att skapa ny stimulans av idéer samt få nya arbetsmiljöer

som alstrar kreativt tänkande. Här gäller det även för projektledaren att vara en förebild och

ge medarbetarna en chans att tillsammans fastställa gemensamma mål. Ledaren ska också

fokusera på gruppens utveckling60.

Arbeten i projektformer är inte alltid det ultimata tillvägagångssättet för att uppnå mål och

resultat. Det finns delar som är viktiga att komma ihåg och fallgropar som kan försvåra

arbetsprocesser. Bland annat så kan är det svårt att samla all kunskaper på ett och samma

ställe. Dessutom kan projektarbetet leda till en gruppering av människorna i just den

organisationen som skapar svårigheter med kommunikationen till den större organisationen61.

Tydligt är att det finns mycket fog för diskussion. Frågor krig effektivisering och byggande är

i dessa dagar med lurande ekonomiska kriser högt prioriterad. Många högskolor, där

framtidens byggbransch nu får tar start bjuder oftare in till seminarier för att skapa en bild av

befintliga och nytänkande idéer kring byggbranschens nybyggande62.

58 Holmberg. U/ Næssén.L-O, 1995, Projektarbetets grunder, sid 50
59 Ibid, sid 86-87
60 Lööw.M, 2003, Att leda och arbeta i projekt, sid. 41
61 Holmberg. U/ Næssén.L-O, 1995, Projektarbetets grunder, sid 11
62 Artikel, Entreprenör, nr 3, 2011, Framtidens byggande på tapeten, sid. 58
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6 Resultat och tolkning

I detta avsnitt kommer jag att väva samman den empiriska utredningen med den teoretiska

sammanställningen av faktorer för byggbranschens arbetssätt. Detta för att beskriva

uppfattningar om hur entreprenörens och byggherrens samarbete fungerar, samt om det finns

något de kan göra bättre.

Genom att studera vissa av byggbranschens utvalda aktörer ser man ett tydligt mönster av

olika åsikter och resonemang som genomsyrar och ligger som grund för de utvalda aktörernas

arbetsramar inom byggbranschens. Något som kanske alla medborgare kan lära sig något av.

Men vad är det egentligen som har påverkat samarbetet mellan entreprenören och

byggherren? Vad bör parterna tänka på? Hur kan samarbetet fungera som bäst och hur har

entreprenörerna resonerat?

Det sammanlagda intrycket av intervjuerna tyder på att både entreprenörerna och

byggherrarna anser att generellt sett nära samarbeten med varandra i byggprocesser leder till

framgångsrika slutresultat63 .

Däremot finns det olikheter mellan hur entreprenören och byggherren ser på ett tätt

samarbete. Entreprenörerna anser att de för att på bästa sätt ska kunna bidra till processen vill

arbeta nära byggherrarna, komma in i planeringen i ett tidigt skede och vara med och styra

byggprocessen. Detta för att hålla nere påslagskostnaderna och för att samarbetet ska flyta på

så bra som möjligt. Byggherrarna anser att de vill arbeta tillsammans med entreprenörerna i

ett nära samarbete och gärna i ett tidigt skede. Däremot poängterar byggherrarna betydelsen

av att rollerna i byggprocessen inte bör komma varandra för nära, utan pekar på att

entreprenörerna och byggherren kan börja ta varandra för givet och att vikten för ömsesidig

respekt är viktig64.

Ömsesidig respekt och professionalism är något som både byggherren och entreprenörerna

anser har en betydande roll för samarbetet. Ömsesidigt förtroende är något som Fernström tar

63 4.1.2
64 Ibid
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upp som en betydande del för samarbetets framgång, han poängterar även vikten av att

parterna inte ”småluras” utan att det finns en öppenhet i kommunikationen mellan byggherren

och entreprenören65.

Det ömsesidiga förtroendet grundas enligt de empiriska efterforskningarna i stor grad på

tidigare erfarenheter av att arbeta tillsammans med en byggherre eller entreprenör. Fernström

beskriver även hur samarbetet till följd av fastighetskrisen i början av 1990-talet påverkats

genom att entreprenörernas procentpålägg och gränskostnaderna gentemot byggherrarna blivit

för höga lett till att byggherrarna kan spela ut entreprenörerna mot varandra. Detta är ett

ohållbart fenomen som begränsar samarbetet66. Detta har däremot lett till att mycket fokus

har lagts på projekteringsstadiet och att aktörerna vill slippa så mycket efterkostnader som

möjligt. Här beskriver också entreprenörerna att de gärna vill vara med i ett tidigt skede och

påverka planeringen67.

