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Sammanfattning 

Studien som har genomförts utgör en analys av vad byggentreprenörer värdesätter hos 

underentreprenörer i processen från utlysning till utfört arbete. Syftet med studien är att 

genom intervjuer av byggentreprenörer få kunskap om vad de värdesätter hos 

underentreprenörer under hela processen. På så sätt kan underentreprenörer få vetskap om 

förbättringsmöjligheter i processen. En kvalitativ undersökning har genomförts i vilken 

sekundärdata har samlats in genom vetenskapliga artiklar och böcker och primärdata har 

samlats in genom intervjuer med åtta byggentreprenörer. En semistrukturerad intervjumall har 

tagits fram där intervjuarna kan ställa följdfrågor och intervjupersonerna får möjlighet att 

reflektera. Intervjumallen är utformad utifrån studiens syfte och fakta avseende 

byggindustrins marknad som har samlats in genom vetenskapliga artiklar. 

Intervjuerna har påvisat olika faktorer och aktiviteter som är värdeskapande i processen. Då 

byggentreprenörer väljer vilka underentreprenörer de ska lämna anbudsförfrågan till är det 

främst relationen som är viktig. Relationen påverkas av personkemi och tidigare erfarenheter 

av samarbete och kvalitet. Vid hög konkurrens blir priset en viktigare faktor, då lämnar 

byggentreprenörer anbudsförfrågan till fler underentreprenörer för att få ett så lågt anbud som 

möjligt. Anbudet bör vara tydligt utformat där det framgår vad underentreprenören har räknat 

på. Många byggentreprenörer anser det värdeskapande att underentreprenörer utnyttjar den 

spetskompetens de besitter och kommer med förbättringsförslag i anbudet. Förslaget kan 

gynna alla parter i kedjan; beställare, byggentreprenör och underentreprenör.  

Då byggentreprenörer väljer vilken underentreprenör de ska anställa är priset alltid en 

betydande faktor. Dock är priset inte alltid avgörande. Hur samarbetet har fungerat i tidigare 

projekt kan vara minst lika viktigt, om inte viktigare.  

I produktionsfasen värdesätts kommunikation. Genom god kommunikation mellan inblandade 

parter kan missförstånd minskas och processer effektiviseras. På så sätt kan 

underentreprenörer leverera rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Engagemang, tillgänglighet, 

information och återkoppling är värdeskapande i hela processen. Genom att rapportera direkt 

vid förändringar kan hela projektet förbättras då onödiga kostnader kan undvikas. Vid avslut 

bör alla dokument lämnas in och utbildningar av hur installationen ska hanteras göras inom 

avsatt tid.  

Nyckelord: Kundvärde, värdeanalys, byggprocess, processoptimering.  



 

Abstract 

The purpose of the study is to find out what subcontractors can do to increase customer value 

in the process from announcement to delivered service. The customer in this study is the 

building contractor. By giving subcontractors the knowledge of how to improve their process, 

improvements for the construction industry in general can be made. The study is based on 

information from interviews with eight building contractors and information from scientific 

articles. 

Interviews have claimed that several factors and activities can create customer value. The 

relation between building- and subcontractors is a significant factor when building contractors 

choose who they will send an offer request to. In a competitive position the price is more 

important. In that case the building contractors will send out offer requests to a bigger number 

of subcontractors, to get the lowest bid possible. The bid should be clearly presented and 

show what is included. Most building contractors value when subcontractors exploit their 

expertise and propose improvements in the bid. The proposition could benefit all parties in the 

supply chain; the client, the building contractor and the subcontractor. 

The price is always a significant factor but interviews has claimed that it is not always crucial. 

Experiences of cooperation with the subcontractor in earlier project has proved to be as 

important. 

In production communication is important. Through good communication between all parties 

in a project misunderstandings can be reduced and processes improved. Commitment, 

accessibility, information and feedback are factors that is important through the entire process 

from announcement to delivered service. By reporting directly to any changes, the entire 

project is improved and unnecessary costs can be avoided. Upon completion of a project all 

documents must be submitted in time. 

 

Keywords: Customer value, value analysis, construction process, process optimization.  
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1. Inledning 

Detta kapitel introducerar läsaren för rapportens ämnesområde. 

1.1 Bakgrund 

Idag råder det bostadsbrist i Sverige vilket syns på stigande bostadspriser och längre 

bostadsköer. Som konsekvens av detta byggs det allt fler bostäder, det byggs även fler 

anläggningar och lokaler. (Sveriges byggindustrier 2016) Trots detta karaktäriseras 

byggindustrin enligt Behera, Mohanty & Prakash (2015) av hög konkurrens då det finns 

många aktörer på marknaden. Då en byggentreprenörer har vunnit en förhandling och därmed 

ett byggprojekt är det många ingående delar som behöver samordnas. Ett byggprojekt 

innefattar många arbetsområden och specifik kunskap krävs till varje område, vilket gör det 

nödvändigt för byggentreprenörer att hyra in underentreprenörer. (Yik, Lai, Chan & Yiu 

2006) En framträdande del i byggindustrin är den stora andelen underentreprenörer som 

används. Trots den stora andelen är relationen mellan underentreprenör och byggentreprenör 

ofta bristfällig. (Eriksson, Dickinson & Khalfan 2007) Traditionellt sett ser 

byggentreprenören underentreprenörerna som ett sätt att minska kostnader och den egna 

ansvarsrisken, relationen är mer uppbyggd av transaktionsnatur än som samarbetsrelation 

(Lee, Seo, Park, Ryu, & Kwon 2009).  

En anledning till att relationen mellan byggentreprenörer och underentreprenörer brister kan 

vara att byggprojekt är omfattande och komplexa. Det är ofta många parter inblandade i 

byggprojekt, vilket ställer högre krav på kommunikationen. Traditionellt sett fokuserar de 

olika parterna i ett byggprojekt på individuella arbetsuppgifter istället för att fokusera på hela 

processen. Det råder en kultur där parter inte delar erfarenheter och information mellan 

varandra. (Forsman, Bystedt & Öhman 2011)  

Tidigare forskning visar att processer kan förbättras genom att analysera vad kunderna 

värdesätter. Genom ökad kundmedveten kan verksamhetens lönsamhet ökas (Czarniewski 

2014). Denna studie avhandlar en analys utförd på Caverion i Borås av vad byggentreprenörer 

värdesätter hos underentreprenörer i processen från utlysning till utfört arbete. Detta för att 

undersöka förbättringsmöjligheter hos underentreprenörer i processen, vilket i stort kan gynna 

alla parter i ett byggprojekt. Byggentreprenörer är kunder till underentreprenörer eftersom att 

underentreprenörer levererar tjänster till byggentreprenörer. Genom ökad förståelse och 

information kan relationen mellan parter gynnas och hela värdekedjan utvecklas (Behera et al. 

2015).  

1.2 Problembeskrivning 

Caverion i Borås saknar i dagsläget information om vad deras kunder värdesätter i processen 

från utlysning till utfört arbete. Eftersom att det brister i information om vad 

byggentreprenörer värdesätter har Caverion svårt att veta vilka delar i processen de behöver 

förbättra och vilka steg som eventuellt är onödiga. Då information saknas är det svårt att 

förbättra en process, förbättringar som Caverion tror är värdeskapande är inte alltid 

värdeskapande för kunden vilket kan innebära att förbättringsarbetet endast leder till onödig 

kostnad och merarbete. Då byggindustrin är en konkurrenskraftig marknad och det ställs höga 

krav på underentreprenörer krävs det att underentreprenörer arbetar enligt 

byggentreprenörernas förväntningar. 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer och aktiviteter som byggentreprenörer 

värdesätter hos underentreprenörer. Genom djupare förståelse för byggentreprenörer kan 

värdeskapande aktiviteter i processen från utlysning till utfört arbete identifieras och hela 

processen förbättras. Faktorer som påverkar byggentreprenörernas val av underentreprenörer 

identifieras genom att förstå vilka faktorer och aktiviteter som värdesätts. Studiens syfte är 

även att genom identifierat kundbehov gynna alla parter i ett byggprojekt. 

1.3.1 Forskningsfråga 

I rapporten kommer en huvudsaklig forskningsfråga att besvaras. 

 Vad värdesätter byggentreprenörer hos underentreprenörer i processen från utlysning 

till utfört arbete?  

Genom att svara på denna fråga kommer även följande frågor att fås svar på. 

 Vilka faktorer påverkar byggentreprenörers val av underentreprenör? 

 Hur kan processen från utlysning till utfört arbete förbättras för ökat kundvärde? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till privatupphandlade byggprojekt och intervjuer är utförda på åtta av 

Caverions kunder. Detta innebär att endast privatupphandlade byggprojekt analyseras, och 

därmed utesluts offentligt upphandlade projekt. Studien är avgränsad till total- och 

generalentreprenad eftersom att underentreprenörer upphandlas av byggentreprenörer enligt 

dessa former. 

Processen från utlysning till utfört arbete har analyserats, det vill säga den processen från att 

en kund skickar en förfrågan om ett uppdrag till att underentreprenören har utfört uppdraget. 

Denna process utförs av Caverions entreprenaddel vilket innebär att studien utesluter 

Caverions servicedel. 

