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Abstract 

Title:  Delivery planning and monitoring – A case study of 
material deliveries in a construction project with a 
concrete frame structure. 

Authors:  Philip Dajcman & Liam Elofsson  

Supervisor:  Stefan Olander, Department of construction management, 

Lund University Faculty of Engineering.   

Marcus Minnaren, MVB AB.   

Examiner:  Radhlinah Aulin. Department of construction 

management, Lund University Faculty of Engineering.   

Issues:  How does the planned outcome relate to the actual 
outcome regarding delivery planning in a construction 
project?  

Why does delivery related deviations arise in a specific 
construction project and how could they have been 
avoided? 

What consequences will issues with deliveries have on the 
different parties in a construction project?  

Purpose:  The purpose of this thesis is to study how a medium sized 

construction company plans and deals with issues 

regarding logistics. The study also aims to depict the 

difference between the planned and the actual outcome and 

describe what financial effect potential issues might have. 

The purpose of this thesis is also to investigate why delays 

and issues regarding logistics arise, how they are dealt with 

and what consequences they will have on the project. 

Method: 

 

 

 

 

This study has been carried out as a case study on a 

construction project in Oxie. The data is gathered by 

observing deliveries to two different construction activities 

that lasted for six weeks. As a complement   qualitative 

interviews have been carried out with the people 

responsible for the planning of the logistics on the 

construction site. A literature study has been conducted to 
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Conclusion: 

give an understanding for previous similar studies and 

concepts. The analysis will be based on the combination of 

gathered data and theory. 

The study concludes that the actual outcome often 

corresponds well with the planned outcome regarding the 

deliveries arriving to the site studied in this project. The 

planning is completed long before the deliveries arrive in a 

project like this with long lead times. As the time planning 

is complied with the conclusion is that deliveries do not 

cause any major issues for the project. The work with 

managing deliveries is carried out by people with a 

substantial experience dealing with these issues. This has 

been identified as the factor of success in this specific 

project.  

The deviations and issues that arise in the studied project 

are mainly not caused by flaws in the planning but rather 

the follow-up of deliveries and in connection with the 

deliveries arrival to the construction site and unloading. 

One of the deviations is caused by capacity problems at a 

supplier of prefabricated walls. The prefabricated walls 

function as a critical point of the project and will affect the 

productivity of other activities on the construction site. The 

largest cause of delivery related issues that has been 

identified is failure in communication. Partly the 

communication between contractor and supplier regarding 

delivery time and place. Also, the internal communication 

on site needs to be assured to have reached the intended 

recipient and been received.   

According to the theory the construction business is 

suffering by a certain degree of inefficiency that is caused 

by an unnecessary amount of non-value-adding activities.  

The study concludes that delivery related issues causes an 

increased amount of non-value-adding activities. The 

premier non-value-adding activity is waiting, both for the 

contractor and the supplier. Furthermore, the study shows 

that delivery related issues causes increased costs for both 

the contractor and the supplier.  
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Sammanfattning 

 

Titel:  Leveransplanering och uppföljning – En fallstudie av 

materialleveranserna vid stomresning i ett byggprojekt  

Författare:  Philip Dajcman & Liam Elofsson  

Handledare:  Stefan Olander, Institutionen för byggproduktion Lunds 

Tekniska Högskola  

Marcus Minnaren, Arbetschef MVB AB.   

Examinator:  Radhlinah Aulin. Institutionen för byggproduktion Lunds 

Tekniska Högskola  

Frågeställningar:  Hur förhåller sig det verkliga utfallet till det planerade 
utfallet avseende leveransplaneringen i ett byggprojekt? 

Varför uppstår leveransrelaterade avvikelser i ett specifikt 
byggprojekt och hur hade dessa kunnat hanteras eller 
undvikas?  

Vilka konsekvenser får leveransrelaterade avvikelser för 
de olika parterna i ett byggprojekt? 

Syfte:  Syftet med den här studien är att ge en bild av hur väl ett 

mellanstort byggföretag planerar inför logistikproblem och 

hur eventuella problem hanteras. Arbetet förväntas även 

skildra ett förhållande mellan ett verkligt utfall och 

planerat utfall samt beskriva vad detta innebär ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Arbetet syftar vidare till att utreda 

varför förseningar av leveranser uppstår och hur 

förseningarna och dess konsekvenser sedan hanteras av 

entreprenören.  

Metod: 

 

 

 

 

Studien har genomförts som en fallstudie på ett projekt i 

Oxie. Empirin baseras på observationer från två moment 

som pågått under sex veckor relaterade till stomresningen 

i byggprojektet. Observationerna har sedan kompletterats 

med kvalitativa intervjuer med de ansvariga för 

planeringen på arbetsplatsen. En litteraturstudie har 

genomförts för att ge förståelse för tidigare studier och 
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Slutsats: 

begrepp inom ämnet. Teorin från litteraturstudien ligger 

vidare till grund för analysen och slutsatserna i 

kombination med den insamlade empirin. 

 

Studien visar på att det verkliga utfallet ofta stämmer 

överens med det planerade för de leveranser som anländer 

till det studerade projektet. Planeringen utförs lång tid 

innan leveransen ska anlända på projekt med så här långa 

ledtider. Då tidsplaneringen följs i det studerade projektet 

kan inte leveranserna sägas orsaka några större problem i 

den aspekten. Arbetet med planeringen och hanteringen av 

leveranser leds av personer med lång erfarenhet av detta 

vilket har identifierats som framgångsfaktorn i projektet. 

De avvikelser och brister som uppstår i det studerade 

projektet beror i huvudsak inte på planeringen utan 

uppföljningen av leveranser och i anslutning till 

leveransens ankomst till arbetsplatsen och lossning. En av 

avvikelserna beror på kapacitetsproblem hos en leverantör 

av prefabricerade väggar. De prefabricerade väggarna 

fungerar som en trång sektion som blir styrande för 

produktiviteten på projektet. Den största orsaken till 

leveransrelaterade avvikelser som har identifierats är 

brister i kommunikation och uppföljning. Dels bättre 

kommunikation mellan entreprenör och leverantör för att 

undvika missförstånd gällande leveranstid och 

leveransplats. Vidare krävs uppföljning av att den interna 

kommunikationen har nått ut till rätt personer och blivit 

mottagen. 

Enligt teorin lider byggbranschen av en viss ineffektivitet 

som beror på en onödigt stor del icke-värdeskapande 

aktiviteter. Studien har visat på att leveransrelaterade 

avvikelser leder till en ökad mängd icke-värdeskapande 

aktiviteter.  Den främsta av dessa är väntan både för 

leverantör och entreprenör. Vidare visar studien på att 

leveransrelaterade avvikelser leder till ökade kostnader i 

form av förseningsavgifter och produktionsbortfall. 
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Nyckelord: 

 

Leveransplanering, Supply Chain Management, 

produktivitet, lossning, bygglogistik, icke-värdeskapande 

aktiviteter. 
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Förord 

 

Det här examensarbetet har genomförts som det sista momentet på 

Civilingenjörsutbildningen i väg- och vattenbyggnad vid institutionen för 

Byggproduktion och förvaltning på Lunds Tekniska Högskola. Arbetet omfattar 30 

högskolepoäng och är skrivet som en fallstudie på en av MVB Syd ABs arbetsplatser i 

Oxie, Malmö. Den övergripande inriktningen på arbetet har tagits fram i samarbete med 

MVB men arbetet har sedan bedrivits fritt utifrån våra egna frågeställningar och idéer. 

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till vår handledare Stefan Olander på LTH som 

väglett oss när vi varit frågande. Vi vill även tacka Radhlinah Aulin vid LTH som ställt 

upp som examinator för detta examensarbete. Ett stort tack vill vi också utfärda till MVB 

Syd AB för att vi fått lov att genomföra vårt examensarbete på en av deras arbetsplatser. 

Ett särskilt tack ska riktas till Marcus Minnarén, Lars Månsson, och Per Pettersson för att 

ni varit välkomnande och hjälpsamma under hela examensarbetets gång från uppstart till 

slutförande. 

 

Lund den 16 maj 2017 
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1 Inledning 

 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till projektuppgiften och vilket syfte som 

undersökningen ämnar uppfylla. Vidare preciseras och presenteras de frågeställningar 

som ska besvaras och analyseras. Slutligen redovisas de avgränsningar som har fått 

göras, vilken målgrupp arbetet riktar sig till och hur arbetets disposition är upplagd. 

 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen anklagas ofta för att vara ineffektiv och ha låg produktivitet. Detta 

förklaras ibland med att till skillnad från tillverkningsindustrin så har byggbranschen ett 

väldigt stort fokus på projektbaserad produktion (Bankvall, et al., 2010). Projektfokuset 

inom byggproduktion beror mycket på att varje projekt anses vara unikt.  Idag är 

huvudentreprenörer i stor grad beroende av underentreprenörer och leverantörer. För att 

säkerställa en hög produktivitet ställs därför inte bara krav på den enskilda entreprenören 

utan alla aktörer i värdekedjan och samarbetet mellan dem (Vrijhoef & Koskela, 2000). 

Byggindustrin karakteriseras av sitt projektfokus med tillfälliga ”produktionsfabriker” 

med i många fall nya inblandade aktörer och ledningsgrupper. Projekten är tillfälliga och 

upprepning och standardisering mellan olika projekt är förhållandevis låg. Detta kan leda 

till stora kostnader för planering och logistik (Vrijhoef & Koskela, 2000). Då det inom 

byggindustrin kan vara svårt att öka intäkterna finns ett intresse för att minska kostnader. 

En optimerad logistik och minskade icke-värdeskapande aktiviteter är kostnader som kan 

minskas utan att öka arbetsbördan för yrkesarbetare och tjänstemän. I Figur 1 redovisas 

byggprisutvecklingen i förhållande till konsumentprisindex. Det visar på förhållandevis 

skenande byggkostnader som delvis kan förklaras med ökade krav på byggprocessen och 

på produkten. Det har även byggts mer bostadsrätter än tidigare med mer 

kostnadskrävande material. Den ökande kostnaden beror alltså inte nödvändigtvis på en 

dåligt fungerande logistik men det finns utrymme för förbättring och på så sätt stabilisera 

prisökningen. Det finns dock en stor andel aktiviteter som inte är direkt värdeskapande i 

byggprocessen. Många av dessa kan kopplas till leveranser och logistik. Exempelvis utgör 

10 % av produktionskostnaden av onödig väntan och stillastående arbete (Josephson & 

Saukkoriipi, 2007).  
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Enligt Vrijhoef & Koskelas (2000) fallstudier överstiger i många fall logistikkostnader 

kostnaden för byggmaterialet. I logistikkostnader inkluderas även kostnader för väntetider 

och materialhantering på plats. Kostnader för leveranser och hantering av material är 

avsevärt högre inom byggbranschen än inom tillverkningsindustrin på grund av 

svårigheter i de förutsättningar som byggbranschen måste förhålla sig till. Det finns dock 

möjlighet för förbättring inom det här området och ett intresse för fortsatt utredning av 

effektiviteten inom byggbranschen.  

1.2 Syfte  

Syftet med den här studien är att ge en bild hur väl ett mellanstort byggföretag planerar 

inför logistikproblem och hur eventuella problem hanteras. Arbetet förväntas även skildra 

ett förhållande mellan ett verkligt utfall och planerat utfall samt beskriva vad detta innebär 

ur ett ekonomiskt perspektiv. Arbetet syftar även till att utreda varför förseningar av 

leveranser uppstår och hur förseningarna och dess konsekvenser sedan hanteras av 

entreprenören.  
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1.3 Problemformulering 

Hur väl planeras bygglogistiken, då framförallt materialleveranserna, i ett byggprojekt? 
Hur förhåller sig sedan planeringen till det verkliga utfallet? Varför uppstår problemen, 
och hur hanteras dessa?  

Detta ska utredas genom att analysera empirin från observationer av leveranser på plats 
samt intervjuer med nyckelpersoner inom den aktuella leveransplaneringen. Analysen 
kommer ske genom att sedan jämföra detta resultat med den ursprungliga planeringen 
för att få en bild av hur planeringsskedet fungerar på den aktuella arbetsplatsen. Utifrån 
detta kan tre frågeställningar formuleras.    

• Hur förhåller sig det verkliga utfallet till det planerade utfallet avseende 
leveransplaneringen i ett byggprojekt? 

• Varför uppstår leveransrelaterade avvikelser i ett specifikt byggprojekt och hur 
hade dessa kunnat hanteras eller undvikas?  

• Vilka konsekvenser får leveransrelaterade avvikelser för de olika parterna i ett 
byggprojekt? 

Dessa frågeställningar kommer ligga till grund för slutsatserna i detta examensarbete. 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar måste göras för att arbetet ska vara realistiskt att fullborda inom den givna 

tidsramen och för att på ett realistiskt sätt kunna dra slutsatser. Studien kommer att inrikta 

sig på ett projekt i Malmöregionen under en begränsad period och ett specifikt, definierat 

skede eller moment av byggandet. Observationerna begränsas till att omfatta alla 

stomrelaterade leveranser till byggarbetsplatsen under en femveckorsperiod med 

reservation för att det studerade momentet tar längre tid än beräknat. Ytterligare en 

avgränsning är att stomresandet huvudsakligen utförs som en betongkonstruktion. 

Studien utförs i huvudsak från entreprenörens perspektiv. Resultat från liknande 

fallstudier på andra projekt kan därför skilja sig.  

1.5 Målgrupp 

Detta examensarbete riktar sig främst till studerande på ett byggtekniskt högskole- eller 

universitetsprogram med ett intresse för bygglogistik i produktionen. Arbetet kan även 

vara intressant för framförallt entreprenadföretag som funderar över hur den logistiska 

planeringen fungerar inom företaget de är verksamma på och vilken effekt detta har på 
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det enskilda byggprojektet. I övrigt kan det finnas viss relevans i arbetet för andra företag 

som arbetar med bygglogistiken i andra delar av försörjningskedjan. 

1.6 Disposition 

Rapporten är strukturerad efter en av Lunds Tekniska Högskola framtagen disposition. 

Inledande i varje kapitel ges en kort sammanfattning över vad det kapitlet handlar om. 

Nedan följer den översiktliga dispositionen.  

Kapitel 1 – Inledning 

Här beskrivs bakgrunden till rapporten, vilket syfte den ska uppfylla och vilka 

frågeställningar som studien ämnar besvara. Därutöver presenteras studiens 

avgränsningar och disposition. 

Kapitel 2 – Metodik 

I det här kapitlet presenteras hur arbetet kommer att genomföras och vilken 

forskningsmetodik som ligger till grund för den insamlade empirin.  

Kapitel 3 – Teori 

I kapitel 3 redovisas de teoretiska grunder som studien utgår från. Syftet med kapitlet är 

att ge en djupare inblick inom ämnet som fallstudien behandlar.  

Kapitel 4 – Empiri 

Här presenteras empirin som har samlats in från intervjuer och de observationer som har 

utförts på arbetsplatsen.  

Kapitel 5 – Analys 

I det här kapitlet analyseras resultatet från empirin och jämförs med tidigare liknande 

studier och teorier. 
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Kapitel 6 – Slutsatser och diskussion 

Slutligen presenteras de slutsatser som kan dras från den här studien och de inledande 

frågeställningarna besvaras. Vidare diskuteras metodvalet och avslutningsvis presenteras 

förslag på framtida studier.  
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2 Metod 

I det här kapitlet beskrivs den forskningsmetod och de angreppsätt som används för att 

besvara och behandla frågeställningarna. I kapitlet beskrivs även hur hantering av 

litteratur och andra källor ska ske samt hur studien ska genomföras. Vidare beskrivs hur 

studiens resultat och relevans ska kunna utvärderas. Kapitlet är viktigt för att motivera 

användbarheten av de slutsatser som kan dras av det här examensarbetet.  

 

2.1 Metodval 

Metod är nödvändigt för att försöka besvara alla former av problemställningar. Enbart 

metoden besvarar dock inte frågeställningen utan fungerar istället som ett redskap. Val av 

metod bör göras med framförallt frågeställningen som utgångspunkt. Inom forskning 

brukar man skilja på de två metodvalen kvantitativa och kvalitativa metoder (Holme & 

Solvang, 1997).  

2.2 Fallstudie 

Många försök har gjorts för att definiera vad en fallstudie egentligen är. Under 1979 

definierade forskaren Wilson fallstudien som ”En process där det strävas efter att beskriva 

och analysera en viss enhet i kvalitativa, komplexa, och helhetsinriktade termer, ofta 

kontinuerligt under en viss tidsperiod” (Merriam, 1994). Just att beskriva och analysera 

problemet kontinuerligt och under en begränsad tidsperiod är viktigt för att kunna få en 

övergripande helhetsförståelse på en, från början ofta, komplex och svåröverblickad 

frågeställning. Därför lämpar sig fallstudien som forskningsmetod för vissa tekniska 

frågeställningar där variablerna som ska undersökas inte kan varieras efter behov.  

Fallstudien har en s.k. partikularistisk karaktär vilket betyder att den är specifik för fallet 

som studeras. Resultatet av fallstudien ska gälla för en speciell situation men ändå för en 

generell problemformulering (Merriam, 1994).  

Huruvida fallstudie ska väljas som metod beror främst på hur frågeställningen ser ut. Är 

frågeställningen formulerad med frågor som ”hur?” eller ”varför?” så är fallstudien ofta 

ett bra alternativ (Yin, 2009). Vidare kan fallstudier utföras på olika sätt, t.ex. kan vissa 
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problemformuleringar kräva att det genomförs flera olika studier på flera olika fall, detta 

är då en flerfallstudie. Alternativet är att endast genomföra en studie på ett fall och då 

utreda detta fallet så utförligt som det är möjligt utifrån frågeställningen (Yin, 2009). 

När fallstudie används som metod kan resultatet variera beroende på vem som genomför 

studien eftersom att den data som samlas in först ska beskrivas och sedan värderas av 

dessa personer. Olika människors olika värderingar och synsätt på problemet kan därför 

ge olika resultat av samma fallstudie. I vissa fall är det dock möjligt att formulera en mer 

generell tentativ hypotes som bygger på resultatet i fallstudien och som skulle kunna 

användas i vidare forskning inom samma ämne (Merriam, 1994). 

