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Sammanfattning 
Samordning är en viktig del av byggprocessen. I denna studie undersöktes hur 
samordningsarbetet bedrevs på Peab Sverige AB i Umeå vid uppförandet av ett fallobjekt. 
Studiens syfte var att kartlägga samordningsprocessen under ett valt fallobjekt för att ta fram 
riktlinjer för byggsamordning inför framtida projekt. Målsättningen var att besvara de 
frågeställningar som formulerades i samband med studiens början. 
 
Vid studiens genomförande har fältstudier och intervjuer hållits på byggarbetsplatsen. Utfallet 
från fältstudierna har sedan jämförts med litteratur inom ämnet.  Studien har resulterat i 
riktlinjer för byggsamordning. Riktlinjerna ger med utgångspunkt från studiens resultat och 
slutsatser förslag på samordningsrutiner som kan användas i framtida byggprojekt. 
 
Studiens slutsats är att ämnet samordning är mycket komplext. Många parametrar måste 
samverka för att ett lyckat arbete kan bedrivas. Det finns därför goda skäl att fortsätta bedriva 
forskning inom ämnet och vidareutveckla riktlinjerna. En annan slutsats är att dagens pressade 
byggtider som leder till att projektering och produktion pågår parallellt ökar kraven på ett 
fungerande samordningsarbete. För att bedriva ett framgångsrikt samordningsarbete krävs 
tydliga riktlinjer och att alla entreprenörer på byggarbetsplatsen hjälps åt. 
  



   

 
    
Abstract 
Coordination is an important part of the construction process. This study investigates how the 
coordination work was conducted at Peab Sverige AB in Umeå under the construction of a 
case project. The purpose with this study was to identify the coordination process for the 
chosen field of study to develop guidelines for future projects. The ambition was to answer 
the questions formulated in the introduction.  
 
Field observations and interviews has been conducted at the construction site during the 
implementation of this study. The results from the field study were subsequently compared 
with literature available on the subject. This investigation resulted in an appendix with 
guidelines for construction coordination. The appendix provides, based on the results and 
conclusions of this study, suggested guidelines for coordination procedures that can be used in 
future construction projects. 
 
In conclusion, one can state that that the substance of coordination is very complex. Many 
parameters must interact in order to pursue a successful work. There are good reasons to 
continue research on the subject and further develop the guidelines. Another conclusion is that 
the current pressure of time results in the fact that projection and production must occur 
simultaneously, which increases the demand for effective coordination. Therefore, not only 
clear guidelines is required to provide successful coordination. All subcontractors on the 
building site need to be committed and able to cooperate as well.  
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1. Inledning 
Detta kapitel introducerar ämnet byggsamordning och beskriver bakgrund, syfte och de 
frågeställningar som ligger till grund för studiens utformning. 
 
1.1 Bakgrund 
Oavsett om det gäller bostäder eller industribyggnader finns det vissa bekvämligheter som 
förutsätts fungera för att en byggnad ska anses komplett. De flesta önskar tak över huvudet, 
vatten i kranen, ström i eluttaget och en fläkt ovanför spisen. För att förse byggnaden med 
dessa funktioner krävs att flera yrkesgrupper med särskild kompetens inom respektive område 
samverkar.  
 
Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges byggindustrier skriver i sin rapport 
Byggkonjunkturen att under 2015 påbörjades byggandet av 23 000 bostäder i Sverige. Detta 
bara under årets två första kvartal. Rapporten beskriver även hur bostadsbyggandet har ökat 
med 30 procent mellan 2013 och 2014 (Sveriges byggindustrier, 2015). Denna ökning är 
naturligtvis gynnsam för byggindustrin men inte helt oproblematisk med avseende på 
samordning av personal. Det råder brist på arbetskraft i byggbranschen (Sveriges 
byggindustrier, 2015). Denna brist leder till att tillgängliga resurser måste fördelas för att 
arbetet ska fortgå obehindrat. 
 
En utökad installationstäthet ställer även krav på installationssamordnare med särskild 
tvärfacklig kompetens, vilket kan vara svårt att finna (Nordstrand, 2008). Många gånger 
tvingas därför byggföretagen själva lösa samordningen av resurserna på byggarbetsplatsen. 
Denna utveckling motiverar till att undersöka ämnet byggsamordning närmre för att kartlägga 
samordningsprocessen inom produktionen.  
 
Peab är Sveriges största byggföretag (Byggvärlden, 2015) och verkar inom affärsområdena 
bygg, anläggning, industri och projektutveckling (Peab, 2015). Peab har ofta 
samordningsansvaret på byggarbetsplatserna. Detta eftersom byggföretagen ofta är 
huvudentreprenör. Detta innebär att företaget svarar direkt mot byggherren och även beställer 
externa underentreprenörer. Med bakgrund av detta är därför Peab intresserade av att 
undersöka hur god samordning kan förhindra störningar i produktionen.  
 
1.2 Syfte och mål 
Studien syftar till att kartlägga samordningsprocessen under ett valt fallobjekt och ta fram 
riktlinjer för byggsamordning inför framtida projekt.  
 
Målet med studien är att besvara de frågeställningar som presenteras i kapitel 1.4 nedan. 
 
1.3 Frågeställningar 
Följande frågor besvaras i rapporten.  
 

1. Hur ser samordningsarbetet ut på arbetsplatsen idag? 
2. Vilka problem och konflikter finns på byggarbetsplatsen som går att härleda till 

bristande samordning?  
3. Vad beror dessa problem på?  
4. Hur kan problemen förhindras i framtiden? 
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1.4 Avgränsningar 
Studien begränsas till att studera samordningsarbetet vid en totalentreprenad med fokus på 
byggproduktion sett utifrån totalentreprenörens perspektiv. Vidare begränsas studien till att 
fokusera på mötesformer och samordningsstrukturer. 
  



Christoffer Lundin 
Vt 2016 
Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 180 hp  
 

3 

2. Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier och begrepp som ligger till grund för studien. Vidare 
presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för studien av ämnet samordning 
på byggarbetsplatsen.   
 
2.1 Teoretisk referensram och tidigare forskning 
Studiens teoretiska referensram baseras primärt på tidigare forskning inom ämnet 
byggsamordning. Forskningen baseras på examensarbeten och forskningsrapporter. De 
metoder som används i tidigare studier för insamling av data är litteraturstudier, fallstudier 
och intervjuer. Studierna påpekar att byggsamordning som ämne kräver avgränsningar tack 
vare ämnets omfattning. Detta har resulterat till att tidigare forskning främst begränsats till 
studier av olika fallföretag och arbetsplatser. Nedan följer en kortfattad beskrivning med 
tillhörande slutsatser av de forskningsrapporter som ligger till grund för denna studie i ämnet 
samordning på byggarbetsplatsen. 
 
Studier inom intern kommunikation på byggarbetsplatsen visar på möjligheten till 
förbättringar av kommunikationsarbetet genom standardiserade rutiner på byggarbetsplatsen. 
Resultatet av studien visar hur bodetablering och mötesforum har inverkan på 
samordningsarbetet. (Axmalm. Kjellberg, 2013).  
 
Forskning inom byggsynkronisering påvisar att implementering av 3D-samordning leder till 
mindre kollisioner och bättre samordning på byggarbetsplatsen (Norberg et al. 2009). 
Forskningsrapporten talar om fördelarna med att implementera byggnads-
informationsmodeller för att samordna inköp, planering och genomförande på 
byggarbetsplatsen. 
 
Vidare har forskning bedrivits med avseende på byggarbetsmiljösamordning som visar att 
informationsflödet är en viktig källa till utveckling av byggsamordningsarbetet samt att 
framställandet av riktlinjer har stor potential när det kommer till utveckling inom området 
byggsamordning. Forskningen visar även att byggföretagen brister i erfarenhetsåterföring 
(Arnberg. Burman, 2015). 
 
2.2 Om samordning 
Att samordna är att koordinera. För att ett byggprojekt ska lyckas krävs att alla inblandade 
yrkesgrupper arbetar tillsammans mot samma mål (Boverket, 2013).  
Vid större entreprenader där flera aktörer medverkar kan en särskild person ansvara för 
samordningen. Byggsamordning är ett ämne och behandlar bland annat installationer, resurser 
och kvalitetssäkring (Persson, 2012). Byggsamordningen har stor inverkan på byggnaden och 
dess installationer då den minimerar risken för fel i byggprocessen (Stintzing, 2005). För att 
uppnå samordning krävs en planerad arbetsfördelning (Arbetsmiljöverket, 2016). 
 
I små företag är arbetsfördelning en liten del av samordningsarbetet. Detta eftersom färre 
personer är i behov av sysselsättning. I större, personaltäta bolag riskerar däremot 
yrkesgrupperna att spridas ut på arbetsplatsen eftersom alla inte känner varandra. En 
arbetsfördelning som leder till att personalen specialiserar sig inom sitt område stärker 
företagets kompetens. För att detta ska inträffa krävs samordning. Det är samordningen som 
möjliggör att personal med olika kompetenser kan sträva mot samma mål (Aniander et al. 
1998) 
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Det finns olika koordineringsmekanismer som påverkar hur samordning uppstår. Nedan 
redovisas fem av dessa punkter enligt Aniander et al. (1998). 
 

1. Ömsesidig anpassning: Detta sker spontant. Gruppen samordnas av sig själv utan att 
någon utomstående kallar till möte. Denna punkt berör arbetsplatser där alla känner 
varandra väl och kommunicerar öppet. 

2. Direkt övervakning: En person svarar för andras arbete. Det kan handla om en 
arbetsledare eller platschef. Det är också denna person som ansvarar för 
samordningen.   

3. Standardisering av arbetsprocessen: Samordningen sker med hjälp av dokument 
och tydliga regler som beskriver hur ett moment ska utföras. 

4. Standardisering av ”output”: Denna samordning sker genom att slutprodukten 
definieras tydligt i förväg.  

5. Standardisering av kunskaper och färdigheter: Samordningen baseras på att 
deltagarna har kunskap och utbildning för att genomföra arbetsmomentet. Detta gör 
det möjligt att styra arbetet med kort uppstartssträcka. Ett konkret exempel är en 
trafiksituation där alla trafikanterna har utbildning på respektive fordon och kan 
trafikreglerna.  

  
2.3 Arbetsmiljösamordning 
Enligt arbetsmiljölagen (SFS 2008: 934) finns det lagstadgade krav beträffande 
arbetsmiljösamordning på arbetsplatsen. Lagen reglerar två typer av 
byggarbetsmiljösamordnare. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering 
(BAS-P) samt byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U). Lagen säger att den som 
låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska utse en lämplig 
byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering. Vidare ska även en lämplig 
byggarbetsmiljösamordnare för utförandet utses (SFS 2008: 934). 

2.3.1 BAS-P 
För varje byggprojekt ska byggherren utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, 
för planering och projektering. Enligt Arbetsmiljöverket (2015) ska den som åtagit sig denna 
roll ansvara för att samordna och sammanställa underlagen som projektörerna framställer. 
BAS-P ska även medverka i planering och projekteringsledning på byggarbetsplatsen. 
Uppdraget omfattar även samordning av de medverkande med hänsyn till varandras planer 
och lösningar. Arbetsmiljöverket (2015) påpekar också vikten av planering av arbetsmoment 
som ska utföras samtidigt eller efter varandra vid tidsplanering.  

2.3.2 BAS-U  
Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet, BAS-U, har till uppgift att samordna 
entreprenörernas arbeten på byggarbetsplatsen. Detta kan göras genom samordningsmöten, 
stickprovskontroller och uppföljningar.  
Den som har blivit tilldelad rollen som BAS-U ska även se till att arbetsmiljöplanen finns 
tillgänglig på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2015). 
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2.4 Mötestyper 
Nedan följer exempel på vanligt förekommande möten som berör ämnet samordning på 
byggarbetsplatsen. 
 
Samordningsmöte 
För att uppnå resultat med byggplaneringen bör arbetsledningen tillsammans med de som 
utför arbetet upprätta löpande planer för projektet. Dessa planer upprättas och diskuteras 
aktivt under projektets gång på samordningsmöten. Vid mötena medverkar yrkesgrupper som 
elektriker, lagbas, målare etcetera. Mötena bör hållas kontinuerligt, gärna varje till varannan 
vecka (Persson, 2012). 
 
Byggmöte 
På byggmöten samlas olika intressenter i projektet. Vilka som deltar varierar med hänsyn till 
byggarbetsplatsens aktuella situation (Persson, 2012). Exempel på deltagare kan vara 
representanter för entreprenörer, ombud för beställare, konsulter eller andra intressenter som 
påverkas av punkterna på mötesdagordningen. Ett mål med mötet är att samordna 
produktionsaktiviteterna. Vidare behandlas projektekonomi, tekniska frågor och övriga frågor 
som uppstått under projekttiden. Mötesledaren är oftast ett ombud åt beställaren. Vanligt är att 
frågor med koppling till projektering berörs under mötets gång (Stintzing, 2005). Byggmötena 
ska hållas under strikta former och enligt standardavtalen allmänna bestämmelser för 
byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB04) och allmänna bestämmelser 
för totalentreprenader (ABT06). Dessa standardavtal avser olika villkor som tillämpas på 
byggarbetsplatsen (Sveriges byggindustrier, 2016). Vid byggmöten är både beställare och 
entreprenör skyldiga att delta (Nordstrand, 2008).  
Enligt Stintzing (2005) bör särskilda byggmöten hållas med koppling till projektering. Dessa 
möten ska även hållas tillsammans med olika intressenter i projektet beroende på aktuellt 
skeende i byggprocessen (Persson, 2012). 
 
Avvecklingsmöte 
Vid avveckling av en byggarbetsplats samlas de aktörer som har medverkat under projektets 
gång för ett avslutningsmöte. Under mötet bör en sammanställning av byggprojektets 
produktionsdata som erfarenheter, leverantörsvärderingar och klagomål ske i 
erfarenhetsåterförande syfte inför nästa projekt (Nordstrand, 2008).  
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2.5 Entreprenadstruktur 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av byggprocess och byggsamordning samt en 
redogörelse för studieobjektets entreprenadform, totalentreprenad. Denna teori presenteras för 
att ge läsaren de bakgrundskunskaper som behövs för att tolka studiens analys och diskussion.  
 
Byggprocess och byggsamordning 
Innan en byggnad står färdig att använda är det många steg som måste avhandlas. Vägen från 
idé till verklighet beskrivs nedan och presenteras även schematiskt i figur 1. Byggprocessen 
inleds med att byggherren fattar beslut om att låta uppföra ett objekt. När det står klart för 
byggherren hur byggnaden ska se ut måste projektering av ritningar utföras. I 
projekteringsskedet framställer projektörer de bygghandlingar som krävs för att producera 
önskad slutprodukt. Under produktionen växer byggnaden fram och blir till slut färdig att 
använda för brukaren. När detta sker befinner sig byggnaden i förvaltningsskedet, där den 
brukas och förvaltas under resterande livslängd. Byggprocessen kan på så vis förenklat 
beskrivas med raka förbindelser (Nordstrand, 2008). Detta är byggnadens utvecklingsgång 
och kallas för byggprocessen. Byggprocessen utgörs av momentberoende samordning. Detta 
innebär att ett moment måste avslutas innan nästa kan påbörjas. Ett exempel på detta är att det 
krävs ritningar innan produktionen kan börja.  
 