1.5 Disposition  

Dispositionen är utformad för att läsaren på ett enkelt sätt ska få förståelse för rapportens 

syfte. Samma underrubriker av processen från utlysning till utfört arbete används i flera 

kapitel för att skapa struktur och enkelhet. Nedan följer rapportens kapitel och en 

övergripande innehållsbeskrivning av varje kapitel. 

Kapitel 1. Introduktion 

Detta kapitel introducerar läsaren för rapportens ämnesområde. 

Kapitel 2. Företagsbeskrivning 

Detta kapitel presenterar läsaren för företaget som studien är utförd på. 

Kapitel 3. Metod och material 
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Detta kapitel avser de metoder som använts för att samla in data för vetenskapligt underlag till 

studien samt val av intervjumetod. 

Kapitel 4. Teori och referensram  

Detta kapitel avser grundläggande fakta avseende processen från utlysning till utfört arbete 

samt vetenskaplig fakta av teorier för att uppfylla studiens syfte. 

Kapitel 5. Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel avser en beskrivning av hur organisationen är strukturerad och hur processen 

från utlysning till utfört arbete är utformad på företaget. 

Kapitel 6. Intervjuresultat 

Detta kapitel sammanfattar de genomförda intervjuerna. Åtta personer som alla är delaktiga i 

upphandling av underentreprenörer har intervjuats från åtta olika företag. Intervjufrågorna 

som ställts är utformade efter studiens syfte. 

Kapitel 7. Analys av intervjuresultat 

Detta kapitel avser en analys av intervjuresultatet. Undersökningens syfte används som grund 

till analysen. Hur väl intervjuresultatet och teorier stämmer överens analyseras här. 

Kapitel 8. Diskussion 

Detta kapitel avhandlar en diskussion kring hur väl studien har uppfyllt dess syfte. Här 

diskuteras även rapportens struktur, resultat, hållbarhet samt metodval. 

Kapitel 9. Rekommendationer 

Detta kapitel avser rekommendationer till underentreprenörer generellt, grundade på vad 

byggentreprenörer värdesätter i processen från utlysning till utfört arbete. Även specifika 

rekommendationer till Caverion föreslås. Rekommendationerna kan optimera processen. 

Kapitel 10. Slutsats 

Detta kapitel erhåller slutsatser från den genomförda studien. 
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2. Företagsbeskrivning 

Detta kapitel presenterar läsaren för företaget som studien är utförd på. 

2.1 Historia 

Caverion har sin grund i det finska företaget YIT och startades genom en separation av 

segmenten Building Services och Industrial Services från YIT koncernen. Segmenten 

Building Services och Industrial Services bildade företaget Caverion i juli 2013. Caverion har 

varit verksamma i Borås sedan starten. (Caverion 2015) 

2.2 Verksamhet 

2.2.1 Caverion 

Caverion utvecklar, designar, installerar och underhåller tekniska lösningar för byggnader, 

industrier och infrastruktur. Dessa tjänster utförs i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom 

offentlig sektor och även industriprocesser. Caverions mål är att bli den ledande leverantören 

av användarvänliga och hållbara lösningar i Europa. De besitter teknisk kompetens inom alla 

teknikområden inom hela livscykeln av fastigheter och industrianläggningar. Genom att ta 

ansvar för hela processen kan kunderna fokusera på deras kärnverksamhet. Idag har Caverion 

över 17 000 anställda i 12 länder i Europa och 4 000 anställda i Sverige. I Sverige är Caverion 

verksamma i ungefär 100 orter runt om i landet. Genom att vara nära kunderna kan de erbjuda 

bra service. (Caverion 2015) 

2.2.2 Caverion i Borås 

Caverion i Borås består av en entreprenaddel och en servicedel. Entreprenaddelen installerar 

tekniska lösningar i byggindustrier medan servicedelens huvudansvar är service och underhåll 

av installationerna. Boråsdistriktet omfattar cirka 70 anställda och har en omsättning på 110 

MSEK.1 

2.3 Tjänster 

Caverion erbjuder tjänster inom värme och sanitet (VS), ventilation och luftbehandling, kyla, 

el, automation, processrör, industriinstallationer, informations- och kommunikationsteknik 

samt säkerhet och skydd. (Caverion 2015) 

Caverion i Borås är inriktade på installation av VS, ventilation och el samt service inom dessa 

områden. När ett projekt är genomfört av entreprenaddelen lämnas arbetet över till 

servicedelen. Caverion i Borås erbjuder att utföra samtliga discipliner inom ett och samma 

projekt. Väljer då en byggentreprenör att anställa Caverion på samtliga discipliner kan 

samordningsvinster göras vilket kan gynna både underentreprenör och byggentreprenör.1 

 

  

                                                 
1 Leif Persson distriktschef Caverion, personligt möte 2016-01-28 
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3. Metod och material 

Detta kapitel avser de metoder som använts för att samla in data för vetenskapligt underlag 

till studien samt val av intervjumetod. 

3.1 Datainsamling 

Data kan vara kvalitativ eller kvantitativ, där kvalitativ data förmedlas via ord medan 

kvantitativ data förmedlas via siffror (Merriam 1994). Enligt Patel och Davidson (2011) kan 

kvalitativ data delas upp i två typer; primär- och sekundärdata. Primärdata är data som 

samlas in genom till exempel samtal eller intervjuer, informationen kommer direkt från 

källan. Sekundärdata innefattar resterande data som till exempel litteratur och vetenskapliga 

artiklar. 

I denna studie har en kvalitativ datainsamling genomförts, där primärdata och sekundärdata 

har tolkats. Primärdata har samlats in genom intervjuer med åtta olika byggentreprenörer 

samt möten med extern handledare på Caverion. Byggentreprenörerna är verksamma inom 

Västra Götaland och intervjupersonerna som har valts ut är alla delaktiga i upphandling av 

underentreprenörer. Byggentreprenörerna är av olika storlek för att nå en bredare kundkrets 

och på så sätt öka studiens tillförlitlighet. 

Sekundärdata har samlats in främst från vetenskapliga artiklar men även till viss del från 

litteratur. Till grund för att förklara hur processen från utlysning till utfört arbete inom 

byggindustrin går till har Nordstrands bok Byggprocessen (2008) använts. 

3.2 Intervjumetod 

Det finns två intervjumetoder att tillämpa, kvantitativ och kvalitativ intervjumetod. 

Kvantitativa metoder kännetecknas av beräkningsbar data, där det väsentliga är att få fram 

numerisk data. (Justesen & Mik-Meyer 2013) Jämfört med kvantitativa metoder är kvalitativa 

metoder mindre strukturerade och dess syfte är att få förståelse för intervjupersonens 

uppfattning (Bryman 2012).  

Det finns tre olika tillvägagångssätt vid planering och utförande av intervjuer, strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer används vid 

kvantitativa studier medan semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer används vid 

kvalitativa studier. Strukturerade intervjuer innebär att frågorna är specificerade och inga 

avvikelser tillåts. I semistrukturerade intervjuer följs en intervjumall där huvudfrågor är 

specificerade men avvikelser tillåts. Ostrukturerade intervjuer påminner om ett vanligt samtal 

där intervjupersonen tillåts att tala fritt. (Bryman 2012) 

I denna studie har en kvalitativ intervjumetod använts där semistrukturerade intervjuer har 

genomförts. Då syftet med undersökningen är att få förståelse för intervjupersonen anses 

denna intervjumetod lämplig (Bryman 2012). I en semistrukturerad intervju är det tillåtet att 

intervjun avviker från intervjumallens huvudfrågor och intervjuaren har möjlighet att ställa 

följdfrågor. På så sätt blir ingen intervju identisk, då intervjupersonen ges utrymme att 

reflektera över dess svar. (Justesen & Mik-Meyer 2013) Intervjuerna har ljudinspelats för att 

underlätta vid analys och undvika att information förbises, detta med godkännande av 

intervjupersonerna.  
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Intervjumallen har tagits fram utifrån studiens syfte och fakta avseende processen från 

utlysning till utfört arbete, se bilaga 1. Även en vetenskaplig undersökning av byggindustrin 

har legat till grund för mallen. Mallen har skickats till intervjupersonerna innan intervjun för 

att de ska få möjlighet att läsa igenom och reflektera över frågorna. Efter intervjuerna har 

även en sammanfattning av intervjun skickats till intervjupersonerna för godkännande. Detta 

för att ge studien ökad tillförlitlighet.  

3.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet syftar till att mäta kvaliteten på data eller en studie. Hög validitet och 

reliabilitet är viktigt för studiens trovärdighet. (Merriam 1994)   

Reliabilitet beskriver i vilken utsträckning studiens resultat kan upprepas (Merriam 1991). Då 

oberoende mätningar av samma område resulterar i samma eller liknande resultat är 

reliabiliteten hög. Felaktigheter i mätningar uppstår alltid, vilket gör det viktigt att forskaren 

strävar efter att göra felen så små som möjligt. En studies pålitlighet kan undersökas genom 

att jämföra oberoende studier inom samma område för att se om de visar samma resultat. 

(Holme, Solvang & Nilsson 1997) Intervjuresultaten i denna studie kommer att jämföras med 

data från vetenskapliga artiklar för att ge studien hög reliabilitet. 