2.3 Observationer 

Att observera innebär att samla in information genom att på plats titta, lyssna, och i vissa 

fall fråga. Observationer som forskningsmetod är lämpliga när ett slutet system ska 

studeras och är en naturlig del av en fallstudie (Holme & Solvang, 1997). Denna metod 

kan ha olika benämningar beroende på hur observationerna genomförs och vad det är som 

observeras, t.ex. deltagande observation, fältobservation, kvalitativ observation, och 

direkt observation. Det finns två typer av tillvägagångssätt när det kommer till 

observationer, det första är en s.k. öppen observation och det andra en dold observation 

(Holme & Solvang, 1997). 

 Öppen observation 

I en öppen observation så är de involverade införstådda med, och accepterar, att 

observationerna genomförs i deras omgivning. Det viktigaste i en öppen observation är 

just acceptansen bland de som arbetar eller på annat sätt figurerar i den miljö som 

observeras (Holme & Solvang, 1997). De förväntningar som ställs på observatören 

handlar då endast om de observationer som utförs och ingenting annat vilket möjliggör 

för observatören att röra sig fritt och fokusera på att observera istället för att deltaga på 

annat sätt. Denna frihet möjliggör bättre och mer fokuserade observationer än om 

observatören samtidigt hade förväntats vara bidragande i den miljö som observeras 

(Holme & Solvang, 1997).  

 Dold observation 

Dolda observationer kan delas in i två olika typer av observationer, den första där ingen 

kontakt tas med de människor som observeras eller befinner sig i den miljö som 

observeras. Den andra där observatören befinner sig i den miljö som observeras men de 

andra människorna där vet inte om att observatören utför observationer (Holme & 

Solvang, 1997). Detta kan innebära att de andra människorna förväntar sig saker av 
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observatören som kan störa observationerna. Det bjuder även in till möjligheten att 

observatören blir för involverad i denna miljö och med människorna där för att kunna vara 

objektiv i sina observationer. En positiv effekt som kan komma av att ingen vet om att 

observationer utförs är att ingen heller anpassar sitt agerande utefter detta. Ytterligare en 

nackdel är att det kan ta lång tid att komma in i en miljö och vinna ett förtroende så att det 

överhuvudtaget blir möjligt att genomföra de tänka observationerna (Holme & Solvang, 

1997).  

2.4 Induktiv och deduktiv metod 

Inom vetenskapen eftersöks nya slutsatser som ger en bättre förståelse för det som 

undersöks. Olika angreppssätt för att försöka hitta samband mellan etablerad teori och 

undersökningar kan användas inom forskningsmetodik. Speciellt två metoder är vanliga 

att använda som angreppsätt, dessa kallas för induktiv och deduktiv metod (Holme & 

Solvang, 1997).  

Den induktiva ansatsen bygger på att efter en datainsamling dra slutsatser som sedan kan 

kopplas till befintlig teori. Risken med en induktiv ansats är att den inte alltid anses vara 

tillräckligt generell och att de som utför den kan styra resultatet efter sina egna åsikter 

(Holme & Solvang, 1997). En fallstudie med en induktiv ansats underlättar en 

intensivanalys av det som studeras och syftar snarare till att upptäcka samband än att 

verifiera tidigare teori (Merriam, 1994). Det innebär inte att de som utför studien inte går 

in i den med underliggande kunskap och hypoteser. Däremot eftersöks inte att bekräfta en 

tidigare formulerad hypotes i första hand som i en deduktiv undersökning utan just att 

söka ny förståelse (Merriam, 1994). Den induktiva forskningen syftar till att söka en teori 

som passar in på och förklarar de observationer och den information som erhållits. En 

renodlad induktiv studie inleds med empiri och observationer (Merriam, 1994). Den här 

studien kommer att inledas med en litteraturgranskning som ligger till grund för de 

observationer och intervjuer som kommer att utföras.   

Deduktiv metod eller vad som brukar kallas för hypotetiskt-deduktiv teoribildning bygger 

på att först formulera en eller flera hypoteser och att därefter undersöka huruvida dessa 

hypoteser stämmer överens med verkligheten. Om det visar sig att den uppställda 

hypotesen inte stämmer överens med verkligheten måste denna förkastas. Om den 

uppställda hypotesen ser ut att stämma överens med verkligheten stärks den men den 

bevisas inte nödvändigtvis av detta då efterföljande undersökningar kan visa på motsatta 

resultat. En kombination av de två metoderna kallas för abduktion och kan till exempel 

byggas upp som en förstudie som används som underlag för en hypotes som sedan testas 

mot verkligheten (Holme & Solvang, 1997). 
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2.5 Litteraturstudie 

En litteraturstudie syftar till att granska tidigare vetenskap inom det studerade området. 

Genom att gå igenom tidigare publicerade forskningsartiklar, litteratur, och 

examensarbeten kan en uppfattning av vad som redan utretts bildas. Detta minskar risken 

för att studera något som redan undersökts och ökar möjligheten att studien ger ett bidrag 

inom forskningsområdet (Merriam, 1994).  

Litteraturstudien kan även användas för att söka information inför det egna arbetet eller 

att finna nya idéer att bygga vidare på genom ny forskning. Litteraturstudien ligger till 

grund för den teori som används i studien och det är ofta genom litteraturstudien som 

problemområden inom området kan identifieras som därefter kan omstruktureras till en 

frågeställning (Merriam, 1994).  

2.6 Källgranskning   

En källgranskning syftar till att hitta lämpliga källor till den formulerade frågeställningen. 

Det handlar inte bara om att hitta källor som är lämpliga ur ett tillförlitligt perspektiv utan 

även källor som är användbara och applicerbara på det aktuella ämnet. Källgranskning 

kan utföras i följande fyra faser enligt (Holme & Solvang, 1997). 

• Observation 

• Ursprung 

• Tolkning 

• Användbarhet 

Den första fasen observation handlar om att hitta källor som är applicerbara på den valda 

frågeställningen. Detta kan liknas med en litteraturgranskning enligt tidigare. I den här 

fasen görs en större sållning av vilket material som kan vara relevant. Ursprung behandlar 

vilken tilltro som källan kan antas ha. Detta beror på vem som har skrivit, i vilket 

sammanhang och syfte, samt när. Tolkningen av källan går ut på att sätta sig in i 

upphovsmannens avsikter och förutsättningar när innehållet skapats och att tolka den 

information som är intressant. Det är vidare troligt att en identifierad källas budskap inte 

är helt i linje med den undersökta frågeställningen. Det är därför viktigt med överlappande 

källor och att mottagarna kan inse de begränsningar som den tänkta källan kan ha.  

Slutligen kan källans användbarhet till det önskade syftet analyseras. Användbarheten 

beror till stor del av vilken trovärdighet källan anses ha och hur relevant den är för den 

aktuella problemformuleringen (Holme & Solvang, 1997).  
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2.7 Kvalitativ och kvantitativ metod 

”Innan jag vet vad jag ska undersöka kan jag inte veta hur jag ska göra det” (Fog, 1979) 

Som Jette Fog uttryckte bör val av metod inte vara det som sätter gränser för vad som ska 

undersökas. Metodvalet ska göras utefter den för undersökningen formulerade 

problemställningen. Olika metoder möjliggör olika svar och former av svar.  Det är därför 

viktigt att vara medveten om vilka begränsningar och möjligheter en metod har. Med det 

sagt finns det inget som hindrar en undersökning att vara baserad på en kombination av 

olika metoder (Holme & Solvang, 1997).  

Beroende på vad som ska undersökas är olika metoder mer eller mindre lämpliga. 

Kvalitativ och kvantitativ metod syftar båda till att ge en förståelse för det undersökta 

ämnet. Men bortsett från ett gemensamt syfte skiljer de sig en del i utförande och hur 

resultatet kan användas. Kvantitativ metod kan enkelt beskrivas som att information 

omvandlas till siffror som sedan kan analyseras. Den kvalitativa metoden går ut på att 

forskaren själv tolkar information som denne sedan kan dra slutsatser. Resultatet av 

kvalitativa studier bör inte omvandlas med siffror (Holme & Solvang, 1997).    

Utmärkande för kvantitativa studier är att de bygger på standardiserad 

informationssamling genom exempelvis enkäter med svarsalternativ. De kvantitativa 

studierna har ofta ett större urval än kvalitativa studier vilket möjliggörs av den mer 

standardiserade formen av undersökning. Kvantitativa studier söker en representativitet 

och gemensamhet som kan värderas och jämföras med andra studier. En kvalitativ studie 

bygger ofta på ett mindre urval, har mer flexibla undersökningar och söker istället en 

återgivning av just den undersökta verkligheten. Styrkan hos kvantitativa studier är att de 

kan förklara och generalisera verkligheten samt ge ett tydligt svar. Nackdelen kan vara att 

resultatet inte nödvändigtvis är relevant för frågeställningen. Kvalitativa studier ger en 

större och djupare förståelse för det undersökta ämnet samt är mer flexibla. Nackdelen är 

att de är svårare att generalisera och därmed jämföra med andra undersökningar för att 

försöka dra slutsatser. En kombination av metoderna kan användas för att minimera 

nackdelarna hos respektive metod (Holme & Solvang, 1997).  

 Kvalitativa intervjuer 

För att komplettera de observationer som utförs på arbetsplatsen kommer 

halvstrukturerade kvalitativa intervjuer att hållas med relevanta personer för att ge en 

förståelse och djupare inblick i det som observerats.  

Utmärkande för kvalitativa intervjuer är att de baseras på att intervjuaren ställer enkla 

frågor och får komplicerade och uttömmande svar. Detta leder till ett omfattande material 

som kan analyseras i efterhand (Trost, 2010). Fördelen med en kvalitativ intervju eller 

undersökning över en kvantitativ är att många frågor inte lämpar sig för ett formulär då 

de exempelvis är för komplexa. Nackdelen med en kvalitativ undersökning är att det är 

svårare att mäta och räkna på vilket leder till en svårighet i att presentera ett resultat (Trost, 
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2010). I en kvantitativ studie eftersöks exempelvis svar på frågor som hur länge, hur ofta 

och hur vanligt något förekommer. För att förstå och analysera människors agerande och 

handlingsmönster kan en kvalitativ undersökning vara lämplig (Trost, 2010).  

Slutsatser från kvalitativa studier bemöts inte alltid med tillförlit då de generellt sett 

bygger på mindre urval än deras kvantitativa motpart. En kvantitativ undersökning är mer 

standardiserad då det ofta finns ett fåtal svarsalternativ att välja på vilket. Detta leder till 

en möjlighet att presentera ett statistiskt resultat i exempelvis procent vilket ofta 

uppskattas av beslutsfattare och lämpar sig dessutom väl i media (Trost, 2010).  

 

En kvalitativ intervjuundersökning kan enligt (Trost, 2010) delas in i 7 steg: 

• Tematisering – Här identifieras syftet med studien och vilken frågeställning som 

studien ska besvara. 

• Design – Studien designas efter det formulerade syftet och lämpliga frågor 

formuleras. Dessutom identifieras lämpliga intervjuobjekt.  

• Intervjuandet – Själva intervjuandet genomförs och den insamlade informationen 

sparas på lämpligt sätt.  

• Överförande till bearbetningsbar form – För att kunna analysera materialet måste 

det bearbetas och sammanställas.  

• Analys – Det bearbetade materialet kan nu analyseras och kopplas till den 

inledande frågeställningen.  

• Resultat – Resultatet från studien kan sedan granskas och ifrågasättas kritiskt. 

• Rapportering – Slutligen kan en rapport skrivas som presenterar undersökningen 

och kopplar de resultat som har producerats med tidigare teori.  

 

Vem och hur många som ska intervjuas i en kvalitativ undersökning är viktiga frågor som 

måste hanteras vid designen av intervjuundersökningen. Enligt Dalen (2007) kan urvalet 

inte var för omfattande vid en kvalitativ process då den är tidskrävande. Det krävs dock 

en tillräcklig omfattning för att utgöra ett underlag som det går att dra slutsatser av och 

analysera. Det kan vara intressant att i studien använda mer än en informantgrupp att 

intervjua då det ger en bättre nyansering och helhetsbild av det som undersöks (Dalen, 

2007).  
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2.8 Stratifierat urval 

För att få ett urval som tar hänsyn till de olika intervjupersonernas erfarenheter och 

kunskaper kan en metod som kallas för stratifiering användas. Stratifierat urval är en form 

av selektivt urval där intervjuarna själva väljer vilka de vill intervjua baserat på 

egenskaper och erfarenheter som anses vara relevanta eller viktiga för studien. Detta 

innebär att de potentiella intervjupersonerna delas in i olika grupper (Aczel, 1999). I det 

här fallet delas intervjupersonerna endast in i en grupp där de som arbetar med planeringen 

av logistiken är representerade. I praktiken på arbetsplatsen innebär detta att gruppen 

består av platsledningen, det vill säga platschef och arbetsledare. Om flera grupper 

definieras måste inte urvalet ur dessa vara lika stort, det viktiga är att intervjuarna känner 

att det finns tillräckligt många intervjupersoner för att få ut någonting av intervjuerna. När 

inte alla grupper är likvärdigt representerade i förhållande till antal personer i grupperna 

kallas detta för ett icke-proportionerligt stratifierat urval och detta lämpar sig väl för en 

kvalitativ studie och ger bättre precision i studien (Aczel, 1999). 

2.9 Validitet och reliabilitet 

Vid insamling av information i en större studie är det vanligt att det uppkommer något fel 

i mätningen. Det är därför relevant att diskutera validiteten och reliabiliteten för 

undersökningen (Holme & Solvang, 1997).  

 Validitet 

Begreppet validitet beskrivs ofta som att en undersökning ska vara precis och mäta det 

som den är ämnad att mäta (Trost, 2010). Validiteten i metoden bygger på att 

intervjufrågorna är välanpassade till det syfte som intervjun har och de problemställningar 

som har identifierats (Dalen, 2007).  

Två viktiga validitetsbegrepp är tolkningslikviditet och teoretisk validitet. 

Tolkningsvaliditeten bygger på att de intervjuades svar är korrekta och tydliga så att den 

som ska använda materialet kan dra valida slutsatser. Den teoretiska validiteten handlar 

om studien kan ge en teoretisk förståelse av det som undersöks (Dalen, 2007). Inom 

kvalitativ forskning är validitetsproblemet inte lika stort som i kvantitativ forskning. Detta 

beror på att forskaren har en mycket större närhet till det som undersöks och eftersöker en 

förståelse. Problemet med validitet relaterat till kvalitativ forskning är snarare att 

forskaren kan ha en felaktig bild eller förståelse av det som undersöks (Holme & Solvang, 

1997).  

Validitetsbergreppet kan delas upp i ytterligare två definitioner, inre validitet och extern 

validitet. Den inre validiteten handlar om undersökningens resultat beskriver verkligheten 

på ett korrekt sätt. Då en fallstudie bygger på forskarnas upplevelse av verkligheten är det 
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svårt att bevisa validiteten för studien (Merriam, 1994). Extern validitet handlar istället 

om till vilken grad resultaten är tillämpbara i en annan situation, det vill säga huruvida 

resultaten är generella. Detta kan vara svårt att uppnå i en fallstudie likt den som utförs 

här. Ett sätt att undersöka validiteten hos en fallstudie är genom triangulering. 

Triangulering innebär att flera olika metoder och källor används för att försöka fastställa 

att resultatet är trovärdigt (Merriam, 1994).  

 Reliabilitet 

Det är viktigt att den information som samlas in i en studie har hög reliabilitet eller 

pålitlighet. Hög reliabilitet för en mätning innebär att den är upprepbar. Ofta förklaras 

reliabiliteten i en undersökning som att en ny mätning ska ge samma eller liknande resultat 

(Holme & Solvang, 1997). Det är dock troligt att i en kvalitativ undersökning få olika 

resultat vid olika tidpunkter. I en kvalitativ undersökning är man snarare intresserad av att 

se just förändringar (Trost, 2010).  

Det uppstår oftast något fel i en mätning men hög reliabilitet går att uppnå om noggrannhet 

och uppmärksamhet iakttas genom hela undersökningen. Detta kan exemplifieras med att 

undvika felaktiga inmatningar vid insamling av data. Vid kvalitativa intervjuer handlar 

det mer om att förstå den som intervjuas och att tolka denne rätt (Holme & Solvang, 1997). 

Vid en kvalitativ undersökning är det som tidigare nämnts vanligt att få olika resultat. 

Resultaten och de slutsatser som går att dra av dem beror framförallt på den som tolkar 

dem. I en kvalitativ undersökning är det därför mer relevant att diskutera huruvida 

resultaten är meningsfulla och konsistenta (Merriam, 1994). 

2.10  Val av fall att studera  

Problemet som identifierades var att materialleveranser som blir försenade kan ge upphov 

till stora förseningar och kostnader p.g.a. spridningseffekter som uppstår. Genom att 

jämföra ett byggprojekts planering av leveranser under en begränsad period med det 

verkliga utfallet kan en uppfattning av hur dessa överensstämmer med varandra bildas. 

Det som krävdes av ett potentiellt fall att utreda denna frågeställningen var alltså ett 

lättöversiktligt byggprojekt som befinner sig i ett leveransintensivt skede. Övriga 

önskvärda aspekter av fallet är som följer: 

Ett leveransintensivt moment som pågår under en begränsad, och för examensarbetet 

lagom lång (ca 4–8 veckor) tidperiod att utföra observationer under. 

Fysiska förutsättningar som ger ett mätbart logistiskt flöde, t.ex. att det endast finns en 

väg in och en väg ut så att det underlättar när observationerna genomförs. 

Att arbetsplatsorganisationen är engagerad i den logistiska planeringen på projektet i form 

av t.ex. leveransplaneringsscheman och APD-planer. 
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I samråd med MVB Syd AB hittades en arbetsplats som uppfyller dessa kriterier och 

därför lämpar sig väl som fall att studera. Projektet är en nybyggnation av en skola i Oxie, 

som är en förort till Malmö, och det moment som ska observeras löper under en period på 

sex veckor. Arbetsplatsdispositionen är också lämplig med endast en väg in och en väg ut 

för leveranserna. Vägen på arbetsplatsen är dessutom endast bred nog för en lastbil åt 

gången vilket riskerar ge upphov till förseningar och problematiska situationer vid 

eventuella försenade leveranser. 