Empirin visar att både byggherren och entreprenören har en tydlig och överensstämmande

gemensam bild av hur deras vardera uppgift ser ut i byggprocessen. Både entreprenörerna och

byggherren anser att byggherrens roll är att ansvara för byggprocessen, bidra med de rätta

kunskaperna för att genomföra och ansvara för en byggprocess samt ansvara för betalning och

att byggprocessen hela tiden förs framåt. Varför finns det då ”krockar” och

samarbetssvårigheter, kommunikationsproblem?

Finns det en ”Vi och dom”-känsla mellan entreprenören och byggherren i samarbetet? Både

de entreprenörer och byggherrar jag talat med anser att det aldrig går att sudda ut den ”Vi och

dom”-känsla som ändå finns mellan parterna. I slutändan är det alltid en part som är beställare

(byggherre) och en part som är utförare (entreprenör). Däremot behöver inte det vara något

negativt. Tvärtom är det bra att båda parter vet sina roller och att arbetet förblir professionellt.

En allt för nära ”kompis -relation” kan förstöra ett samarbete68.

Entreprenörerna i mina intervjuer anser dock att vissa byggherrar har problem med

samordningen och att alldeles för få byggmöten hålls genom byggprocessen69. Byggherrarna

65 5.1.2
66 5.1.1
67 4.1.3
68 4.1.9
69 4.1.5



Sida | 47

jag talat med känner dock att entreprenörerna på grund av att byggprocesser ses som tillfälliga

organisationsprojekt inte lägger ner energi för att förbättra samarbetet70.

Det är något som inte stämmer. Från intervjuerna får jag veta att entreprenörerna anser att täta

och engagerade parter är viktiga för att samarbetet ska flyta på, men byggherrarna känner inte

att entreprenörerna anstränger sig för att vårda relationen på grund av att den är tillfällig. Var

är kommunikationen mellan de båda parterna. Kan det vara så att de båda vill åt samma starka

gemensamma samarbete men att de på grund av dålig kommunikation, tidsbrist eller

bristfälligt engagemang straffar sig själva?

Finns det sätt att försöka undkomma dessa svårigheter i samarbetet? Är det bästa att avtala om

hur byggprocessen ska genomföras eller vore det bästa om man slapp avtalen och kunde

samarbeta ändå? De byggherrar och entreprenörer jag talat med anser att skriva ner och måla

upp samarbetsprocessen i avtal är det absolut viktigaste och säkraste alla medverkande måste

göra. Fokus ligger dock för båda parterna på byggprocessen i sig med tidsschema,

säkerhetsföreskrifter, teknik och kvalitetsval samt besiktningar. Här är avsaknaden av att

avtala om hur samarbetet mellan människor ska ske mycket stor. Detta är något som jag tror

på grund av höga produktionskostnader och snäva tidsmarginaler för själva byggprocessen,

inte prioriteras. Härngren och Sällström beskriver hur man innan byggprocessen i själva

projekteringsfasen bör diskutera hur det gemensamma arbetet ska fungera, människor

emellan71 . Hur kan det komma sig att det i en bransch där parterna är noggranna och i många

fall experter på att avtala fram en hel byggprocess – glömmer bort att avtala och skriva ner

hur parterna ska interagera och samarbeta med varandra? Jag tror inte att det beror på att

viljan inte finns, utan att det är många andra faktorer som både byggherren och entreprenören

anser spelar en större roll. På grund av att det är stora förluster eller vinster av kapital som står

på spel. Man kan då fråga sig? Hur stor del av det kapitalet avspeglar sig i humankapital dvs.

människorna i processen?

Det är ofta som fokus på detta kommer fram vid projekteringsfel där ett slags

”syndabocksletande” uppstår. Vems fel var det? Varför hände det? Här är det viktigare att

70 4.1.5
71 5.2
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arbeta med föregående frågor i ett tidigt skede tex. varför hände det? Vad ska vi göra för att

förebygga att problemet uppstår i framtiden?72

Här är det lätt att ”Human-Relations” frågan kommer i skymundan till förmån för frågor som

teknik, ekonomi och logistik. 73

Mina intervjuer med entreprenörer visar att de önskar se en tydligare uppstyrning av

samverkansprocessen från byggherrens sida. Han ska se till att alla delar i processen

fungerar74. Byggherren är alltid ytterst ansvarig. Entreprenörerna vill bidra med en tidig och

gemensam planering av arbetet. Sker detta i verkligheten? Är det så att entreprenörens syn på

byggherren och hans roll i byggprocessen styrs av entreprenörens eget arbetssätt? Hur

entreprenören arbetar tillsammans med byggherren och det gensvar han får från byggherren

formar den bild entreprenören får av byggherren. Det är sannolikt att det är därför som det

finns så många åsikter om byggherren och hans yrkesroll. Alla är vi människor med olika

åsikter.