Validiteten beror av vad studien avser att mäta och om detta är tydligt i frågeställningen 

(Holme et al. 1997). Validitet kan delas upp i två kategorier, inre och yttre. Inre validitet 

beskriver hur väl resultatet stämmer överens med verkligheten medan yttre validitet beskriver 

generellt hur resultaten är, det vill säga om resultaten är tillämpliga i fler situationer än den 

studerade. (Merriam 1991) Att undersöka om en studie har hög validitet är svårare än att 

undersöka reliabiliteten. Validitetsprövning kan endast ske då det finns något ytterligare mått 

på det som ska mätas för jämförelse. (Ejvegård 2009) 
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4. Teori och vetenskaplig referensram 

Detta kapitel avser vetenskaplig fakta av teorier för att uppfylla studiens syfte. Inledningsvis 

presenteras en bakgrund med grundläggande fakta avseende processen från utlysning till 

utfört arbete. 

4.1 Entreprenadformer 

Det finns flera entreprenadformer i byggindustrin och de entreprenadformer som avhandlas i 

denna studie är totalentreprenad och generalentreprenad.  

4.1.1 Totalentreprenad 

Totalentreprenad innebär att en beställare köper projektering och produktion från en 

byggentreprenör, vilken har ansvar för hela byggprojektet. Underentreprenörer är vid 

totalentreprenadform upphandlade på totalentreprenad, vilket innebär projektering och 

funktionsansvar över dess del. (Nordstrand 2008) Totalentreprenadens struktur är uppbyggd 

enligt figur 1 (Kronander 2015 s.7). 

 

Figur 1. Struktur för totalentreprenadform. 

4.1.2 Generalentreprenad 

Generalentreprenad innebär att beställaren köper projektering av en eller flera konsulter och 

produktion av en byggentreprenör. Byggentreprenören, i denna form kallad 

generalentreprenör, köper precis som i totalentreprenadform in underentreprenörer. 

(Nordstrand 2008) Se figur 2 (Kronander 2015 s.7). 

 

Figur 2. Struktur för generalentreprenadform. 
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4.2 Processen från utlysning till utfört arbete 

Både bygg- och underentreprenörer är anbudsgivare i ett byggprojekt med general- eller 

totalentreprenadform. Utifrån underentreprenörens anbud utformar byggentreprenören ett 

anbud till beställaren. Detta kapitel fokuserar på byggentreprenörers upphandling av 

underentreprenör. Det fungerar enligt samma principer som när beställaren anställer 

byggentreprenören. (Nordstrand 2008) 

Det finns ingen lagstiftning gällande privata upphandlingar, däremot har Allmänna 

Bestämmelser utvecklats som anger vilka juridiska villkor som gäller generellt. Om 

handlingarna för ett byggprojekt är ofullständiga eller det uppstår förseningar eller andra 

hinder används Allmänna Bestämmelser som hjälpmedel vid beslut angående ansvar och 

konsekvenser. (Nordstrand 2008) 

4.2.1 Anbudsfas 

4.2.1.1 Anbudsförfrågan 

Från beställare lämnas förfrågan till byggentreprenörer, vilka sedan lämnar förfrågan till 

underentreprenörer. Enligt Gunderson & McCord (2014) saknar de flesta byggentreprenörer 

kapacitet och kunskap för att göra alla delar i ett byggprojekt på egen hand och lämnar därför 

anbudsförfrågan till underentreprenörer. Underentreprenörer besitter spetskompetens inom 

specifika arbetsområden. 

Förfrågan lämnas oftast till flera underentreprenörer, i vissa fall lämnas dock en direkt 

förfrågan till endast en underentreprenör men det finns då risk att priset ökar. 

Förfrågningshandlingarna innehåller ritningar, beskrivningar och administrativa föreskrifter 

(AF-del). Handlingarna ser olika ut beroende på projekt. Byggentreprenören tillhandahåller 

vid general- och totalentreprenad ritningar avseende byggprojektet. I förfrågan till 

underentreprenören lämnas sedan de ritningar som är specifika för deras område, vilka 

används som grund för egna ritningar. AF-delen specificerar de ”spelregler” som gäller för 

det specifika projektet. (Nordstrand 2008) 

4.2.1.2 Anbudsförfarande 

Anbudskalkylering görs innan anbudet lämnas till byggentreprenör och innebär en beräkning 

av projektets kostnader. Kalkylen innehåller administrationskostnader samt direkta- och 

indirekta produktionskostnader. Till sist bestäms önskad vinstandel för projektet vilket 

summeras med kostnaderna och bildar det slutgiltiga priset som sedan utformas i anbudet. 

Utöver huvudanbudet som är baserat på förfrågningsunderlaget kan även ett sidoanbud 

lämnas. Detta är ett förslag på en teknisk lösning som kan vara enklare, lämpligare och 

kostnadseffektivare. (Nordstrand 2008) 

I anbudet kan även reservationer göras, vilket innebär avvikelser från förfrågningsunderlaget. 

Reservationer kan göras då det till exempel är svårt att mängdberäkna eller tolka 

förfrågningsunderlaget. I reservationen specificeras hur underentreprenören har tolkat 

förfrågningsunderlaget. En mängdreservation kan göras då det är svårt att beräkna mängd. 

Underentreprenörerna gör då en prislista innehållande pris per enhet för ett visst material eller 

en insats som sedan beräknas efter att arbetet är utfört. (Nordstrand 2008) 
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4.2.1.3 Urval 

Innan byggentreprenören väljer vilken underentreprenör som ska anlitas granskas anbuden. 

Byggentreprenör väljer underentreprenör utefter egna preferenser och krav. Urvalet kan 

beroende på de mottagna anbudens utformning vara mer eller mindre tidskrävande, då 

byggentreprenören behöver prissätta olika reservationer och villkor krävs större ansträngning. 

(Nordstrand 2008) 

När beslutet om val av underentreprenör har fattats skrivs avtal mellan parterna. Avtalet är 

utformat i ett kontrakt och undertecknas av båda parter. I kontraktet ingår förutom anbud och 

Allmänna Bestämmelser även tidplan och betalningsplan. Betalningsplanen kan innehålla 

olika ersättningsformer. Vanligast är att underentreprenören begär ett fast pris, det vill säga en 

klumpsumma för hela leveransen. (Nordstrand 2008) 

4.2.2 Produktionsfas 

I produktionsfasen genomför underentreprenören det som är avtalat. För att kunna genomföra 

arbetet krävs det att underentreprenören skaffar den kapacitet och de resurser som krävs för 

projektet. I arbetet ingår planering, uppföljning, arbetsberedning och kontroller. Trots 

planering av resurser och kapacitet kan det uppstå avvikelser i produktionsfasen. (Nordstrand 

2008) 

4.2.3 ÄTA-arbeten 

ÄTA-arbeten (Ändring, Tillägg och Avgående arbeten) uppstår då någon av de inblandade 

parterna i ett projekt vill genomföra en ändring, ett tillägg eller en avbeställning från 

ursprungskontraktet. Ändringsarbeten görs då hinder uppstår som kräver ändringar i 

produktionen. Entreprenörerna innehar rättigheter för ersättning vid tilläggs- och 

ändringsarbeten och beställaren innehar rättigheter för avdrag vid avgående arbeten.  

ÄTA-arbeten redovisas oftast under byggmöten, redovisningen sker muntligt eller skriftligt. 

(Nordstrand 2008) 

4.2.4 Avslutningsfas 

Innan ett uppdrag kan avslutas genomförs tre moment, funktionsprovning, inlämning av drift-

och underhållsinstruktioner samt åtgärdande av eventuella besiktningspunkter, i vilka varje 

underentreprenör ansvarar för dess installation. Innan funktionsprovningen startar görs en 

kontroll av de komponenter som kan påverka installationen. Under funktionsprovningen 

kontrolleras och justeras installationen, detta för att allt ska fungera vid överlämning. 

(Nordstrand 2008) 

Drift- och underhållsinstruktioner lämnas från underentreprenör till byggentreprenör. Dessa 

handlingar innehåller information om hur installationen ska drivas, underhållas och skötas. 

Drift- och underhållsinstruktionerna kommer sedan att överlämnas till drift- och 

underhållspersonal för byggnaden. Innan överlämnande till beställaren genomförs besiktning 

av byggnaden. Varje installation i byggnaden kontrolleras av besiktningsman. Vid eventuella 

avvikelser ansvarar respektive underentreprenör för åtgärdande av installationen. (Nordstrand 

2008) 
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4.3 Teorier 

4.3.1 Lean construction 

Lean production härstammar från Toyota production system (TPS) och är en filosofi där 

fokus bör ligga på vad kunden värdesätter. Grundkonceptet i Lean är att genom detta synsätt 

identifiera slöserier och eliminera dessa. På så sätt kan processer kontinuerligt förbättras och 

ett företag öka dess flödeseffektivitet. (Salvatierra-Garrido & Pasquire 2011) Taiichi Ohno 

specificerade år 1988 slöserier i sju kategorier, aktiviteter vilka ej är värdeskapande; 

överproduktion, onödig transport, väntetid, onödigt lager, omarbete, onödig förflyttning och 

överarbete (Ko & Kuo 2015). 