Byggprocessens olika steg redovisas som en schematisk skiss i figur 1 nedan. Även om varje 
projekt har unika egenskaper, syften och mål följer de oftast stegen i byggprocessen med 
nedanstående kopplingar. De erfarenheter som uppstår vid kopplingarna används i 
planeringen för att samordna arbetet (Stintzing, 2005). Vidare finns det interna 
samordningsaspekter inom varje del av byggprocessen. Ett exempel på en sådan 
samordningsaspekt är produktionens organisationsform som presenteras närmre under nästa 
rubrik.  
 

Figur 1. Schematisk skiss över byggprocessen. 
 
Totalentreprenad och samordning 
Vid totalentreprenad svarar totalentreprenören ensam för projektering och byggande. Vid en 
totalentreprenad ska byggherren utforma de funktionskrav som gäller för byggnaden. 
Byggherren kommer med önskemål om hur objektet ska utformas och vilka egenskaper som 
ska tillskrivas genom en rambeskrivning. I anbudsskeendet lämnar spekulerande företag in 
förslag som motsvarar byggherrens uppsatta önskemål. Det är totalentreprenören som 
ansvarar för att byggnaden lever upp till beställarens krav. Denna förpliktelse kallas 
funktionsansvar (Nordstrand, 2008). Entreprenadformens organisation presenteras vidare i 
figur 3 nedan. 
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Beträffande byggsamordning är det totalentreprenören som ansvarar för att samordna 
underentreprenörerna för att byggnationen ska bli färdigställd inom angivna tidsramar (Om 
boende, 2013). Med anledning av samordningsansvaret åligger det totalentreprenören att 
planera aktiviteter för samtliga entreprenörer som medverkar under projektet. Detta kan i 
praktiken innebära att totalentreprenören måste planera tid och datum för elinstallationer trots 
att det inte är totalentreprenörens kompetensområde.  

 
Figur 3. Organisation för totalentreprenad.  
 
2.6 Tekniska hjälpmedel och mjukvara 
Här presenteras olika verktyg och metoder som används i byggbranschen för att konstruera, 
samordna och tidsplanera byggprocessen. Verktygen och metoderna återkommer i studien och 
förklaras vidare för att utöka läsarens kunskapsbakgrund och skapa förståelse för de olika 
begreppen.  
 
CAD 
Computer-Aided-Design, CAD, är ett verktyg för att illustrera geometriska figurer digitalt. 
Tekniken används främst inom industrin för tillverkning av ritningar och detaljer. Det 
förekommer 2D-ritningar (utarbetande ritningar) och 3D-ritningar (renderingar och 
modelleringar). De första handlingarna som genererades med hjälp av CAD kom på 1960-
talet. Det dröjde dock till slutet av 80-talet innan tekniken fick sitt genombrott, innan dess 
ritades allting för hand (Debok, 2014).  
 
Idag finns flera program för CAD på marknaden. Ett av dessa heter Autocad och används för 
konstruktion, arkitektur, samordningsmodeller, 3D-ritningar med mera (Autodesk, 2015). 
CAD används primärt inte för byggsamordning men utgör grunden för framställandet av de 
ritningar och modeller som används inom BIM som presenteras närmare nedan. 
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BIM (Buliding-Information-Model) 
BIM är inget speciellt program eller mjukvara utan handlar om den process som sker vid 
skapande och användande av en 3D-modell för att informera om beslut i byggprocessen 
(Autodesk, 2016). Begreppet kan definieras på två olika sätt beroende på hur förkortningen 
utläses. I detta stycke tolkas BIM som Building-Information-Model. Definitionen syftar på 
olika interaktiva modeller som tillsammans bildar en presentation av en byggnad eller 
anläggning (Norberg et al. 2009). Den andra definitionen handlar om när BIM utläses som 
Building-Information-Modelling. I detta fall handlar det om en projektledningsmetod som 
presenteras närmre i kap 2.6. 
 
BIM kan beskrivas som nästa steg efter traditionella CAD-ritningar (Peab, 2015). Med hjälp 
av en BIM-modell kan ytterligare dimensioner läggas till utöver vad 3D-projektering kan 
erbjuda. Den fjärde dimensionen, 4D, tillåter användaren att lägga till tiden som en parameter 
i projekteringen. Detta innebär i praktiken en möjlighet att synkronisera projekttidplanen med 
ritningsunderlaget virtuellt (Quirk, 2012). Med BIM kan även en femte dimension för 
ekonomi adderas. Denna dimension gör det möjligt att länka kostnaden för varje byggnadsdel 
direkt i modellen. BIM möjliggör även inspelningar av sekvenser där användaren kan se hur 
byggnaden växer fram genom en simulering av byggprocessen. Under simuleringen redovisas 
kostnad och tidplan etappvis (Peab, 2015). 
 
Plancon Planner 
Plancon Planner är ett planeringsverktyg som utvecklats av finska Planman. Med hjälp av 
verktyget kan digitala gantt-scheman upprättas för tidsplanering på byggarbetsplatsen. 
Programmet möjliggör resursstyrning med avseende på material, maskiner och personal. 
Vidare kan kostnader kopplas direkt till tidplanen för att visualisera projektekonomin. Med 
Plancon Planner finns möjligheten att koppla samman planerade aktiviteter med varandra. 
Denna funktion kan användas för att undvika att kritiska moment glöms bort om ändringar 
måste genomföras under projektets gång (Consultec, 2015). 
 
2.7 Projektledningsmetoder 
Inom byggsamordning finns en uppsjö av metoder och arbetssätt som kan tillämpas. Nedan 
redogörs för några vanligt förekommande tekniker som används vid produktionsstyrning och 
projektledning. Metoderna är även tillämpbara för byggsamordning.  
 
Lean  
Lean är ett begrepp som handlar om att leda en verksamhet resurssnålt och snabbt med fokus 
på kundernas önskemål. Med resursslöseri avses sju typer av resursslöseri, ibland även en 
åttonde som presenteras närmare nedan enligt (Rüter, Ögren. 2009). 
 

1. Överproduktion- Att utföra fler arbeten än nödvändigt samt att utföra arbeten 
för snabbt. 

2. Väntetid- Tid som försvinner i väntan. Det kan handla om att vänta på att en 
maskin som inte fungerar eller att en person inte dyker upp vid en avtalad tid.  

3. Onödiga transporter- Transporter som inte behövs eller tar onödigt lång tid 
att genomföra. Det kan handla om att kopieringsmaskinen är för långt bort från 
kontoret. 

4. Överarbete- Att leverera en produkt som innehåller mer än beställarens krav.  
5. Omarbete- Fel och brister som uppstått vid produktionen som tvingar till 

omarbete eller kassering.  
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6.  Onödiga lager och buffertar- Det kan handla om ett lager av verktyg eller 
förbrukningsartiklar. Onödiga lager möjliggör fortsatt produktion trots att 
produkten är felaktig.  

7. Onödiga rörelser och förflyttningar- Att arbetstid försvinner i att söka 
information i en oorganiserad filstruktur. Onödigt många klick behövs för att 
nå önskvärd information. 

8. Medarbetarnas outnyttjade kapacitet- Medarbetare som utför 
arbetsuppgifter under sitt kompetensområde är att betrakta som slöseri.  

 
Vid tillämpning av Lean är kvalitet viktigare än kortsiktiga lösningar. För att implementera 
Lean på ett företag krävs ofta vissa förändringar i organisationen. Det kan handla om en 
genomlysning av företaget för att ta bort moment som inte skapar värde för kunden. De 
resurser som tidigare lagts på icke värdeskapande funktioner förflyttas till områden som 
skapar mervärde för beställaren. Genom att utföra denna förflyttning av fokus optimerar 
företaget lönsamheten i verksamheten (Sörqvist, 2013). Metoden kan tillämpas inom 
byggsamordning för att optimera fördelningen av tillgängliga resurser så att de medverkande i 
byggprojektet utför arbetsuppgifter som skapar maximalt mervärde för produktionen.  
 
Just-In-Time 
Ett begrepp som kan associeras med resurssnålt tänkande är Just-In-Time, JIT. Denna metod 
bygger på att optimera processen för att rätt sak ska finnas på plats i rätt tid. Genom att 
implementera JIT på en arbetsplats minskar antalet Produkter-I-Arbete, PIA, som binder 
onödigt kapital på företaget (Olhager, 2000). För detta arbetssätt finns det olika metoder att 
arbeta med. Man skiljer på kundorienterad produktion och lagerorienterad produktion. Vid 
kundorienterad produktion tillverkas inte produkten förrän det finns en köpare. Vid 
lagerorienterad produktion görs en bedömning i förväg om hur många enheter som förväntas 
att säljas (Aniander et al. 1998). Syftet är att inte dra på sig för stora kostnader och binda 
kapital genom att produkter ligger på lagerhyllan och kostar pengar. Vid byggsamordning kan 
JIT användas vid leverans av material till byggarbetsplatsen. Att leverera material i rätt tid 
och på rätt plats minimerar risken för skador på byggvaror och bidrar till att behovet av stora 
upplagsplatser minskar.   
 
BIM (Building-Information-Modelling) 
För att synkronisera projektering och produktion kan byggprojekt ledas med hjälp av BIM, 
Building-Information-Modelling. Detta kan ske genom att skapa och använda 
byggnadsinformationsmodeller för visualisering och simulering av olika delar i 
byggprocessen. Vidare kan beräkningar, kalkyler och tidsplaneringar utföras med hjälp av 
BIM (BIM Alliance, 2016). 
 
Genom att bedriva byggprojekt på detta sätt samlas all information om byggnaden på ett 
ställe. Användandet av BIM bidrar till kortare kommunikationsvägar i byggprocessen. Detta 
eftersom att ändringar som utförs i BIM-modellen av en entreprenör blir synliga för alla andra 
medverkande samtidigt (Jensen, 2012). BIM på byggarbetsplatsen underlättar därför 
samordningsarbetet eftersom att alla entreprenörer kan arbeta efter samma bygghandlingar. 
Denna metod bidrar också till samordningsarbetet genom att möjliggöra användandet av 
grafiska 3D-modeller för illustrationer vid samordningsmöten.  
Figur 4 nedan visar kopplingar mellan projektets medverkande aktörer och BIM-modellen. 
 
 



Christoffer Lundin 
Vt 2016 
Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 180 hp  
 

10 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Kopplingar mellan byggprojektets aktörer och BIM-modell. 
 
Genom att implementera BIM som en projektledningsmetod behöver ingen entreprenör arbeta 
efter gamla ritningar (CAD-Q). Vidare kan uppdateringar av projektets tidplan och kostnader 
ske på samma sätt med hjälp av BIM (Jensen, 12). 
 
Eftersom att arbete med BIM kräver goda kunskaper om mjukvara och datahantering krävs 
oftast att en särskild person ansvarar för samordning av tekniken. Den person som har i 
uppdrag att ansvara för kvalitén och samordningen av projektets informationsmodeller kallas 
för PIO, Project-Information-Officer. Det finns speciella konsulter som bara arbetar med 
denna typ av uppdrag (Tyréns, 2016). 
 
WBS 
Work Breakdown Structure, WBS är en metod för att visuellt klargöra arbetsuppgifter i 
projekt och kan användas för byggsamordning genom att strukturera och visualisera 
tidsplaneringen.  
 
Metoden redogör vem som ansvarar för utförandet och hur de olika arbetsmomenten är 
kopplade till slutprodukten. Denna metod följer ingen utpräglad struktur men kännetecknas av 
konsekvent tänkande (Aniander et al. 1998). 
Nedan följer ett exempel på en planeringsgång utförd med WBS. 
 

1. Definiera mål med projekt 
2. Upprätta strukturer och överför dessa till aktiviteter 
3. Identifiera relationer mellan aktiviteter 
4. Bestäm den logiska ordningen mellan aktiviteterna 
5. Bestäm tider för aktiviteterna 
6. Upprätta en kalkyl för resurser och tidsåtgång 
7. Utse en ansvarig för varje aktivitet 

 
Källa: Aniander et al. 1998 
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SMART målsättning 
SMART är en metod som härstammar från företaget Ericsson och handlar om hur projektmål 
ska upprättas. Inom byggsamordning kan metoden användas vid planering av nya moment 
och projektmål för att klargöra målbilden. Detta genom att definiera målen så att 
entreprenörerna vet vad som ska utföras. Ordet är en förkortning av de fem parametrar som ett 
projektmål alltid bör innehålla. För att ett mål ska klassas som ”smart” bör nedanstående fem 
parametrar uppfyllas: 
 

1. Specifikt 
2. Mätbart 
3. Accepterat 
4. Realistiskt 
5. Tidsatt 

 
Källa: Aniander et al. 1998 
 
Feleffektanalys (FMEA) 
För att undvika störningar i produktionen bör i förväg en feleffektanalys upprättas (Aniander 
et al. 1998). I analysen kan troliga scenarion beskrivas med gradering av sannolikhet och 
konsekvens. I samband med upprättandet av feleffektanalysen kan även förslag på vem som 
ska lösa problemen föreslås.  
Med hjälp av en feleffektanalys (Failure Mode and Effect Analysis) kan problem upptäckas 
innan produktionen börjar. Det finns två typer av feleffektanalyser baserade på 
användningsområde. Den ena är anpassad för konstruktion, Konstruktions-FMEA och den 
andra utformad för processindustrin, Process-FMEA. Metoden går ut på att undersöka 
processens olika delar i detalj. För varje komponent tillsätts en mindre utredning för att hitta 
potentiella fel och brister. Varje upptäckt fel graderas med avseende på sannolikhet och 
konsekvens. Dessa faktorer poängsätts för att sedan beräkna ett risktal. Ett högt risktal medför 
att åtgärder måste tillsättas för att inte riskera produktionsstopp (Aniander et al. 1998). För 
byggsamordning kan metoden användas preventivt för att i tidigt skede förebygga 
komplikationer i samband med kritiska moment i byggproduktionen.   
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3. Metod och genomförande 
Detta avsnitt behandlar de metoder som ligger till grund för arbetets resultat. Här redovisas 
arbetsgång och forskningsmetodik. Vidare redovisas observationer med avseende på 
fältstudier, intervjumetodik, litteraturstudier samt de förberedelser som krävs inför 
genomförandet av intervjuerna. 
  
3.1 Arbetsgång 
Detta arbete utgörs i huvudsak av två delar. Den första delen består av fältstudier på 
fallföretagets byggarbetsplats. På arbetsplatsen ingår mötesdeltagande och fältobservationer. 
Den andra delen består av litteraturstudier som pågår parallellt och vid sidan av 
arbetsplatsbesöken. Observationerna kombineras med teoretisk data från litteraturstudierna. 
Kombinationen ligger till grund för de riktlinjer som bearbetas för byggsamordning. Syftet 
med fältstudierna är att med utgångspunkt från frågeställningarna finna svar på hur 
samordningsarbetet ser ut, vilka problem som finns och orsaken till dessa. Syftet med 
fältstudien är även att utreda hur man kunde utveckla samordningsarbetet inför framtida 
projekt. 
 
3.2 Forskningsmetodik 
Det finns fyra typer av forskningsdesign som behandlar olika forskningsområden för 
byggteknik. Andersson, Borgbrant (1998) beskriver de olika fallen i tabell 1. Rader och 
kolumner markerade med gul färg berör i huvudsak detta arbete som utgörs av förändrings- 
och utvärderingsinriktad forskning. Hur dessa metoder appliceras och tillämpas redovisas 
senare i detta avsnitt.  
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Tabell 1. Forskningsmetodik. Tabellen utgår från information som återges av Andersson, 
Borgbrant (1998). 
 