Alla entreprenörer som jag talat med känner sig dock väldigt trygga ju mer erfarenhet och

kunskap som en byggherre har. Dessutom är ett brinnande engagemang och känsla för sitt

yrke från byggherren, en stor del av framgången med samarbetet och byggprocessen75.

72 5.2
735.2.1
74 4.1.9
75 4.1.10
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7 Diskussion och slutsats

Syftet med denna uppsats var att öka förståelsen för samarbetet mellan byggherren och

entreprenören genom att belysa entreprenörens uppfattning om roller och samverkan.

Huvudfrågorna var att utreda vad i samarbetsfasen det är som mellan entreprenören och

byggherren måste fungera för att parterna tillsammans ska kunna uppnå gemensamma mål? I

examensarbetet ställdes även frågan kring hur entreprenören anser att samarbetet bör se ut och

fungera?

Genom intervjuer med entreprenörer och byggherrar märktes tidigt att båda parterna var

mycket måna om det gemensamma samarbetet. De ansåg båda att de genom nära samarbete

och god kommunikation ville arbeta hårt för att detta mål skulle uppnås. Däremot märktes

förändringar i åsikter om hur hårt parterna ansåg att de var benägna att lägga ner kraft på

arbetet med att uppnå ett bra samarbete. Entreprenörerna ansåg att de var mycket angelägna

om det gemensamma arbetets framgång, såsom även byggherrarna kände, däremot ansåg inte

byggherrarna att entreprenörerna lade ner det arbetet som krävdes på samarbetet för att

framgången i samarbetsprocessen skulle vara total.

Entreprenörerna och byggherrarnas måste för att samarbete i framtiden skall bli ännu mer

effektivt, lära sig att förbättra sina kommunikationsvägar. Här anser entreprenören att

byggherren mycket tydligare måste visa vad det är han vill få ut av samarbetet samt beskriva

hur han ser på sin egen roll som byggherre. Det bästa är enligt entreprenörerna att denna

information kommer dem tillhanda så tidigt som möjligt i byggprocessen.

Genom historiens har byggbranschens entreprenörer och byggherrar skapat en slags ”katt-och

råtta”-relation där det i många fall letats efter syndabockar. För att samarbetet skall förbättras

framkommer i studien att detta synsätt behöver förändras och att parterna börjar grunda

samarbetet på ”öppna kort”, där alla parter vet vad den andre tänker. Min uppfattning är att

det läggs större vikt vid att avtala om ekonomi, teknik och logistik än på samarbetsformer och

strategier för samarbetets framgång. Tyvärr kan det vara en bidragande faktor till att

kommunikationen i vissa samarbeten inte är så pass bra som den skulle kunna vara.
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Detta examensarbete skulle även kunna utvecklas genom att utöka forskningen kring en av de

flera teorier som använts i arbetet, för att på så sätt bredda förståelsen för samarbetet från just

den synvinkeln. En sådan ökad forskning skulle även kunna medverka till att fler

samhällsaktörer skulle fångas upp i relation till den valda teorin exempelvis kommun och

landsting.

Till sist anser jag som författare att detta var en väldigt intressant men även viktig uppsats att

skriva. Min uppfattning är att det finns flera områden inom samarbetet mellan olika parter i

byggbranschen som behöver undersökas. Därför bedömer jag att fortsatt forskning kring

entreprenörers relationer och byggherrars relationer till kommuner och fastighetsägare vore

intressanta framtida utredningsförslag för andra arbeten.

Detta arbete skall verka som ett bidrag till forskningen kring delar av byggbranschen och inte vara

spiken i kistan!
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Bilagor

Bilaga 1
Personfakta om intervjupersonerna

Jag kommer i denna bilaga att beskriva mina intervjupersoner lite närmre av anledningen att
läsaren här ska kunna skapa sig en bild av varje enskild person. Jag vill här berätta att jag
under alla intervjuer blivit mycket väl mottagen av intervjupersonerna.