2.11  Studiens genomförande 

För att erhålla tillräckligt med data kommer examensarbetet genomföras som en fallstudie 

där en relativt stor del av tiden kommer att spenderas ute på projektet.  

Under en sexveckorsperiod kommer empiri erhållas genom främst observationer av 

materialleveranser i en begränsad leveranscykel samt djupintervjuer med nyckelpersoner 

i det logistiska planeringsarbetet på byggarbetsplatsen. Förberedelserna inför dessa sex 

veckor består av arbete med metod och teori, litteraturstudier, utformning av 

intervjumallar, utformning av lämplig mall för observationer, samt allmän planering inför 

hur arbetet ska flyta på ute på arbetsplatsen. Som en del i fallstudien kommer en 

dokumentstudie att utföras på projektet för att få en djupare förståelse för projektets 

förutsättningar. De dokument som kommer att användas är dels projektets APD-plan som 

ligger till grund för de fysiska förutsättningar projektet har för leveranser. Vidare kommer 

den stomtidplan som upprättats att användas för att jämföra planeringen med det verkliga 

utfallet. Intervjuer kommer att genomföras med nyckelpersoner inom projektets 

leveransplanering. 

Under hela examensarbetets gång kommer skrivandet att ske kontinuerligt för att 

arbetsbördan inte ska bli överväldigande och leda till bristande kvalitet eller ej slutförda 

uppgifter. Detta innebär att även under de sex veckorna ute på projektet så kommer 

skrivandet att fortgå parallellt med datainsamlingen. Från tidpunkten då observationerna 

och intervjuerna är genomförda till dess att arbetet slutförts kommer fokus ligga på att 

sammanställa insamlade data och analysera dessa utifrån problemformuleringen för att 

kunna dra slutsatser som knyter an till, och besvarar, frågeställningarna.  

En litteraturstudie kommer alltså att utgöra en kunskapsbas för det fortskridande arbetet 

och fungera som en referenspunkt i analysen. Därefter kommer empirin att erhållas genom 

en dokumentstudie, observationer av två leveransmoment där tider och avvikelser 

observeras och slutligen intervjuer med de ansvariga för leveransplaneringen. Detta 

illustreras i Figur 2. 
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3 Teori 

 

I det här kapitlet presenteras den teori som har tagits fram genom den 

litteraturgranskning som har genomförts. Teorin syftar till att ge en förståelse för ämnet 

och dessutom kunna utgöra en grund för de slutsatser som tillsammans med empirin kan 

dras av undersökningen. För att kunna nyttja teorin i analysen behöver en teoretisk 

referensram byggas upp som sedan kan jämföras med empirin. I kapitlet redovisas teori 

som rör logistik, planering samt kommunikation i byggprojekt.  

 

3.1 Logistik 

Logistik har funnits så länge det har funnits flöden av material, tjänster och information. 

Det är framförallt under den senare delen av 1900-talet som ett logistiskt perspektiv 

började implementeras inom olika verksamheter. Logistik är ett brett begrepp men det kan 

definieras som att skapa flödeseffektivitet mellan olika parter (Jonsson & Matsson, 2011). 

Parterna kan vara en leverantör och en kund och flödena kan omfatta informationsflöden, 

fysiska flöden och betalningsflöden (Storhagen, 2011). Det fysiska flödet är ofta 

synonymt med ett materialflöde. Materialflödet ses ofta som det primära då det är helt 

avgörande för att producera. Vidare kan logistik definieras som ett synsätt och en disciplin 

snarare än en teori. Logistikens betydelse har ständigt ökat på grund av ökade och större 

informationsflöden samt en ökad samverkan mellan företag. Logistiken har på så sätt gått 

från att framförallt hantera ett företags interna flöden till att även inkludera hela 

värdekedjans flöden (Storhagen, 2011).  

Inom byggbranschen är en huvudentreprenör till stor del beroende av underentreprenörer 

och leverantörer. Detta kan leda till ökade svårigheter för att samordna logistiken mellan 

alla parter. Det krävs därför en bredare syn på logistiken som omfattar hela kedjan av 

inblandade parter, detta brukar kallas för supply chain management (Vrijhoef & Koskela, 

2000). 
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3.2 Supply chain management 

Begreppet supply chain management, eller SCM, innebär hantering av 

försörjningskedjans olika delar. I ett byggprojekt innefattar försörjningskedjan alla steg 

från det att ett råmaterial utvinns, konstrueras till ett byggmaterial som sedan 

transporteras, lagras och till sist används i en värdeskapande aktivitet på 

byggarbetsplatsen. SCM är en syn på flödet i produktionen, att ta ett helhetsgrepp kring 

värdeflödet och se på kedjan som en logikfabrik där det går att applicera samma teorier 

som använts för att effektivisera industrin för att effektivisera byggbranschen (Vrijhoef & 

Koskela, 2000). 

Det finns fyra roller att anta i arbete med SCM som bestäms av var byggföretaget lägger 

sin fokus för att förbättra effektiviteten i försörjningskedjan och i förlängning spara tid 

och pengar (Vrijhoef & Koskela, 2000), se Figur 3. Den första rollen handlar om att 

förbättra gränssnittet mellan aktiviteterna på byggarbetsplatsen och försörjningskedjan. 

Denna roll är nära knuten till det logistiska arbetet och fokus ligger främst på att förbättra 

samarbetet mellan entreprenören och leverantörerna. Det förbättrade samarbetet ska leda 

till ett effektivare materialleveransflöde, till skillnad från det mer traditionella 

bygglogistikarbetet som huvudsakligen fokuserar på det som sker inne på arbetsplatsen 

(Vrijhoef & Koskela, 2000).  

Den andra rollen handlar om att fokusera på att förbättra försörjningskedjan. I praktiken 

innebär det att arbeta med en specifik försörjningskedja, t.ex. en för prefabricerade 

betongelement. Genom att studera en försörjningskedja på djupet kan 

förbättringspotential upptäckas (Vrijhoef & Koskela, 2000).  

Den tredje rollen innebär att fokus läggs på att förflytta aktiviteter från byggarbetsplatsen 

till försörjningskedjan. Genom initiativ till att industrialisera byggandet kan vissa 

Figur 3 De fyra rollerna i arbetet med SCM (Vrijhoef & Koskela, 2000) 
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aktiviteter flyttas till en annan del av produktionskedjan, prefabricerade byggelement är 

ett exempel på detta.  

Den fjärde och sista rollen handlar om integrationen av byggarbetsplatsen och 

försörjningskedjan. Detta kan ske genom nya innovativa sätt att bygga på, t.ex. s.k. ”Open 

Building” där boenden kan anpassas efter de boendes förändrade behov (Vrijhoef & 

Koskela, 2000). 

3.3 Just-In-Time 

Jämfört med tillverkningsindustrin kan byggindustrin nästan framstå som kaotisk. Detta 

beror på den projektbaserade processen med många inblandade parter som ska genomföra 

vad som ofta betraktas som ett unikt projekt. Standardiseringsgraden är inte alls så hög 

som i tillverkningsindustrin och en stor utmaning för byggbranschen är att organisera och 

planera varje projekt (Bertelsen & Nielsen, 1997) 

Inom tillverkningsbranschen är det enklare att förutse behov av leveranser och material. 

Där har det utvecklats en högre standardiseringsgrad och ett begrepp som brukar användas 

är Just-In-Time efter Toyotas framgångsrecept. Det är en del av att minska på icke-

värdeskapande aktiviteter och i det här fallet lagerhållningskostnader och materialskador. 

Just-In-Time går att eftersträva inom byggindustrin och är särskilt lämplig då 

byggarbetsplatser ofta har ett begränsat utrymme som kan vara olämpliga för lagring av 

material i någon större utsträckning (Bertelsen & Nielsen, 1997). Syftet med Just-In-Time 

är att jämna ut och effektivisera produktionsprocessen. Detta görs genom en rad steg där 

material levereras i rätt kvantitet, kvalitet och i rätt tid för att på så sätt minska på tid och 

kostnad för materialhantering (Pheng & Shang, 2011). 

Det går att betrakta byggmaterial som att det inte är levererat förrän det är i 

yrkesarbetarnas händer och i rätt mängd. På så sätt kan alla kostnader för interna 

transporter på arbetsplatsen, ompaketering, väntetider och liknande hänföras till 

transportkostnaden. Enligt vissa studier använder yrkesarbetare en tredjedel av sin tid till 

att hämta och hantera material vilket kan likställas med ungefär 10 procent av 

byggkostnaden. Det finns därför stora incitament att minimera dessa kostnader (Bertelsen 

& Nielsen, 1997). 

3.4 Dolda kostnader kopplade till material och leveranser 

När det talas om materialkostnader på byggarbetsplatser är det i regel materialets 

inköpspris som avses. Denna kostnad är egentligen endast den direkta materialkostnaden, 

till den direkta kostnaden måste de indirekta kostnaderna läggas till för att få fram 

materialets totalkostnad (Jonsson & Matsson, 2011). De indirekta kostnaderna kan 

benämnas omkostnader kopplade till materialet, och dessa kan anses vara dolda då de inte 
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redovisas vid materialköp eller ges hänsyn vid inköp. Ofta är den direkta kostnaden lägre 

än omkostnaderna för ett visst material, för att illustrera förhållandet mellan direkta och 

indirekta kostnader kan den s.k. isbergsmetaforen användas. Isbergsmetaforen innebär att 

den kostnad som syns för köparen endast är toppen av ett isberg och att andra stora 

kostnader är dolda under ytan, se Figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figuren nämns ett antal olika kostnader, kopplade till byggmaterialen, som kan anses 

vara dolda. Några av dessa är mer omfattande och beskrivs närmre nedan. 

Lagerhållningskostnader syftar till den kostnad som uppstår av att lagra material på 

arbetsplatsen, d.v.s. att material köps in och levereras till arbetsplatsen innan dess att det 

ska användas (Jonsson & Matsson, 2011). Detta medför en rad olika kostnader, en kostnad 

för upplagsplatsen som inte kan användas till annat, en kostnad för material som blir 

skadat av väderförhållanden av att ligga utomhus, och till sist kapitalbindningskostnaden 

som är den största kostnaden av lagerhållning. Kapitalbindning innebär att kapital som 

kunnat investerats till en viss intern avkastning istället används till att köpa, i det här fallet, 

material som inte behövs vid tillfället för inköpet. Det är rimligt att räkna med en 

kalkylränta på runt 10 % på fritt kapital. Det uppstår alltså en alternativkostnad när 

material köps in innan det behövs, eftersom att kapitalet som använts istället skulle kunna 

ha använts för att tjäna mer pengar. 

Hanteringskostnader kan delas in i internhanteringskostnader och 

materialhanteringskostnader (Josephson & Saukkoriipi, 2007). Internhanteringskostnader 

är de kostnader som uppstår då material ska transporteras inne på byggarbetsplatsen, t.ex. 

från en upplagsplats in till den del av byggarbetsplatsen där det ska användas. Även 

Figur 4 Isbergsmetaforen (efter Jonsson & Matsson, 

2011) 
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lossning av material från leveransfordonet räknas som internhantering i de fall där 

entreprenören ansvarar för lossning. En annan kostnad som kan kopplas till 

internhantering av material är hyreskostnaden för byggkranar inne på arbetsplatsen 

(Josephson & Saukkoriipi, 2007). Förutom ovan nämnda kostnader så motsvaras då 

kostnaden för internhantering av lönen på byggarbetarna som får hantera materialet i de 

icke-värdeskapande arbetsmomenten samt produktionsbortfallet som uppstår då de inte 

kan utföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Materialhanteringskostnader är förutom 

internhanteringskostnaderna även de kostnader som går in i planering av 

materialleveranser.  

Andra kostnader som kanske inte är dolda i den meningen som definierats i detta stycke 

men som ändå sällan ges någon hänsyn i kalkyler och budgetarbetet är de kostnader som 

uppstår p.g.a. förseningar av materialleveranser. Dessa kostnader uppstår p.g.a. 

spridningseffekter, d.v.s. att en försenad leverans kan leda till att yrkesarbetare blir 

stillastående och att ett moment blir försenat som sedan leder till att ytterligare ett moment 

blir försenat och så vidare. Detta fenomen kallas för produktionsbortfall och kan beräknas 

som den dubbla lönekostnaden för varje arbetare som ej kan utföra sitt arbete (Josephson 

& Saukkoriipi, 2007). Att det räknas dubbelt beror på att arbetaren får sin lön oavsett om 

något värde skapas eller inte, så först måste hänsyn tas till lönekostnaden och sedan till 

att inget värde skapas under denna tiden. 

3.5 Icke-värdeskapande aktiviteter 

Inom logistisk teori innebär icke-värdeskapande aktiviteter det arbete som inte tillför 

något värde i processen, d.v.s. det arbete som är onödigt att utföra eller den tid som är 

onödig att spendera. I regel talas det om sju olika typer av icke-värdeskapande aktiviteter, 

som i första hand forskades fram som slöseri inom industrin men numer även är 

applicerbara på en byggarbetsplats också (Koskela, Bölviken, & Rooke, 2013). De icke-

värdeskapande aktiviteter som är aktuella på en byggarbetsplats listas nedan (Dennis, 

2002): 

• Väntan 

• Transport 

• Överarbete 

• Lagerhållning 

• Onödiga rörelser 

• Felaktig produktion 

Väntan är den tid då yrkesarbetare ej kan producera något värde p.g.a. de istället tvingas 

vänta. Väntan kan t.ex. bero på försenade materialleveranser eller instruktioner som dröjer 

från platsledningen. Transport syftar framförallt på begreppet internhantering som redan 

behandlats tidigare i teoriavsnittet, ingen internhantering tillför något värde utan det är en 
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icke-värdeskapande aktivitet. Överarbete innebär antingen att utföra mer arbete än vad ett 

moment kräver som sedan inte betalar sig i slutändan eller att tvingas arbeta onödigt 

mycket för att uppnå önskat resultat, t.ex. för att det saknas rätt verktyg eller maskin. 

Lagerhållning är framförallt ett slöseri p.g.a. kapitalbindningen som även den behandlats 

tidigare i teoriavsnittet. Onödiga rörelser innebär ett felaktigt sätt att arbeta, t.ex. att en 

yrkesarbetare placerar ritningen i andra änden av rummet där denna arbetar och tvingas 

springa och titta på den när frågor uppstår är ett bra exempel på en onödig rörelse som ej 

tillför något värde (Dennis, 2002). Felaktig produktion kan vara förödande ur en 

slöserisynpunkt då det ofta innebär dubbelt arbete. Detta eftersom att den felaktiga 

produktionen har gjorts i onödan och sedan måste korrigeras, ett exempel är att en 

yrkesarbetare sätter en vanlig gipsskiva i ett våtrum och denna senare måste bytas. Då har 

tid lagts på att skruva upp fel gipsskiva, skruva ned samma gipsskiva, och sedan skruva 

upp en ny gipsskiva som klarar våtrumskraven. 

3.6 Planering 

Planering är en central del av ett byggprojekt och sker både före och under byggtiden. 

Planering kan vara många olika saker, t.ex. stora moment som tidplaner och 

resursplanering men även det dagliga arbetet som arbetsledare och platschefer utför 

(Friblick & Olsson, 2009). Det finns olika nivåer av planering enligt följande: 

 

• Strategisk 

• Taktiskt 

• Operativ 

 

Strategisk planering är övergripande och består i regel av en huvudtidplan för projektet. 

Den taktiska planeringen består i praktiken av en eller flera produktionstidplaner som är 

beroende av projektets resurser och som övergripande behandlar produktionsskedet av 

projektet. Den sista nivån är den operativa planeringen som bryter ned 

produktionstidplanen i mer detaljerade moment där tiden och resursanvändningen är 

centrala (Friblick & Olsson, 2009). 

En aktivitet är ett väldefinierat arbetsmoment som kräver både tid och resurser för att 

genomföras, precis det som tas upp i den operativa planeringen. Ett projekt består av en 

följd av aktiviteter med olika inbördesberoenden där en ”kritisk linje” kommer uppstå. 

Den kritiska linjen består av en viss följd av aktiviteter där försening i någon av 

aktiviteterna kommer ge en försening i projektets sluttid (Friblick & Olsson, 2009). 

Exempel på aktiviteter som ofta är kritiska kan t.ex. vara stomgjutning eller 

klimatskalsarbete.  
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Händelser är tidlösa skeenden som ofta markerar slutet eller början av en aktivitet. Att en 

händelse inträffar kan alltså vara en del av den kritiska linjen om den är knuten till en av 

de kritiska aktiviteterna (Friblick & Olsson, 2009). Exempel på en ofta kritisk händelse är 

att viktiga materialleveranser anländer utan förseningar. 

Begreppet ”glapp” delas in i ”fritt glapp” och ”totalt glapp”, fritt glapp definieras som den 

tid en aktivitet kan bli försenad utan att påverka efterföljande aktivitet. Totalt glapp är 

istället den tid en aktivitet kan försenas utan att påverka projektets sluttid. En kritisk 

aktivitet har alltså varken något fritt- eller totalt glapp (Friblick & Olsson, 2009). 

Av de olika parterna i byggprocessen har entreprenören ett väldigt stort intresse av 

planering då en välfungerande planering direkt påverkar lönsamheten i projektet. Skillnad 

görs mellan planering i projekteringsprocessen och produktionsprocessen. 

Produktionsplanering handlar om att planera användandet av resurser ur en tidsaspekt. 

Beroende på entreprenadföretagets storlek och organisation sker planeringen till stor del 

av en avdelning inom företaget eller av platsledningen. Platschefen måste förhålla sig till 

ett slutdatum och en projektplan. Under projekttiden får platsledningen anpassa 

planeringen till de förhållanden som råder som exempelvis varierande produktivitet och 

väder (Harris & McCaffer, 2013).  

3.7 Materialförsörjningsprocessen 

Försörjning av material och varor till ett byggprojekt kan ses som en uppdelad process 

som består av bland annat inköp, leverans och betalning, se Figur 5. Anskaffning av 

material är en i högsta grad väsentlig fråga ur ett logistiskt perspektiv (Jonsson & Matsson, 

2011).  Inköp syftar till det som sker mellan leverantör och det beställande företaget i 

anskaffningsprocessen. Eftersom inköpet är det första steget i processen kan det få en 

väldigt stor påverkan på ett projekts totala logistiska effektivitet. Det är därför viktigt att 

genomföra goda beslut i inköpsskedet för att inte riskera negativa spridningar nedåt i 

kedjan av aktiviteter i processen (Storhagen, 2011).          