 
Förändringsinriktad forskning 
I forskningsprocessen talar Andersson, Borgbrant (1998) om förändringsinriktad forskning. 
Frågeställningen besvaras genom att definiera vad som ska förändras och hur? Arbetets 
huvudsyfte är inte nödvändigtvis att förändra fallföretagets nuvarande rutiner för samordning. 
Arbetet syftar snarare till att hitta lösningar på problem som går att härleda till bristande 
samordning. För att göra detta behöver arbetet dock bedrivas förändringsinriktat med 
utgångspunkt från att aktuella problem kan lösas med förändringar i arbetsgången. 
 
Utvärderingsinriktad forskning 
Utvärdering innebär enligt Andersson, Borgbrant (1998) att forskningen är tydligt avgränsad 
till att undersöka ett visst område. Det är målet som avgör vilken typ av forskningsprocess 
som tillämpas. 
I detta arbete utvärderas fallföretagets arbetsgång vid samordning av ett fallobjekt för att 
skapa riktlinjer för byggsamordning inför framtiden. Forskningsfrågan besvaras genom 
kartläggning av arbetsplatsen, vilket sker genom fältstudier och observationer. Under 
platsbesöken ingår deltagande i vardagliga aktiviteter som möten, arbetsplanering, utsättning, 
mängdberäkning etcetera. 
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I Studien sker datainsamling primärt genom dialoger och intervjuer. Resultatet analyseras och 
tolkas genom en jämförelse av metoder för samordning baserat på litteraturstudier. 
Utgångspunkten för analysen är att hitta orsakssamband som svarar på frågan varför 
samordningsarbetet ser ut som det gör på arbetsplatsen idag. Resultatet av utvärderingen 
sammanställs till riktlinjer för framtida projekt.  
 
3.3 Observationer 
Detta arbete genomförs som en fallstudie med ett givet fallobjekt. 
På byggarbetsplatsen ingår deltagande i det vardagliga arbetet som metod för 
informationsinsamling. För att få en särskild inblick i samordningsprocessen ingår även 
deltagande i samordningsmöten, byggmöten och andra samlingar som berör samordningen på 
byggarbetsplatsen. Under fältstudierna antecknas observationer som indata till studien. Denna 
metod för insamling av data benämns som en öppen observation och innebär att observatören 
är inbjuden att delta i arbetet för att tillgodogöra sig information (Mange Holme, Krohn 
Solvang, 1997). 
 
3.4 Kvalitativa intervjuer 
Under arbetets gång hålls intervjuer med personer som med avseende på samordning har 
särskild betydelse för projektet. I detta fall handlar det om personer med arbetsledande 
befattningar anställda av fallföretaget. Intervjutypen är av kvalitativ karaktär vilket innebär att 
frågor ställs för att skildra intervjuobjektets situation och belysa problem ur dennes synvinkel. 
Metoden används för att bilda en uppfattning om det studerade objektet (Mange Holme, 
Krohn Solvang, 1997). Inför val av intervjufrågor läggs särskild vikt på att frågorna ska vara 
öppna och inte ledande. Vidare ska varje ställd fråga uppfylla ett i förväg bestämt mål och 
syfte (Mange Holme, Krohn Solvang, 1997). 
 
3.5 Intervjuanalys 
Svaren på intervjufrågorna samlas in och behandlas systematiskt med hjälp av analytiska 
metoder. Analys av kvalitativa intervjuer kan utföras med två metoder. Den första metoden är 
helhetsanalys, där andemeningen från intervjuerna väljs ut. Den andra metoden bygger på att 
selektivt välja enskilda svar från intervjuerna och utifrån dessa skapa en förståelse av 
sammanhanget. Analysen är inte möjligt att utföra förrän intervjuerna är genomförda (Mange 
Holme, Krohn Solvang, 1997). För aktuellt arbete tillämpas helhetsanalys (se nedan). Detta 
eftersom att tillgången på intervjuobjekt är begränsad och varje enskild person som intervjuas 
har stor betydelse för studien. Ett axplock av intervjusvar skulle därför riskera att ge en 
missvisande bild av situationen.   
 
Helhetsanalys 
Intervjuernas utfall behandlas med hjälp av en helhetsanalys. Denna metod beskrivs av Mange 
Holme, Krohn Solvang (1997) i tre steg som redovisas nedan. 
 

1. Välj ett ämne eller problem 
2. Formulera ärendets frågor 
3. Analysera problemet 
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Genom att läsa igenom intervjusvaren väljs ett ämne eller problem som visat sig vara ett 
återkommande vid intervjuerna. Genom att formulera ärendets frågor visas vad fallföretaget 
behöver arbeta med i framtiden med avseende på samordning. Problemet analyseras och 
förslag på lösning redovisas med hjälp av riktlinjer för byggsamordning.  
 
3.6 Litteraturstudier 
Parallellt med fältstudierna pågår litteraturstudier. Val av litteratur görs med hänsyn till 
aktuellt ämne. Merparten av litteraturen som refereras i rapporten ingår som kurslitteratur på 
högskola eller används i undervisningen vid tekniska utbildningar. I studien ingår även 
litteratur som är tvärvetenskaplig med kopplingar till företagsekonomi, industriell ekonomi, 
byggteknik och projektledning. Vid inläsning jämförs observationer från fältstudier 
kontinuerligt med det tryckta mediet.  
 
3.7 Förberedelser intervju 
Inför intervjuerna sammanställs ett frågeformulär med öppna frågor. Varje enskild fråga 
tjänar ett syfte och mål som redovisas närmare i bilaga 1. Utgångspunkten är att med hjälp av 
kvalitativ intervjuteknik söka svar på studiens frågeställningar för att hitta lösningar på 
samordningsproblem som ligger till grund för riktlinjerna. För att strukturera intervjuerna 
delas frågorna in i följande kategorier. 
 

• Öppningsfrågor- Allmänna frågor som berör begrepp och aktuell situation på 
arbetsplatsen. 

• Mötesrelaterade frågor- Frågor med fokus på samordningsmöten 
• Teknikrelaterade frågor- Frågor som behandlar tekniska hjälpmedel på 

byggarbetsplatsen. 
• Frågor om erfarenhetsåterföring- Hur tar Peab tillvara på tidigare erfarenheter? 
• Företagsrelaterade frågor- Frågor med koppling till företaget. 
• Scenarion- Frågor med tillämpad problemlösning. 

 
Insamling av intervjudata 
Intervjuerna genomförs som en del av datainsamlingen och sker på fallprojektets arbetsplats, 
Minervagymnasiet. Intervjuobjekt kontaktas och tillfrågas om deltagande i god tid. Intervjun 
sker helt frivilligt och den tillfrågade får själv föreslå tid och datum. Detta är viktigt för att 
bygga tillit (Mange Holme, Krohn Solvang, 1997). När intervjuerna är färdiga sammanställs 
svaren i anslutning till respektive fråga. Som stöd för sammanställning av data genomförs, om 
samtycke finns, en ljudupptagning i samband med intervjun. När intervjun är färdig summeras 
svaren i textform och eventuell ljudupptagningen raderas.  
 
Sekretess 
Intervjuerna sker anonymt och inga personer namnges utan samtycke. Eftersom endast tre 
personer medverkar i intervjuerna kopplas inte heller personens befattning ihop med 
frågeformuläret. 
 
Val av intervjuobjekt 
Vid val av medverkande i intervjun läggs särskild vikt på att intervjua personer som har 
mandat att fatta beslut i samordningsfrågor. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras det samlade resultatet av studien. Med detta avses indata från 
observationer och kvalitativa intervjuer. Arbetets leveransrapport, riktlinjer för 
byggsamordning, presenteras närmare i bilaga 2.  
 
4.1 Resultat av observationer 
I denna del presenteras resultatet från observationerna som utfördes i samband med 
fältstudierna. Särskild vikt har lagts på att iaktta händelser som besvarar arbetets 
frågeställningar. Studien har genomförts med nybyggnationen av Minervagymnasiet i Umeå 
som fallobjekt. Information om projektets organisation och aktörer är baserat på fältstudier 
som följer nedan. 

4.1.1 Arbetsplatsens organisation 
Byggnadens organisationsform utgjordes initialt av en generalentreprenad men omarbetades 
under projektets gång till att bli en totalentreprenad där fallföretaget stod som 
totalentreprenör. Fallobjektet var beställare och anlitade en extern professionell projektledare 
som ledde byggprojektet. Fallföretaget ansvarade för byggnadens utförande men hade inte 
kompetenser inom alla områden vilket ledde till att flera underentreprenörer medverkade 
under projektet. 
 
Beträffande projektering hade fallföretaget beställt underlag för arkitektur och konstruktion 
från ett konsultbolag. För teknikinstallationer (el, VVS) tog fallföretaget hjälp av ett 
installationsföretag som svarade för projektering och montage. Installationsentreprenören 
anlitade i sin tur externa konsulter som skötte projekteringen av el, VVS och ventilation. I 
figur 6 nedan följer en förenklad arbetsplatsorganisation över fallprojektets struktur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Organisation för fallobjekt.  
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Projektets byggarbetsmiljösamordnare 
På arbetsplatsen var fallföretagets platschef utsedd till projektets byggarbetsmiljösamordnare 
för utförande, BAS-U.  
Arkitekt- och konsultbolaget Sweco ansvarade för byggarbetsmiljösamordning projektering 
och planering, BAS-P. Utöver dessa roller tillkom en installationssamordnare som hade till 
uppgift att samordna el och VVS åt totalentreprenören i produktionen. 

4.1.2 Möten på byggarbetsplatsen 
Vid fallprojektet uppstod samordningsproblem av olika karaktär och omfattning varje dag. 
Det handlade om allt från att omfördela resurser/personal vid sjukdom till att upptäcka 
felaktigheter i bygghandlingar som leder till revideringar. För att undvika omfattande 
samordningsproblem arrangerades olika möten på arbetsplatsen. 
 
Samordningsmöte 
Varje vecka träffades platschef, arbetsledare och lagbas för att gå igenom kommande 
arbetsuppgifter som berörde fallföretagets personal. De aktiviteter som diskuterades på mötet 
fanns i förväg noterade i ett samordningsdokument som baserades på projekttidplanen. Syftet 
med mötet var att bedöma möjligheten att genomföra kommande arbetsuppgifter och 
diskutera eventuella problem som antogs uppstå. Dagen efter kallades representanter från 
underentreprenörerna till ett liknande möte för att redovisa sina kommande aktiviteter i 
dokumentet. På detta möte deltog även samma representanter från fallföretagets arbetsledning 
för avstämning. Samordningsdokumentet låg till grund för den veckovisa planeringen på 
arbetsplatsen och utgjorde ett underlag för arbetsledningen inför kommande aktiviteter. 
 
Byggmöte 
Med jämna mellanrum hölls byggmöten på arbetsplatsen. Dessa möten leddes av en 
representant från fallobjektet som agerade projektledare. Vid detta möte deltog endast 
totalentreprenörens ledningsgrupp. Lagbas, ledande montörer och arbetsledare medverkade 
inte. Under mötet diskuterades bland annat ekonomi, nuvarande problem, kommande 
problem, samordning och tidplan.  
 
Produktionsmöte 
På byggarbetsplatsen hölls produktionsmöten där platschef, arbetsledare, lagbas, 
ekonomiansvarig och personalchef för fallföretaget deltog. Under mötet diskuterades bland 
annat projektekonomi, kommande leveranser och bemanning. Under mötet behandlades även 
problem med koppling till samordning. Exempel på detta var en diskussion om huruvida det 
var möjligt att ställa upp väggpartier före mattläggning för att golvet inte skulle skadas.  
 
4.1.3 Aktuella samordningsproblem 
Under detta avsnitt beskrivs aktuella samordningsproblem som observerats vid byggnationen 
av fallobjektet. 
 
Allmänt  
Byggnationerna befann sig vid studiens början i en fas där många yrkesgrupper uppehöll sig 
på samma yta. Elektrikerna monterade kanalisation och drog kablar. Ventilationsteknikerna 
monterade trummor och snickarna byggde inner- och ytterväggar. Vid observationstillfället 
noterades därför många moment som var beroende av ett fungerande samordningsarbete. 
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Samordning av el och VVS 
Det är av största vikt att projektören tagit hänsyn till de olika yrkesgruppernas installationer. 
Kanalisation för el, rör och ventilation var ofta skrymmande och gömdes vanligtvis i schakt 
eller ovan undertaket vilket ledde till trånga utrymmen och kritiska passager. 
Installationssamordnaren arbetade för att undvika kollisioner i kritiska passager. I figur 7 
nedan visas ett exempel på en installationstät passage på byggarbetsplatsen med avseende på 
ventilation och el.  

 
 
 

Figur 7. Kritisk passage ventilation och el. 
 
Samordnad utsättning 
Innan väggar, block eller partier monterades gjordes en utsättning för att bestämma platsen för 
aktuellt montage. Beroende på toleranskrav varierade val av instrument för utsättning. 
Vanligaste instrumentet för noggrann utsättning på aktuell arbetsplats var totalstation. Det var 
arbetsledarens uppgift att utföra utsättningen åt yrkesarbetarna. Utsättningen skedde 
vanligtvis direkt på betongplattan med en markering var syllen skulle placeras. Utsättning 
utfördes också för öppningar och partier. Om utsättning inte utfördes i tid kunde flera 
yrkesgrupper bli stillastående i onödan. 
 
Att sätta ut rätt och i rätt tid var därför en förutsättning för ett lyckat samordningsarbete. Figur 
8 nedan visar håltagning i betongvalv för genomföring av rör mellan våningsplanen. Vid 
felaktig utsättning fanns risken att hålen hade hamnat under plåtreglarna vilket skulle medföra 
samordningsproblem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Kritisk passage. Håltagning i betongvalv. 
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Momentberoende samordning 
På samma sätt som snickarna var beroende av att någon hade satt ut väggen i förväg var andra 
yrkesgrupper beroende av snickarna. En byggarbetsplats består av en kedja med kritiska 
moment. I vilken ordning saker och ting sker påverkar resultatet. Man kan dra en kabel 
ovanför undertaket trots att ljudskivorna är på plats men det går fortare att göra det före. 
Samordningen handlade vid denna byggnation därför inte bara om att undvika direkta 
kollisioner utan även om att planera den optimala arbetsordningen. I figur 9 nedan visas 
arbetsordningen från höger till vänster vid montage av en innervägg med avseende på bygg- 
och elentreprenör. 
 

Figur 9. Momentberoende montageordning för innervägg med avseende på bygg och el.  
 
Samordnad logistik 
På byggarbetsplatsen levererades material till fallföretaget dagligen. Vissa gånger handlade 
det om några paket skruv, andra dagar flera pallar med isolering och gipsskivor. Utöver dessa 
leveranser tillkom material för underentreprenörerna. 
 
Om alla byggnadsdelar skulle anlända till byggarbetsplatsen samtidigt hade platsbrist uppstått 
och risken för skadat gods ökat markant om materialet legat ute. Det är också fördelaktigt ur 
ett ekonomiskt perspektiv om allt material inte anländer till arbetsplatsen på samma gång, 
eftersom kostnaden kan fördelas jämnare under projektet med delleveranser. Det var därför en 
avvägning att bestämma hur mycket material som skulle förvaras på byggarbetsplatsens 
upplagsplats och hur mycket som skulle levereras direkt med Just-In-Time. I figur 10 visas en 
av upplagsplatserna för isolering och gipsskivor vid fallobjektets arbetsplats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Upplagsplats isolering och gipsskivor.  
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4.2 Resultat kvalitativa intervjuer 
Nedan redovisas resultatet av de kvalitativa intervjuer som hållits i samband med studien. De 
svararande hade arbetsledande roller och arbetade vid tillfället på fallföretaget. Svaren från de 
medverkande är indexerade med punkter. Frågeformuläret finns att läsa i sin helhet i bilaga 1, 
där redovisas också syfte och mål för varje fråga.  
 