Personfakta om entreprenörerna

T. Lange – ByggConstruct

Arbetar som platschef på ByggConstruct.

M. Lindevall – Lindevalls Rör

Mikael Lindevall är från början utbildad rörmockare. År 2003 startade han sitt eget företag –
Lindevalls Rör. Han var då 30 år gammal. Han var då ensam om att driva företaget och hade
inga anställda. För att utföra arbeten hyrde han personal. I början arbetade han med flera olika
slags arbeten inom VVS-sidan, vilket även är fallet idag. Från byten av kökskranar hos
privatpersoner till stambyten i bostadsrättsföreningar eller åt företag. De entreprenader han
arbetat med uppgår som högst till 2 miljoner kronor – något Mikael Lindevall känner sig nöjd
med just nu.

U. Hansson – NCC

Ulf Hansson har stor erfarenhet av att arbeta inom byggbranschen. Han har en teknisk
utbildning vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm och blev efter den
civilingenjör. Hansson började arbeta i byggbranschen år 1988. Hansson anställdes då på
dåvarande ”Siab” som sedan blev uppköpta av NCC. Under större delen av hans karriär har
Hanssons arbetat med produktion. Han har erfarenheter som arbetsledare och platschef. År
1998 började Hansson arbeta på NCC: s kontor i Uppsala, och anställdes då som arbetschef.
År 2000 blev han avdelningschef för region mälardalen på NCC Construction Sverige.
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J. Hansson – ShBygg

Hansson har en en 4-årig teknisk grundutbildning. Han började år 1988 att arbeta hos JM och
fick fast anställning år 1990. Hansson slutade på JM år 2008 pga att möjligheten att börja
arbeta hos Shbygg dök upp och ville dessutom få nya utmaningar. Då Hansson slutade hos JM
arbetade han som platschef och hade dessförinnan arbetat inom olika avdelningar inom JM:s
produktionsavdelning. År 2008 började han arbeta på ShBygg som affärsområdeschef och
ansvarade då för byggenheten i Uppsala.

P. Wesslén – Hantverkarna AB

Wesslén beskriver att han arbetat i branschen praktiskt taget under hela sitt liv. Wesslén
började efter sin utbildning som snickare att arbeta som i Stockholm med omnejd. Efter det så
började han arbeta hos sin far. Efter att företaget växte mer och mer så kände Wesslén att han
inte ville arbeta kvar utan istället starta ett eget företag. Han bildade år 2009 tillsammans med
ett flertal vänner sitt nuvarande företag. Företaget har idag ca 10 st personer anställda med
behörigheter inom bygg-, plåt- och vvs -arbeten.
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Personfakta om byggherrarna

T. Ahlborg – Miab Förvaltning

Tommy Ahlborg har sin grund inom det militära. Där arbetade han som officer inom
flygvapnet och armén. Han studera och tog efter det militära en juristexamen och började,
under studierna, att arbeta civilt år 1997. Ahlborg har alltid arbetat civilt hos Miab
Förvaltning. Ahlborgs egen uppfattning om honom själv är att han alltid funnit ett intresse i
byggfrågor samt en kunskap med hjälp av intresse, utbildning och erfarenhet inom arbetet.

Claes Granström – Byggnadsfirma Olov Lindgren

Claes Granström har gått en fyraårig utbildning inom bygg och anläggning och blev efter den
civilingenjör. Han har efter sin utbildning arbetat som entreprenör i byggbranschen, han har
även erfarenheter av att arbeta som inköpsansvarig, och projektledare. Han började arbeta hos
Byggnadsfirma Olov Lindgren för 15 år sedan och är nu projektledare på företagets
byggavdelning.

Susanne Eliasson – Byggnadsfirma Olov Lindgren

Susanne Eliasson har från grunden en civilingenjörsutbildning vid KTH (Kungliga Tekniska
Högskolan) i Stockholm. Hon har sedan arbetat på JM, till större delen på deras
produktionssida. För sex år sedan började hon arbeta hos Byggnadsfirma Olov Lindgren och
arbetar där som chef för byggavdelningen.