Tillverkningsindustrin, i vilken Leanfilosofin utvecklades, skiljer sig på flera avseenden från 

byggindustrin. I tillverkningsindustrin förflyttas produkter fysiskt till återförsäljare eller 

kunder medan byggindustrin levererar “produkten” på plats. Där är det installationen eller 

byggandet som ger värde till produkten. Inom byggindustrin är även varje projekt unikt och 

beställarens krav och önskemål är i fokus under hela processen. Detta till skillnad från 

tillverkningsindustrin där det ofta tillverkas standardiserade produkter. Dessutom 

karaktäriseras byggindustrin som komplex. Det råder inte samma möjligheter att planera och 

optimera distributionen som i tillverkningsindustrin. Byggprojekt är mer komplicerade då ett 

projekt innefattar flera olika entreprenörer som har olika specifikationer. Därmed ställs högre 

krav för att hålla tidsplaneringen i ett byggprojekt. (Salem, Solomon, Genaidy & Minkarah 

2006) 

Trots att byggindustrin och tillverkningsindustrin skiljer i avseenden som förhållanden och 

miljöer finns det möjligheter för byggindustrin att implementera Lean (Salem et al. 2006). 

Lean construction introducerades i byggindustrin år 1992 och är utvecklad från Lean 

production. Inom Lean construction skapas värde i produktionsfasen baserad på kundens 

önskemål och krav. En viktig del inom Lean construction är därför att förstå kundens 

önskemål och vad de värdesätter. Traditionellt läggs ofta fokus på faktorer som kostnader, 

funktioner och kvalitet i byggindustrin. Genom att istället fokusera på kunden och 

värdeskapande aktiviteter i produktionsfasen kan företaget i fråga eliminera slöserier. 

(Salvatierra-Garrido & Pasquire 2011) 

Lean production är anpassad för tillverkningsindustrin, dock kan flera verktyg och metoder 

användas för att effektivisera byggprocesser, benämns då som Lean construction (Salem et al. 

2006). Fastän Lean construction är relativt nytt inom byggindustrin har flera initiativ till 

implementation genomförts (Gao & Low 2014). Det finns flera verktyg och metoder som kan 

passa in i olika byggprojekt för alla parter. En metod som kan anpassas i byggindustrin är 

Poka-yoke, vilket kan översättas till automatiska kvalitetskontroller. När en produkt är defekt 

stannar hela linan, problemet identifieras och förhindras att det uppstår igen. Detta för att få 

kvalitetssäkra produkter. Inom byggindustrin finns inte samma möjlighet att upptäcka 

defekter innan en installation, och fokus ligger därför på att kvalitetssäkra processen istället. 

Ett annat moment som kan vara värdefullt att införa i ett byggprojekt är så kallade “huddle 

meetings”. Det innebär korta möten som hålls innan arbetsdagen för att informera parter om 

dagen. (Salem et al. 2006) 

4.3.2 Kundvärde 

För att ett företag ska vara konkurrenskraftigt i den aktuella marknaden är en viktig 

förutsättning att besitta kunskap om vad som är värdeskapande för företagets kunder (Othman 
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2015). Först när det enskilda företaget vet hur de kan skapa kundvärde kan företaget bli 

lönsamt. Att skapa kundvärde syftar till att tillfredsställa kundens behov eller lösa dennes 

problem. Genom att ha en god relation med kunden i fråga kan företaget få värdefull 

information om dennes behov, önskemål och problem. Informationen kan ge 

konkurrensfördelar och därmed även ekonomiska fördelar. (Czarniewski 2014) 

Enligt Czarniewski (2014) är en annan viktigt förutsättning till lönsamhet företagets förmåga 

att vara innovativa. De traditionellt styrda företagen fokuserar ofta enbart på produkterna eller 

tjänsterna. En framgångsfaktor är att istället fokusera på att hitta lösningar till kundens 

problem. Genom att förstå kunden och skapa en god relation kan riskerna minimeras då 

produkter eller tjänster vidareutvecklas. 

4.3.3 Construction supply chain management 

Traditionellt styrs byggprojekt genom en serie av individuella aktiviteter istället för som en 

hel kedja (Forsman et al. 2011). Att se ett projekt som en flödeskedja är definitionen av 

Supply Chain Management (SCM), det handlar om att följa flödet av pengar, information och 

varor/tjänster både uppströms och nedströms (Annan 2012). SCM är utvecklat för 

produktionsindustrin men har senare kommit att anpassas till byggindustrin, då kallat 

Construction Supply Chain Management (CSCM). Det finns som tidigare nämnt i rapporten 

flera faktorer som skiljer byggindustrin från produktionsindustrin. Oftast är leverantörskedjan 

mer komplex i byggindustrin, alla projekt ser olika ut, parter i kedjan väljer traditionellt sett 

efter lägsta bud, relationerna är kortsiktiga och parter delar sällan information med varandra. 

Detta har dock börjat arbetas bort, vilket har lett till utvecklingen av CSCM. (Behera et al. 

2015) Enligt Hatmocko och Scott (2010) är CSCM definierat som ett system där 

underentreprenörer, byggentreprenör och beställare samarbetar och delar information för att 

producera och leverera material och arbetskraft för ett byggprojekt. Detta gemensamma 

arbetssätt kan leda till hållbar utveckling för alla parter. Då alla parter har en gemensam 

helhetssyn av projektet kan hela arbetsprocessen effektiviseras och kostnader reduceras. 

(Forsman et al. 2011) Figur 3 visar hur information, pengar och tjänster delas mellan 

underentreprenör, byggentreprenör och beställare (inspirerad av van der Walks & van 

Iwaardens figur 2011, s. 199 ). 

 

Figur 3. Construction supply chain av underentreprenör, byggentreprenör och beställare. 

4.3.4 Partnering 

Partnering är en teknik för att leda och hantera byggprojekt vilken har blivit populär på 

senare tid (Radziszewska-Zielina & Szewczyk 2015). Definitionen av partnering är tvetydig, 

enligt Chan (2003) innebär partnering ett långsiktigt samarbete mellan parter i ett 

byggprojekt. Syftet med tekniken är att uppnå gemensamma mål genom att optimera 

utnyttjandet av varje parts resurser. Tekniken kan leda till bättre kontroll över kostnader och 

tidplan, vilket minimerar förseningar och ekonomiska risker. För att lyckas krävs det att alla 

ingående parter delar information och erfarenheter med varandra. Det traditionella synsättet 

byts ut mot en gemensam företagskultur. Kommunikation, förtroende, engagemang samt 

respekt är fyra grundpelare inom partnering.  



 

12 

 

Traditionellt är byggprojekt styrda av kontrakt och bestämmelser vilket försummar 

helhetsbilden av ett projekt (Nordstrand 2008). Då byggindustrin även karaktäriseras som 

komplex med hög osäkerhet och höga risker kan relationen mellan parterna påverkas. Detta 

kan leda till konflikter och försämrat slutresultat av ett byggprojekt. (Laan, Noorderhaven, 

Voordijk & Dewulf 2011). Nordstrand (2008) menar att partnering kan vara ett sätt att 

reducera konflikter vilket styrks av Bayramoglu (2001). Beställaren eller byggentreprenören 

bildar en grupp som beroende på entreprenadform kan bestå av olika parter, bland andra 

underentreprenörer, projektörer och arkitekter. Specialister från varje område ingår i gruppen 

och har som uppdrag att tillsammans utföra ett projekt. Målsättning och planering av tid, 

kvalitet och ekonomi görs inledningsvis inom gruppen. När målen har fastställs bildas en 

partneringdekleration som tydliggör det överenskomna samarbetet. Ett partneringavtal där 

bland annat bakgrund, omfattning, organisation, tid och ekonomi ingår utformas. De berörda 

parterna behandlar tillsammans de moment som ingår i planeringen i ett byggprojekt, bland 

annat projektering, kalkylering och tidplan. Arbetet karaktäriseras av samarbete och öppenhet. 

När projektet avslutats utvärderar gruppen tillsammans projektet och erfarenheter tas vidare 

till framtida projekt. (Nordstrand 2008) 

4.3.5 PDCA-cykeln 

PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act) är ett verktyg som används i strategiskt syfte för lärande 

och förbättring. Det första steget i cykeln innebär att planera utifrån vad företaget i fråga vill 

uppnå samt definiera mål och metoder för att uppnå målet. Andra steget innebär att utföra det 

som företaget planerat. Vidare kontrollerar företaget i steg 3 hur väl utförandet stämde 

överens med planeringen. I detta steg observeras effekterna, hur väl målen uppfylldes och 

eventuella avvikelser. Det sista steget innebär att agera, då bestäms det om planeringen 

behöver förändras och vilka metoder som behöver korrigeras. (Pietrzak & Paliszkiewicz 

2015) Kunskapen som tillhandahållits används till kommande projekt där de fyra steget 

upprepas enligt figur 4 (Pietrzak & Paliszkiewicz 2015 s.153).  

 

Figur 4. PDCA-cykeln  
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5. Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel avser en beskrivning av hur Caverions organisation är strukturerad och hur 

processen från utlysning till utfört arbete är utformad på företaget.  

5.1 Organisation 

Caverion i Borås organisation är uppdelad i två större avdelningar, en entreprenaddel och en 

servicedel samt en mindre avdelning för administration. Rapporten är avgränsad till 

entreprenaddelen som utför installationer av tekniska lösningar. Entreprenaddelen omfattar tre 

discipliner, ventilation, VS samt el. Över dessa tre discipliner ansvarar en installationschef 

vars arbetsuppgifter inkluderar ansvar för medarbetare, kunder, ekonomi och produktion. 