Öppningsfrågor 

1. Hur skulle du beskriva ordet byggsamordning? 
• Förmågan att planera för alla entreprenörer på byggarbetsplatsen. 
• Hur olika yrkesgrupper kommer överens på byggarbetsplatsen. 
• Samordning ses ur två perspektiv. Projektering och produktion. Viktigast för mig 

är produktion. Det handlar om att samordna bygget tidsmässigt och att varje 
underentreprenör får tid. 
 

2. Vilka konflikter finns idag på arbetsplatsen som går att härleda till samordning? 
• Krockar med olika yrkesgruppers framfart på byggarbetsplatsen.  
• På denna byggarbetsplats finns inga speciella konflikter kopplat till samordning. 
• På detta projekt har vi många öppna ytor. Detta leder till att det är lätt för alla att 

komma fram. En viktig punkt är att varje installatör får sin tid att utföra arbetet. 
 
3. Hur kan man förhindra att dessa problem uppstår? 

• Problem kommer alltid att uppstå. Noggrannare planering och bättre 
kommunikation med varandra på byggarbetsplatsen hjälper att förhindra problem. 

• Eftersom jag inte ser några problem idag har jag ingen lösning. 
• Genom att hålla samordningsmöten, daglig planering. En bra sak är att som på 

detta bygge anlita en totalinstallatör. Då sker samordningen genom 
installationsföretagets samordnare. 
 

4. Hur kan du i din yrkesroll påverka samordningsarbetet på byggarbetsplatsen? 
• Jag kan påverka genom att försöka vara öppen och ställa frågor. 
• Genom att närvara på samordningsmöten. 
• Genom god planering och att hålla tidplanen.  

 
Möten 

1. I den bästa av världar, hur ska ett samordningsmöte se ut? 
• Som på denna arbetsplats. Att varje yrkesgrupp får gå igenom vad som ska göras 

och hur lång tid varje moment tar. Man går varvet runt och alla får säga sitt. Jag 
vill också att man tittar på kommande arbetsuppgifter över lite längre sikt. 

• Som det ser ut idag. Att varje yrkesgrupp får gå igenom vad som ska göras och hur 
lång tid varje moment tar.  

• Att alla är nöjda och får en tydlig bild av hur produktionen ska löpa. Det är bra om 
mötet är pedagogiskt upplagt och illustrerat med visuella hjälpmedel.  
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2. Hur kan samordningsmötena utvecklas med utgångspunkt från dagsläget? 
• Vissa entreprenörer kan vara dåligt förbereda inför samordningsmöten. Man 

har inte tagit tidsplaneringen på allvar och saknar uppfattning om hur lång tid 
vissa aktiviteter kommer att ta på mötet. Ta tid att förbereda sig inför möten! 

• Effektivisera mötena. En kvart räcker! 
• Mötena ska inte vara för långa. Ett möte ska vara pedagogiskt upplagt så att 

alla förstår. 
 

3. Vad är det viktigaste som du får ut av ett samordningsmöte? 
• Man får information om var olika yrkesgrupper befinner sig. Det ger också en 

tankeställare att planera det egna arbetet med avseende på vad andra gör på 
arbetsplatsen. Det är lätt att man bara ser till sig själv. 

• Vad underentreprenörerna ska göra. Hålla koll på våra egna aktiviteter är också 
viktigt. 

• Vad som är viktigt för underentreprenörerna. Det är också viktigt att de 
berättar för oss vad som är viktigt i deras värld. Ett samordningsmöte ska 
bekräfta att alla vet vad som gäller.   

 
4. Hur ofta bör samordningsmöten hållas?  

• En gång i veckan är lämpligt då detta är en stor arbetsplats. Man kan även 
tänka sig dynamiska möten som beror på projektets skeende. Man kanske inte 
alltid behöver kalla till stora möten. Vissa gånger kanske en kvart räcker.  

• Det beror på byggets storlek. Max en gång i veckan. Jag föredrar torsdagar ur 
ett planeringsperspektiv.  

• Minst en gång i veckan. I speciella fall kan man kalla till extra möten. 
 

5. På vilket sätt kan du påverka produktionen genom att delta på ett 
samordningsmöte? 

• Genom att styra entreprenörerna på arbetsplatsen. Var vill jag att de ska 
arbeta?  

• Jag kan styra underentreprenörerna genom att tydligt visa vad som ska göras. 
• Jag kan styra aktiviteterna på arbetsplatsen genom att göra en långsiktig 

planering. 
 

6. Hur upplever du nyttoeffekten av samordningsmöten, input vs output? 
• Överlag är det givande. Det beror på vilka underentreprenörer som arbetar på 

byggarbetsplatsen. Om de som inte kommer till mötet inte är förberedd så är 
det mindre givande.  

• Det är värt att delta på mötena. Någon gång kan jag vara borta utan att det gör 
något, men huvudsak är det väl investerad tid.  

• Det är viktigt med dessa möten! Jag efterlyser dock särskilda 
samordningsmöten där teknikerna är medverkar utöver dagens möten.  
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Teknikrelaterade frågor 
1. Hur upplever du teknikutvecklingen i branschen med avseende på samordning? 

• Det kommer mycket nya hjälpmedel men det finns en okunskap om detta. 
• Vi använder inga tekniska hjälpmedel så jag vet inte hur utvecklingen ser ut. 
• Finns många program och det kommer fler. 

 
2. Vilken roll har digitala hjälpmedel t.ex. dator, ipad, BIM-kioskar för samordning 

på Peab? 
• Peab satsar på Plancon med kurser och utbildningar. Peab erbjuder även 

alternativa program som t.ex. Bluebeam där Peab erbjuder webb-seminarium 
för de anställda. Peab jobbar mycket med mallar av olika slag. Exempel på 
mallar kan vara färdiga Excel- och Word-mallar där man endast behöver fylla i 
aktuell information i tomma rutor. När det kommer till program är utbudet mer 
begränsat. 

• Ibland har lagbasen tillgång till en dator men inte alltid. 
• Vi använder Plancon. Jag kan tycka att det kan bli för detaljerat. Man förlorar 

flexibiliteten på byggarbetsplatsen om allt är millimeter-anpassat i tidsplanen. 
Jag föredrar en grov planering i produktionen.  

 
3. Vad är din erfarenhet av projekt som projekteras med BIM? 

• Det används för lite. Jag har arbetat i 3D med Tekla. Detta var ett extremt bra 
hjälpmedel. Det är dock inte alltid projekterat så att vi har tillgång till 3D-
modellen på byggarbetsplatsen. 

• Jag har varit med och sett vissa byggen i 3D på uppstartsmöten. 
• Jag har sett BIM-projekt men är inte intresserad av att använda det i 

produktionen. Vissa detaljer som är särskilt svåra skulle dock vara intressant 
att visualisera med BIM. 

 
4. Hur tror du att utvecklingen av Peabs samordningsarbete kommer att bedrivas i 

framtiden med avseende på tekniska hjälpmedel? 
• Allt eftersom det kommer mer program kommer det att öka. Det kan också 

vara en generationsfråga. Peab som företag är positivt inställt till tekniken. 
• Det beror på byggets storlek. Större byggen kräver mer.  
• Kommer nog att bli mer i framtiden. Jag tror att det kommer bli ett krav! 

 
5. Hur ställer du dig till att inkludera mer teknik i samordningsarbetet? 

• Jag är positivt inställd till att inkludera mer teknik i samordningsarbetet. 
• Jag är positiv om jag kan se nyttan med tekniken. 
• Det är bra att utnyttja modern teknik.  
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Frågor om erfarenhetsåterföring 
1. På vilket sätt upplever du att Peab tar tillvara på erfarenheter från tidigare 

projekt med avseende på samordning? 
• Man kan bli bättre. Det utförs avvecklingsmöten och man går igenom 

projekten, men vi är dåliga på att utnyttja erfarenheter från andra som utfört 
liknande projekt tidigare. Det är också frågan hur mycket tid man vill lägga ner 
på detta? 

• Ganska bra. Vi har byggavslutsmöten där vi går igenom projektet i efterhand. 
Önskar dock att man skickar ut protokollet till lagbasen på nästa projekt.  

• Detta kan vi bli bättre på. 
 

2. Hur introducerades du för samordningsarbetet på denna arbetsplats vid 
byggstart? 

• Jag fick mycket tid att sitta ner och ta in allt som gjordes och allt som skulle 
göras.  

• Har arbetat förut med samma byggledning under föregående projekt. Vi 
fortsatte med samma arbetssätt som tidigare.  

• Jag fick vara med i projekteringsmötet. 
 

3. På vilket sätt kommer kunskaper och erfarenheter som du fått vid detta projekt 
göras tillgängliga för övriga anställda på Peab i framtiden? 

• Det blir eventuellt vid slutsamrådet för projektet. Annars tror jag att det blir på 
nästa arbetsplats som jag kommer att arbeta på. Där kan jag dela med mig av 
och tillämpa mina kunskaper. 

• Genom avvecklingsmöten där jag sitter med och diskuterar projektet. 
• Under avvecklingsmötet dokumenteras bra och mindre bra saker som hänt 

under projektet. Samordningsaspekten saknas dock vid dessa möten. 
 

4. Vilka resurser saknade du vid projektstart som skulle underlättat 
samordningsarbetet på byggarbetsplatsen? 

• Det skulle varit mer projekteringsmöten i början eftersom att vi tenderar att 
ligga före projektörerna i vårt arbete.  

• Vi har bra underentreprenörer på detta projekt. Detta gör att vi inte har särskilt 
många problem. 

• Det som saknades vid projektstart var personal. Vi hade brist på egen personal 
i tidigt skede.  

 
Företagsrelaterade frågor 

1. Om du fick förändra någonting i samordningsarbetet på Peab i stort vad skulle 
det vara? 

• Kommer inte på någonting särskilt. Det skulle vara bättre mallar för hur man 
kan gå till väga i vissa frågor.  

• Är inte insatt i Peabs samordningsarbete. 
• Mer internutbildningar önskas. 
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2. Om du fick förändra något i samordningsarbetet på Peab i detta projekt vad 
skulle det vara? 

• Att alla kommer mer förberedda till möten. Att alla entreprenörer sätter upp 
sina ritningar och kan markera vilka områden man jobbar på. Att alla områden 
märks ut så att det går att orientera sig.  

• Jag vill inte förändra någonting särskilt på denna arbetsplats eftersom det 
fungerar bra.  

• Man skulle lagt ner mer tid på tidsplanen. 
 

Scenarion 
1. Scenario på aktuell arbetsplats: Du upptäcker en kollision mellan en balk och 

ventilationstrumma i tidigt skede. Vem ansvarar på denna arbetsplats för att felet 
blir avhjälpt? 

• Byggföretaget  
• Jag vet inte. 
• Projektören eller samordningsansvarig. 

 
2. Hur går du tillväga för att lösa problemet? 

• Jag skickar problemet till konstruktören och säger att han får kontakta 
ventilation. Alternativt kontakta projektledaren. 

• Går till platschef och flaggar för problemet. 
• Via mail kontaktar jag rätt person. 

 
3.  Scenario på aktuell arbetsplats: En balk monteras, senare kommer en yrkesgrupp 

som påstår att den krockar med deras installationer. Vem löser detta? 
• Då får ventilationsmontören prata med sin konstruktör och komma fram till en 

lösning. 
• Balken måste vara kvar om den är bärande. Konstruktören får rita om den 

byggnadsdelen. De flesta problem löser vi ändå på plats tillsammans genom 
dialog.  

• Projektören eller samordningsansvarig. Här finns dock många parametrar. Det 
kan bero på entreprenadform och vilket typ av fråga det kommer att handla 
om. Är det en estetisk fråga eller en fråga som berör bärigheten? Åtgärd väljs 
efter en avvägning. Oftast söker man den billigaste lösningen. 
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5. Analys 
Denna del inleds med kritik som kan riktas mot metod och genomförande samt de källor som 
har använts i studien. Vidare analyseras resultatet av observationer, litteraturstudier och 
intervjuer. Analys av intervju och fältstudier utförs i förhållande till de teorier som redovisats 
tidigare i studien.  
 
5.1 Kritik 
Nedan analyseras metodval och genomförande kritiskt med utgångspunkt från studien. 
Studiens källor analyseras i slutet.  

5.1.1Kritik av metod och genomförande 
Denna studie bedrevs genom utvärderande forskning. Vid användandet av denna metod ska 
ett objektivt förhållningssätt till studien tillämpas enligt Andersson, Borgbrant (1998). Studien 
utfördes på ett fallobjekt med ett fallföretag som referens. Begräsningen kan utgöra en risk 
beträffande studiens objektivitet. Vidare utfördes kvalitativa intervjuer som en metod för 
datainsamling. Intervjuerna hölls med personer som vid studiens genomförande var anställda 
av fallföretaget. Resultatet av fältstudier och intervjuer ska därför inte tolkas som en allmän 
uppfattning från branschen utan läsas med vetskap om studiens avgränsning. 

5.1.2 Källkritik 
Den litteratur som användes för studien utgjordes primärt av kurslitteratur till tekniska 
utbildningar för högskola. Litteratur för forskningsmetodik var anpassad för 
samhällsvetenskaplig utbildning vilket medförde att viss information inte var specialanpassad 
för byggbranschen. De böcker som användes som referens för ekonomiska frågor var särskilt 
anpassade för den tillverkande processindustrin. Detta kan medföra att tillämpning av metoder 
inte är direkt genomförbara för byggbranschen. Beträffande intervjuobjekten var underlaget 
litet vilket kan leda till en missvisande bild av situationen. 
  
5.2 Analys av observationer 
Här redovisas en analys av de observationer som skett under studiens gång. Syftet är att knyta 
an observationerna med bakomliggande teori. 
 
Analys av samordningsarbetet 
Utfallet av fältstudierna har visat att samordningsarbetet vid fallobjektet bedrivits i enlighet 
med de metoder som presenteras i teoridelen med avseende på byggarbetsmiljösamordning 
och mötestyper. På byggarbetsplatsen har man hållit byggmöten veckovis vilket 
rekommenderas av tidigare nämnda källor som Uno Nordstrand och Mats Persson. Löpande 
planer har initierats och på mötena har oftast representanter från varje yrkesgrupp medverkat, 
vilket rekommenderas av Persson (2012). 
 
Vid byggandet av fallobjektet hölls dessa möten på regelbunden basis. Dessa möten leddes av 
en representant för byggherren och deltagarna utgjordes av representanter från medverkande 
entreprenörer. I projektet utsågs både BAS-U och BAS-P i enlighet med rådande lagstiftning 
(SFS 2008: 934). Vidare anslogs arbetsmiljöplanen tydligt vid entrén till platskontoret. Detta i 
enlighet med krav från Arbetsmiljöverket (2015).  
 
På arbetsplatsen användes nästan inga digitala hjälpmedel för samordning. Fallföretaget 
använde sig dock av Plancon för projektering av projekttidplanen. Eftersom att tidsplanering 
var mycket omfattande vid detta projekt hade fallföretaget en specialist på mjukvaran som 
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stöttade platschefen med tidsplanering under projektets gång. Specialisten var dock 
stationerad på annan ort och arbetade över hela Sverige vilket medförde problem när snabb 
support behövdes. Trots att tidsplaneringen upplevdes som komplex var personalen vid 
fallprojektet nöjda med byggsamordningsarbetet över lag.  
 