Processen initieras naturligt av att ett behov uppstår som ska uppfyllas med ett material 

eller en vara. Inom byggindustrin finns inga större möjligheter till lager utan varan ska 

ofta monteras inom en relativt snar framtid efter leverans. Det går dock att skilja på 

leveranser inom byggindustrin där en del är planerade långt i förväg under 

projekteringstiden och andra leveranser förekommer då materialbehov uppstår 

kontinuerligt under byggtiden. Det är därmed skillnad på byggbranschen och övrig 

tillverkningsindustri där det framförallt är ett framtida behov som ska försörjas medan det 

i byggbranschen är en kombination av framtida och nuvarande materialbehov (Jonsson & 

Matsson, 2011).  

Efter att materialbehovet har specificerats och en förfrågan har skickats sker upphandling 

med leverantörer och producenter. Upphandlingen syftar till att välja leverantör, fastställa 

kostnad och andra överenskommelser för att kunna ingå ett avtal. Beroende på om 

leverantören är ny eller använd sedan tidigare och vad för material som ska upphandlas 
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skiljer sig upphandlingsprocessen. Om det är en befintlig leverantör och en vara med ett 

sedan tidigare specificerat pris som ska levereras behöver inte nödvändigtvis en officiell 

offertförfrågan skickas. Då kan tidigare använda villkor och överenskommelser användas 

vilket förenklar processen (Jonsson & Matsson, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att avtal har ingåtts mellan parterna kan leverans ske vid överenskommen tid och 

plats. Det är viktigt med uppföljning av leveransen för att säkerställa att leveransen 

ankommer i rätt tid, med rätt varor, på rätt plats och så vidare. Mottagning av leveransen 

är en viktig del av processen. Beroende på leveransklausulen mellan leverantör och 

mottagare kan det se ut på olika vis men det är ofta i mottagandet som en kvalitetskontroll 

genomförs och ansvaret överförs mellan parterna. Slutligen bör leverantörer och hela 

processen kontinuerligt utvärderas för att identifiera förbättringsområden och eventuellt 

ställa andra krav på framtida leverantörer (Jonsson & Matsson, 2011). 

3.8 Leveransklausuler  

Avlämnandet av varan är en viktig del av avtalet mellan leverantör och entreprenör. 

Köplagen innehåller begränsade leveransklausuler och därför används i byggbranschen 

ofta överenskomna leveransklausuler i köpeavtalet. Trots att klausulerna är mer 

specificerade än i köplagen är de ändå relativt generella och kan därför kompletteras 

Figur 5 Den generella materialanskaffningsprocessen, tomma pilar visar 

informationsflöden och ifyllda pilar visar materialflöden (Jonsson & Matsson, 2011) 
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ytterligare (Sveriges Byggindustrier, 2008). De olika leveransklausulerna kan delas in i 

två olika kategorier, H (hämtat) och L (Levererat). Skillnaden mellan de olika varianterna 

är var och hur avlämnandet sker. Avlämnandet är viktigt ur juridisk synpunkt då det är 

relevant för när risken övergår från den ena parten till den andra (Sveriges Byggindustrier, 

2008). De olika leveransklausulerna beskrivs mer ingående nedan. 

 

HOS - Hämtas Olastat Säljaren. 

Hämtas olastat hos säljaren innebär mest ansvar för köparen då den står för lastning, 

lossning, samt transport av varan. Risken för varan går över från säljaren då den ställs till 

förfogande till köparen. 

HLS - Hämtas Lastat Säljaren 

Hämtas lastat hos säljaren skiljer sig på det sättet att det är köparen som står för lastningen 

av varan. Köparen svarar fortfarande för lossning och transport. 

LOK – Levererat Olossat Köparen 

Säljaren svarar för transport av varan till överenskommen tid och plats. Köparen står för 

lossning av varan.  

LLK – Levererat Lossat Köparen 

Med den här leveransklausulen sker inte överlämnandet och riskövergången förrän 

säljaren har levererat och lossat varan på överenskommen tid och plats.    

LIK – Levererat Inburet Köparen 

Slutligen finns den för säljaren mest omfattande klausulen där denne står för lastning, 

lossning och inbärning av varan.  

 

3.9  Produktivitet 

Byggindustrins produktivitet anses vara lägre än i andra sektorer och mätning av 

produktivitet är ofta svår att utföra (Aziz & Hafez, 2013). Vissa studier tyder på att 

produktiviteten inom byggbranschen ökar med mindre än 1 % per år vilket är mindre än 

många andra sektorer. Ökningen i produktivitet hänförs ofta till förbättrade verktyg och 

maskiner. Mycket av verksamheten bygger dock på gamla traditionella metoder (Forbes 

& Ahmed, 2010). För att öka produktiviteten måste lärdomar tas från historien och från 

andra branscher. Just detta anses vara bristfälligt inom byggindustrin då projekten 

betraktas som unika och erfarenheter inte tas tillvara på (Forbes & Ahmed, 2010). 

Produktivitet kan definieras som hur effektivt resurser kan sammanföras för att skapa 

värde. Med minsta möjliga resurser som krävs för att uppnå de uppsatta målen fås den 
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högsta produktiviteten. Produktiviteten för den enskilda entreprenören och 

samhällsbyggandet i stort är väldigt viktigt men andra faktorer som kvalitet, arbetsmiljö, 

färdigställande inom tidsramen, och att hålla budget måste också inkluderas då ett 

byggprojekt bedöms (Forbes & Ahmed, 2010). 

En orsak till bristande produktivitet kan vara en trång sektion eller en kritisk aktivitet. En 

trång sektion är den del av en helhet som inte klarar av att möta kapacitetsbehovet och 

därmed blir styrande i kapaciteten för helheten (Jonsson & Matsson, 2011). På en 

byggarbetsplats kan det t.ex. vara produktionen av prefabricerade väggelement som inte 

hänger med i byggandets tempo p.g.a. kapacitetsbrist hos tillverkaren. Då måste 

byggandet anpassas efter leveranserna av prefab-väggarna som då är en trång sektion och 

bestämmer tempot för byggandet. 

 

För att öka produktiviteten brukar det talas om begreppet ”Lean Construction” vilket är 

en filosofi som syftar till att minska slöserier och öka effektiviteten inom byggandet. 

Enligt studier är 40–60 % av arbetstimmarna på en byggarbetsplats oproduktiva och icke 

värdeskapande (Aziz & Hafez, 2013). Då byggprojekt inte har samma standardiserade 

förutsättningar som i tillverkningsindustrin kommer produktiviteten variera under 

projekttiden. Varierande produktivitet har en negativ inverkan på projektets effektivitet. 

Lean Construction syftar till att minska variationerna och sträva efter jämna flöden under 

projekttiden. Problem som uppstår på grund av stora variationer är exempelvis brist på 

material, för stor arbetsplatsorganisation, brist på arbete och överlappande arbete mellan 

olika yrkesarbetare. Då byggbranschen generellt återspeglas av relativt låga vinster i 

förhållande till projektkostnaden finns stora möjligheter att öka lönsamheten med ökad 

produktivitet. Studier visar på att vinster i genomsnitt utgör 2–3 % av projektkostnaden. 

En minskning av arbetskostnader med 5% genom minskade väntetider, materialhantering, 

omarbete och olyckor kan öka lönsamheten med över 60% (Forbes & Ahmed, 2010).  

3.10  Kommunikation 

För att skapa goda förutsättningar för ett lyckat projekt och inte minst planering och 

hantering av leveranser krävs en tydlig och välfungerande kommunikation. För 

projektledningen är kommunikation och samordning av alla parter den kanske viktigaste 

arbetsuppgiften under utförandet av ett projekt. Kommunikation under ett projekt ska 

exempelvis leda till förmedlande av mål, information om, och hantering av, ändringar 

samt uppföljning av resultat och så vidare (Tonnquist, 2008). Kommunikation från 

ledning till arbetare handlar inte bara om att informera om hur och när något skall utföras 

utan också mer och mer om varför något ska utföras. Detta skapar ett syfte för de som 

utför arbetsmomentet och förenklar förståelsen av resultatet (Strid, 2008). En annan viktig 

del av möten och kommunikation är att skapa ett engagemang och att tillvarata allas 

tidigare erfarenheter. Att ge makt till de som utför ett arbetsmoment ökar möjligheten till 

att en högre produktivitet uppnås med högre motivation hos arbetarna (Strid, 2008). I ett 
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byggprojekt finns väldigt många aktörer som dessutom arbetar i, ofta nykomponerade, 

arbetslag med olika arbetsuppgifter. Kommunikationen på en byggarbetsplats är därför 

väldigt viktig och ett vanligt sätt att kommunicera i projekt är genom möten och 

rapportering (Tonnquist, 2008). 

Rapportering handlar om att informera projektledaren om läget i projektet, vad som har 

utförts och eventuella problem. En fungerande rapportering behövs för att rätt beslut ska 

kunna fattas och för att ledningen ska kunna fördela arbetet på ett korrekt sätt. Bristande 

rapportering riskerar att leda till missförstånd och att ledningen får en felaktig bild av 

projektets genomförande och därmed riskerar att fatta felaktiga beslut (Tonnquist, 2008).  

 Arbetsplatsmöten 

Arbetsplatsmöten är idag mer regel än undantag på nästan alla arbetsplatser. Tyvärr är de 

ofta ineffektiva och hålls slentrianmässigt p.g.a. rutiner på företaget istället för att fylla ett 

behov (Irving, 2004). Det finns risk för att arbetsplatsmötena, som syftar till att ge alla 

medarbetare en chans att diskutera och påverka, istället fungerar som informationsmöten 

där chefen förmedlar information till medarbetarna. Detta leder till att medarbetare känner 

sig omotiverade att komma med åsikter, har svårt att koncentrera sig, och har svårt att 

förstå meningen med dessa möten. Det kan även vara så att chefens förslag uppfattas som 

beslut och medarbetarna då inte känner att det finns någon poäng i att föreslå någonting 

annat (Irving, 2004). Ibland uppstår det dessutom en form av stigma på arbetsplatsen där 

medarbetarna inte vågar kritisera chefen och dennes förslag/beslut med risk för 

repressalier i form av sämre löneutveckling, en dålig relation till chefen, och att bli 

förbisedd vid befordringsmöjligheter. Detta kan bero på att chefen har en underlig, men 

vanlig, syn på sin roll som chef där det kan finnas en rädsla mot att bli underminerad inför 

sina medarbetare av anställda längre ner i hierarkin (Irving, 2004). Det är dock viktigt för 

arbetsplatsmötena att det finns en öppenhet mellan chefer och övriga medarbetare för att 

de ska fungera. Alla måste kunna känna sig trygga i att bidra med åsikter och förslag vid 

möten och den chef som eventuellt leder mötet måste kunna skilja på sak och person och 

då vara öppen för att lyssna på kritik riktad mot dennes egna förslag och åsikter (Irving, 

2004). 

 APD-plan 

Arbetsplatsdispositionsplanen, eller APD-planen, är en plan som upprättas av 

entreprenören i syfte att beskriva transportvägar, placering av kranar, placering av 

arbetsbodar, och andra logistiska förutsättningar för arbetsplatsen (Boverket, 2009). APD-

planen blir därför en naturlig del av leveransplaneringen i ett tidigt skede. En fördel med 

APD-planen är också att den är dynamisk i den mening att den kan förändras under 

projektets gång (Nordstrand & Révai, 2002). Logistiken planeras huvudsakligen utefter 

den senaste versionen av APD-planen och därför är den ett viktigt styrinstrument för 

leveransplaneringen (Nordstrand & Révai, 2002). 
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3.11    Produktionsmetoder 

Under det studerade momentet används ett antal produktionsmetoder som nämns flitigt i 

empiravsnittet, dessa beskrivs kort nedan.  

 Platsgjutning 

Platsgjuten betongstomme är den vanligaste byggmetoden i Sverige idag. Platsgjutning 

möjliggör placering av installationer i stommen vilket bidrar till en god 

kostnadseffektivitet. Gjutning på byggarbetsplatsen kräver leveranser av färsk betong i en 

betongbil med roteraggregat. Betongen kan sedan lossas med en betongpump direkt ner i 

formen eller i en bask. Fördelen med en platsgjuten stomme är att det finns stor möjlighet 

för flexibilitet. Vidare medför en helgjuten stomme minskad risk för läckage då antalet 

skarvar och fogar minimeras vilket bidrar till en energieffektiv byggnad (Svensk Betong, 

2017). Platsgjutning kräver ett formsystem för att hålla betongen på plats under gjutningen 

och forma den innan den stelnat. En typ av formsystem är ett kvarsittande formsystem där 

formen utgör en del av konstruktion och alltså inte tas bort efter att betongen har stelnat. 

Ett exempel på detta är plattbärlag som har tätats för att fungera som en form (Edward, 

2009). 

 Prefabricerade betongelement 

Användning av Prefab-element är en del i industrialiseringen av byggbranschen. 

Tillverkning av stomelement i en fabrik under standardiserade och kontrollerbara former 

ökar effektiviteten och minskar resursförbrukningen. Tillverkningen på byggarbetsplatsen 

minskar då och ersätts av montering. Detta leder till kortare byggtider och minskade 

omkostnader. Användning av prefabricerade betongelement kan leda till att 

produktiviteten ökar (Svensk Betong, 2017). Monteringen av betongelementen kan göras 

direkt från den levererande lastbilen och därmed utan någon mellanlagring på 

byggarbetsplatsen (Edward, 2009).  

 Självkompakterande betong 

Självkompakterande betong, SKB, är väldigt lättflytande vilket innebär att den fyller 

formen och omsluter armeringsjärnen utan att det krävs någon vibrering som det görs vid 

användning av annan betong. Det innebär dels att det krävs mindre arbetskraft vid 

användning av SKB samt att det förbättrar arbetsmiljön då det eliminerar de skador som 

ofta uppstår på yrkesarbetare som utför vibrering. Dessutom minskar bullret på 

arbetsplatsen vilket bidrar till ökad säkerhet och en bättre arbetsmiljö. Användning av 

SKB leder till en snabbare gjutning och till en minskad kostnad då det kräver mindre 

arbetskraft och minskat behov av avjämningsmassor då betongen får en väldigt jämn yta. 
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Nackdelar med SKB kan vara att då den är så lättflytande ställs extra höga krav på täthet 

i formen och på gjutytan. Användning av SKB bidrar till en mer standardiserad och 

industrialiserad byggprocess med minskade arbetsskador, minskad totalkostnad och 

projekttid (Swerock 2017).   
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4 Empiri 

 

I det här kapitlet presenteras den data som har samlats in om det utvalda fallprojektet 

genom observationer, mätningar och intervjuer. Empirin syftar till att utgöra ett underlag 

för att besvara de frågeställningar som har formulerats. I kapitlet beskrivs de moment 

som har observerats samt hur väl de har utförts. Vidare redovisas resultatet av de 

intervjuer som har genomförts.   

 

4.1 Arbetsplatsens platsledningsorganisation 

Platsledningen är den bestämmande och verkställande funktionen på en byggarbetsplats. 

Organisationen består i regel av en platschef samt en eller flera arbetsledare och eventuellt 

en entreprenadingenjör. I det här fallet finns det en platschef, tre arbetsledare med olika 

ansvarsområden samt en entreprenadingenjör som befinner sig på arbetsplatsen en dag i 

veckan. Alla beslut på arbetsplatsen tas, förutom i undantagsfall, av platsledningen där 

beslut med mindre ekonomisk/tidsmässig påverkan hanteras av arbetsledarna medan 

beslut i frågor som har större påverkan på bygget tas av platschefen.  

 Platschef 

Platschefen är den person med det övergripande ekonomiska, tidsmässiga, och ofta 

arbetsmiljömässiga ansvaret för arbetsplatsen och de som jobbar där. Det är platschefen 

som bestämmer hur arbetet ska fortgå och den person som är platschef har alltid sista ordet 

i frågor på arbetsplatsen.  

På Tingdammskolan är platschefen mycket erfaren i sin roll som platschef och har tidigare 

även varit arbetsledare, dock aldrig yrkesarbetare. Platschefen arbetar mycket i samråd 

med arbetsledarna och involverar dessa i sina beslut, särskilt i besluten som rör 

byggtekniska frågor där de ofta är mer erfarna. 
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 Arbetsledare 

Arbetsledarna fungerar som en länk mellan platscheferna och yrkesarbetarna och deras 

huvudsakliga ansvar är att se till att det praktiska arbetet flyter på som det ska och hjälpa 

till när det uppstår oklarheter för yrkesarbetarna. De har även andra ansvarsområden som 

mindre inköp och mängdning av material, t.ex. gips. 

Detta projekt har tre arbetsledare, där två är heltidsanställda och en är där på deltid. 

Arbetsledarna har olika ansvarsområden, där en t.ex. har ansvar för att gjutningsarbetena 

flyter på medan en annan har ansvar för att arbetet med prefab-väggarna fungerar. 

Arbetsledaren som är där på deltid är mer involverad i bygghandlingar och 

leveransplaneringen på byggarbetsplatsen. 

 Entreprenadingenjör 

En entreprenadingenjör arbetar i det här fallet framförallt med större inköp och 

beställningar. Utöver detta sträcker sig ansvaret till att arbeta med ÄTA-arbeten mot 

beställaren och även att delta i upphandling av leverantörer och underentreprenörer. 

På Tingdammskolan är där en entreprenadingenjör på plats en dag i veckan. 

 Yrkesarbetare 

Yrkesarbetarna utgörs huvudsakligen av två kategorier: snickare och betongarbetare. På 

arbetsplatsen finns det i regel mellan sex och åtta snickare och två till tre betongarbetare. 

Snickarna har ansvar att utföra de kritiska moment som föreligger betongleveranserna, 

t.ex. formning till innerväggsgjutningar. Betongarbetarna arbetar förutom med själva 

gjutningarna framförallt med att få all armering på plats innan en gjutning, vilket också är 

en kritisk aktivitet inför betongleveranserna. 