Installationschefen rapporterar till distriktschefen som har ansvar över hela organisationen. 1 

Varje disciplin innefattar projektledare, kalkylatorer och montörer. Inom ventilation finns det 

i nuläget tre projektledare varav två som arbetar med både projektledning och kalkylering. 

Projektledarna leder, planerar och styr projektet samt fungerar som en länk mellan kunder och 

medarbetare. De ansvarar för fem ventilationsmontörer som är anställda hos Caverion samt de 

montörer som hyrs in från andra företag vid behov. Montörernas uppgift är att installera och 

utföra olika typer av installationer i byggprojekt utifrån givna ritningar. Inom VS arbetar tre 

projektledare och en kalkylator. Inom denna disciplin arbetar nio VS-montörer och tre 

servicetekniker. Montörernas uppgift är att installera och montera rör medan 

serviceteknikerna ansvarar för bland annat felsökning, tillsyn och reparationer. El är den 

största disciplinen hos Caverion i Borås. Inom el arbetar två projektledare och en kalkylator. 

Projektledarna ansvarar för 16 montörer och 10 servicetekniker.1 Caverion i Borås 

organisationsstruktur redovisas i figur 5, vilken är utformad i samråd med företaget. 

 

Figur 5. Organisationens struktur hos Caverion i Borås (Caverion, 2016). 

                                                 
1 Leif Persson distriktschef Caverion, personligt möte 2016-04-20 
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5. 2 Processen från utlysning till utfört arbete 

5.2.1 Anbudsfas 

Processen från utlysning till utfört arbete börjar med att anbudsförfrågan från kund lämnas till 

Caverions installationschef. Väljer Caverion att räkna på anbudsförfrågan gör de en 

anbudsanalys utifrån informationen från anbudsförfrågan. Denna analys innehåller en enkel 

anbudsanalys, eventuellt en fördjupad analys, kalkylarbete, inköpsplan samt betalplan. I den 

enkla anbudsanalysen ingår analys av projektinformation, affärsanalys, riskanalys och 

möjlighetsanalys. Projektinformationen ger en övergripande bild av projektet och innefattar 

kundkategori, projekttyp, entreprenadform och betalform. Affärsanalysen är en analys av 

kunden och hur kundens strategi fungerar tillsammans med Caverions strategi. Analysen 

innefattar även kundens betalningsförmåga, teknik, erfarenhet av liknande projekt, tidplan, 

resurser och kompetens. Projektets risker analyseras i riskanalysen, vilken innefattar bland 

annat betalningsvillkor, garantier och böter. Till skillnad från riskanalysen visar 

möjlighetsanalysen vilka möjligheter Caverion har att utföra projektet. Resurser och kapacitet 

för projektet samt ekonomiska förutsättningar analyseras. Utifrån analysen av dessa fyra 

områden utformas ett ungefärligt anbud. 1 

Överstiger det ungefärliga anbudet från den enkla anbudsanalysen 20 MSEK genomförs en 

fördjupad anbudsanalys. Denna analys innebär en mer omfattande analys av projektets risker. 

Potentiella risker som kan uppstå i utförandet, åtagandet och ansvarstagandet identifieras. 

Även risker med garantier och viten analyseras. Den fördjupade anbudsanalysen kräver en 

rikskommitté som utför en ROMP-analys (Risk and Oppertunity Management plan) vilken 

hjälper företaget att identifiera risker och möjligheter.1 

Kalkylarbetet genomförs av Caverions kalkylatorer vilka utifrån förfrågningsunderlagets 

information beräknar projektets åtgång av tid och material. Anbudsförfrågans information 

innehåller leveranstid, garantivillkor, leveransomfattning, prisvillkor, leveransvillkor och 

anbudets giltighetstid. Utifrån beräkningarna och informationen tas ett prisförslag fram.1 

I inköpsplanen planeras vad som ska köpas in, främst material och kapacitet. Mer bestämt 

vilket material och till vilken kvantitet som ska köpas in samt om kapacitet behöver hyras in. 

Utifrån inköpsplanen görs en betalplan som redovisar hur Caverion ska få betalt av kund, 

exempelvis direkt eller löpande betalning.1 Löpande betalning innebär att kunden betalar en 

mindre summa regelbundet till underentreprenören (Nordstrand 2008). När anbudsanalysen 

genomförts beslutas det om Caverion ska gå vidare med anbudet.1 

Väljer Caverion att gå vidare med anbudet utförs en anbudsgenomgång. Denna innefattar en 

genomgång av anbudsanalysen, kalkylarbetet, inköpsplanen och betalplanen. Detta för att 

säkerhetsställa projektets omfattning och pris inklusive risker, möjligheter och kassaflöden. I 

genomgången beslutas det om anbudet ska lämnas till kund och till vilket slutgiltigt pris. 

Lämnar Caverion ett anbud är det sedan upp till kunden att välja underentreprenör. Anställer 

kunden Caverion påbörjas en förhandling och avtal erhålls.1 

5.2.2 Produktionsfas 

Produktionsfasen börjar med ett externt startmöte där Caverions projektledning träffar kund 

och andra underentreprenörer. Där ges nödvändig information om projektet som till exempel 

                                                 
1 Leif Persson distriktschef Caverion, personligt möte 2016-04-20 
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tidplan. Därefter hålls även ett internt startmöte med projektledning och den ledande 

montören som har utsetts av projektledningen. Syftet med mötet är att den ledande montören 

ska bli insatt i projektet och få förståelse för hur de ska arbeta med projektet.1 

Innan produktionen kan starta görs en produktionskalkyl, vilken innefattar tid- och 

produktionsplan. Produktionskalkylen redovisar hur resurserna ska fördelas under en 

tidsperiod. Denna kalkyl kan effektivisera produktionen.1 

Efter dessa steg görs en projektanmälan i affärssystemet SAP (System Application Product) 

och produktionen startar. Under produktionen kan hinder och ÄTA-arbeten uppstå. Viktiga 

rutiner för detta är skriftlighet och spårbarhet. Detta ska skötas enligt Allmänna 

Bestämmelser.1 

5.2.3 Avslutningsfas 

Då Caverion har utfört vad som är avsagt i avtalet med kund görs en projektgenomgång. 

Projektgenomgången innehåller analys av projektstatus, tidplan, inköpsplan, ekonomi, 

avvikelser, ÄTA-arbeten och hinder, risker och en slutkostnadsprognos. Drift- och 

underhålldokument samt andra avtalade dokument lämnas till kund och genomgång av hur 

installationen ska skötas genomförs. Till sist upprättas en efterkalkyl, vilken innehåller 

kostnadskontroll, resultatanalys och uppföljning. Entreprenaddelens arbete är därmed avklarat 

och serviceärenden behandlas av servicedelen.1 Processen från utlysning till utfört arbete är 

utformad enligt figur 6, vilken är framtagen i samråd med Caverion i Borås.  

 

Figur 6. Caverions process från utlysning till utfört arbete (Caverion, 2016). 

  

                                                 
1 Leif Persson distriktschef Caverion, personligt möte 2016-04-20 
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6. Intervjuresultat 

Detta kapitel sammanfattar de genomförda intervjuerna. Åtta personer som alla är delaktiga i 

upphandling av underentreprenörer har intervjuats från åtta olika företag. De benämns i 

detta kapitel som intervjuperson (IP) numrerade i slumpmässig ordning. Intervjufrågorna 

som ställts är utformade efter studiens syfte. 

6.1 Anbudsfas 

6.1.1 Anbudsförfrågan 

I intervjuerna har det framgått att byggentreprenörer främst värderar relation och tidigare 

erfarenheter av kvalitet och hur samarbetet har fungerat när de väljer vilka underentreprenörer 

de ska lämna anbudsförfrågan till. Hur underentreprenörer ligger geografiskt har också viss 

påverkan på valet. Oftast skickas förfrågan till 3-4 underentreprenörer men det kan skiljas åt 

beroende på projekt och konkurrens. Enligt IP 5 och IP 1 skickas förfrågan till fler 

underentreprenörer vid högre konkurrens, eftersom att det då är extra viktigt att få det lägsta 

priset. Det har även framgått under intervjuerna att det är av betydelse att underentreprenören 

har hög svarsfrekvens. Enligt IP 3 är det viktigt att underentreprenören visar engagemang och 

svarar på anbudsförfrågan. Det har tidigare uppstått situationer där ingen av de tillfrågade 

svarat vilket har resulterat i att byggentreprenören saknat pris för den disciplinen.  

IP 4 och IP 8 använder sig av ett system där referenser från tidigare projekt registrerats och 

används som ett hjälpmedel för att fastställa vilka underentreprenörer som anbudsförfrågan 

ska lämnas till. 

6.1.2 Anbudsförfarande 

Under intervjuerna har byggentreprenörer påvisat att det är viktigt att anbuden som 

underentreprenören lämnar är tydliga och att de framförallt lämnas i tid. Vid reservationer är 

tydlighet extra viktigt, att det står tydligt i anbudet vad som ingår och vad som inte ingår. En 

annan viktig faktor byggentreprenörer värdesätter är att anbudet är beräknat på det som 

byggentreprenören frågat efter. Däremot uppmanar många byggentreprenörer 

underentreprenörer att komma med förbättringsförslag (ett sidoanbud) som kan gynna båda 

parter. Till exempel anser IP 1 att det är värdeskapande att underentreprenören kommer med 

egna idéer, förbättringar eller förenklingar. Det är underentreprenören som besitter 

spetskompetens inom området och genom engagemang bidrar de med kunskap utöver 

byggentreprenörens kunskapsområde. Enligt IP 1 är det också av betydelse att 

underentreprenören är observant på gränsdragningar mellan olika discipliner så att inget 

moment utelämnas i anbudet. 