Analys av problem och orsak 
Observationer har visat att konflikter och problem med koppling till samordning var få vid 
fallobjektet. De problem som ändå påträffades under studiens gång utgjordes i huvudsak vid 
byggandet av en installationstät luftsluss. Vid komplexa byggnader kan det enligt Nordstrand 
(2008) vara bra med en installationssamordnare med särskild tvärfacklig kompetens vid 
byggandet av installationstäta passager. På detta projekt fanns en installationssamordnare som 
var anställd åt installationsföretaget och arbetade med just den typen av frågor och problem. 
Vid samtal med personal på byggarbetsplatsen bekräftade flera personer att 
installationssamordnaren spelat en viktig roll i utförandet av komplexa och installationstäta 
byggnadsdelar. 
 
Andra problem som påträffades på fallobjektets arbetsplats var resursbrist. Om en yrkesgrupp 
inte hann färdigställa ett visst moment i tid på grund av brist på personal blev efterkommande 
yrkesgrupp lidande. Det finns många faktorer som spelar in för att lösa problem av denna 
karaktär. En omedelbar lösning är att förlänga byggtiden och tillsätta fler resurser för att 
planera bort kritiska linjer. Detta kan dock leda till resursslöseri. Att arbeta med Lean i 
organisationen är naturligtvis bra för kunden då denne slipper betala för onödigt arbete. 
Olhager (2000) skriver om Just-In-Time som bygger på att rätt sak ska finnas på plats i rätt tid 
vilket är ett led i detta arbetssätt. Problemet med att arbeta enligt denna metod är att 
produktionen blir skör. Brister en entreprenör riskerar flera att drabbas ofrivilligt vilket leder 
till en oönskad lavineffekt.   
 
Studien visar att en installationssamordnare underlättar samordningen av komplexa 
byggnadsdelar vilket även styrks av Nordstrand (2008). Problem med resurser handlar om en 
avvägning mellan att implementera Lean och Just-In-Time fullt ut och att bygga in 
säkerhetsmarginaler. Sörqvist (2013) talar om att flytta resurser till värdeskapande områden 
för att optimera lönsamheten i företaget, vilket i sig är bra. Problemet blir när en persons 
frånvaro medför så omfattande följder att det som sparats in med ett resurssnålt tankesätt går 
förlorat så fort minsta avvikelse påträffas. 
 
Det finns naturligtvis brister i samordningsarbetet på byggarbetsplatsen som inte har 
upptäckts under studien. I ljuset av detta kan det ändå konstateras att samordningsarbetet har 
fungerat bra. De problem som påvisats har rimligen inte kunnat förutses vilket gör dessa svåra 
förbereda sig på. Trots byggarbetsplatsens storlek har få konflikter påträffats som resulterat i 
produktionsstopp. Den främsta orsaken till detta kan vara ett aktivt och välorganiserat 
samordningsarbete. Aniander et al. (1998) talar om fem olika koordineringsmekanismer som 
påverkar samordningen. Vid byggnationerna av fallobjektet har dessa tillämpats i olika 
utsträckningar. Nedan redovisas hur fallföretaget har tillgodosett dessa punkter baserat på 
observationer.  
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1. Ömsesidig anpassning: Tillämpas genom god gruppdynamik. Arbetslaget känner 
varandra och samordning sker genom att lösa problemen självständigt på plats. 

2. Direkt övervakning: Platschef och arbetsledare tar ansvar och övervakar 
byggprocessen i stora drag. Installationssamordnaren planerar komplexa 
installationslösningar. Lagbas, ledande montörer planerar och övervakar de egna 
yrkesgrupperna.  

3. Standardisering av arbetsprocessen: Arbetsprocessen finns dokumenterad med 
ritningar och montageanvisningar digitalt och i pappersformat. Arbetsberedningar 
utförs i samband med krävande och riskfyllda moment. Samordningsmöten, 
byggmöten och projekteringsmöten hålls regelbundet enligt standardiserade former.  

4. Standardisering av ”output”: Slutprodukten definieras med hjälp av bygghandlingar 
och 3D-ritningar. 

5. Standardisering av kunskaper och färdigheter: De som arbetar med projektet har 
den utbildning och kunskap som krävs för att genomföra arbetsmomentet och har 
erfarenheter från tidigare projekt. Alla vet vad som ska göras och vilka förväntningar 
som finns. 

   
Ovanstående punkter är en del av sanningen bakom ett lyckat samordningsarbete. Vidare kan 
tidsmässiga komplikationer kopplat till korta byggtider också bidra till samordningsproblem. 
Enligt modellen av byggprocessen som presenteras av Nordstrand (2008) och redovisas i figur 
1 sker byggprocessen med raka förbindelser från beslutsfattning till förvaltning. I dagsläget 
har tidspressen bidragit till att projektering och produktion vid fallprojektet sker parallellt 
enligt figur 11. Detta arbetssätt leder till ökade samordningsproblem eftersom att reviderade 
ritningar inte hinner ut till arbetsplatsen i tid. 

 
Figur 11. Schematisk skiss byggprocessen fallobjekt.  
 
Analys av förebyggande åtgärder 
För att förhindra att ovanstående problem med parallellförskjutning av projektering och 
produktion uppstår i framtiden kan införandet av tekniska lösningar som BIM vara ett 
alternativ eftersom att tekniken möjliggör snabbare beslutsvägar mellan projektör och 
entreprenör. Det har framgått av fältstudier att byggsamordning är ett brett ämne som består 
av många moment. På de punkter som man på arbetsplatsen har påtalat brister i 
samordningsarbetet visar det sig att avvikelser från metoder presenterade i teoridelen har 
skett. 
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För att utveckla samordningsarbetet ytterligare krävs att mer resurser läggs på projektering 
och kunskap om olika digitala hjälpmedel på arbetsplatsen. Att utveckla en 3D-modell som 
inte kan användas på arbetsplatsen är att betrakta som överproduktion. Detta kan inte förenas 
med rekommendationer om Lean enligt Rüter och Ögren (2009) som menar att 
överproduktion är en del av resursslöseriet. Om projekteringen ska fortlöpa parallellt med 
produktionen trots att andra metoder är att föredra enligt Nordstrand (2008) måste 
användandet av BIM öka på byggarbetsplatserna. Arbete med BIM möjliggör kortare vägar 
mellan projektering och produktion tack vare att samtliga aktörer kan arbeta i samma modell. 
Denna lösning förebygger att produktionen arbetar efter gamla ritningar. 
 
Vidare kan förslag på förebyggande åtgärder för problem kopplade till missförstånd inom 
produktionen utgöras av att tydligt definiera projektmål och struktur innan uppstart för att 
komma tillrätta med oklarheter kring byggprojektets målbild. 
Detta kan ske genom en WBS-analys enligt Aniander et al. (1998). Det är även 
rekommenderat att komplettera denna med en feleffektanalys (FEMA) för att uppskatta de 
problem och konsekvenser som kan tänkas medfölja innan produktionen börjar. 
 
5.3 Analys av kvalitativa intervjuer 
Nedan presenteras en analys av de intervjusvar som presenterades i föregående kapitel. 
Analysen är indelad med avseende på de kategorier av frågor som ställdes vid 
intervjutillfället. 
 
Öppningsfrågor 
De inledande frågorna belyste ämnen som innefattade begreppsdefinition, nulägesanalys och 
problemlösning. Det framgick av svaren att samtliga medverkande i intervjun var eniga om 
vad samordning innebär. Enligt intervjuobjekten handlade samordning om att tidsplanera och 
komma överens med varandra på byggarbetsplatsen.  
 
I frågan om vilka samordningsrelaterade konflikter som fanns på fallobjektets arbetsplats var 
svaren olika. Någon påpekade krockar mellan yrkesgrupper, andra upplevde inga problem 
överhuvudtaget. Aniander et al. (1998) nämner ömsesidig anpassning som en viktig 
koordineringsmekanism för samordning. Anpassningen innebär att gruppen kommunicerar 
med varandra utan att särskilda möten är nödvändiga. Intervjuobjekten ansåg också att 
kommunikation och dialog är viktigt för byggsamordning eftersom det minskar risken för fel 
kopplade till missförstånd på byggarbetsplatsen. En teori som även styrks av Stintzing (2005) 
som menar att god samordning är felavhjälpande. 
 
På frågan om hur problem kan förhindras svarade de flesta att planering och kommunikation 
är lösningen. Detta svar visar att det fanns en medvetenhet på byggarbetsplatsen om hur 
problemen bör lösas. En av de svarande påpekade också betydelsen av 
installationssamordnarens roll, vilket också bekräftas av Nordstrand (2008) som talar om 
vikten med installationssamordnare. En viktig del av samordningsarbetet är att alla är 
delaktiga och bidrar med förslag på lösningar. På arbetsplatsen upplevde samtliga svarande att 
de kunde påverka samordningsarbetet i sin yrkesroll. Detta är viktigt för att 
samordningsmötena ska fungera. Persson (2012) talar om att flera discipliner ska närvara vid 
samordningsmötena och tillsammans utforma samordningen på arbetsplatsen. 
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Mötesrelaterade frågor 
Eftersom samordningsmöten är en stor del av att organisera arbetet på byggarbetsplatsen har 
särskilda intervjufrågor riktats för att analysera hur dessa möten upplevs av personalen.  
 
På frågan om hur det optimala samordningsmötet ska se ut svarade alla att de uppskattade 
aktuell mötesform. Det framgick dock att ett bra möte bör vara pedagogiskt upplagt vilket 
innebär att mötesledaren förklarar på ett undervisande sätt vad som sker i produktionen. 
Vidare framgick att även att långsiktig planering bör diskuteras på samordningsmötena.  
Ett samordningsmöte ska enligt Persson (2012) innehålla tidsplanering. Det pedagogiska 
innehållet ingår som ett led i att underlätta och tydliggöra samordningsprocessen för att alla 
ska förstå vad som ska göras. Denna teori nämner Aniander et al. (1998) som del av 
koordineringsprocessen. 
 
På frågan om hur samordningsmötena kan utvecklas från dagsläget blev svaret enigt. Ett möte 
ska inte vara för långt. En av de svarande tyckte till och med att en kvart skulle räcka. Bland 
svaren förekom även klagomål på att vissa underentreprenörer inte kom till mötet förberedda. 
En lösning på möteslängden kan ligga gömd i god förberedelse. Nordstrand (2008) beskriver 
rådande entreprenadform som en totalentreprenad där totalentreprenören kommunicerar med 
underentreprenörerna. Genom att ställa krav på förberedelser för underentreprenörerna redan 
vid upphandlingen kan detta problem undvikas genom avtalsreglering.  
 
De tillfrågade i intervjuerna tyckte att den viktigaste informationen som delgavs under ett 
samordningsmöte var att se var de andra yrkesgrupperna uppehöll sig på byggarbetsplatsen. 
Detta för att de själva skulle kunna planera egna kommande aktiviteter utifrån deras position. 
En av de svarande tyckte också att samordningsmötet ska fungera som ett kvitto på att alla vet 
vad som gäller. Dessa svar styrks av Aniander et al. (1998) som menar att en viktig 
koordineringsmekanism är tydliga riktlinjer för arbetet.  
 
Vid intervjutillfället ställdes frågan om hur man upplevde det personliga inflytandet i 
samordningsprocessen genom att delta på samordningsmötena. Samtliga svarande upplevde 
att deras medverkan hade inflytande. Detta är viktigt eftersom det går åt mycket tid att 
förbereda sig inför samordningsmötet och att delta under mötet. Att medverka i möten som 
inte ger resultat kan betraktas som resursslöseri och är inte en del av det resurssnåla arbete 
som beskrivs av Sörqvist (2013). Samtliga svarande uppgav ändå att de upplevde ett mervärde 
i att gå på samordningsmötena. Det rådde dock delade meningar om hur viktigt det är att delta 
varje gång. Här finns potential att utveckla rutinerna vid kallelse till mötena.  
 
Teknikrelaterade frågor 
En kategori av frågor berörde tekniska hjälpmedel för samordning. Här var svaren mycket 
olika. De flesta upplevde en allmän ökning av tekniska hjälpmedel men kände inte till eller 
använde sig av något nytt program eller ny teknik idag. Utfallet visade att fallföretaget 
begränsar sig till att använda få program och arbetar i stället mycket med färdiga mallar. 
 
En nackdel som nämns bland de svarande är att tidsplaneringen har blivit för detaljerad sedan 
införandet av Plancon. Det framgick en önskan om att övergå till en mindre detaljerad 
tidsplanering i produktionen för att byggprocessen ska bli mer flexibel. I dagsläget är det svårt 
att utföra ändringar i tidplanen utan att det medför stora konsekvenser för resterande 
aktiviteter. Att ändringar är svåra att genomföra kan härledas till att produktion och 
projektering pågår parallellt enligt figur 11.   
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Trots att merparten av intervjuobjekten uppgav att de inte använt sig av tekniska hjälpmedel 
för samordning tidigare var de flesta positivt inställda till ny teknik. När det gällde införandet 
av BIM på byggarbetsplatser hade samtliga svarande olika åsikter. Några menade att de inte 
hade erfarenhet, intresse och kunskap om programmen medan andra såg fram emot 
användandet av BIM eftersom att metoden möjliggör en visualisering av byggnaden. Vidare 
kan BIM användas för att på ett pedagogiskt tydliggöra byggprojektets mål bild genom att 
visa önskad slutprodukt för underentreprenörerna.    
 
Frågor om erfarenhetsåterföring 
Vid frågor om hur fallföretaget tar tillvara på erfarenheter från tidigare projekt och använder 
dessa som stöd inför kommande uppdrag var svaret enigt. Detta kan vi bli bättre på. 
Fallföretaget använder idag avvecklingsmöten, ett möte som hålls i samband med 
projektavslut där erfarenheter från projektet dokumenteras som främsta verktyg för 
erfarenhetsåterföring. I intervjuerna framgick att ingen av de svarande visste vad som händer 
med dessa protokoll efteråt. En svarande påpekade också att dessa möten inte belyser ämnet 
samordning över huvud taget. 
 
Vidare framgick önskemål om att ta del av dessa protokoll inför uppstart av ett nytt projekt. 
Trots brister i erfarenhetsåterföring uppgav ändå samtliga svarande att de hade blivit 
introducerade och fick tid på sig att sätta sig in i aktuellt byggprojekt. Vid frågan om vad som 
saknades vid projektstart som skulle underlättat samordningsarbetet blev svaret, fler 
projekteringsmöten och mer personal. 
 
Enligt Nordstrand (2008) ska erfarenhetsåterföring ske i samband med avetablering av 
byggarbetsplatsen. Ett avvecklingsmöte bör hållas där inblandade yrkesgrupper och beställare 
medverkar. Under mötet ska erfarenheter, information om produktion, ekonomi, leveranser 
och synpunkter diskuteras. Syftet med mötet ska vara att analysera och dokumentera resultatet 
inför kommande uppdrag.  
 
Företagsrelaterade frågor 
I samband med intervjuerna ställdes några frågor där de svarande fick komma med egna 
önskemål och synpunkter på fallföretagets fortsatta samordningsarbete. På frågan om hur 
fallföretaget kan utveckla samordningsarbetet i stort efterlystes fler internutbildningar och 
fortsatt utveckling av mallar för att underlätta samordningsarbetet. Vid frågan på om vad som 
skulle kunna förändras vid byggarbetsplatsen blev svaren olika. Någon uttryckte önskemål om 
att underentreprenörer ska komma bättre förberedda till samordningsmötena samt att utveckla 
visuella hjälpmedel för samordning i konferensrummet. Exempel på visuella hjälpmedel kan 
vara en BIM-modell eller att konferensrummet är utrustat med tydliga anslagstavlor för 
orientering. En annan var nöjd med samordningsarbetet i dess nuvarande form. 
 