4.2 Leveransplanering på arbetsplatsen 

En övergripande stomtidplan upprättas av platschefen på projektet, se Bilaga 1 - 

Stomtidplan. Stomtidplanen är egentligen en tidplan över de aktiviteter som är knutna till 

uppförandet av byggnadens stomme men den är starkt knuten till de leveranser som krävs 

för genomförandet av aktiviteterna och kan i det avseendet därför anses vara en del i 

leveransplaneringen på byggarbetsplatsen. Stomtidplanen är inte mer detaljerad än att den 

anger vilka datum de olika aktiviteterna ska genomföras, den är alltså väldigt 

övergripande och sträcker sig över sex månader. Stomtidplanen stämmer sällan överens 

med det verkliga utfallet i slutändan trots flera revideringar under byggprojektets gång. 
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Ett komplement till stomtidplanen är den löpande tidplanen som upprättas av platschefen 

på projektet och beskriver aktiviteterna mer ingående. Denna sträcker sig över en 

treveckorsperiod och stämmer därför självklart betydligt bättre överens med verkligheten. 

En ny löpande tidplan upprättas var tredje vecka för att ligga i fas med arbetet.  

Mycket av leveransplanering på arbetsplatsen sköts dock inte formellt och skriftligt utan 

hellre som ungefärliga, muntliga överenskommelser mellan platsledningen och de 

leverantörer som är knutna till projektet. Då handlar det ofta om att en leverans t.ex. 

kommer någon gång under morgonen, någon gång efter middag, eller t.o.m. någon gång 

under dagen vilket gör det svårt att följa upp hur dessa leveranser fungerar. De leveranser 

som är tidsstyrda är framförallt betonggjutningar, prefabricerade väggelement, samt 

plattbärlag. 

4.3 Innerväggsgjutningar 

Det som ska gjutas under det skede av stomuppförandet som studeras i det här arbetet är 

innerväggar och bjälklag till plan två. Innerväggarna formas med väggformsystem vilket 

möjliggör gjutningar varje eftermiddag. Betongbilarna bokas genom stående 

veckobokningar som innebär att det bokats en betongbil per dag, med möjlighet att öka 

till två betongbilar vissa dagar om det behövs. Kontakten mellan betongleverantören och 

entreprenören sköts genom arbetsledarna som verkställer bokningarna. Betongbilen (i 

vissa fall betongbilarna) är bokad inom tidsspannet 13:30-14:00 på eftermiddagen varje 

arbetsdag och det är mycket viktigt att tiderna hålls så att alla gjutningar kan slutföras 

innan klockan 16:00 då byggarbetsplatsen stänger ned. Detta medför att den maximala 

lossningstiden blir mellan 1,5 och 2 timmar per betongbil då det tar tid att för 

betongbilsföraren att packa ihop sin utrustning och ta sig tillbaka till betongverket. I själva 

gjutningsarbetet förväntas förutom betongbilsföraren även två betongarbetare och en 

arbetsledare från entreprenörens sida deltaga.  

4.4 Prefabricerade betongväggelement 

De s.k. prefab-elementen reses som ytterväggar efter det att innerväggarna gjutits färdigt. 

Leveranserna av dessa är viktiga för att stomtidplanen ska kunna hållas då i princip alla 

stomrelaterade aktiviteter har kritiska relationer till varandra. Leverantören av prefab-

elementen sköter själv lossningen på arbetsplatsen genom en speciell metod där 

luftkuddar och hjulräcken används. Denna metod gör det möjligt att lyfta uppemot 30 ton 

last medan ett prefab-element väger 12 ton och kommer lastade i par. Detta möjliggör att 

leveranserna kan ske utanför ordinarie arbetstid, t.ex. på helger eller tidiga morgnar om 

leverantören och entreprenören så önskar och kommer överens. En konsekvens av detta 

blir att det är svårt att följa upp hur lossningen fungerar, däremot så går det fortfarande att 
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kontrollera huruvida elementen har levererats i tid inför efterföljande kritiska moment. 

Vid monteringen förväntas två yrkesarbetare och en kranförare deltaga. 

4.5 Plattbärlag 

De allra mest tidsstyrda leveranserna i stomtidplanen är plattbärlagen som både har en 

bestämd ankomsttid samt en på förhand bestämd lossningstid som är kopplad till 

förseningsavgifter för entreprenören ifall det drar ut på tiden. Plattbärlagsleveranserna i 

den första cykeln är planerade till tisdagar och onsdagar i vecka 12, 13, och 14. Det är två 

lasttrailers per dag, d.v.s. två på tisdagen och två på onsdagen i varje vecka. Den första 

plattbärlagsleveransen är planerad att anlända klockan 07:00 och har en maximal 

lossningstid på två timmar innan en fördröjningsavgift per påbörjad halvtimme läggs till. 

Den andra leveransen är planerad till klockan 09:30 och har samma lossningstid innan 

fördröjningsavgiften läggs på. Det förväntas förutom lasttrailerföraren och kranföraren 

även medverka en yrkesarbetare och en arbetsledare från entreprenörens sida i 

lossningsarbetet.  

4.6 Betonggjutningar (valvgjutning) 

För att kunna gjuta bjälklaget måste först alla väggar vara färdiga och plattbärlagen ligga 

på plats. Ovanpå plattbärlagen gjuts sedan bjälklaget, här handlar det om volymer 

omkring 150 𝑚

3
3
3 och då krävs det uppemot 25 betongbilar för att kunna genomföra 

valvgjutningen. En sådan stor gjutning måste bokas en vecka i förtid delvis p.g.a. 

mängden betong men framförallt för att det krävs en betongpump.  

En storgjutning som kräver uppemot 25 betongbilar och som ska genomföras på en 

arbetsdag ställer stora krav på byggarbetsplatsens logistiska förutsättningar för att ta emot 

ett stort antal leveranser men även på platsledningens förmåga att samordna och planera 

inför gjutningen. En arbetsdag på 8 timmar och 25 betongbilar ger en genomsnittlig 

genomloppstid på ca 19 minuter. Detta innefattar då ankomst till byggarbetsplatsen, 

anslutning till pumpen, och lossning av betongen. Med hänsyn till betongsbilsförarnas 

erfarenhet och yrkesvana kan lossningstiden antas vara knappt en kvart per bil om den 

första bilen har en ankomsttid på klockan 07:00 och den sista bilen en ankomsttid senast 

15:40. Bjälklaget ska gjutas i tre omgångar, varje fredag i vecka 13, 14, och 15 så är det 

planerat att vara storgjutning på byggarbetsplatsen. 

 

 



Leveransplanering och uppföljning 

 

49 

 

4.7 Intern- och externkommunikation 

En viktig faktor för att både leveransplaneringen och leveranserna ska fungera är att 

information når ut till alla inblandande parter i god tid och på ett sätt så att mottagarna 

kan ta till sig informationen. Det kan skiljas på olika typer av informationsflöden på 

arbetsplatsen. Ett flöde som vi väljer att kalla det interna informationsflödet och som då 

avser informationsflödet inom entreprenörens egna organisation och ett annat som får 

kallas för det externa informationsflödet och då avser informationsflödet mellan 

entreprenören och övriga aktörer, t.ex. leverantörer och kranförare. 

Det interna kommunikationsflödet består i regel av att information som erhålls av 

platschefen ska kommuniceras ut till övriga anställda på arbetsplatsen. På 

Tingdammskolan sker detta framförallt genom att platschefen informerar den eller de 

berörda arbetsledarna som då i praktiken informellt delegerats ett ansvar att se till att rätt 

yrkesarbetare får ta del av informationen. Egentligen är det fortfarande platschefens 

ansvar att se till att informationen når ut, men om det finns ett förtroende mellan 

platschefen och arbetsledarna är detta ett smidigare sätt att hantera kommunikationen på. 

Det finns även andra sätt som används för att förmedla informationen internt, t.ex. genom 

planeringsmöten och arbetsberedningar som hålls inför nya moment eller komplicerade 

arbetsuppgifter. Ibland kan det även vara så att informationen till platschefen ska 

kommuniceras högre uppifrån i organisationen innan den kan förmedlas vidare på 

arbetsplatsen. Detta innebär endast ett extra steg internt som annars kanske sker externt 

eftersom platschefen alltid måste erhålla sin information någonstans från början. 

Det externa kommunikationsflödet innebär då framförallt kommunikationen som sker 

mellan entreprenörens platsorganisation och leverantörernas kontaktpersoner. Detta flöde 

börjar egentligen i ett tidigare skede då inköpen görs av arbetschefer och 

entreprenadingenjörer. Men det som är relevant för Tingdammskolan i det skede projektet 

befinner sig när detta arbete skrivs är framförallt informationsutbytet mellan platsledning 

och leverantörer. Framförallt sker den typen av kommunikation genom platschefen eller 

en arbetsledare via telefon eller mail. Den typ av information som behandlas kan vara allt 

från nya beställningar, ändringar av beställningar, ÄTA-notiser (ÄTA-arbeten sker annars 

skriftligt), samt överenskommelser om leveranstider och villkor.  

4.8 Planeringsmöten och arbetsberedningar 

Inför ett nytt arbetsmoment hålls det på arbetsplatsen planeringsmöten, även kallat 

arbetsberedningar, som involverar platsledning såväl som yrkesarbetare och ibland även 

arbetsmiljöansvariga högre uppifrån i entreprenörens organisation. Syftet är att gå igenom 

de olika yrkesgruppernas roll i det kommande arbetsmomentet, fördela arbetet, bedöma 

riskerna med arbetet, utföra en riskanalys med åtgärdsförslag, reda ut oklarheter, och ge 

alla en möjlighet att göra sin röst hörd. Ur ett bygglogistiskt perspektiv är ett sådant möte 
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mycket intressant då det görs synligt hur leveranserna planeras och hur insatta de olika 

parterna egentligen är i detta arbete. 

 Planeringsmöte 8/3–17 

Detta planeringsmöte gjordes inför arbetsmomentet plattbärlag, då främst handlade det 

om hur leveranserna och lossningen av betongelementen ska gå till. Närvarande på mötet 

är platschefen, alla tre arbetsledare, en KMA-ansvarig, två betongarbetare, fyra snickare, 

samt två smeder. Mötet drivs framåt av platschefen som börjar med att introducera 

arbetsmomentet genom att visa bygghandlingar där plattbärlagens placering syns och 

även en del detaljritningar samt en stämpningsplan. Leveranserna behandlas sedan, 

platschefen och den arbetsledaren med övergripande ansvar för leveranserna berättar för 

de övriga att plattbärlagen kommer att levereras i tolv omgångar på sex dagar under en 

period på tre veckor. De första två leveransen ska anlända på tisdagen i vecka 12, den 

första klockan 07:00 och den andra klockan 09:30. De två efterföljande leveranserna 

kommer samma tider dagen efter, d.v.s. onsdagen i vecka 12. Lossningstiden är maximalt 

två timmar om entreprenören vill undvika förseningsavgifter till leverantören. En av 

yrkesarbetarna på mötet lyfter frågan om huruvida de kommer behöva koppla 

plattbärlagen till kranen själva eller om föraren av lasttrailern gör det åt dem. Svaret är 

flytande och ingen verkar vara helt säker på hur det blir, ”antagligen gör föraren det, men 

vi kan inte kräva det av dem” säger arbetsledaren med logistikansvar. Det är även 

oklarheter om huruvida plattbärlagen kan kopplas med en fyrpartskoppling eller om det 

ska kopplas med en åttapartskoppling. Frågan ska ställas till både leverantör och 

kranförare, varav ingen är närvarande på mötet. Arbetsledaren med logistikansvar berättar 

att det finns stacklistor till leveranserna där beteckningarna matchar de som finns på 

bygghandlingarna så att varje plattbärlag kan lyftas på rätt plats direkt vid leverans. Det 

kan tänkas att detta kommer göra att lossningen tar längre tid än om plattbärlagen skulle 

mellanlagras på ett upplag och då bara lyfts av lasttrailern. Samtidigt sparar det tid i 

längden och ger yrkesarbetarna en chans att förbereda sig ytterligare inför momentet.  

Det lyfts även frågor från yrkesarbetarna varför detta ska göras i tre omgångar och inte 

allt på en gång, svaret blir att detta beror på att de prefabricerade väggelementen var 

tvungna att levereras i tre omgångar p.g.a. kapacitetsbrist hos tillverkaren. Detta var känt 

redan vid upphandlingen av prefab-väggarna men det var också det enda alternativet och 

därför fick övriga moment anpassas efter detta. Detta innebär att leveranserna av prefab-

väggarna blir en trång sektion i stomresningsskedet av projektet.  
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I övrigt diskuterades framförallt säkerhetslösningar och detaljproblem med 

lösningsförslag under sista delen av mötet. På mötet hölls en god ton mellan de olika 

yrkesgrupperna och alla som ville fick komma till tals, mötet avslutades sedan gemensamt 

av platschefen och den KMA-ansvarige.  

4.9 APD-plan 

Arbetsplatsen har två möjliga vägar för mottagning av leveranser där en är avsedd som 

den huvudsakliga transportleden, se markerad väg i Figur 6. 

På arbetsplatsen finns två kranar som båda kan flyttas, dessa är placerade på vardera 

långsidan av byggnaden. Den ena, på APD-planen nedre, kranen är främst avsedd för 

lossning av mindre leveranser och den andra (övre) för tyngre stomelement som 

plattbärlag och prefabricerade element. Då byggnaden är relativt lång är det en fördel att 

kranarna kan flyttas men samtidigt ställer det krav på att varje kran är på rätt plats vid rätt 

tid för att kunna hantera lossningen av kommande leveranser. Detta beror på att även om 

kranarna är mobila så är det ändå en relativt tidskrävande process att flytta dem.     

Infartsvägen går från höger sida i APD-planen in till en lossningszon på arbetsplatsen och 

sedan vidare ut till vänster på APD-planen. Detta är den optimala körvägen ur både ett 

logistiskt, och säkerhetsmässigt perspektiv då det endast blir högersvängar för last- och 

betongbilarna.    

 

Figur 6 Optimal leveransväg 
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4.10  Leveranser 

Det första momentet som har observerats är plattbärlagsleveranserna på arbetsplatsen. 

Dessa förekommer två gånger i veckan och omfattar ungefär en halv dag åt gången. Det 

är planerat plattbärlagsleveranser på tisdagar och onsdagar. 

 Plattbärlagsleveranser tisdag 21/3 

Första plattbärlagsleveransen var planerad att anlända klockan 07:00 på tisdagsmorgonen. 

Denna planering, inklusive exakt klockslag, har varit färdig ända sedan november 2016. 

Den första bilen anlände i princip i tid, endast fem minuter sen d.v.s. klockan 07:05 och 

blir då insläppt genom grindarna. Det råder lite osäkerhet på arbetsplatsen och bland 

arbetsledarna verkar det oklart exakt vad som ska göras och hur det ska göras. 

Yrkesarbetarna som ska arbeta med detta kommer upp på platskontoret direkt på 

morgonen och får en genomgång av stacklistorna som anger i vilken ordning de olika 

plattbärlagen ligger lastade inför lossningen. Stacklistorna jämförs sedan direkt med en 

ritning över hur plattbärlagen ska ligga så att dessa kan placeras på sin rätta plats direkt 

vid lossning. På detta sättet tar lossningen visserligen längre tid men samtidigt minskar 

totaltiden och krantiden samtidigt som det inte behövs någon upplagsplats. Lastbilsföraren 

börjar under tiden förbereda bilen för lossning genom att sänka ner sidorna. Klockan 07:40 

Figur 8 Plattbärlagen lyfts direkt från lastbilen 

efter att de har kopplats 
Figur 7 Plattbärlagen läggs på plats på bockryggarna 
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påbörjas till sist lossningen, detta är alltså 40 minuter senare än planerat. Plattbärlagen 

varierar i storlek men vissa element väger uppemot två ton och på plattbärlagen sitter det 

fast ”stegar” av armeringsjärn som kranen ska kunna använda för att lyfta. På stegarna är 

det från fabrik markerat med gul färg för att den eller de som kopplar lasten i kranen ska 

veta hur den ska kopplas. En arbetsledare och chauffören kopplar plattbärlagen till kranen 

som sedan lyfter upp dessa där de ska ligga, se Figur 7. Lossningen av plattbärlagen från 

kranen sker av två yrkesarbetare, se Figur 8. Eftersom att det är första 

plattbärlagsleveransen är det dock fler engagerade i momentet, om än som åskådare, dessa 

inkluderar platschef, KMA-ansvarig, och ytterligare en arbetsledare. Även kranföraren 

ska räknas in i de som arbetar med lossningsarbetet. Efter detta flyter lossningen på som 

planerat, med förseningen från början i åtanke. Klockan 09:20 anländer leverans nummer 

två som var planerad till klockan 09:30. Eftersom lossningen av den första leveransen 

skulle varit klar klockan nio men blivit försenad får den andra leveransen vänta ute på 

gatan utanför arbetsplatsen. Lastbil nummer två blir insläppt 09:40 men får fortsätta att 

vänta ytterligare 20 minuter innan den första bilen avslutat lossningen och kan köra iväg. 

Samtidigt måste yrkesarbetarna, arbetsledaren, samt kranföraren få en chans att äta frukost 

och andas ut lite vilket gör att chauffören för bil nummer två endast kan börja förbereda 

bilen för lossning och sedan fortsätta vänta. Klockan 10:30 påbörjas lossningen av den 

andra leveransen och denna flyter sedan på smärtfritt till 12:30 då den avslutas. 

Lossningen utförs av chauffören, kranföraren, och två yrkesarbetare. Totalt var det en 

timmes försening på den första leveransen och en halvtimme på den andra jämfört med 

planeringen. Dessa förseningar är kopplade till förseningsavgifter per påbörjad halvtimme 

förutsatt att leveranserna varit i tid. 

 Plattbärlagsleveranser tisdag 28/3 

Bilarna som levererar plattbärlagen färdas under natten till byggarbetsplatsen och står 

redo utanför klockan sju på morgonen. Detta innebär att en av bilarna får en lång väntetid 

utan något värdeskapande arbete men trots detta väljer leverantören att jobba på det här 

sättet, för entreprenören är det likgiltigt då detta ej räknas in i någon väntetidsbetalning. 