6.1.3 Urval 

Den faktor som samtliga byggentreprenörer har påvisat som viktig i urvalsprocessen är priset, 

men de har också nämnt att det inte alltid är avgörande. IP 5 menar att de helst väljer den 

underentreprenör de har god erfarenhet av och vill jobba med, är det inte ekonomiskt hållbart 

tvingas de dock att anställa en underentreprenör som har lämnat ett lägre anbud. Även IP 4 

påvisar liknande tankesätt. 

“Om det står mellan två företag som har samma pris väljer vi helst de som vi har bra 

erfarenhet av. Det kan även vara så att om vi fått ett lågt anbud från en 
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underentreprenör som vi inte har någon erfarenhet av kan vi försöka få ner priset för 

den underentreprenör som vi har bra erfarenhet av för att kunna välja den.“ 

(IP 4) 

I urvalet är en förutsättning att underentreprenören har den kapacitet och de resurser som 

krävs, de ställer även krav på underentreprenörer angående säkerhet, etik och miljö. Andra 

faktorer som är viktiga när byggentreprenörer väljer vilken underentreprenör som de ska 

anställa är samarbete, kvalitet och relation. Hur detta har fungerat i tidigare projekt har en stor 

påverkan på valet.  

De flesta byggentreprenörer anser det värdeskapande att anställa samma underentreprenör till 

fler discipliner. Detta kan bidra till samordningsvinster vilket gynnar båda parter. Det kan 

även leda till förenklad kommunikation då beslutsvägarna mellan de berörda 

underentreprenörerna blir kortare och allt inte behöver gå via byggentreprenören. Enligt IP 1 

är det i regel enklare att hantera eventuella problem med färre inblandade parter i ett projekt. 

“Det är större risk för samarbetssvårigheter mellan olika företag än inom ett 

företag.” 

(IP 1) 

6.2 Produktionsfas 

Värdeskapande i produktionsfasen är att underentreprenören levererar det som har avtalats till 

rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. Samtliga byggentreprenörer anser även att det viktigt att 

underentreprenören i fråga har bra kommunikation med byggentreprenören för att leverera 

detta. Det är viktigt att underentreprenörerna rapporterar direkt då eventuella problem uppstår. 

Problemet bör lösas direkt för att inte riskera ytterligare kostnader i senare skeden. Då 

problem kommer upp till ytan kan förebyggande åtgärder vidtas och liknande problem 

motverkas i framtiden. Kommunikation är även viktigt mellan olika underentreprenörer, 

genom visat engagemang och samarbete kan slöserier i form av omarbete reduceras. 

“Är det några bekymmer eller problem i underentreprenörens jobb är det viktigt att få 

reda på det på en gång, kommunikationen är A och O. Detta gäller åt båda håll 

eftersom att underentreprenören och byggentreprenören strävar åt samma mål.” 

      (IP 2) 

De flesta byggentreprenörer antydde även att underentreprenörer bör betrakta byggprojektet 

som en helhet och inse att de är en del av ett större sammanhang. Ekonomi, tid och beställaren 

bör enligt IP 5 prioriteras även av underentreprenören. Enligt IP 1 är underentreprenören ofta 

upphandlad som totalentreprenör inom projektet. Det är då viktigt att de ansvarar för de 

åtaganden som gäller för en totalentreprenör.  

Att underentreprenörer har egen arbetsledning är något som större delen av intervjupersonerna 

kräver. Underentreprenören förväntas att sköta samordning, kommunikation och information 

inom deras del av byggprojektet. Egen arbetsledning kan leda till färre missförstånd och 

förvirring bland montörerna. Viktigt är också att underentreprenören håller tidplanen.  
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6.3 Avslutningsfas 

Det samtliga byggentreprenörer förväntar sig i avslutningsfasen är att avtalade dokument 

lämnas in i tid. Dessa bör lämnas in utan påminnelser från byggentreprenören. 

Byggentreprenörer värdesätter att dokumenten lämnas in i tid samt att utbildning av 

installationer sker inom avsatt tid. Det anses även viktigt att eventuella besiktningspunkter 

åtgärdas i tid utan påminnelser från byggentreprenören. 

6.4 Allmänt 

6.4.1 Tillgänglighet och information 

Samtliga byggentreprenörer påvisade att tillgänglighet är en viktig del för att ett byggprojekt 

ska fungera. Att ha en ansvarig från underentreprenörens sida som är kontaktbar är ett krav 

från byggentreprenörer. IP 1 anser att det är rimligt att få återkoppling senast morgonen efter 

att de har försökt kontakta underentreprenören. 

Under hela projektet bör information mellan underentreprenör och byggentreprenör delas 

kontinuerligt. ÄTA-arbeten bör rapporteras direkt då de uppstår. IP 3 anser även att 

återkoppling är värdeskapande, när en underentreprenör har utfört en uppgift enligt förfrågan 

bör återkoppling till byggentreprenören ske.  

6.4.2 Relation 

Hur samarbetet har fungerat i tidigare projekt är en faktor som flera byggentreprenörer har 

angett påverkar relationen. De intervjuade byggentreprenörerna har angett olika faktorer som 

är värdeskapande i en relation. Faktorer som har tagits upp är tillgänglighet, regelbunden 

kontakt, kvalitet, engagemang och att tider hålls. Både IP 1 och IP 2 påvisade även att en bra 

personkemi har betydelse.  

“Det är viktigt att det fungerar med underentreprenören. Då inte bara med företaget 

utan även med arbetsledaren eller den ledande montören som är avsedd för 

projektet.” 

(IP 1) 

IP 4 värdesätter enkelhet i relationen och professionalism. IP 4 tog också upp att det är 

värdeskapande att underentreprenörer håller kontakt även då inget projekt är pågående för att 

få information om inkommande projekt. 

 

6.4.3 Brister 

Under intervjuerna har generella brister hos underentreprenörer påvisats. Flera 

byggentreprenörer har tagit upp att ofta när underentreprenörer upphandlas på 

totalentreprenad sköts inte alla åtaganden som gäller för en totalentreprenör. IP 5 beskrev det 

som att en del underentreprenörer inte inser att de är totalentreprenörer inom projektet. IP 4 

påpekade vikten av att underentreprenören ser på projektet som helhetsbild och inte endast 

fokusera på en specifik uppgift. Underentreprenörer bör även ha egen arbetsledning vilket 

enligt flera byggentreprenörer kan hanteras bättre. 
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Förbättringar kan även ske vad gäller engagemang, svarsfrekvens, återkoppling, kontroller, 

kommunikation och tillgänglighet. IP 3 anser att byggindustrin är tidspressad vilket leder till 

stress och därmed försämrad tillgänglighet. Enligt IP 1 bör samtliga parter i ett byggprojekt 

bli bättre på att strukturera arbetet. 

“Hela byggbranschen har bekymmer med strukturen på hur man bedriver projekt. Man är 

duktiga hantverksmässigt men när det gäller dokumentation och planering är det inte samma 

höga nivå. Gäller alla i byggbranschen.” 

(IP 1) 
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7. Analys av intervjuresultat 

Detta kapitel avser en analys av intervjuresultatet. Undersökningens syfte används som grund 

till analysen. Hur väl intervjuresultatet och teorier stämmer överens analyseras här. 

7.1 Anbudsfas 

7.1.1 Anbudsförfrågan 

Enligt Czarniewski (2014) ger en god relation konkurrensfördelar och därmed även 

ekonomiska fördelar. Detta stämmer överens med vad som har klargjorts i intervjuer 

med byggentreprenörer. När de lämnar anbudsförfrågan till underentreprenörer väljer de ofta 

efter relation. I detta skede vet ännu inte byggentreprenören priset på förfrågan, vilket gör att 

priset ännu inte är relevant. 

I vissa fall lämnar byggentreprenörer anbudsförfrågan till alla underentreprenörer inom det 

geografiska området för att få fram det lägsta priset. Detta för att kunna ge ett lågt pris till 

beställare och på så sätt få jobbet. En sådan handling påvisar hög konkurrens, vilket även 

Behera et al. (2015) påvisar. 

7.1.2 Anbudsförfarande 

Traditionellt råder det en kultur i byggindustrin där erfarenhet och information inte delas 

(Eriksson et.al 2007). Czarniweski (2014) benämner vikten av att dela information och 

erfarenheter, på så sätt kan företaget bli innovativt. Information- och erfarenhetsdelning kan 

skapa en bättre relation mellan parter. En god relation ger kunskap om kundens behov och 

nya idéer kan utvecklas. Enligt Behera et al. (2015) karaktäriseras ofta byggindustrin som 

prispressad där det lägsta budet alltid vinner. Det kan upplevas som riskfullt att vara innovativ 

i en sådan marknad. Genom att underentreprenören har kunskap och information om 

byggentreprenören kan risker minimeras och göra det möjligt för underentreprenörer att vara 

innovativa. Detta kan också uppnås genom partnering, då de ingående parterna samarbetar 

och delar information med varandra.  