Vidare föreslogs att mer tid skulle läggas på projekttidplanen. Aniander et al. (1998) talar om 
att tillämpa Work Breakdown Structure, WBS. Med denna metod kan visualisering 
genomföras för att klargöra arbetsuppgifterna i projektet under samordningsmötena. En annan 
metod för att definiera projektmålen med avseende på tidplan och förståelse är ”SMART 
målsättning”. Aniander et al. (1998) talar om att tydligt innan projektet börjar klargöra 
målbilden och se till att alla entreprenörer har accepterat den. 
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Scenarion 
För att undersöka hur kännedomen beträffande ansvarsfördelning såg ut på arbetsplatsen 
avslutades intervjun med att be den tillfrågade att beskriva olika scenarion baserade på 
arbetsplatsens situation. Den första frågan behandlade ansvarsfördelning vid upptäckande av 
kollision mellan balk och ventilationstrumma i tidigt skede, innan någon yrkesgrupp påbörjat 
montage. Här blev svaren olika. Några av de tillfrågade visste inte vad som gällde, men kände 
ändå till vem de skulle vända sig till för att hitta svar på frågan. Den andra frågan behandlade 
en kollision mellan balk och ventilationstrumma som upptäcktes i ett senare skede. Balken var 
monterad men inte trumman. Även här blev svaren olika och många parametrar vägdes in i 
svaren. Samtliga uppgav dock att lösningen måste diskuteras på plats och är beroende av 
situationens omfattning. 
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6. Diskussion 
I denna del diskuteras hur syfte och mål har uppnåtts samt huruvida frågeställningarna har 
blivit besvarade. Avsnittet är indelat i underrubriker som beskriver tankegång och 
resonemang angående studiens utveckling från idé till framställande av riktlinjer. Vidare 
reflekteras det över studiens genomförande och tiden på arbetsplatsen. Kapitlet avslutas med 
en diskussion beträffande leveransrapporten. 
 
Studiens utveckling 
Målet med studien har varit att hitta svar på frågor som går att tillämpa på flera typer av 
byggarbetsplatser för husbyggnad. Formulering av frågeställningar var därför den svåraste 
delen av studien att definiera eftersom frågeställningarna påverkar avgränsningarna. Studien 
avsågs därför till en början att begränsas till studier av en enskild byggnadsdel vid 
fallobjektet.  
 
På arbetsplatsen för fallobjektet rekommenderades tidigt av fallföretaget studier av 
samordningen kopplat till ett särskilt kritiskt moment med avseende på bygg, ventilation och 
el. En sådan avgränsning skulle leda till att arbetet blev nischat, vilket var det initiala målet. 
Nackdelarna visade sig dock bestå av att studiens resultat endast skulle bli tillämpbart för en 
typ av byggnadsdel. Att studera en enda kritisk del i byggprocessen under några veckor 
förutsätter att arbetet med just den delen pågår kontinuerligt under hela studien. Det framgick 
dock snart genom fallstudierna att många arbeten på arbetsplatsen påbörjades, tog en paus och 
senare återupptogs. Sett ur ett studieperspektiv medför en sådan arbetsgång svårigheter att på 
kort tid fånga och dokumentera helheten i samordningsprocessen. För att studera samordning 
av en enskild byggnadsdel krävs därför en längre studietid alternativt en mindre byggnadsdel 
med kortare byggtid. 
 
Målsättningen har varit att skapa riktlinjer för byggsamordning som gäller för de flesta typer 
av byggarbetsplatser inom husbyggnad. Detta skulle utföras genom att undersöka 
samordningsproblem som finns på alla typer av totalentreprenader. 
För att göra detta krävs en generell och allmängiltig skildring av samordningsprocessen. I 
studien utfördes detta genom att fokusera på vardagliga återkommande aktiviteter och 
undersöka gemensamma möten och metoder i stället för att fokusera på detaljer. Ett exempel 
på ett sådant möte är samordningsmötet. 
 
Vid studiens uppstart gick mycket tid åt att hitta lösningarna till problemen som diskuterades 
under samordningsmötena. Detta eftersom att den initiala tanken var att hitta svar på tekniska 
komplikationer kopplade till enskilda byggnadsdelar. Efter en tid på fallobjektets arbetsplats 
stod det klart att fokus behövdes flyttas från att lyssna till vad som blev sagt på mötena till att 
studera mötesformen och strukturen. På så sätt kunde en mer allmängiltig bild av 
samordningsprocessen fångas. Det sägs olika saker vid varje möte men strukturen är oftast 
den samma.  
  



Christoffer Lundin 
Vt 2016 
Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 180 hp  
 

33 

Reflektioner över studiens genomförande 
Trots att det tog mycket längre tid än väntat att hitta ett arbetssätt som skulle svara på 
frågeställningarna och leva upp till önskat resultat med avseende på riktlinjer för samordning 
har mål och syfte med studien har uppnåtts. Det finns delar av arbetet som går att förändra om 
studien skulle upprepas. Det handlar främst om sättet som studien har bedrivits på. Initialt var 
tanken att studera tekniska lösningar på ett specifikt samordningsproblem. Eftersom att 
arbetsplatsens situation inte tillät detta blev idén mycket svårt att genomföra vilket ledde till 
en revidering av studiens metod.  
 
Med anledning av revideringen flyttades därför fokus från att studera enskilda byggnadsdelar 
till att studera planeringsarbetet med avseende på former och strukturer. Denna del av 
byggprocessen gick betydligt snabbare att sätta sig in i eftersom det fanns ett begränsat utbud 
av samordningsrelaterade möten och sammankomster. Här hade studien med fördel kunnat 
bedrivas komparativt. Det hade varit intressant att studera hur liknande projekt bedrivs på 
andra byggföretag och jämföra med fallföretagets metod. Detta skulle tillföra mycket till 
studiens resultat eftersom olika företag arbetar på olika sätt.  
 
Tiden på arbetsplatsen 
Innan studien påbörjades kontaktades fallföretaget och aktuellt ämne föreslogs för studien. 
Fallföretaget har sedan dess visat ett stort intresse och engagemang för ämnet, vilket ger en 
fingervisning om ämnets prioritet. Studien inleddes med att utföra fältstudier tre dagar i 
veckan. I detta fall handlade det om måndagar, onsdagar och torsdagar. Studier utfördes på 
fallobjektets arbetsplats åtta timmar per dag under dessa tillfällen. Val av veckodag 
anpassades främst efter samordningsmötena. 
 
Efter några veckors studier minskade antal dagar förlagda vid fallobjektet allt eftersom 
behovet av att skriva och sammanställa indata ökade. Friheten att styra arbetet självständigt 
har varit en viktig del vid genomförandet av denna typ av studie. På arbetsplatsen till 
fallobjektet har samtal med yrkes- och tjänstemän inom olika discipliner skett. Den vardagliga 
kommunikationen har varit en stor del av all indata till projektet.  
 
Under tiden på fallobjektets arbetsplats har även vanligt förekommande arbetsuppgifter för 
arbetsledare utförts som en del av inlärningsprocessen. Detta inkluderande arbetssätt från 
fallföretagets sida har underlättat mycket när det kommer till förståelse för byggprocessens 
olika skeenden. Vid fallobjektet har all dokumentation som ritningar, mallar och 
projekttidplaner varit tillgängliga för studien. Dokumenten har varit utmärkta verktyg för att 
skapa en inblick i samordningsprocessen. De har också väckt nya frågeställningar och idéer 
inför framtiden. 
 
Att skriva den här typen av examensarbete tillsammans med ett byggföretag kan verkligen 
rekommenderas i jämförelse med att utföra arbetet som en teoretisk studie. Frågeprocessen 
går mycket snabbare vid fältstudier än vid enbart litteraturstudier. Fallföretagets hjälp bidrog 
till mycket värdefullt material och ovärderlig feedback. Även om inte studierna bedrevs på 
fallobjektets arbetsplats varje dag har det varit guld värt att skriva arbetet på plats. Vid frågor 
har svaren sällan varit långt borta.  
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Leveransrapporten  
De riktlinjer som tagits fram i samband med studien är avsedda som rekommendationer inför 
framtida husbyggnads-entreprenader. Riktlinjerna är inte kompletta utan tänkta som en grund 
att bygga vidare på inför företagets fortsatta samordningsarbete. Under tiden på fallobjektets 
arbetsplats framgick av personalen många önskemål om att undersöka olika brister och delar i 
samordningsprocessen. Bara en bråkdel av dessa presenteras i leveransrapporten som 
riktlinjer för byggsamordning i bilaga 2.  
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7. Slutsats 
Här summeras de intryck och erfarenheter som detta examensarbete bidragit till. Studiens 
frågeställningar besvaras och sammanfattas också i nedanstående stycken. 
 
Hur ser samordningsarbetet ut på arbetsplatsen idag? 
Samordningsarbetet bedrivs målinriktat och baseras i stor utsträckning på samma teori som 
presenterats tidigare i rapporten. Det fanns tydliga strukturer beträffande 
arbetsmiljösamordningsansvar och mötesrutiner. Byggnationen bedrevs som en 
totalentreprenad där fallföretaget hade det övergripande samordningsansvaret vid fallobjektet. 
För att underlätta installationssamordningen anlitade fallföretaget en installationssamordnare 
som stöttade arbetsledningen i samordningsfrågor som berörde el och VVS. 
 
Fallföretaget tillämpade inte tekniska hjälpmedel som BIM eller 3D-modeller i någon 
nämnvärd utsträckning på arbetsplatsen, detta trots att det har framgått från tidigare 
erfarenheter att sådant arbete har varit positivt. En allmän uppfattning var att yrkesarbetare 
och tjänstemän ansågs nöjda med hur arbetet bedrivits. 

 
Vilka problem och konflikter finns på byggarbetsplatsen som går att härleda till 
samordning?  
Intervjuer och fältstudier visade att de flesta samordningsproblem som fanns vid fallobjektet 
berodde på att projektering pågick parallellt med produktionen vilket medförde problem med 
reviderade bygghandlingar. Andra samordningsproblem bestod av resursbrist, brister i 
kommunikation och brister i tidsplaneringen. Vidare saknades erfarenhetsåterföring från 
tidigare projekt som hade underlättat för arbetsledningen i samordningsrelaterade frågor.  
 
Vad beror dessa problem på?  
Samordningsproblem med koppling till resurser berodde främst på att fallföretaget hade låst 
resurser vid andra projekt. Det framgick under intervjuerna att de krockar mellan olika 
yrkesgrupper som uppstod vid fallprojektet kunde härledas till byggsamordningsproblem. En 
möjlig orsak till att samordningsproblem av denna karaktär uppstår är kommunikationsbrist.  
Fallprojektets storlek medförde också svårigheter att orientera sig vilket ledde till 
kommunikationsbrist. Brister i projektering kunde direkt härledas till en för kort byggtid. 
Projekteringen låg efter produktionen vilket ledde till att bygghandlingarna inte alltid var 
uppdaterade. Problem med tidsplaneringen berodde också på korta byggtider som tvingade 
fram revideringskänsliga projektplaner som var svåra att ändra utan att det medförde negativa 
konsekvenser för projektet. Att det saknades erfarenhetsåterföring från tidigare projekt 
upplevde några som negativt. Fallföretaget håller alltid avvecklingsmöten men det frågas 
sällan efter tidigare dokumentation.  
 
Hur kan problemen förhindras i framtiden? 
Det finns flera sätt att förhindra och lösa samordningsproblem som är relaterade till 
projekteringsbrister. En lösning är genom utökade byggtider. Detta är dock knappast aktuellt 
med tanke på samhällsutvecklingen. En annan metod är att öka användandet av BIM på 
byggarbetsplatserna för att hålla bygghandlingarna uppdaterade. Detta arbetssätt medför att 
produktionen hela tiden synkroniseras med projekteringen. Införandet av mer teknik ställer 
dock krav på utbildning. Brister i kommunikation kan lösas med bättre planeringsteknik och 
metoder. 
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Genom att vid samordningsmöten använda sig av visuella hjälpmedel och grafiska modeller 
kan förståelsen för projektet hos entreprenörerna öka. Under studiens infördes 
orienteringskartor som hjälpmedel under samordningsmötena vilket hade en positiv inverkan 
på underentreprenörerna. För att göra tidsplaneringen mer flexibel framgick önskemål om en 
mindre detaljerad projekttidplan som kan användas i produktionen. Detta utökar möjligheten 
för arbetsledningen att påverka den vardagliga samordningen. Vid avvecklingsmöten bör 
samordningsaspekten pålysas och göras tillgänglig för arbetsledningen vid nästkommande 
projekt genom att fallföretaget vid byggstart delger berörda parter information om tidigare 
byggprojekt av liknande karaktär.   
 
7.1 Reabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Nedan diskuteras studiens reabilitet, validitet och generaliserbarhet med avseende på resultat 
och slutsatser. 
 
Studiens reabilitet 
Studiens reabilitet begränsas till stor del av att en större andel indata till studien baserats på 
fallstudier. Dessa fallstudier är kopplade till ett unikt fallobjekt. Om studien ändå skulle 
upprepas vid samma byggarbetsplats med samma personal och entreprenadform är det troligt 
att samma slutsatser kan dras. Beträffande litteraturstudier är reabiliteten högre eftersom 
litteraturen kommer att finnas kvar länge i framtiden. Med avseende på litteratur kan alltså 
samma slutsatser dras en gång till utan djupare förkunskaper i ämnet byggsamordning under 
förutsättning att litteraturen är den samma. Studiens reabilitet med avseende på intervjuer är 
svårare att bestämma. Under förutsättningen att samma intervjuobjekt får exakt samma fråga 
en gång till är det möjligt att svaren blir nära identiska. Dock bedöms detta närmast 
osannolikt. Slutsatsen är att litteraturstudierna har hög reabilitet medan studien i helhet har 
medelgod eller låg reabilitet. 
 
Studiens validitet 
Studiens validitet är svår att bestämma. För att avgöra om en studie baserad på fältstudier 
inom ämnets byggsamordning går att validera tenderar frågan att bli närmast filosofisk. För 
att svara krävs en tydlig begreppsdefinition. Denna studie har baserats på att kartlägga 
byggsamordningsarbetet vid ett fallföretag med ett fallobjekt som referens. Syftet med studien 
har varit att undersöka problem och konflikter med avseende på byggsamordning. Vidare 
syftar studien till att hitta lösningar på problemen. Validitet ska svara på frågan om man 
verkligen har studerat eller mätt det som avses i studien. Det korta svaret på frågan är ja! 
Dock har det inte tagits hänsyn till alla infallsvinklar och aspekter när frågeställningarna har 
besvarats. I det avseendet är studien ofullständig eftersom endast begränsade mätningar har 
utförts. 
 
Studiens generaliserbarhet 
Studiens generaliserbarhet kan betraktas som hög. Det går att dra många fler slutsatser från 
fält- och litteraturstudierna än vad som är presenterade i denna studie. Vidare är det även 
möjligt att läsa mellan raderna och dra egna slutsatser från hållna intervjuer. Studiens 
generaliserbarhet utgör därför en styrka men också en risk. Att resultaten vid oförsiktighet kan 
misstolkas ställer krav på att läsaren verkligen förstår studiens helhet. 
Om lösningar på problem rycks från sitt sammanhang kan vilka slutsatser som helst dras 
vilket gör att studien tappar i trovärdighet. Läsaren måste därför tolka resultat och slutsatser i 
ljuset av studiens helhet. Om läsaren å andra sidan förstår helheten kan egna slutsatser med 
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fördel dras för att lösa samordningsproblem vid liknande projekt. I det avseendet är studiens 
generaliserbarhet en styrka.  
 