Den första leveransen körs in på arbetsplatsen klockan 07:00 och placeras på lämplig plats 

för lossning. Kranen är felplacerad och står i andra änden av byggnaden där den lyft 

prefab-väggar under måndagen. Detta beror mest troligt på en kommunikationsbrist 

mellan platsledningen och kranföraren, enligt platschefen har informationskedjan sett ut 

på så sätt att platsledningen informerat snickarna som vanligtvis arbetar med lossning av 

plattbärlag att kranen ska ställas i rätt position inför morgondagens leverans och sedan 

bett dessa att förmedla detta vidare till kranföraren. Någonstans i denna korta kedja har 

det dock blivit fel eller så har ett missförstånd skett. Kommunikationen borde vara 

tydligare och i slutändan är det platschefens ansvar att informationen når ut till alla 

inblandade parter. Att flytta en mobilkran är ett relativt omfattande arbete och därför 

kommer detta i förlängning göra att det blir en försening i lossningen som är 

entreprenörens ansvar. Klockan 07:20 har kranen lyft upp stödbenen, fällt in armen, och 

kört in i rätt position för att lossa plattbärlagen. Efter detta tar det sedan ytterligare 20 
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minuter innan kranen är färdiguppställd och redo att börja lossa. Under tiden har 

chauffören öppnat upp i bilen och allt är upplagt för att påbörja lossningen. Det dröjer 

dock ytterligare 10 minuter innan det kommer igång, detta beror främst på att chauffören 

inte förutsatte att han själv skulle koppla plattbärlagen på kranen men efter en kort 

diskussion med yrkesarbetarna som sköter den andra delen av lossningen så påbörjas till 

sist lossningsprocessen. Chauffören kopplar plattbärlagen, kranföraren lyfter, och två 

yrkesarbetare lossar kopplingarna och lägger plattbärlagen i rätt position. Ett av 

plattbärlagen hade fel dimensioner och fick därför inte plats vilket bidrog ytterligare till 

förseningen. Lossningen pågår under 2 timmar och 15 minuter och är färdig klockan 10:05 

vilket är en timme och fem minuter senare än planerat. Den största delen av denna 

försening får anses vara entreprenörens ansvar och kommer enligt leveransavtalet leda till 

att entreprenören får betala förseningsavgifter.  

 

Den andra bilen kommer in klockan 10:20 medan yrkesarbetarna som arbetat med 

lossningen håller en försenad frukostrast. Klockan 10:30 förbereder chauffören bilen för 

lossning, under tiden används kranen till att flytta armeringsjärn uppe på ställningen. Vid 

klockan 10:55 återupptas arbetet med att lägga ett plattbärlag som var lossat från bil 

nummer ett men inte lagts rätt direkt. Detta tar tio minuter och sedan vid 11:05 påbörjas 

lossning av bil nummer två. Lossningen pågår i två timmar och femton minuter och 

avslutas klockan 13:20, vilket är en timme och tjugo minuters försening. Lossningen gick 

dock smidigt och förseningen är en konsekvens av att föregående lossning blev försenad 

med över en timme. 

 Plattbärlagsleverans onsdag 29/3 

Precis som föregående dag så stod lastbilarna med plattbärlagen redo i gatan utanför 

arbetsplatsen klockan 07.00. Den första kördes in i tid och bilen var förberedd för lossning 

strax efter klockan 07:00. Lossningen påbörjades av två yrkesarbetare, kranföraren och 

lastbilschauffören som kopplade plattbärlagen till kranen. Under första halvan av 

lossningen flyter allt på som planerat tills en ställningsleverans kör in på arbetsplatsen 

oplanerat. Egentligen skulle ställningen, enligt överenskommelse mellan platschefen och 

ställningsleverantören, levereras under måndagen den 3 april. Ställningen kunde dock 

lossas av bilen på egen hand då den hade en inbyggd kran och i samråd med platschefen 

hittades en lämplig plats för detta där det andra lossningsarbetet ej stördes. En 

yrkesarbetare fick dock avbryta sina ordinarie arbetsuppgifter under två timmar för att 

hjälpa till att koppla ställningsdelarna. Den första plattbärlagsleveransen var lossad och 

klar klockan 09:30, en halvtimme senare än planerat.  

Den andra bilen körde in på arbetsplatsen och började förberedas för lossning av 

chauffören klockan 09:40 medan yrkesarbetarna och kranföraren höll frukost. Lossningen 

påbörjades klockan 10:00 och flöt på relativt bra innan den avslutades klockan 12:15, 

d.v.s. en kvart senare än planerat.  
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4.11  Betonggjutningar 

Det andra momentet som har observerats kallas för valvgjutning och innebär att det 

ovanpå de upplagda plattbärlagen ska gjutas ett lager betong om ca 180 mm. Detta sker i 

tre etapper om cirka 160 𝑚3 per gjutning. Plattbärlagen har blivit förberedda med 

armering, tätning och formen har byggts klart för att gjutningen ska kunna utföras utan 

problem.  Varje betongbil som levererar betong till byggarbetsplatsen tar cirka 7 𝑚3 

betong. Detta innebär att det behövs upp till 23 betongleveranser på en dag. Gjutningen 

är därför ett väldigt leveransintensivt moment som kräver en god planering och utförande. 

Bilarna med betong planeras att komma med ett mellanrum på ungefär en kvart och pågå 

under hela dagen. Kommunikation med betongleverantören sker kontinuerligt för att 

anpassa tiderna efter hur gjutningen går på bygget. Vid gjutningen används en pumpbil 

med kran, se Figur 9. Kranen styrs med fjärrkontroll av kranföraren. Vidare behövs en 

betongarbetare för att hantera slangen. Därutöver arbetar två betongarbetare med att se till 

att höjderna för gjutningen blir rätt och att ytan blir jämn. Betongen är att slaget SKB, 

självkompakterande betong och behöver därför inte vibreras. Därutöver är en arbetsledare 

ansvarig för gjutningen och övervakar samt sköter kontakten med betongleverantören. En 

chaufför från betongleverantören sköter lossningen vid betongbilen. Observationerna för 

gjutningen utförs genom att notera när varje bil anländer, när den börjar lossa, när 

Figur 9 Lossning med pumpbil 
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lossningen är färdig samt att notera eventuella avvikelser. Observationsprotokoll från 

gjutningarna finns i Bilaga 2 – Observationsprotokoll. 

 Valvgjutning 30/3 

Sammanställning av information 

Material: 154 𝑚3 SKB (Sjävkompakterande betong) 

Maskiner: En betongpump samt betongbilar med 7 𝑚3 kapacitet 

Resurser: Två betongarbetare och en arbetsledare samt en betongpumpsförare 

Tid: Datum 30/3 2017 

 

Den första gjutningen planeras att påbörjas klockan 06.00 då det är lite osäkert hur lång 

tid det kommer att ta första gången. Pumpbilen anlände dock inte förrän 06.15 vilket 

genererade väntetid för de involverade arbetarna. Bilarna körde in genom den östra 

grinden och sedan ut genom den västra, lossningen sker i det markerade området och 

tömning av rester vid cirkeln vilket illustreras i Figur 10. Den första betongleveransen 

anlände 06.18 och kunde börja lossas 06.21. Därefter rullar leveranserna och gjutningen 

på bra. Betongbilarna anländer någon minut innan föregående bil är färdig med sin 

lossning. Några bilar tar längre tid att lossa och då får nästkommande bil vänta några 

minuter längre. Sista bilen innan frukost var lossad 09.29 och leveranserna upptogs igen 

10.15. Därefter fortlöpte gjutningen fram till yrkesarbetarnas lunch kl. 12.30. En viss 

väntetid uppstod efter lunchen då betongarbetarna inte var tillbaka när den första 

Figur 10 Leveransvägen för den första valvgjutningen 
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betongbilen anlände. Gjutningen avslutades 14.02 och då hade 22 betongbilar lossats. I 

Bilaga 2 redovisas väntetider och lossningstider för de 22 betongleveranserna under den 

första valvgjutningen.  Lossningstiden är den tid det tar att tömma betonglastbilen och 

pumpa upp betongen på bjälklaget. Väntetiden är den tid som varje lastbil får vänta innan 

lossningen kan påbörjas. Uppehåll definieras här som den tid som ingen gjutning sker 

eftersom ingen bil är i position för att kunna lossa. Det vill säga att den icke-

värdeskapande tiden i det här momentet är väntetiden plus tiden för uppehåll. De uppmätta 

tiderna redovisas i Bilaga 2-observationsprotokoll. 

 Valvgjutning 7/4 

Sammanställning av information 

Material: 132 𝑚3 SKB (Sjävkompakterande betong) 

Maskiner: En betongpump samt betongbilar med 7 𝑚3 kapacitet 

Resurser: Två betongarbetare och en arbetsledare samt en betongpumpsförare 

Tid: Datum 7/4 2017 

Dagens valvgjutning planerades att starta 07.15 istället för 06.00 som veckan tidigare. 

Anledningen till detta var att förra veckans gjutning hanns med att utföras under ordinarie 

arbetstid och till dagens gjutning skulle det gjutas en mindre mängd om cirka 132 𝑚3.  

Pumpen anlände i tid och den första betongbilen anlände 07.17. Dock kunde inte 

gjutningen starta förrän 07.31 då chauffören valde att backa in och fick vända. Bilarna 

körde in genom den östra grinden och sedan ut genom den västra, lossningen sker i det 

streckade området och tömning av rester vid den kryssade cirkeln vilket illustreras i Figur 

11.  Vidare så gjordes förberedelser på plattbärlagen. Efter frukost anlände en leverans 

Figur 11 Leveransvägen för den andra valvgjutningen 
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med prefabvägg vilket ledde till väntetid då lastbilen med betong inte kunde komma förbi 

förrän prefabväggen var lossad och den lastbilen hade kört iväg.  Resultatet från den andra 

valvgjutningen redovisas i Bilaga 2-observatonsprotokoll. 

 Valvgjutning 21/4  

Sammanställning av information 

Material: 77 𝑚3 SKB (Sjävkompakterande betong) och 28 𝑚3 trögflytande betong 

Maskiner: En betongpump samt betongbilar med 7 𝑚3 kapacitet 

Resurser: Två betongarbetare och en arbetsledare samt en betongpumpsförare 

Tid: Datum 21/4 2017 

Dagens gjutning omfattar cirka 105 𝑚2 betong. Gjutningen ska påbörjas klockan 07.00 

på morgonen. De fyra första bilarna som kommer har en mer trögflytande betong till ett 

fläktrum som ska stelna under dagen. Under dagen kommer en samtida leverans av 

plattbärlag som egentligen skulle levererats tidigare i veckan. Leveransen med plattbärlag 

till nästa våning kunde inte levereras tidigare då väggarna inte var färdiga.  Lastbilen med 

plattbärlag och kranen som används till lossningen blockerar den ena östra infarten vilket 

innebär att betongbilarna måste köra både in och ut ur den västra infarten. Detta leder i 

sin tur till extra backning och vändning för leveranserna på arbetsplatsen. Lossningen sker 

i det markerade området och tömning av rester vid cirkeln vilket illustreras i Figur 12. 

Resultatet från den tredje valvgjutningen redovisas i Bilaga 2 - observationsprotokoll.  

 

Figur 12 Leveransvägen för den tredje valvgjutningen 
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 Summering av valvgjutning 

Sammantaget över alla tre gjutningar så kan 37% av tiden kopplat till leveransen av 

betongen ses som icke värdeskapande, se Figur 16. Av den totala tiden utgörs 12% av 

uppehåll i produktionen och 25% av tiden utgörs av väntetid för leverantören. Tiden för 

uppehåll drabbar entreprenören som då har yrkesarbetare som inte är i arbete. Väntetiden 

drabbar leverantören som då har bilar med chaufför som står stilla och väntar.  

4.12  Resultat av intervjuer 

Intervjuer har utförts för att komplettera de observationer som har genomförts på plats. 

Intervjuerna har gjorts med nyckelpersoner i leveransplaneringen för projektet kopplade 

till den del av projektet som undersökts och syftar till att ge deras bild av projektet samt 

att utgöra ett underlag för analys i kombination med observationerna. Intervjuerna har 

utförts som semistrukturerade kvalitativa intervjuer och frågorna har därför anpassats 

efter intervjupersonen och kunnat ändras under intervjuns gång. Den mall som använts 

som utgångspunkt finns i Bilaga 3-Intervjumall. Resultatet från intervjuerna redovisas 

sammanfattat nedan under ett antal huvudrubriker som använts i intervjuns uppbyggnad. 

De intervjuade hänvisas här till som intervjuperson A och B (IpA och IpB). 

 Bakgrund 

Båda intervjupersonerna har lång erfarenhet inom byggbranschen. Den första har arbetat 

som snickare i 30 år och arbetsledare och platschef i 25 år. Den andra har arbetat som 

platschef i 27 år och arbetsledare innan det.  

IpA fungerar som ett stöd till platschefen och arbetar med att granska ritningar och 

handlingar. Vidare arbetar han med att upphandla och hantera större inköp såsom 

betongstommarna. Dessutom har han arbetat med att upprätta tidplanen tillsammans med 

platschefen.  

IpB är platschef på projektet och arbetar således med tidsplanering, ekonomi, inköp till 

viss del och fakturering.  

Båda intervjupersonerna anser att arbetet med logistik och leveransplanering utgör en stor 

del av deras arbete. Vidare anser båda två att logistik handlar framförallt om att leveranser 

ska anlända i rätt tid och på rätt plats.  

”Logistik för mig innebär att saker och ting ska komma i rätt tid”  

”Det landar där det ska och där ska det vara och inte hålla på och flyttas” 
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 Leveransplanering 

Leveransplaneringen handlar om att förutse framtida behov, när, var och i vilken ordning 

någonting behövs. En del av den roll som IpA har är att just förutse vilka behov som finns 

och kommer att finnas. IpA har lång erfarenhet av byggnation med plattbärlag och 

platsgjutna väggar och har utifrån det tillsammans med platschefen upprättat den 

stomtidplan som efterföljs i projektet. Tidplanen är baserad på erfarenhet och 

uppskattningar som bygger på de lärdomar platsledningen har av tidigare projekt. En god 

leveransplanering handlar inte bara om att ha en bra plan utan att kunna kommunicera och 

förankra den hos de inblandade i projektet. IpA har upplevt problem med en leverantör 

som återkommande kräver uppföljning för att de ska leverera i rätt tid och rätt mängd. 

”Sen ska leveranserna inte komma för tidigt, de ska komma så att de finns där när arbetet 

ska påbörjas.” 

IpB trycker även på att en viktig del av leveransplaneringen är att leveranser inte bara är 

på plats i tid utan gärna inte för lång tid innan. IpB styr de stora inköpen själv på 

arbetsplatsen. Löpande inköp under projektets gång kan göras av arbetsledare då de är i 

närmre kontakt med de yrkesarbetare som kan se behoven på plats. Platschefen levererar 

en inköpsplan till entreprenadingenjören som sen gör inköpet utifrån den tidsplan som har 

upprättats.  

 Frågor som anknyter direkt till det studerade projektet 

De svårigheter som identifierats av platsledningen i det här projektet är att det är mycket 

prefabricerade betongytterväggselement och plattbärlag vilket leder till långa ledtider. 

Beställningar av det slaget kan behöva göras ett halvår tidigare och det är därför en 

utmaning att få iväg förfrågningar och beställningar i tid så att material med så pass lång 

leveranstid kan levereras när det behövs. Stomtidplanen som i stort styr hela projektet blir 

därför upprättad med hänsyn till när leverantörerna kan leverera de byggelement som har 

en leveranstid på i det här fallet sex månader. Prefabricerade stomelement styr på så sätt 

tidplanen och projektet blir väldigt beroende av leverantörerna. Leveranser som kan styras 

på plats blir lättare att hantera. Då är det lättare för entreprenören att sätta in mer eller 

mindre folk efter behov och hantera förändringar i tidplanen. 

Det är oftast arbetsledarna som ansvarar för att ta emot leveranserna för det moment som 

den arbetsledaren är ansvarig över. Det kan dock variera från leverans till leverans. 

Arbetsledarna har även till uppgift att kontrollera följesedeln så att leveransen stämmer 

överens med beställningen.   

Felaktiga leveranser förekommer men är inte så vanliga enligt IpA. Plattbärlagen har 

levererats rätt och kunnat lyftas upp direkt och enbart två stycken har behövt sågas. 

Leverantören av plattbärlagen skickar ut granskningsunderlag som IpA ska granska. Detta 

har han upplevt som ett stort ansvar då han är den enda som granskar det underlaget. En 

felaktig leverans har varit en vägg som levererats med svetsplåten på fel sida. Ett annat 

exempel är håltagningar som inte funnits där de skulle vilket berott på misstolkning av 
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underlaget från leverantören. Enligt IpB är det relativt vanligt med felaktiga leveranser. 

Oftast är det mängdmässigt som det felar men även kvalitetsmässigt. Extraarbetet som 

uppstår på arbetsplatsen på grund av de felaktiga leveranserna från leverantörer hanteras 

som ÄTA-arbeten. Felaktiga leveranser får ofta dokumenteras av arbetsledarna som sedan 

får gå vidare med det som en reklamation eller ÄTA-arbete.  

Leveranser som inte kommer vid avtalad tid förekommer också. Om de kommer utan att 

vara aviserade skickas de oftast tillbaka direkt om de inte kommer med något som ändå 

behövs. Problemet är att lossningsmöjligheterna är begränsade då kranarna är tänkta att 

lossa plattbärlag och betong vilket leder till att oanmälda leveranser kan ställa till problem. 

Ett problem med leveranser har varit leveranser av prefabväggarna som inte alltid kommer 

när det avtalats. Prefabväggarna måste vara på plats innan plattbärlagen kan läggas så en 

försening där påverkar även nästa moment. Ett annat problem som tas upp är leverans av 

armering som inte alltid kommit i tid vilket har inneburit att det måste improviseras på 

plats och tas armeringsjärn som egentligen skulle använts till annat.  

Lossningen av leveranserna upplevs som att den fungerat bra. De stomrelaterade 

leveranserna är beroende av kran för lossning och det är inte direkt någon yrkesarbetare 

som behöver avbryta sina ordinarie arbetsuppgifter. Oftast är det arbetsledaren som får ta 

emot och dirigera leveransen om det behövs. Leveransen av plattbärlagen är avtalad att 

den ska vara lossad inom två timmar annars får entreprenören betala en avgift. Lossningen 

har ibland inte hållit tiden vilket dels berott på försenad leverans men också att 

yrkesarbetarna som arbetar med lossningen inte varit ute i tillräckligt god tid. 