Innovativt arbete har påvisats värdeskapande i intervjuer där det har klargjorts att 

byggentreprenörer värdesätter underentreprenörens engagemang och förmågan att identifiera 

förbättringsmöjligheter i anbudsförfarandet. Underentreprenören besitter spetskompetens som 

byggentreprenören vill ta del av i projektet. Ett sidoanbud kan därför vara av värde då ett 

förbättringsförslag kan gynna alla parter (beställare, byggentreprenör och underentreprenör) 

samtidigt som hela byggindustrin kan utvecklas. 

7.1.3 Urval 

I urvalet tas det hänsyn till priset som underentreprenören har lämnat, det har alltid enligt de 

intervjuade en påverkan på valet. Byggentreprenörer vill helst anställa den underentreprenör 

som de har god erfarenhet av. Dock blir de ibland tvungna att anställa den underentreprenör 

med ett lägre prisförslag på grund av den prispressade marknaden. Det kan bero på den hårda 

konkurrensen som råder i byggindustrin (Behera et al. 2015). I en sådan marknadssituation 

kan innovativt arbete komma att bli en konkurrensfördel (Czarniewski 2014).  

Det har under intervjustudien påvisats att det finns skillnader i hur byggentreprenörer arbetar 

beroende på dess storlek. Detta kan ha betydelse för vilka faktorer som värdesätts i 
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urvalsprocessen. Det har påvisats att större byggentreprenörer arbetar mer standardiserat än 

mindre byggentreprenörer, vilket kan vara en anledning till att större byggentreprenörer lade 

vikt vid faktorer som miljö, ekonomi och säkerhet medan mindre byggentreprenörer lade 

större vikt vid relationen under intervjuerna.  

Att anställa samma underentreprenör till fler discipliner anser byggentreprenörer vara 

värdeskapande om det kan förenkla kommunikationen och leda till samordningsvinster. IP 1 

påvisar att det är enklare att hantera eventuella problem då färre parter är inblandade i 

projektet. Enligt Salem (2006) är ett byggprojekt komplext på grund av att många parter är 

inblandade och varje part har egna specifikationer. Med färre inblandade parter kan 

komplexiteten minskas. 

7.2 Produktionsfas 

Enligt Salvatierra-Garrido & Pasquire (2011) skapas värde i produktionsfasen baserat på 

kundens önskemål och krav. Byggentreprenörerna värdesätter rätt kvalitet till rätt pris och i 

rätt tid. Genom att leverera dessa önskemål från byggentreprenörerna uppnås kundnöjdhet och 

god erfarenhet av underentreprenören. 

Många byggentreprenörer påvisade vikten av kommunikation. Att rapportera direkt då det 

händer något är värdeskapande. På så sätt kommer problem upp till ytan som kan lösas direkt 

och motverka liknande problem i framtiden. Enligt Lean construction bör processer utvecklas 

för att förebygga defekter (Salem et al. 2006). Genom direkt rapportering kan även risken för 

slöserier reduceras. Låter man processen fortgå finns risk för mer omarbete och högre 

kostnader i slutändan. Kommunikation är även viktigt mellan olika underentreprenörer. 

Genom en bra kommunikation dessa parter emellan reduceras omarbete likväl. 

Enligt Forsman et al. (2011) drivs byggprojekt traditionellt genom en serie av individuella 

aktiviteter istället för som en hel kedja. I intervjuerna framgick det att byggentreprenörerna 

anser att underentreprenörer bör inse att de är en del av ett större sammanhang. Forsman et al. 

(2011) menar även att en gemensam helhetssyn av ett projekt kan leda till effektivisering och 

reducerade kostnader. Genom en helhetssyn på projektet kan underentreprenören bli mer 

engagerad och ta större ansvar, vilket värdesätts av byggentreprenören. 

Då bygg- och underentreprenörerna är samarbetspartner till en slutlig kund (beställaren) kan 

värdeskapande aktiviteter i produktionsfasen skiljas mellan vad byggentreprenör och 

beställaren värdesätter. Byggentreprenörer värdesätter faktorer som får arbetet att fungera 

medan beställaren kan värdesätta aktiviteter som är värdeskapande för slutprodukten. 

7.3 Avslutningsfas 

I avslutningsfasen anses det värdeskapande att avtalade dokument lämnas in i tid, att 

besiktningspunkter åtgärdas samt att utbildning av installationer sker inom avsatt tid. 

Genomförs inte detta i tid resulterar det i ej värdeskapande arbete, detta kan ses som slöseri då 

det inte leder till något värdeskapande för byggentreprenören. (Salvatierra-Garrido & Pasquire 

2011)  
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7.4 Allmänt 

7.4.1 Tillgänglighet och information 

Att vara tillgänglig under hela processen från utlysning till utfört arbete är ett krav som 

samtliga byggentreprenörer ställer. Enligt IP 3 är byggbranschen idag tidspressad, vilket kan 

göra att tillgängligheten försämras. Även återkoppling kan prioriteras bort under tidspress. 

Enligt Nordlund (2008) rapporteras ÄTA-arbeten vanligtvis under byggmöten, intervjuer har 

dock påvisat att det är mer värdefullt att flagga för ÄTA-arbeten direkt då de uppstår. 

7.4.2 Relation 

Byggentreprenörer har påvisat att en god relation med underentreprenören är värdeskapande i 

hela processen från utlysning till utfört arbete. En god relation baseras enligt 

byggentreprenörer på ett bra samarbete. Enligt Chan (2003) kan samarbetet mellan alla parter 

utvecklas och förbättras genom att parterna ingår i ett partneringavtal. För att få en gemensam 

företagskultur krävs det att parterna delar information och erfarenhet med varandra. Bara då 

kan hela värdekedjan tillsammans utvecklas och förbättras (Forsman et al. 2011). 

7.4.3 Brister 

Många underentreprenörer är anställda som totalentreprenörer inom ett byggprojekt. Det är 

många byggentreprenörer som anser att det generellt är brister vad gäller ansvar och 

åtaganden gällande totalentreprenör. Detta kan bero på att fokus ofta ligger på att färdigställa 

en uppgift och en helhetsbild av hela byggprojektet saknas. (Eriksson et al. 2007) 

Under intervjuerna har engagemang varit en återkommande faktor som byggentreprenörer 

värdesätter under hela processen. Enligt IP 3 finns det generellt brister hos underentreprenörer 

vad gäller engagemang. En helhetsbild av projektet kan även vara en lösning för ökat 

engagemang, vilket också kan leda till högre svarsfrekvens och förbättrad kommunikation. 

För att en organisation ska bli lärande och utvecklas kan PDCA-cykeln användas, genom att 

följa cykelns fyra steg kan företaget upptäcka brister och på så sätt undvika att dessa uppstår i 

senare projekt (Pietrzak & Paliszkiewicz 2015).  
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8. Diskussion 

Detta kapitel avhandlar en diskussion kring hur väl studien har uppfyllt dess syfte. Här 

diskuteras även rapportens struktur, resultat, hållbarhet samt metodval. 

Syftet med studien var att identifiera vad byggentreprenörer värdesätter hos 

underentreprenörer. Att ha kunskap om vad kunder värdesätter kan ge konkurrensfördelar 

(Czarniewski 2014). Genom kvalitativa intervjuer med åtta byggentreprenörer anses syftet 

vara uppfyllt. Primärdatan gav relevant information vilken har varit värdefull för studien. 

Forskningsfrågan anses relevant för syftet och problembeskrivningen. 

Studiens avgränsning omfattar produktion för privatbeställda uppdrag. Denna avgränsning 

ansågs relevant då lagar i ett sådant uppdrag har mindre påverkan på val av underentreprenör. 

På så sätt blir studien baserad på vad byggentreprenörer värdesätter snarare än vilka lagar som 

råder. Avgränsningen anses i efterhand som betydelsefull med avseende på studiens syfte. 

Rapportens struktur är utvecklad för att enkelt uppfatta rapportens röda tråd. Processen från 

utlysning till utfört arbete beskrivs först i kapitel 4 utifrån ett helhetsperspektiv. Detta för att 

ge läsaren förståelse för processen och de olika parternas roller. Senare i kapitel 5 beskrivs 

specifikt hur processen ser ut på företaget som studien har utförts på. Båda kapitlen har 

samma struktur vilket även kapitel 6 och kapitel 7 har för att lättare följa processens ingående 

delar.  

Studiens resultat anses kunna gynna alla parter och därmed förbättra hela flödeskedjan. Då 

underentreprenörernas arbeten effektiviseras kan hela byggprocessens ledtider förkortas. Med 

kortare ledtider kan fler bostäder byggas vilket i längden kan leda till minskad bostadsbrist. 

Även byggandet av anläggningar och lokaler kan öka. Ytterligare forskning behöver dock 

genomföras för att ta reda på hur byggentreprenörer kan effektivisera deras process då denna 

studie är baserad på processen från underentreprenörers synvinkel. 

Studiens resultat ger en generell bild av vad byggentreprenörer värdesätter hos 

underentreprenörer vilket gör studien intressant även för andra företag inom byggindustrin. 

Underentreprenörer inom installation av tekniska lösningar kan ta lärdom av studien. Även 

underentreprenörer inom andra områden kan få kunskap av studien då resultatet anses vara 

relevant för underentreprenörer generellt. Fortsatta studier rekommenderas inom fler 

geografiska områden för ökad tillförlitlighet. Beroende på det geografiska områdets storlek 

och marknadsförhållanden anses resultatet kunna variera. 