7.2 Avslutande reflektioner 
I detta avsnitt följer några slutord med egna reflektioner och tankar kring studien. 
 
Slutord 
Ämnet samordning är oerhört stort och komplext. För att studera detta ämne bör tydliga 
avgränsningar införas för att inte riskera att missa målet. Det finns en stor potential i ämnet 
samordning och mycket pengar att spara med en välorganiserad arbetsplats, detta var alla 
medverkande i studien överens om. 
 
Trots att samordning utgör en betydande del av det vardagliga arbetet är företagen dåliga på 
att organisera arbetet. Det finns många tekniska hjälpmedel på marknaden som underlättar 
arbetet. De som använt sig av dessa hjälpmedel är överlag positivt inställda men 
implementerandet av ny teknik är svårt. För att ett framgångsrikt samordningsarbete ska 
kunna bedrivas krävs att alla företag på byggarbetsplatsen hjälps åt. Det fungerar inte om 
endast ett företag drar sitt strå till stacken. 
 
Viktigt för framtiden är att avsätta mycket tid åt planering inför byggarbetsplatsetablering och 
att vara tydlig med spelreglerna gentemot underentreprenörer. Spelreglerna kan regleras via 
avtal som motiverar entreprenörerna ekonomiskt genom incitament att sköta från uppställda 
krav. Vidare är det viktigt att utveckla ett fungerande system för erfarenhetsåterföring så att 
företagets kompetens säkras inför framtida projekt. Avslutningsvis rekommenderas fortsatt 
forskning i ämnet då det under studiens gång framkommit att behovet finns. 
 
7.3 Förslag på fortsatt forskning 
Baserat på synpunkter i samband med studien presenteras i detta kapitel förslag på forskning 
av andra ämnen som angränsar till eller ingår i ämnet byggsamordning.  
 
BIM och samordning 
En undersökning om hur man med hjälp av BIM kan samordna arbetet på byggarbetsplatsen. 
Denna studie kan avgränsas ytterligare utvärdera eller implementera olika program för 
användning på byggarbetsplatsen. 
 
Visuell samordningsteknik 
En studie som behandlar hur en standardisering av inredningen i konferensrummet där 
samordningsmötena äger rum kan utvecklas. Detta för att skapa en tydlig visuell struktur där 
alla entreprenörer kan känna igen sig. Studien kan bedrivas i syfte att införa en standard som 
gäller för hela byggföretaget. Ytterligare information och exempel på visualisering av 
konferensrum återges i bilaga 2.  
 
Erfarenhetsåterföring 
Trots att många byggföretag har förvärvat mycket kunskap genom att medverka i olika 
projekt är företagen ofta dåliga på att ta till vara på samlade erfarenheter. Med anledning av 
detta är det intressant att undersöka och vidareutveckla befintliga studier av hur arbete med 
erfarenhetsåterföring. Studierna kan belysa erfarenhetsåterföring med tyngdpunkt på 
byggsamordning.  
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  I 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 
Svarande: Platschef, Lagbas, Arbetsledare 
 
Öppningsfrågor 

1. Hur skulle du beskriva ordet byggsamordning? 
Frågans syfte: Kartlägga begreppsdefinition 
Mål med fråga: Kontrollera skillnader mellan olika svar. 

 
2. Vilka konflikter finns idag på arbetsplatsen som går att härleda till samordning? 

Frågans syfte: Kartlägga problem på arbetsplatsen kopplat till ämnet. 
Mål med fråga: Skapa en bild av nuläget. 

 
3. Hur kan man förhindra att dessa problem uppstår? 

Frågans syfte: Identifiera förslag på lösningar. 
Mål med fråga: Hitta lösningar på problemen. 

 
4. Hur kan du i din yrkesroll påverka samordningsarbetet på byggarbetsplatsen? 

Frågans syfte: Undersöka personligt inflytande. 
Mål med fråga: Finna svar på hur personligt engagemang kan bidra till lösningar. 
 

Möten 
7. I den bästa av världar, hur ska ett samordningsmöte se ut? 

Frågans syfte: Skapa en bild av hur det bästa scenariot ser ut. 
Mål med fråga: Identifiera förslag på riktlinjer för byggsamordning. 

 
8. Hur kan samordningsmötena utvecklas med utgångspunkt från dagsläget? 

Frågans syfte: Undersöka utvecklingspotentialen i dagens samordningsmöten. 
Mål med fråga: Hitta alternativ till dagens möten. 
 

9. Vad är det viktigaste som du får ut av ett samordningsmöte? 
Frågans syfte: Ringa in kärnan i samordningsmötena. 
Mål med fråga: Sålla i informationsflödet på samordningsmötena för att öka 
effektiviteten. 

 
10. Hur ofta bör samordningsmöten hållas?  

Frågans syfte: Undersöka hur mycket tid som arbetsledningen är beredd att lägga 
på samordningsmöten. 
Mål med fråga: Hitta en balans med ”lagom” många möten. 

 
11. På vilket sätt kan du påverka produktionen genom att delta på ett 

samordningsmöte? 
Frågans syfte: Undersöka hur personen upplever effekten och meningen med sitt 
mötesdeltagande. 
Mål med fråga: Utreda om samordningsmöten i dagens form är en passande 
metod. 
 

 



  II 

12. Hur upplever du nyttoeffekten av samordningsmöten, input vs output? 
Frågans syfte: Utreda om nedlagd tid i form av planering inför möte samt tid som 
går åt att delta i möten ger upplevd effekt på det dagliga arbetet. 
Mål med fråga: Ringa in nyttig tidsåtgång. 

 
 Teknik 

6. Hur upplever du teknikutvecklingen i branschen med avseende på samordning? 
Frågans syfte: Kartlägga kännedomen om teknikutvecklingen i branschen. 
Mål med fråga: Identifiera inställning till ny teknik. 

 
7. Vilken roll har digitala hjälpmedel t.ex. dator, ipad, BIM-kioskar för samordning 

på Peab? 
Frågans syfte: Undersöka hur Peab tillämpar ny teknik i samordningsarbetet. 
Mål med fråga: Identifiera Peabs arbetssätt med avseende på ny teknik. 

 
8. Vad är din erfarenhet av projekt som projekteras med BIM? 

Frågans syfte: Undersöka tidigare erfarenheter av BIM. 
Mål med fråga: Identifiera inställning till och erfarenhet av att arbeta med BIM. 
 

9. Hur tror du att utvecklingen av Peabs samordningsarbete kommer att bedrivas i 
framtiden med avseende på tekniska hjälpmedel? 

Frågans syfte: Med en erfarenhet av att arbeta på Peab spekulera i hur 
teknikutvecklingen kommer att ske i företaget. 
Mål med fråga: Besvara hur Peab ser på ny teknik. 
 

10. Hur ställer du dig till att inkludera mer teknik i samordningsarbetet? 
Frågans syfte: Identifiera inställningen till ny teknik. 
Mål med fråga: Hitta potential i tekniska lösningar. 
 

Frågor om erfarenhetsåterföring 
5. På vilket sätt upplever du att Peab tar tillvara på erfarenheter från tidigare 

projekt med avseende på samordning? 
Frågans syfte: Undersöka Peabs erfarenhetsåterförings arbete. 
Mål med fråga: Kartlägga hur arbetet ser ut. 

 
6. Hur introducerades du för samordningsarbetet på denna arbetsplats vid 

byggstart? 
Frågans syfte: Undersöka hur introduktionen på en ny arbetsplats går till. 
Mål med fråga: Hitta riktlinjer som ligger till grund för samordningsarbetet. 
 

7. På vilket sätt kommer kunskaper och erfarenheter som du fått vid detta projekt 
göras tillgängliga för övriga anställda på Peab i framtiden? 

Frågans syfte: Undersöka hur informationsspridningen går till. 
Mål med fråga: Finna svar på hur detta kan standardiseras.  

 
8. Vilka resurser saknade du vid projektstart som skulle underlättat 

samordningsarbetet på byggarbetsplatsen? 
Frågans syfte: Undersöka brister i tidiga skeenden. 
Mål med fråga: Hitta lösningar på problemen. 
 



  III 

Företagsrelaterade frågor 
3. Om du fick förändra någonting i samordningsarbetet på Peab i stort vad skulle 

det vara? 
Frågans syfte: Undersöka personliga önskemål. 
Mål med fråga: Input och idéer till riktlinjer. 

 
4. Om du fick förändra något i samordningsarbetet på Peab i detta projekt vad 

skulle det vara? 
Frågans syfte: Undersöka personliga önskemål. 
Mål med fråga: Input och idéer till riktlinjer. 

 
Scenarion 

4. Scenario på aktuell arbetsplats: Du upptäcker en kollision mellan en balk och 
ventilationstrumma i tidigt skede. Vem ansvarar på denna arbetsplats för att 
felet blir avhjälpt? 
Frågans syfte: Undersöka kännedom om ansvarsfördelningen på arbetsplatsen. 
Mål med fråga: Observera om aktuell hierarki tillämpas. 

 
5. Hur går du tillväga för att lösa problemet? 

Frågans syfte: Undersöka hur problem löses i praktiken. 
Mål med fråga: Observera samband mellan teori och praktik. 

 
6.  Scenario på aktuell arbetsplats: En balk monteras, senare kommer en 

yrkesgrupp som påstår att den krockar med deras installationer. Vem löser 
detta? 

Frågans syfte: Undersöka kännedom om ansvarsfördelningen på arbetsplatsen. 
Mål med fråga: Observera hur hierarkin fungerar i sena stadier. 
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Förord 
Dessa riktlinjer är baserade på resultatet från fält- och litteraturstudier utförda under hösten 
2015 i samband med ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid 
Umeå universitet. Riktlinjerna är avsedda som stöd och egenkontroll inför uppstart av nya 
byggprojekt där entreprenadformen utgörs av en totalentreprenad. Jag vill rikta ett stort tack 
till Peab i Umeå för allt stöd under arbetes gång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christoffer Lundin 
 
Januari 2016 
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Sammanfattning 

Samordning är en viktig beståndsdel i byggprocessen. För att studera samordning krävs 
tydliga avgränsningar. I denna studie undersöktes samordningsarbetet på ett fallföretag vid 
byggnationen av ett fallobjekt. Studiens syfte och mål var att kartlägga samordningsprocessen 
i byggproduktionen för att ta fram riktlinjer inför framtida projekt med avseende på 
byggsamordning.  
 
Vid studiens genomförande har fältobservationer och intervjuer hållits på byggarbetsplatsen. 
Utfallet från fältstudierna har sedan jämförts med litteratur inom ämnet. Arbetet har resulterat 
i denna leveransrapport, riktlinjer för byggsamordning. Leveransrapporten ger med 
utgångspunkt från studiens resultat och slutsatser förslag på riktlinjer för samordningsrutiner 
som kan användas i framtida byggprojekt. 
 
Resultatet av studien visar att ämnet samordning har många parametrar som måste samverka. 
Det finns goda skäl att fortsätta bedriva forskning inom ämnet och vidareutveckla riktlinjerna. 
En annan slutsats är att dagens pressade byggtider leder till att projektering och produktion 
ofta pågår parallellt, vilket ökar kraven på ett fungerande samordningsarbete. För att lyckas 
med usppdraget krävs tydliga riktlinjer och att alla aktörer på byggarbetsplatsen samverkar. 
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1. Inledning 
Att ansvara för samordningen på en byggarbetsplats är ingen lätt uppgift. Det finns många 
parametrar som spelar roll för att arbetet ska fungera. Detta gäller oavsett byggprojektets 
storlek. Ett stort byggprojekt har sannolikt fler aktörer att ta hänsyn till i produktionen vilket 
ökar komplexiteten i samordningsfrågan. Ett mindre projekt har i stället begränsade ytor att 
samsas på och färre resurser att tillgå. Detta leder till andra typer av problem och utmaningar. 
Nedan presenteras riktlinjer för byggsamordning vid totalentreprenad. Dessa riktlinjer redogör 
i korthet för entreprenörsformens organisation, vilka krav som ställs med avseende på 
samordning, mötesstruktur och organisation. Vidare behandlas förslag på arbete med 
erfarenhetsåterföring efter avslutade projekt.  
 
1.1 Avgränsningar 
Dessa riktlinjer begränsas till samordningsarbeten vid totalentreprenader med fokus på 
produktionens olika mötesformer. Riktlinjerna belyser problem och möjligheter sett utifrån 
totalentreprenörens perspektiv. 
 
1.2 Om entreprenadformen 
Totalentreprenad är en organisationsform där totalentreprenören, oftast byggföretaget, har 
huvudansvaret för samordningsarbetet på byggarbetsplatsen. Det finns olika varianter på 
totalentreprenader men organisationen liknar oftast den modell som presenteras i figur 1 
nedan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Organisation av totalentreprenad. 
 
Vid en totalentreprenad finns det en beställare, byggherre, som avser att bygga ett objekt, t.ex. 
ett hyreshus. Oftast har byggherren inte den tid eller kunskap som krävs för att utföra arbetet 
och anlitar därför en totalentreprenör. Vid utformning av byggprojektet sätts riktlinjer och 
funktionskrav upp som totalentreprenören sedan åtar sig att utföra. Detta medför att 
byggherren endast har en kontakt under byggtiden, totalentreprenören (Nordstrand 2008). 
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Det är vanligt att totalentreprenören är ett byggföretag med egna yrkesarbetare. Dock är det 
ovanligt att samma företag besitter kompetenser inom alla tvärfackliga områden som krävs i 
byggprocessen. För att klara uppställda mål och funktionskrav måste därför den som är 
totalentreprenör upphandla dessa discipliner på egen hand (Nordstrand 2008). 
 
Organisationsformens hierarki medför att totalentreprenören oftast ansvarar för 
samordningsarbetet på byggarbetsplatsen. Trots det tunga ansvaret finns det fördelar för 
totalentreprenören med denna typ av organisation eftersom denne har det största inflytandet 
och kan styra hur samordningsarbetet ska bedrivas under byggtiden.  
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2. Arbetsmiljösamordning 
Ett samordningsarbete kan bedrivas på en rad olika sätt. Det finns dock vissa lagar och krav 
som totalentreprenören är skyldig att hålla. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och 
projektering (BAS-P) samt byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U). Kortfattad 
information om dessa roller följer nedan. 
 
2.1. Bas-P 
På varje byggarbetsplats ska byggherren utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, 
för planering och projektering. Enligt Arbetsmiljöverket (2015) ska den som åtagit sig detta 
uppdrag ansvara för att samordna och sammanställa underlagen som projektörerna 
framställer. BAS-P ska även medverka i planering och projekteringsledning på 
byggarbetsplatsen. 
 
Uppdraget omfattar även samordning av de medverkande med hänsyn till varandras tidsplaner 
och lösningar. Arbetsmiljöverket (2015) påpekar också vikten av att planera arbetsmoment 
som ska utföras samtidigt eller efter varandra.   
 
2.2 Bas-U  
Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet, BAS-U, har till uppgift att samordna 
entreprenörernas arbeten på byggarbetsplatsen. Detta kan göras genom samordningsmöten, 
stickprovskontroller och uppföljningar.  
Den som har blivit tilldelad rollen som BAS-U ska även se till att arbetsmiljöplanen finns 
tillgänglig på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket 2015). 
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3. Riktlinjer för arbetsplatsens organisation 
I detta kapitel presenteras riktlinjer för arbetsplatsens organisation vid uppstart av nya projekt. 
Nedan redovisas även förslag på rutiner för introduktion av nya medarbetare och 
underentreprenörer med avseende på samordningsarbetet.  
 