Lossningstiden beror också på kranförarens erfarenhet. Det sker ingen större planering för 

lossning utan det läggs istället in lite glapp i tidplanen. På det här projektet har det till och 

med gått bättre än väntat vid lossningen. Vid lossning av plattbärlagen har leverantörens 

chaufför hjälpt till att lossa och med prefabväggarna hade det räknats på att fyra personer 

skulle sköta lossningen men det har räckt med två.  

 Förbättringspotential 

Trots att det har tagits upp en del problem upplevs leveranserna fungera väl och man följer 

den upprättade tidplanen. Framgångsfaktorn anses vara en väl upprättad tidplan med 

tillräckliga glapp för att kunna hantera osäkerheter som väder och mindre förseningar. Det 

som skulle kunna förbättras är tidigare och bättre kontakt med konstruktörerna i 

projekteringen. Detta då de missat en del vilket leder till ändringar och improviserade 

lösningar på plats. Så bättre bygghandlingar i ett tidigt skede hade minskat fel som måste 

åtgärdas på plats vilket i sin tur gör att leveransplaneringen måste ändras kontinuerligt. 

De prefabricerade elementen som kommer till stommen är svårare att påverka då de är 

helt beroende av leverantören och leverantörens underentreprenörer. Att påverka 

leverantören måste ske i upphandlingsskedet men problemet i det här projektet var att det 

enbart var en leverantör som kunde leverera vid den önskade tiden.  

”Det är ett slutmöte man ska ha och det har vi sällan för det hinner man inte för då är 

man på nästa projekt.” 
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För att uppnå högre grad av standardisering och följa upp varje projekt borde ett slutmöte 

hållas efter varje projekt. Detta för att lära sig av projektet och kunna minimera liknande 

problem i framtida projekt. Slutmöten hålls dock sällan då det inte prioriteras när nya 

projekt ska påbörjas. Ett annat förslag som lyfts upp är att bygga i ett tält för att minska 

påverkan och beroende av vädret.  



Leveransplanering och uppföljning 

 

63 

 

5 Analys 

 

I det här kapitlet analyseras den insamlade data som har redovisats i empiriavsnittet. 

Analysen av empirin baseras på den teoretiska referensram som har tagits fram i 

litteraturstudien och ska utgöra en grund för att besvara de frågeställningar som har 

upprättats.  

 

 

5.1 Plattbärlagsleveranser 

Leveranserna av plattbärlagen planerades in i ett tidigt skede av byggandet, nästan ett 

halvår innan leverans, baserat endast på att leverans och montage av prefab-väggarna 

skulle vara klart i tillräcklig omfattning till dess. Det var alltså en kritisk händelse att 

prefab-väggarna levererades i tid och en kritisk aktivitet att väggarna monterats på plats 

innan det var möjligt att säga om leveransplaneringen inför plattbärlagsmomentet fungerat 

eller inte. Inför den första plattbärlagsleveransen hade väggarna levererats och monterats 

enligt plan och planeringen får därför anses fungera. Vid själva leveransen av 

plattbärlagen uppstod däremot en del problem som ledde till förseningar som beskrivs i 

empiriavsnittet om plattbärlagsleveranser. Dessa förseningar berodde framförallt på att 

det var ett nytt moment och både arbetsledare och yrkesarbetare var oerfarna inom just 

detta område och därför osäkra på vad de skulle göra direkt på morgonen. Allt eftersom 

att tiden gick under morgonen gick lossningen snabbare och bättre. Problemen som 

uppstod kan inte hänföras direkt till fel i leveransplaneringen men troligtvis borde det 

redan i planeringsskedet kunnat antas att den första leveransen skulle ta längre tid än de 

övriga. Detta eftersom att platsorganisationen var känd vid planeringsskedet i november 

2016 och det därför kunnat uppdagats att det saknats erfarenhet av att lägga plattbärlag på 

det sätt som planerats både bland arbetsledningen och yrkesarbetarna. Förseningen, en 

timme, är å andra sidan rimlig sett till förutsättningarna för lossningen men eftersom den 

är kopplad till förseningsavgifter som i detta fall drabbar entreprenören hade det gynnat 

entreprenören att avtala om en längre lossningstid för den första leveransen redan i 

november 2016. Lossningen hade planerats att utföras av en yrkesarbetare och en 

arbetsledare samt en kranförare och lastbilschauffören men i verkligheten var det 

ytterligare en yrkesarbetare som arbetade med den första leveransen. I planeringen hade 
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det förutsatts att lastbilschaufförerna skulle koppla plattbärlagen till kranen själva, vilket 

i efterhand visade sig vara en chansning då det aldrig specificerats i upphandlingen. Det 

var dock en chansning som gick hem denna gång då alla chaufförer ställde upp med att 

koppla lasten. Entreprenören borde dock ha uppmärksammat detta redan i 

upphandlingsskedet och tagit reda på vem som skulle ansvara för att koppla lasten på plats 

då konsekvensen annars hade blivit att en yrkesarbetare eller arbetsledare fått avbryta sina 

ordinarie värdeskapande arbetsuppgifter för att istället spendera minst två timmar med att 

koppla last vilket skulle lett till ett produktionsbortfall och därför en dubbel kostnad för 

entreprenören. Här fanns alltså en del brister i planeringen och utfallet av leveransen blev 

inte som önskat men kunde samtidigt ha varit sämre med hänsyn till kopplingen. 

Den andra bilen lossades fortare och dessutom med färre inblandade då arbetsledaren inte 

hjälpte till att koppla plattbärlagen till kranen längre. Skillnaden var helt enkelt att 

yrkesarbetarna och kranföraren fått in lite vana i sitt arbete och det därför var färre 

problem med lyft och lossning. Det blev en halvtimmes försening då lossningen startade 

en halvtimme senare än planerat p.g.a. den första leveransens långa försening. Själva 

lossningen tog dock nästan exakt två timmar vilket det planerats för och då kan utfallet av 

leveransen anses ha stämt väl överens med vad som planerats på förhand. 

Andra veckan med plattbärlagsleveranser bjöd på andra utmaningar än den första. En 

förändring var att lastbilarna färdats från fabrikerna i Uddevalla och Oslo under natten 

och stod på plats i Oxie i god tid innan kl. 07:00 på morgonen. Båda bilarna hade dubbla 

släp och var parkerade i gatan.  

Att bilarna var så tidiga medförde väntetid för båda chaufförerna, den första bilen fick 

väntetid från ankomst till kl. 07:00 och den andra från ankomst till kl. 10:20. Dock 

påverkas inte entreprenören av att chaufförerna anländer för tidigt, det är från den, mellan 

parterna, avtalade tiden som eventuella förseningsavgifter och liknande ska beräknas. 

Från leverantörens sida måste detta dock ses som ett problem då deras resurser i form av 

personal och bilar tas i anspråk av rent slöseri i form av väntan. Ett problem som 

observerades direkt på morgonen var att kranen som används för att lossa plattbärlagen 

stod felplacerad på byggarbetsplatsen. Dess placering gjorde det både svårare för lastbilen 

att köra in och dessutom omöjligt att lossa plattbärlagen på rätt plats. Kranen fick helt 

enkelt flyttas vilket bidrog till ytterligare försening eftersom det är ett tidskrävande och 

dessutom icke-värdeskapande arbete. Kranens felplacering berodde på att kranföraren inte 

blivit informerad dagen innan leverans om att kranen skulle flyttas och ställas iordning 

för att lossa plattbärlag. Det hade alltså uppstått en brist i informationskedjan på 

byggarbetsplatsen, så även om den långsiktiga planeringen inför leveranserna hade 

fungerat bra och alla förutsättningar för att genomföra en problemfri lossning fanns så 

brast det istället i något så enkelt som att flytta en kran. Detta kan anses vara en kortsiktig 

planering och då, sett till utfallet, kan det sägas att planeringen inte fungerat i detta läge. 

Framförallt beror dock felet på slarv, eller den mänskliga faktorn. Platschefen har helt 

enkelt litat på att informationen som han har förmedlat nedåt i leden skulle nå kranföraren 

som säkerligen var muntligen överenskommet mellan platschefen, eller arbetsledarna, och 

snickarna. Problemet hade dock kunnat undvikas om platsledningen hade följt upp hur det 

fungerat genom att helt enkelt titta om kranen var flyttad en viss tid innan arbetsplatsen 
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skulle stänga. Konsekvensen av den bristande planeringen blev alltså minst en halvtimmes 

helt onödig försening, totalt var förseningen på den första bilen en timme och fem minuter 

vilket alltså skulle kunna ha varit 35 minuter om kranen varit placerad på rätt plats. De 

ekonomiska effekterna blir, förutom förseningsavgifter för entreprenören, i förlängningen 

även ett produktionsbortfall för två snickare motsvarande den totala förseningens tid. 

Den andra leveransen startade p.g.a. den första bilens försenade lossning i kombination 

med att yrkesarbetarna och kranföraren skulle hålla frukost inte förrän kl. 10:30 och 

lossningen tog sedan 2 timmar och 15 minuter. Detta är endast marginellt mer än planerat 

och därför stämde planeringen i princip överens med utfallet för den andra bilens lossning. 

Den första bilens stora försening gav dock en följdförsening om en timme och 20 minuter 

för den andra bilen vilket enligt samma princip som ovan ger ekonomiska konsekvenser 

för entreprenören i form av förseningsavgifter och produktionsbortfall motsvarande den 

totala förseningen. 

Den sista dagen med plattbärlagsleveranser som observerades gick till en början bra och 

stämde enligt planeringen. Lossningen började klockan 07:00 och tog 2,5 timmar vilket 

är en halvtimme senare än vad som beräknats. Den andra leveransen startade klockan 

10:00 som planerat och var klar kl. 12:15 vilket var en kvart senare än planerat. Den här 

typen av förseningar får anses vara naturliga och ingen förändring i planeringen hade 

förmodligen gjort att dessa förseningar undvikits. Istället skulle det i sådant fall avtalats 

om en längre lossningstid redan i ett tidigt skede, men detta vore säkerligen ett dyrare 

alternativ och frågan är om det hade lönat sig ekonomiskt sett till att det verkliga utfallet 

ändå i regel var så pass nära det planerade. 

Överlag kan det sägas att plattbärlagsleveranserna fungerade bra och stämde överens med 

planeringen på byggarbetsplatsen även om det finns en viss förbättringspotential. Det var 

lika många som arbetade med lossningen som planerat dock i en annan konstellation, där 

det var två yrkesarbetare som lossade istället för en yrkesarbetare och en arbetsledare som 

det hade planerats från början. Rent ekonomiskt är denna skillnad försumbar, dock 

förloras en yrkesarbetares produktion under lossningstiden dock samtidigt som en 

arbetsledare kan utföra sina ordinarie arbetsuppgifter istället vilket får antas vara 

likvärdigt och därför inte spela någon roll i sammanhanget. 

Leveranserna anlände i tid och det var framförallt i lossningsskedet som förseningar 

uppstod och då oftast p.g.a. problem som hade kunnat undvikas med lite bättre 

framförhållning och större engagemang från platsledningens sida. Då framförallt med 

tydligare kommunikationsvägar så att alla berörda helt säkert får tillgång till nödvändig 

information inför en stor leverans samt bättre uppföljning av nyckelfaktorer och 

återkoppling efter att det varit problem med en leverans. Mycket finns att vinna genom 

att åtgärda ovan nämnda punkter, särskilt ett möte för återkoppling och reflektion med 

alla inblandade efter ett skede av leveranser hade varit nyttigt. Detta för att reda ut varför 

saker fungerar eller inte fungerar och ge de som arbetar med leveranserna en djupare 

förståelse för sitt arbete. Observationerna och intervjuerna tyder på att de flesta ser 

leveranser som en bisyssla eller någon form av nödvändigt ont istället för att se det som 

ett eget arbetsmoment med möjligheter att förändra och förbättra. 
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5.2 Betonggjutningar 

 Allmänt 

Leveranser till gjutningen i det här projektet håller generellt en hög leveransprecision och 

kan sägas levereras enligt Just-in-time då de inte kan mellanlagras på något sätt. 

Leveranser sker direkt från fabriken till produktionen och lossningen av betongbilarna är 

en direkt värdeskapande aktivitet. Planeringen av leveranserna sker tidigt enligt den 

stomtidplan som upprättats för projektet. Själva beställningen sker upp till en vecka innan 

gjutningen med exakt kvantitet och kvalitet på betongen. Betongleverantören är flexibel 

både när det kommer till tider och betongkvalitet. För att planeringen av gjutningen ska 

fungera krävs att andra kritiska aktiviteter är färdiga som i sin tur är beroende av tidigare 

leveranser. Exempel på de kritiska aktiviteterna är att väggarna är på plats och att 

plattbärlagen har lagts, tätats, och armerats. Eftersom bjälklagen är förberedda för 

gjutningen kan lossningen initieras direkt när betongbilen anslutit till pumpen vilket leder 

till korta lossningstider. 

Det som under undersökningen iakttagits är en viss ineffektivitet kring leveransernas 

ankomsttid. Kommer leveranserna för tidigt uppstår det väntetid för leverantören som 

måste vänta på att lossningen av föregående bil är färdigt. När bilarna kommer för sent 

uppstår istället uppehåll i gjutningen och entreprenörens yrkesarbetare får stå och vänta. 

Att leverantörens lastbilar får vänta en kortare tid kan vara gynnsamt för entreprenören då 

gjutningen kan fortskrida utan uppehåll med överlapp. Det går dock att argumentera för 

att i längden och i ett större perspektiv drabbar längre väntetider även entreprenören då 

leveransernas ineffektivitet leder till högre kostnader för leverantören och i längden även 

entreprenören. I undersökningen har det iakttagits en icke-värdeskapande tid på i 

genomsnitt 37 % av den totala tiden som gjutningen pågår där 25% utgörs av väntetider 

för leverantören och 12 % uppehåll i gjutningen, se Figur 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63%

25%

12%

Valvgjutning

Lossningstid Väntetid Uppehåll

Figur 13 Förhållandet mellan faktiskt lossningstid och väntan och uppehåll under det observerade 

momentet gjutning. 
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Den ursprungliga planeringen var att valvgjutningen skulle ske i tre etapper under en 

treveckorsperiod. Detta för att få hanterbara mängder på gjutningen och klara av att hålla 

den övergripande stomtidplanen som säger att valvgjutningarna ska vara klara vecka 15. 

Under onsdagsmorgonen den femte april (vecka 14) så uppdagades att det är problem att 

hålla planeringen inför valvgjutningen som är planerad till fredagen den sjunde april. 

Detta beror på att armeringsjärnen till väggarna på plan två skulle ha levererats förbokade 

under måndagen den tredje april men leverantören av armeringsjärn hade missat detta och 

påverkar således resterande del av försörjningskedjan. Det är oklart om missen beror på 

dålig kommunikation mellan parterna eller om det beror på dålig organisation hos 

leverantören, alternativt kan det vara en ursäkt för att leverantören inte hunnit med att 

utföra sina åtaganden gentemot entreprenören. Konsekvenserna av detta blir att 

entreprenören själv måste ombesörja bockning av järnen vilket i sin tur påverkar tidplanen 

då det sker ett produktionsbortfall där en yrkesarbetare som tidigare utfört ett 

värdeskapande arbete istället får ägna sig åt vad som kan definieras som slöseri. Av detta 

följer också att bjälklaget kommer behöva gjutas i ytterligare en fjärde etapp vilket låser 

en ansenlig mängd resurser under en dag mer än planerat. I övrigt blir stomtidplanen 

förskjuten, och följdförseningar kan uppstå, framförallt i formning och gjutning av 

innerväggar på plan två då dessa aktiviteter är beroende av ett tillräckligt uttorkat bjälklag. 

Detta innebär troligtvis ändå inte någon försening i projektets slutförande då det finns 

möjligheter till åtgärder för att undvika en försenad sluttid, t.ex. genom forcering i ett 

senare skede av byggandet. En eventuell forcering skulle dock innebära en merkostnad ur 

entreprenörens synpunkt och beroende på vem som orsakat förseningen som föranledde 

forceringen får entreprenören antingen acceptera att det är en ytterligare kostnad eller 

hantera det i en ÄTA-rapport till ansvarig part. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det såklart inte går att uppnå hundra procents 

effektivitet och att undvika väntetider och slöserier helt och hållet i samband med 

betonggjutningar. Den relativt stora andelen icke-värdeskapande tid som spenderas i det 

här arbetsmomentet visar ändå på att det finns en hel del förbättringspotential. En orsak 

till väntetiderna är spridningseffekter från en sen leverans eller utdragen lossning som 

sedan inte kompenseras av nästkommande leverans. Detta resulterar i fortsatta väntetider 

för kommande leveranser. Detta kan ses i Figur 15 där en leverans med lång väntetid ofta 

efterföljs av fler leveranser med lång väntetid för att sedan minska. Bättre löpande 

kommunikation mellan parterna hade kunnat minska väntetiderna och uppehåll som beror 

på att det inte finns en betongbil på plats för att lossa omedelbart när föregående lossning 

är färdig. Alternativt skulle en effektiviseringsåtgärd hos leverantören där ett system för 

att bättre styra när varje betongleverans ska avgå från fabriken i förhållande till hur 

lossningen fortskrider på arbetsplatsen kunna prövas. Vid vissa leveranser anlände en 

betongleverans samtidigt som föregående började lossa vilket ledde till att väntetiden 

överskred lossningstiden, se Figur 14. 
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 Första valvgjutningen 

Den planering som gjorts inför gjutningen är förutom den tidiga starten även rutten som 

betongbilarna ska köra in på arbetsplatsen fram till pumpen, sedan från pumpen till en 

plats för resttömning och spolning, och till sist ut från arbetsplatsen. Planeringen var att 

betongbilarna skulle köra in genom den östra grinden och ut genom den västra för att få 

ett jämnt flöde av bilar där inga bilar behövde mötas inne på arbetsplatsen, detta illustreras 

i Figur 5. Verkligheten blev sådan att infart till arbetsplatsen skedde genom den västra 

grinden och utfarten genom den östra, samtidigt som resttömning och spolning av bilarna 

skedde en liten bit ifrån pumpen i samma riktning som utfarten. Just resttömning och 

spolning av bilarna hade missats i planeringen och därför togs ett snabbt beslut av 

arbetsledare på plats att göra på det här sättet. Anledningen att planeringen ändrades var 

helt enkelt att betongbilarna lättare anlände västerifrån och det då var lättare att ha infarten 

där. Den här ändringen kan inte antas ha spelat någon roll för varken ankomst eller 

lossningstider och den enda skillnaden blev således hur bilarna rörde sig inne på 

arbetsplatsen. Det förelåg dock ingen säkerhetsrisk eller andra typer av negativa 

konsekvenser p.g.a. den förändrade körvägen och därför är den ändrade planeringen 

irrelevant för det verkliga utfallet. Resultatet från valvgjutning 1 redovisas i Figur 14. 