H. Frick – Husman Fastigheter

Harald Frick gick ut ”realen” och efter den tog han studenten med ”handel” som inriktning.
Efter studenten började han arbeta på Upplandsbanken, som idag kallas Nordea, på deras
fastighetsavdelning. Han startade eget företag år 1973 av den anledningen att, som han själv
beskriver ”inte ville sitta framför ett skrivbord på en bank hela livet”. Han blev sugen på att
tjäna pengar med sina egna händer och tack vare hans goda kontakter han fått genom arbetet
på banken så började han förvalta bostadsrättsföreningar och till slut började han även köpa
egna fastigheter med egna medel. Idag har Harald Frick ett fastighetsbolag som innefattar tolv
fastigheter med årshyror på 10 miljoner kronor samt ansvarar för den ekonomiska
förvaltningen i en bostadsrättsförening samt för manskören Orphei Drängar i Uppsala.



Sida | 56

Bilaga 2

Ordlista:

A - J

Anbud Ett anbud är ett affärserbjudande från en part (till exempel ett företag) till
en annan, med syftet att få eller ge ett skriftlig underlag från leverantörer
eller köpare både prismässigt och innehållsmässigt.

Anbudsförfrågan Köparens specifikation av vad som ska upphandlas.

Delad entreprenad Vid delad entreprenad anlitar byggherren projektörer som får i uppdrag
att utarbeta handlingar för projektet, diverse beskrivningar och ritningar.
Delad entreprenad kännetecknas av att beställaren har avtal med flera
entreprenörer.

Entreprenadavtal Uppdragsavtal som reglerar utförande av omfattande arbeten, t ex
fastighetsbyggnad.

Entreprenadform Med olika entreprenadformer avses hur ansvaret fördelas mellan
parterna, vilket regleras i avtalet. Man skiljer på två huvudformer av
entreprenader; totalentreprenad och utförarentreprenader.

Entreprenadkontrakt Skriftlig överenskommelse mellan två eller flera avtalsparter.

Entreprenadtid Tid från entreprenadens påbörjande tills den slutförts och godkänts.

Fast pris Entreprenören och byggherren skriver kontrakt om ett specifikt
pris för hela byggnationen.

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget skall i detalj beskriva exakt vad beställaren
förväntar sig, vilka krav som är särskilt viktiga från beställarens
ståndpunkt, och på vilket sätt man önskar att entreprenören skall uppfylla
kraven.

K - T

Löpande räkning Betalning som baseras på kostnader per timme.

Samverkan betoningen mer på samarbete än på informationsutbyte. I en ordbok kan
vi läsa ord som samspel, samarbete, förena sina krafter, dra jämnt, alliera
sig, samförstånd m m. En tung betoning på samarbete mellan
likaberättigade parter.
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Slutbesiktning En slutbesiktning ska hållas när samtliga entreprenader är klara.

Garantibesiktning Efter slutbesiktningen börjar garantitiden att löpa. Garantitiden varar två
år från slutbesiktningsdatumet, som köpare är det viktigt att eventuella
fel och brister upptäcks innan garantitiden hunnit löpa ut.

Totalentreprenad Uppdragsavtal avseende entreprenad, som innebär att uppdragsgivaren
endast ingår avtal med en entreprenör. Denne entreprenör tecknare sedan
avtal, och ansvarar för förbindelser, med andra uppdragstagare

U - Ö

Upphandlingsform Beskriver på vilket sätt arbetet skall planeras. De vanligaste
upphandlingsformerna när man ska anlita byggare är totalentreprenad,
generalentreprenad och delad entreprenad.
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Bilaga 3

Intervjufrågor

Entreprenörerna:

 Vem är du och hur har du kommit dit du är idag?
 Har du någon erfarenhet av att arbeta tillsammans med olika byggherrar eller

konsulter?
 Vad lärde du dig av de samarbetena?
 Vad innebär termen byggherre för just dig?
 Vilken är enligt dig, hans roll?
 Har du någon gång under din karriär kommit i kontakt med en diskussion kring

byggherrerollen? Behöver den enligt dig förtydligas?
 Kan du med egna ord beskriva relationen mellan en entreprenör – byggherre. Varför

ser den ut på det viset som du beskriver?
 Hur ser du på din egen roll som entreprenör? En företagare som blir upphandlad i en

byggprocess?
 Har det varit något som förvånat dig vid de mötena och samarbetena du har erfarenhet

av? Handlar allt om själva upphandlingen?
 Har du arbetat mycket med partnering? Är den av stor betydelse? Varför?
 Har det varit några likheter mellan mötena som har varit återkommande? Vad gör

samarbetet framgångsrikt enligt din mening?
 Vilka har varit de största skillnaderna? Vad gör samarbetet ohållbart?
 Tror du att relationen fungerar bättre då man diskuterar och ”avtalar” om hur den ska

se ut? Kan det vara bra med avtal vid meningsskiljaktigheter?
 Skiljer sig mötena med byggherrarna åt i förhållande till vilken slags byggherre det är?