3.1 Uppstart av projekt 
I början av ett projekt har ännu inte alla yrkesgrupper orienterat sig på arbetsplatsen. I denna 
fas är det därför extra viktigt att tydliga riktlinjer för arbetsplatsens struktur etableras. När 
projektet har pågått under en tid är det oftast svårare att ändra på strukturer och vanor.  
 
Byggprojektets storlek är till viss del avgörande för hur komplext samordningsarbetet blir. 
Oavsett volym kan det vara klokt att försöka uppskatta samordningsarbetets omfattning i 
förväg.  
 
Vid uppstart bör arbetsledningen för totalentreprenören träffas för att fastställa de 
samordningsrutiner som ska gälla för projektet. Arbetsledare, lagbas och ledande montörer för 
underentreprenörerna bör därefter kallas för att informeras om reglerna.  
 
3.2 Ny på arbetsplatsen 
Under byggtiden tillkommer nya resurser allt eftersom projektet fortlöper. Oavsett om det 
gäller egen personal eller underentreprenörer är det viktigt att i ett tidigt stadium introducera 
nytillkomna medarbetare för arbetsplatsens samordningsarbete och regler. Detta för att 
undvika missförstånd och konflikter i senare skeenden. 
 
Det finns många kreativa sätt att upplysa nya entreprenörer om samordningsarbetet. 
Introduktionsfilmer eller faktablad som signeras av den nya medarbetaren är ett alternativ. 
En rekommendation är att integrera samordningsarbetet med arbetsplatsintroduktionen. 
 
3.3 Tillfälliga entreprenörer 
Det är inte ovanligt att det under projektets gång förekommer entreprenörer som utför 
specialarbeten under en kortare period. Det kan exempelvis handla om mindre smidesarbeten 
eller nyttjande av specialmaskiner. I sådana undantagsfall är det inte alltid motiverat att för 
denna entreprenör redogöra för alla detaljer i samordningsarbetet. 
 
När det förekommer underentreprenörer som tillfälligt utför arbeten på byggarbetsplatsen bör 
i stället arbetsledningen för totalentreprenören ansvara för planeringen och samordning av 
denna resurs. Här är det upp till arbetsledningen att bedöma från fall till fall hur mycket 
information som är relevant att delge aktuell underentreprenör. 
 
3.4 Externa resurser 
Utöver arbetsledningen finns vissa resurser och funktioner som kan vara bra att känna till och 
utnyttja under projektets gång. 

3.4.1 Installationssamordnare 
Vid projekt med hög installationstäthet är anlitande av en installationssamordnare att föredra. 
Installationssamordnaren ansvarar för samordning av tekniska installationer som el, rör och 
ventilation och besitter kompetens inom samtliga områden.  
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Att som platschef och arbetsledare med huvudkompetens inom byggteknik samtidigt ansvara 
för samordning av installationerna är mycket svårt och arbetsamt. Det rekommenderas därför 
att överväga extern hjälp i dessa frågor. Vid riktigt stora projekt är det bra om 
installationssamordnaren finns på plats under hela byggtiden. Vid mindre eller medelstora 
projekt räcker deltagande under bygg- och samordningsmöten samt tillfälliga platsbesök när 
särskilt behov finns.  

3.4.2 Teknisk support 
I takt med att datorstöd ritnings- och planeringsteknik ökar vid projektering av byggnader 
ställs högre krav på arbetsledningens kunskaper i användandet av mjukvara. En tumregel bör 
därför vara att totalentreprenören utbildar egen personal på de program som används i 
samband med projektering av bygghandlingar och tidplaner. Utbildningen behöver inte vara 
omfattande men tillräcklig för att klara av att tolka projektörens ritningar och utföra enklare 
uppgifter med hjälp av programmen. Detta för att undvika dubbelarbete i produktionen.  
 
Om mängder gjorts tillgängliga digitalt vid projekteringen men arbetsledningen saknar 
kunskap eller mjukvara för att tillgodogöra sig dessa på arbetsplatsen kommer detta leda till 
dubbelarbete. Detta eftersom arbetsledningen tvingas räkna på samma mängder en gång till 
utifrån de tryckta bygghandlingarna.   
 
Trots utbildning på mjukvara finns det dock moment som är mycket svåra att utföra även med 
goda programkunskaper. Exempel på detta kan vara framställandet av projekttidplanen. 
Dagens byggtider är pressade och många aktiviteter är beroende av varandra. Att ändra i 
tidplanen kräver därför specialkompetens. För att underlätta arbetsledningens arbete bör 
därför en person med särskild kompetens inom tillämpad mjukvara finnas tillgänglig som stöd 
under byggtiden. Detta gäller speciellt byggnader som är projekterade med BIM.  
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4. Riktlinjer för möten 
I detta kapitel redogörs kortfattat för principer och strukturer för olika mötestyper som 
förekommer inom byggproduktion. 
 
4.1 Byggmöte 
På byggmöten samlas olika intressenter i projektet. Vilka som deltar varierar med hänsyn till 
byggarbetsplatsens aktuella situation (Persson, 2012). Syftet med mötet är att samordna 
produktionsaktiviteterna. Mötesledaren är ombud åt beställaren. Vanligt är att frågor med 
koppling till projektering berörs under mötets gång (Stintzing, 2005). Byggmötena ska hållas 
under strikta former och enligt AB04 och ABT06 är både beställare och entreprenör skyldiga 
att delta (Nordstrand, 2008).  
 
Vid byggmöten bör samordningsproblem diskuteras som en egen punkt i dagordningen. Detta 
för att fånga upp problem och frågor som uppstått under vägen, samt underlätta 
dokumentationen genom att tydligt samla samordningsproblemen i en mötespunkt. 
Om samordning är en stående punkt på agendan kommer frågor beträffande detta 
dokumenteras mer strukturerat än vid lösa konversationer i övriga punkter.  
 
4.2 Samordningsmöte 
För att uppnå resultat med byggplaneringen bör man tillsammans med de som utför arbetet 
upprätta löpande planer för projektet. Detta innebär att yrkesgrupper som elektriker, lagbas, 
målare etc. deltar under samordningsmötet. Mötena bör hållas kontinuerligt, gärna varje till 
varannan vecka (Persson, 2012). 
 
Det är vanligt att totalentreprenören ansvarar för samordningsarbetet på byggarbetsplatsen. 
För att stämma av problem och frågor beträffande samordning kan ett förberedande 
samordningsmöte vara ett alternativ. Ett sådant möte bör genomföras på en bestämd tidpunkt 
dagen före det ordinarie samordningsmötet. 
 
Under det förberedande samordningsmötet samlas arbetsledningen för totalentreprenören och 
stämmer av nuläget och uppskattar vilka kommande aktiviteter som behöver utföras av de 
egna resurserna. Viktigt är också att uppskatta var på byggarbetsplatsen kommande aktiviteter 
kommer att utföras. På så vis kan totalentreprenören komma enig och förberedd till det 
ordinarie samordningsmötet. Önskvärt är att underentreprenörerna arbetar på samma sätt. 
 
I arbetsledande roller går mycket tid åt till att hålla och delta i bygg och samordningsmöten. 
För att varje möte ska uppnå önskad effekt måste det tydligt framgå vad som förväntas av 
mötesdeltagarna. Det rekommenderas därför att samtliga deltagare avsätter tid för planering 
så att alla kommer väl förberedda till mötet. Tid som går åt till förberedelser tjänas snabbt 
igen genom kortare och effektivare samordningsmöten. 
 
4.3 Avslutningsmöte 
När ett projekt avslutas är det vanligt att representanter från projektets inblandade aktörer 
träffas för att göra en avstämning. På mötet bör ekonomi, medgångar och motgångar, 
produktionsdata o.s.v. diskuteras (Nordstrand, 2008). En annan aspekt som är mycket viktig 
är samordningen.  
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För att bedriva ett samordningsarbete som inte stagnerar måste nuvarande struktur hela tiden 
ifrågasättas. Vid ett avslutningsmöte bör därför samordningsarbetet utvärderas och 
dokumenteras noggrant. Resultatet från avslutningsmötet bör göras tillgängligt för 
arbetsledare, lagbas och platschef inför kommande projekt av liknande karaktär. Vem som 
ansvarar för att dokumentationen förs vidare och blir tillgänglig inom företaget är mindre 
viktigt så länge uppgiften blir utförd. Förslagsvis kan arbetschef eller platschef ansvara för 
detta moment. 
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5. Riktlinjer för mötesstruktur 
I detta kapitel presenteras riktlinjer för hur samordningsmöten bör struktureras för att 
underlätta för entreprenörerna i produktionen.  
 
5.1 Förberedelser 
Oavsett mötestyp är förberedelser nyckeln till ett lyckat möte. Detta gäller för alla 
mötesdeltagare. Oavsett yrkesroll krävs att den som medverkar på mötet har tänkt igenom 
eventuella frågeställningar och frågor i förväg. När mötet är avslutat bör även egentid avsättas 
för att reflektera över vad som blivit sagt och planera in eventuella åtgärder.  
 
Inför samordningsmötet bör samtliga discipliner träffas internt och gå igenom vad som är 
viktigt att ta upp på samordningsmötet. Det kan handla om att arbetsledare, platschef och 
lagbas har ett samråd före ordinarie möte. På detta möte diskuteras samordningsarbetet utifrån 
entreprenörens egna perspektiv. Detta för att inte onödig tid ska spillas på interna diskussioner 
under ordinarie samordningsmöte. 
 
I figur 2 nedan beskrivs hur förberedelseprocessen inför ett samordningsmöte kan gå till. Före 
mötet samlas representanter från respektive entreprenör enskilt och diskuterar samordningen. 
Informationen från mötet sorteras i en ”tratt” så att endast relevant information tas upp på 
samordningsmötet. Figur 3 visar hur indata till samordningsmötet ser ut när alla aktörer 
kommer med bearbetade förslag. Detta arbetssätt medför att endast genomtänkt information 
presenteras på mötet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Insamling av information inför samordningsmöte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Indata för diskussion till samordningsmöte. 
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5.2 Sammanträdesrum 
Sammanträdesrummet bör utformas funktionellt med hänsyn till de mötestyper som 
förekommer. En tydlig och strukturerad inredning underlättar orienteringsprocessen för 
samtliga entreprenörer som medverkar i projektet. Om totalentreprenören ofta samarbetar med 
återkommande underentreprenörer rekommenderas även en konceptuell inredning och 
standardiserad mötesstruktur som gäller för hela företaget. Detta för att öka igenkänningen på 
arbetsplatserna.  

5.2.1 Visuella hjälpmedel 
I sammanträdesrummet bör stora orienteringskartor över projektet anslås tydligt. Detta som 
underlag för diskussioner under bygg- och samordningsmötena. Det är också rekommenderat 
att de olika yrkesgrupperna kan markera sin position direkt på kartan med en individuell 
färgkod. Med detta arbetssätt tydliggörs resursfördelningen på arbetsplatsen för samtliga 
yrkesgrupper. Exempel på detta redovisas i figur 4 nedan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Färgkodad orienteringskarta. 
 
En annan möjlighet är att koppla samman position med aktivitet genom färgkodade lappar. 
Efter samordningsmötet markerar samtliga entreprenörer planerad aktivitet och position på 
orienteringstavlan enligt figur 5. Viktigt är att tavlan anslås tydligt i sammanträdesrummet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5. Aktiviteter på orienteringskarta. 
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5.2.2 Tekniska hjälpmedel 
Om tekniska hjälpmedel används för redovisning av byggnadsdelar eller moment bör en 
större skärm för visualisering finnas tillgänglig i sammanträdesrummet så att alla deltagare 
kan följa med. Om möjligt bör kopior skickas digitalt eller skrivas ut till mötesdeltagarna. 
Exempel på visualiseringar kan vara redovisning av installationssamordning i Navisworks. 
 
Det rekommenderas dock inte att använda mjukvara som primär informationskälla vid 
samordningsmöten om inte samtliga mötesdeltagare har goda kunskaper om programmen. 
3D-modeller och simuleringar bör dock om möjligt användas som ett komplement till 
bygghandlingarna. Figur 6 nedan visar hur ett flervåningshus kan gestaltas grafiskt med hjälp 
av en 3D modell i Navisworks. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. 3D-modell i Navisworks. 
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6. Riktlinjer för erfarenhetsåterföring 
I detta kapitel redovisas hur erfarenhetsåterföringen bör genomföras efter avslutat projekt. 
Processen presenteras i tre steg enligt nedan.  
 
6.1 Insamling av erfarenheter 
Under projektets gång skapas erfarenheter som andra kan dra nytta av i framtiden. Det är 
därför viktigt för en fortsatt utveckling av samordningsarbetet att dessa kunskaper 
dokumenteras väl och görs tillgängliga för fler anställda inom företaget. Arbetet med 
erfarenhetsåterföring får inte göra sig beroende av enskilda personer. Detta eftersom 
informationen riskerar att gå förlorad om den anställde byter arbetsgivare.  
 
Det finns många sätt att samla in information om ett projekt. Enklast är att detta sker i 
samband med projektets slutsamråd där mötesledaren för anteckningar och låter deltagarna 
svara på frågor i ett formulär. Frågorna bör i först och främst ställas öppet men formuleras så 
att de är lätta att bearbeta i efterhand. Ett alternativ till pappersformulär är att göra frågorna 
tillgängliga digitalt. Redovisning kan då ske genom att mötesdeltagarna loggar in på en 
hemsida och lämnar svar. Detta arbetssätt kan medföra mindre efterbearbetning.  
 
6.2 Bearbetning av data 
För att skapa en struktur för erfarenhetsåterföring bör indata behandlas i efterhand genom att 
summera utfallet av formulären. Detta moment kan bli tidskrävande och en standardisering av 
processen är därför att föredra. Data som bearbetas måste dock uppfylla målet om att på ett 
enkelt sätt informera nästkommande arbetsledning om tidigare erfarenheter med avseende på 
samordning. I figur 7 nedan redovisas processen för bearbetning av data som leder till 
slutprodukten, ett dokument med erfarenhetsåterföring med avseende på samordning. Viktigt 
är att dokumentet lätt kan förstås av läsaren så att informationen kan användas på bästa sätt. 
 

Figur 7. Flödesschema behandling av data för erfarenhetsåterföring 
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6.3 Dela erfarenheter 
För att överföra erfarenheter från ett tidigare till ett nytt projekt av samma karaktär, 
exempelvis byggnationen av ett bibliotek, måste information delges. Det rekommenderas att i 
samband med projektstart skriva ut kopior från tidigare liknande projekt till samtliga 
medverkande med arbetsledande befattningar. Det är viktigt att göra detta till en rutin annars 
riskerar denna del att bli bortglömd eller nå ut för sent, vilket skulle leda till ett slöseri av egna 
resurser.  
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7. Fortsatt arbete 
Dessa riktlinjer är framtagna i samband med ett examensarbete för 
högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Umeå universitet. Riktlinjerna kan i dess 
nuvarande form inte betraktas som kompletta eftersom att flera moment och aspekter uteblivit 
på grund av tidsbrist. För att driva samordningsarbetet vidare måste fortsatt forskning 
bedrivas kontinuerligt. Med anledning av detta rekommenderas vidare studier för att utveckla 
riktlinjerna så att de kan användas inom fler områden vid byggproduktion.  
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Övriga referenser 
Intervjuer på byggarbetsplats enligt resultatrapport ”Installationssamordning på 
byggarbetsplatsen”. 
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