I intervjuer har det framgått att byggentreprenörer ställer krav på underentreprenörer vad 

gäller miljö, etik och säkerhet. Säkerhetskrav kan vara att underentreprenörer måste bära 

hjälm på byggarbetsplatsen. En del byggentreprenörer som har intervjuats är 

miljödiplomerade och anser att det är viktigt även att underentreprenörer tänker på miljön, till 

exempel vid val av material. Genom att föra vidare detta tankesätt till flera parter inom 

byggindustrin kan hållbar utveckling främjas. 

8.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ intervjumetod har bidragit till erhållen information utanför frågeställningarna i 

intervjumallen. Informationen anses betydelsefull för förståelsen av den marknadssituation 

som råder i byggindustrin. En kvalitativ intervjumetod anses lämplig för denna typ av studie. 

Den semistrukturerade intervjumallen gav intervjupersonerna möjlighet att tala fritt och 
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reflektera över svaren. Följdfrågor har bidragit till djupare förståelse för intervjupersonerna 

vilket har varit värdefullt för studien. 

Primärdata samlades in genom åtta intervjuer på åtta olika företag. Företagen är av olika 

storlek och har olika företagskulturer vilket gör att olika rutiner råder i företagen. Det anses ge 

studien högre tillförlitlighet då företagets storlek och kultur kan påverka värderingar. 

Intervjuer på åtta företag anses lämpligt för studiens storlek. 

Sekundärdata samlades in främst genom vetenskapliga artiklar. Även boken Byggprocessen 

(Nordstrand 2008) ligger till grund för teorikapitlet (kapitel 4). Detta för att ge läsaren en 

helhetsbild av processen från utlysning till utfört arbete innan teorier redovisas. 

Intervjumetoden kombinerat med litteraturstudien anses värdefull för studien. Det har bidragit 

till möjligheten att se likheter och skillnader mellan den primära och den sekundära datan. 

Paralleller har dragits mellan intervjuresultaten och vetenskaplig fakta. 
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9. Rekommendationer 

Detta kapitel avser rekommendationer till underentreprenörer generellt, grundade på vad 

byggentreprenörer värdesätter i processen från utlysning till utfört arbete. Även specifika 

rekommendationer till Caverion föreslås. Rekommendationerna kan optimera processen. 

Under intervjuerna har det framkommit att byggentreprenörer värdesätter relationen med 

underentreprenören. En rekommendation är därför att alltid främja relationen, det kan göras i 

form av informationsdelning, tillgänglighet och återkoppling. Är det till exempel något 

problem är det viktigt att rapportera detta direkt. Även ÄTA-arbeten bör flaggas för direkt då 

de uppstår. Sköts dessa områden av underentreprenören anses det värdefullt genom hela 

processen och chans till framtida samarbete ökar. 

Byggentreprenörer har påvisat värdet av att underentreprenörer har en god kommunikation 

med varandra för att minska missförstånd. Detta har även styrkts av vetenskapliga studier. 

Kommunikationen bör ske både internt i företaget och externt med andra underentreprenörer. 

Därför är en rekommendation till underentreprenörer att kommunicera med varandra. 

Då byggentreprenörer ofta kräver att underentreprenörer har egen arbetsledning på 

arbetsplatsen är det av vikt att underentreprenören lägger fokus på att informera och utbilda 

ledande montör eller arbetsledare vilket kan leda till effektivisering av arbetet. Detta kan även 

eliminera att ledande montörer eller arbetsledare saknar information och får fråga 

byggentreprenörens arbetsledare. 

Genom att involvera alla i projektet som helhet kan önskat resultat för byggentreprenörer 

uppnås i form av underentreprenörers engagemang. Ett sätt att involvera alla i projektet kan 

vara att bjuda in även montörerna till startmöten.  

En rekommendation till byggentreprenörer i allmänhet är att använda PDCA-cykeln som ett 

verktyg i förbättringssyfte. Först planeras uppdraget; produktionen, hur ÄTA-arbeten bör 

hanteras, vilka metoder som ska användas och hur kommunikationen ska skötas. I steg 2 blir 

planeringen till verklighet, då utförs uppdraget enligt planerat. Då uppdraget är avslutat 

kontrolleras resultatet i steg 3, hur väl planeringen stämde överens med det som åstadkommits 

i genomförandet. Vidare i steg 4 bestäms det om planeringen behöver förändras och om 

metoder behöver korrigeras till nästkommande projekt. Genom dessa fyra steg kan 

underentreprenören i fråga bli en lärande organisation och på ett enkelt sätt följa upp arbetet. 

Införandet av PDCA-cykeln kan leda till att underentreprenören ständigt kan förbättras. 

En rekommendation för Caverion är att införa huddle meetings med ledande montör och 

resterande montörer i företaget på byggarbetsplatsen. Detta för att montörerna ska få en 

övergripande bild av vad som kommer att ske under arbetsdagen. Huddle meetings kan 

effektivisera arbetet, då det kan bidra till att montörerna får en tydligare bild av vad som ska 

göras utan att behöva fråga. Detta kräver att den ledande montören innehar den information 

som krävs. Mötena kan hållas stående varje morgon och vara ungefär 5-10 minuter. 

Det anses värdefullt av byggentreprenörer att anställa samma underentreprenör till flera 

discipliner då det ger samordningsvinster och kommunikationsförbättringar. 

Rekommendation till Caverion är att marknadsföra för denna typ av anställning då flera 

byggentreprenörer saknade information om detta. En annan rekommendation är att strukturera 

företaget internt för enklare kommunikation mellan bygg- och underentreprenör.  
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10. Slutsats 

Detta kapitel erhåller slutsatser från den genomförda studien. Slutsatserna redovisas enligt 

studiens forskningsfråga samt underfrågor vilka är utformade utifrån studiens syfte. 

1. Vad värdesätter byggentreprenörer hos underentreprenörer i processen från 

utlysning till utfört arbete? 

Studien har påvisat att flera faktorer och aktiviteter kan vara värdeskapande för 

byggentreprenörer under processen från utlysning till utfört arbete. När byggentreprenörer 

väljer vilka underentreprenörer de ska lämna anbudsförfrågan till är ofta relationen och 

tidigare erfarenheter av samarbete och kvalitet viktigt. Vid hög konkurrens blir priset en 

viktigare faktor, då lämnas anbudsförfrågan till fler underentreprenörer för att hitta det lägsta 

anbudet. Värdeskapande är att underentreprenörer utnyttjar dess spetskompetens och kommer 

med förbättringsförslag inom berörande område. Anbudet bör vara tydligt där det framgår vad 

underentreprenören har räknat på. 

I produktionsfasen anses god kommunikation värdeskapande, kommunikationen bör ske 

mellan alla inblandade parter för att minska missförstånd. Kommunikation är en nyckelfaktor 

för att leverera rätt kvalitet till rätt pris i rätt tid.  

I avslutningsfasen värdesätter byggentreprenörer att underentreprenören lämnar in dokument 

och genomför utbildningar inom avsatt tid. Det anses även värdeskapande att eventuella 

besiktningspunkter åtgärdas inom avsatt tid.  

Engagemang och tillgänglighet värdesätts under hela processen. Goda erfarenheter av en 

underentreprenör kan leda till en god relation vilket ökar chanserna för underentreprenören att 

bli upphandlad igen. 

2. Vilka faktorer påverkar byggentreprenörers val av underentreprenör i processen 

från utlysning till utfört arbete?  

En faktor som påverkar byggentreprenörers val av underentreprenör är priset, dock har 

intervjustudien visat att det inte alltid är avgörande. Tidigare erfarenheter av samarbetet med 

underentreprenörer kan vara en betydande faktor likväl. Intervjustudien har visat att olika 

faktorer har olika påverkningsgrad på valet av underentreprenör beroende på 

byggentreprenörers storlek. 

3. Hur kan processen från utlysning till utfört arbete förbättras för ökat kundvärde? 

Genom att veta vad byggentreprenörer värdesätter kan underentreprenörer förbättra 

processen. Då byggentreprenörer värdesätter information och återkoppling kan 

underentreprenörer öka kundvärde genom att informera och återkoppla. Att rapportera direkt 

vid förändringar i processen förbättrar projektet då onödigt arbete och onödiga kostnader kan 

undvikas. Genom att alla parter involveras i ett byggprojekt som helhet kan större 

engagemang skapas, vilket ger ökat kundvärde.  
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Intervjumall 
 

Anbud 

 

Hur väljer ni vilka underentreprenörer ni ska skicka anbudsförfrågan till? 

 

Vad är viktigt för er i anbudsförfarandet? 

 

Urval 

 

Vilka faktorer är viktiga när ni väljer underentreprenör i själva urvalsprocessen? 

 

Hur tänker ni angående att anställa samma underentreprenör till flera tjänster? 

 

Produktion 

 

Vad anser ni är viktigt i produktionsfasen? 

 

Avslutning 

 

Vad har ni för förväntningar på en underentreprenör när ett projekt är avslutat?  

 

Tillgänglighet 

 

Vad har ni för förväntningar på underentreprenören vad gäller tillgänglighet och information? 

 

Allmänt 

 

Vad värdesätter ni i er relation med underentreprenörer? 

 

Vilka brister anser ni finns hos underentreprenörer? 

 

Har ni några förslag på åtgärder som skulle underlätta för er som kunder? 

 