Företag/Privatperson?
 Hur pass viktigt tror du att det är med gemensamma uppfattningar om direktiv, mål

och ansvarsfördelning i byggprocessen? Tydliga befogenheter. Tydlig organisation –
vem gör vad? Hur skall/kan byggherren påverka? Grundläggs samarbete med andra
aktörer här?

 Vilken påverkan på byggprocessen har ändrade beställarkrav? Ändrade regler.
Ekonomiska förutsättningar. Finns risk för irritation över byggherren, eller ligger
fokus på samarbete?

 Vilken betydelse har samordningen av de olika delarna för byggprocessen? Vilken roll
har byggherren i detta stadie? Ligger ansvaret på flera? Projektledn.? Vilken roll har
entreprenören?

 Vilka skillnader finns mellan vikten av det formella och informella
informationsutbytet? Formella – planerade möten. Informella – snack över en fika .
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 Finns det en ”vi och dom” – känsla mellan byggherren och entreprenören? Hur kan
denna i så fall suddas ut?

 Är ett maximalt och tätt samarbete mellan byggherre och entreprenör alltid det bästa?
Vill man enbart följa avtal och kontrakt eller är det bättre att arbeta med möten? Vad
är viktigt vid konflikter?

 Ställer du som entreprenör högre krav och förväntningar på byggherren desto större
och mer komplex byggprocessen är?

 Anser du att din kunskap kring samarbete med byggherrar/beställare blivit större desto
längre du varit i branschen?

 Är det viktigt att arbeta utifrån en ”team” känsla?

 Tror du att enbart en god utbildning skapar en bra entreprenör vid en byggprocess?
Spelar erfarenhet någon roll?

 Får entreprenören högre förtroende för byggherren ju mer erfarenheter byggherren
har? Och tvärtom?

Byggherrarna:

 Vem är du och hur har du kommit dit du är idag?
 Har du någon erfarenhet av att arbeta tillsammans med olika entreprenörer?
 Vad lärde du dig av de samarbetena?
 Vad innebär termen byggherre för just dig?
 Vilken är enligt dig, hans roll?
 Har du någon gång under din karriär kommit i kontakt med en diskussion kring

byggherrerollen? Behöver den enligt dig förtydligas?
 Brukar du agera byggherre eller projektledare? Är du ansvarig för byggnationer?
 Hur ser du på din egen roll som byggherre?
 Har det varit något som förvånat dig vid de mötena och samarbetena?
 Har det varit några likheter mellan mötena som har varit återkommande?
 Vilka har varit de största skillnaderna?
 Skiljer sig mötena med entreprenörerna åt i förhållande till vilken slags entreprenör

det är? Byggfirma, målare, ventilation, rör, elektriker?
 Hur pass viktigt tror du att det är med gemensamma uppfattningar om direktiv, mål

och ansvarsfördelning i byggprocessen? Tydliga befogenheter, tydlig organisation –
vem gör vad? Hur skall/kan byggherren påverka? Grundläggs samarbete med andra
aktörer här?

 Vilken påverkan på byggprocessen har ändrade beställarkrav? Ändrade regler,
ekonomiska förutsättningar, finns risk för irritation över byggherren?
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 Vilken betydelse har samordningen av de olika delarna för byggprocessen? Vilken roll
har byggherren i detta stadie? Ligger ansvaret på flera? Projektledn.?

 Vilka skillnader finns mellan vikten av det formella och informella
informationsutbytet? Formella – planerade möten. Informella – snack över en fika.

 Finns det en ”vi och dom” – känsla mellan byggherren och entreprenören? Hur kan
denna i så fall suddas ut?

 Är ett maximalt och tätt samarbete mellan byggherre och entreprenör alltid det bästa?
 Tror du att entreprenören ställer högre krav och förväntningar på byggherren desto

större och mer komplex byggprocessen är?
 Anser du att din kunskap kring byggherrerollen blivit större desto längre du varit i

branschen?
 Tror du att enbart en god utbildning skapar en bra byggherre? Spelar erfarenhet någon

roll?
 Får entreprenören högre förtroende för byggherren ju mer erfarenheter byggherren

har? Och tvärtom?
 Är det viktigt att arbeta utifrån en ”team-känsla”