 

 Andra valvgjutningen 

Inför den andra valvgjutningen förändrades körvägen igen, dock behölls samma infart och 

utfart som vid den första valvgjutningen. Förändringen låg, förutom att pumpen flyttades 

framåt längs med huset, i att det gjorts en tydligare plats för resttömning och spolning av 

betongbilarna där de fick köra fram, vända, och backa in för att tömma ner i ett dike. Detta 
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Figur 14 Uppmätta tider för lossning, väntan och uppehåll under valvgjutning 1 
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tog lite längre tid för bilarna men eftersom att ytan var betydligt större och mer 

lättmanövrerad så påverkade det inte betongbilarna nämnvärt rent tidsmässigt. Ändringen 

får anses var bra då den underlättade arbetet för betongbilarna och samtidigt gjorde det 

lättare att röra sig kring området där pumpen var placerad. Utfallet av 

planeringsförändringen blev alltså tillfredsställande för både entreprenören och 

leverantören. 

Utanför byggarbetsplatsen vid förskolan arbetade en markentreprenör med både 

grävmaskin och lastbil ute i gatan i nära anslutning till arbetsplatsens västra grind 

(infarten). Detta gjorde det lite svårare för betongbilarna att ta sig in på arbetsplatsen på 

ett bra sätt och ibland fick bilarna vänta eftersom gatan även trafikeras av busslinjetrafik 

och vägbredden vid markarbetet var begränsat till ett fordon. Här skulle entreprenören i 

förväg kunnat ta reda på om några andra arbeten skulle utföras i anslutning till 

arbetsplatsen och då försökt samordna gjutningen med markentreprenörens arbete så att 

de var så lite i vägen för varandra som möjligt. Alternativt om en av entreprenörerna hade 

flyttat sitt moment till en annan dag. Detta problem hade troligen varit ganska lätt att 

undvika med lite mer framförhållning och planering inför gjutningarna, här gäller det för 

platsledningen att tänka ett steg längre ur en logistisk synpunkt, de har väldigt god koll på 

det som sker innanför arbetsplatsen inhägnader men i stort sett ingen koll alls på vad som 

sker strax utanför. Resultatet från valvgjutning 2 redovisas i Figur 15.  
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Figur 15 Uppmätta tider för lossning, väntan och uppehåll under valvgjutning 2 
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 Tredje valvgjutningen 

Inför den tredje valvgjutning som observerades, så förändrades betongbilarnas vägar in 

och ut till arbetsplatsen återigen. Den här gången fick både infart och utfart ske genom 

samma grind vilket självklart inte är optimalt då det lätt blir trångt vid möten, särskilt 

eftersom att en del av vägen inne på arbetsplatsen precis är tillräckligt bred för en 

betongbil. Resttömning och spolning skedde dock på samma plats som tidigare då det  

fungerat på ett bra sätt. Att infarten och utfarten skedde genom samma grind berodde på 

ett annat logistikrelaterat problem där den veckans plattbärlagsleveranser blivit två dagar 

försenade och anlände på torsdagen och fredagen istället för på tisdagen och onsdagen. 

Att lossa plattbärlagen kräver stor plats eftersom det är stora lastbilar och en stor kran som 

ska placeras i nära anslutning till varandra och då blockerades helt enkelt vägen från väster 

in på byggarbetsplatsen. Samtidigt är plattbärlagen en kritisk aktivitet för att 

valvgjutningar och montage av prefab-väggar ska kunna fortgå enligt planering och kunde 

därför inte skjutas upp över helgen. Vid sådana här tillfällen får platsledningen göra det 

bästa av situationen och ändra planeringen av hur valvgjutningen ska gå till vilket de gjort 

genom att ändra körrutten för betongbilarna inne på arbetsplatsen. Ändringen kan antas 

ha påverkat väntetiderna lite men kan i princip anses försumbar. Förändring av 

planeringen var nödvändig för att kunna genomföra momentet och även utfallet 

påverkades lite fanns det inget bättre sätt att lösa det på utan att ändra om i stomtidplanen 

och skjuta upp något av momenten valvgjutning eller plattbärlag. Överlag fungerade den 

sista gjutningen bra och det går att de inblandade fått en vana av momentet, se Figur 16. 
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Figur 16 Uppmätta tider för lossning, väntetid och uppehåll under valvgjutning 3 
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5.3 Kommunikation på arbetsplatsen 

 Allmänt 

Generellt sett fungerar kommunikationen på arbetsplatsen, men ändå är det en av de 

vanligaste underliggande orsakerna till logistikrelaterade förseningar i det här projektet. 

Särskilt har det brustit i den interna kommunikationen inom entreprenörens organisation. 

Detta beror troligen på att en part förlitar sig för mycket på budbärare att framföra 

informationen till rätt person. Det blir en form av tredjepartslösning och involverar en part 

helt i onödan, visst kan det vara så att informationen inte alltid kan komma direkt från 

avsändaren till mottagaren p.g.a. tidsbrist eller liknande svårigheter men det borde trots 

allt vara utgångsläget att det ska fungera så. Om det ska nyttjas mellanhänder för att 

vidarebefordra information borde det genomföras någon form av uppföljning från 

avsändarens sida. I regel är det platschefen på arbetsplatsen som varit avsändare och 

yrkesarbetare ute i produktionen som varit mottagare. Då är det enkelt att förstå varför 

s.k. budbärare används eftersom att arbetsledarna som jobbar nära platschefen även rör 

sig mycket ute bland yrkesarbetarna vilket gör överföring av information mycket enklare, 

i de fall det fungerar vill säga. Som regel har det observerats att det fungerar med denna 

typ av informationskedja ute på byggarbetsplatsen, men några gånger har det brustit och 

då har det trots allt gett förhållandevis stora konsekvenser. Detta gör att det får anses vara 

värt rent ekonomiskt att införa någon form av uppföljning från platschefens sida när det 

är viktig information som ska spridas genom arbetsledarna ut till yrkesarbetarna. I 

praktiken kan det vara småsaker som bara att fråga arbetsledarna eller yrkesarbetarna, vid 

tillfälle, om informationen nått fram för att förvissa sig om att det inte uppstår några 

missförstånd som beror på kommunikationsmissar. 

 Möten 

De möten som har observerats har involverat alla deltagare på ett bra sätt och gett alla 

chansen att komma till tals. Samtidigt har det förmedlats mycket relevant information och 

stämningen har varit lättsam mellan de olika yrkesgrupperna. Att använda möten som ett 

verktyg för att förmedla information är inte bara ett effektivt sätt att se till att rätt 

information når rätt personer utan stärker även samarbetet på byggarbetsplatsen och gör 

att alla känner sig mer involverade i arbetet. Det ger även yrkesarbetarna en förståelse för 

hur det logistiska planeringsarbetet fungerar och vilka aktiviteter som är kritiska i 

stomresningsskedet, t.ex. varför en gjutning måste genomföras en speciell dag för att 

hinna torka ut innan det reses väggar eller varför leveransen av plattbärlag inte kan skjutas 

upp för länge så att nästa gjutning inte blir försenad. 

Motivationen bland yrkesarbetarna att utföra ett bra arbete ökar troligtvis då de känner sig 

involverade i planering och beslut. Nu är det framförallt planeringen av leveranser och 

lossning som har observerats men generellt sett skulle nog byggarbetsplatser fungera 
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bättre om det fanns fler möten som involverar de olika yrkesgrupperna och ger dem en 

chans att diskutera och ta beslut tillsammans.  

5.4 Intervjuer 

Intervjuerna har hållits med de två personer som är huvudansvariga för planeringen av 

projektets leveranser kopplade till stomresningen. De utgör också projektets platsledning. 

Det framgår i intervjuerna att ur deras synpunkt fungerar leveransplaneringen väl och att 

det inte är några större problem i projektet. Detta går att styrkas då projektet ligger i fas 

med den tidplan som upprättats. Trots detta tas det upp flertalet exempel på felaktiga 

leveranser och leveranser som inte kommit i tid eller som har fått ändrats på grund av 

produktionsstörningar. Tidplanen har alltså upprättats på ett sånt sätt att eventuella mindre 

störningar kan hanteras. Det finns dock utrymme för förbättring och kanske skulle de 

glapp som lämnas i tidplanen kunna minskas för att uppnå en effektivisering. 

Det uttrycks från platsledningen att material ska vara på plats i tid för att arbetsmomentet 

ska påbörjas men gärna inte för lång tid innan. Det har dock varit problem med leveranser 

av prefabväggar som inte kommit i rätt tid och som platsledningen inte har full kontroll 

över när de anländer. Då de varit försenade beror det i det här fallet på att leverantören 

inte kunnat leverera men med så pass lång leveranstid och så viktiga byggnadselement 

hade en bättre kommunikation mellan leverantör och entreprenör behövts. Leveransen är 

väldigt viktig då väggarna måste vara satta innan plattbärlagen som ska läggas upp på 

väggarna kan börja läggas. På samma sätt har det hänt att leveranserna med väggar 

kommer för tidigt och varit i vägen för lossningen av andra leveranser. På det stora hela 

fås intrycket att man inte har någon större kontroll över den här leveransen och utelämnas 

åt leverantören.  

Det finns inget direkt system för hanteringen av leveranser utan det byggs mycket på 

kommunikation fram och tillbaka mellan parterna. Detta har som sagt fungerat väl men 

kräver en del improvisation ute på arbetsplatsen och blir beroende av platsledningens 

erfarenhet. I det här fallet så finns det erfarenhet från liknande projekt i ledningen och det 

går då att förutse en del av de behov och svårigheter som kan uppstå.  

I teoriavsnittet har det behandlats att byggbranschen ligger efter andra branscher när det 

kommer till att ta vara på erfarenheter och att använda dem i framtida projekt. För att göra 

detta och uppnå en högre grad av standardisering behöver projekt utvärderas så att 

lärdomar kan dras inför framtiden. I intervjuerna framgår att man vill ha slutmöten för att 

göra just detta. På slutmöten kan man samla inblandade i projektet för att uppnå någon 

form av erfarenhetsåterföring. Dock händer det sällan då det inte anses finnas tid till detta 

då nya projekt ska påbörjas. Detta kan bero på att det kortsiktigt kan vara svårt att motivera 

och att se värdet av att driva den processen. På längre sikt borde det dock vara lönsamt 

för såväl det enskilda företaget, hela värdekedjan och byggbranschen i sin helhet. För att 

uppnå en mer kontrollerad miljö diskuterades det i det här byggprojektet även att använda 

sig av ett byggtält att bygga under. Det är såklart en kostnadsfråga huruvida det är värt 
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den kostnaden men det valdes i alla fall bort. Detta ledde bland annat till att en av 

valvgjutningarna skedde i samband med en hel dags regnande vilket konstaterades vara 

mindre bra för den betongkvalitet som användes.  
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6 Slutsatser och diskussion 

 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser utifrån de frågeställningar som 

har upprättats. Vidare diskuteras metodvalet och den process som har lett fram till 

resultatet. Slutligen ges förslag på framtida studier som kan bygga vidare på resultat och 

tankar från den här studien.  

 

6.1 Slutsatser 

Studien har ämnat undersöka och besvara följande frågeställningar: 

• Hur förhåller sig det verkliga utfallet till det planerade utfallet avseende 
leveransplaneringen i ett byggprojekt? 

• Varför uppstår leveransrelaterade avvikelser i ett specifikt byggprojekt och hur 
hade dessa kunnat hanteras eller undvikas?  

• Vilka konsekvenser får leveransrelaterade avvikelser för de olika parterna i ett 
byggprojekt? 

Syftet har varit att undersöka vilka problem som kan uppstå i ett byggprojekt kopplat till 

leveransplanering och logistik. Vidare har målet varit att utreda varför leveransrelaterade 

avvikelser uppstår och vilka konsekvenser som de får. Ett försök har gjorts på att få ett 

helhetsperspektiv av leveransen från inköp till lossning och montering. Studien har utförts 

genom i huvudsak observationer med efterföljande kompletterande intervjuer.  

 Verkligt utfall i förhållande till planeringen 

Det verkliga utfallet stämmer de allra flesta gånger överens med det planerade utfallet 

visar studien. De gånger det verkliga utfallet avviker från planeringen hade avvikelsen i 

regel kunnat undvikas genom förebyggande åtgärder från antingen entreprenören eller 

leverantören. I de fall avvikelsen inte kunnat undvikas genom åtgärder från entreprenören 

kan inga brister i planeringen ligga till grund för problemen. Planeringsarbetet saknar 

egentligen en tydlig struktur och det finns inga specifika hjälpmedel i form av mjukvara 

eller liknande avsedda för att hantera leveransplaneringen på byggarbetsplatsen. 
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Leveransplaneringen bygger i regel på tidplaner som upprättats i ett tidigt skede av 

produktionen eller ibland ännu tidigare i byggprocessen. Planeringen utförs i regel av 

personer med lång erfarenhet av att leda byggprojekt och att hantera leveranser. Eftersom 

att det verkliga utfallet de flesta gånger stämmer överens med planeringen får 

planeringsarbetet anses fungera. Studien identifierar personernas långa erfarenhet och 

samarbete som framgångsfaktorer i det logistiska arbetet.  

 Orsaker till leveransrelaterade avvikelser 

Studien visar att de avvikelser som skett under observationstiden alla har berott på olika 

typer av kommunikationsbrister och missförstånd, med undantag från de avvikelser som 

skett som en följd av kapacitetsproblem att tillverka och leverera prefab-väggar hos 

prefab-leverantören. Slutsatserna blir följaktligen att de avvikelser som skett inte i 

förstahand beror på brister i planeringen utan på kommunikationsbrister som sker i ett 

senare skede, ofta i anslutning till leveransen. Dessa avvikelser hade kunnat undvikas 

genom mer kontinuerlig kommunikation mellan entreprenör och leverantör inför en 

leverans samt bättre uppföljning av hur kommunikationen fungerar internt på 

arbetsplatsen. Vilket i praktiken innebär att platsledningen följer upp och kontrollerar att 

informationen nått ut till de personer den ska ha nått ut till innan en leverans. 

Uppföljningen blir särskilt viktig om uppgiften att förmedla information delegerats vidare 

och på så sätt lagt till ytterligare ett steg i informationskedjan. Slutligen bör även 

kommunikationen mellan platschef och ansvarig person hos leverantören vara tydligare i 

samband med leveranser och det ansvaret delar de båda parterna. 

 Konsekvenser av leveransrelaterade avvikelser 

Studien visar på att konsekvensen av leveransrelaterade avvikelser i det studerade 

momentet valvgjutning är en ökning av icke-värdeskapande aktiviteter. Dessa är i första 

hand väntan och uppehåll i produktionen. Dels har det observerats väntetider för 

leverantören då den förväntade lossningstiden inte upprätthålls. Väntetid och uppehåll i 

produktionen har förekommit då leveranser inte ankommit vid förväntad tidpunkt. 

Empirin visar på att dessa icke-värdeskapande aktiviteter utgör en förhållandevis stor del 

av tiden som momentet pågår under. Trots detta är åsikten från de involverade i 

planeringen av projektet att leveranserna har fungerat väldigt bra och den uppsatta 

tidplanen efterföljs väl. Det är därför svårt att säga att det blir några större konsekvenser 

för projektet i sin helhet när det kommer till tidsplanering och planerad totalkostnad. 

Däremot visar det på en viss ineffektivitet inom det studerade projektet och som teorin 

fastställer finns i stora delar av byggbranschen och som delvis hade kunnat förbättrats.  

Den andra studerade leveransen plattbärlag visar på en något ökad kostnad som en 

konsekvens av beslut i leveransplaneringen. Den ökade kostnaden beror på 

förseningsavgifter som gäller om lossningen tar längre tid än vad som är fastställt i avtalet 

mellan leverantör och entreprenör. Den ökade kostnaden hade kunnat undvikas med bättre 
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hänsyn till att momentet tar längre tid vid de första leveranserna på grund av ovana hos 

de inblandade. I det här momentet observerades även icke-värdeskapande aktiviteter som 

väntan som en konsekvens. Detta då kranen som skulle nyttjas till lossningen var 

felplacerad och de inblandade tvingades vänta på att den skulle placeras på rätt position. 

Den ekonomiska konsekvensen blir utöver förseningsavgifterna produktionsbortfall för 

entreprenören.  

6.2  Metodkritik 

För att kunna bedöma studiens validitet och reliabilitet måste studien utsättas för 

metodkritik. Studien har utförts som en fallstudie på ett enda projekt. Svagheten i detta 

blir därmed att det är svårt att dra generella slutsatser för byggbranschen i stort. Fördelen 

anses vara att projektet kan studeras på ett större djup och därmed fås en förståelse för alla 

de detaljer som är viktiga för en välfungerande logistik. För att kunna dra generella 

slutsatser får istället tidigare utförda studier och teorier användas som referenser.  

Studien bygger till stor del på observationer som har utförts under en längre tid och 

studerat ett fåtal moment. Observationer är en naturlig del av en fallstudie och har gett en 

stor insikt i de processer som påverkas av leveransplaneringen på projektet. Risken med 

observationer är att observatörerna drar egna slutsatser som inte nödvändigtvis stämmer. 

För att undvika detta har i denna studien observatörerna löpande ställt frågor till de 

inblandade i projektet för att få en förståelse för de processer som iakttas. I slutet av 

observationsperioden har intervjuer utförts för att delge den bild som de ansvariga för 

planeringen i projektet har. Fördelen med observationer är att det finns en större möjlighet 

att se händelser som inte hade tagits upp i en intervju och att kunna betrakta en process 

utifrån. En alternativ metod i den här studien hade kunnat vara att till en större del basera 

den på intervjuer. Då hade det kanske kunnat tas tillvara på de inblandades erfarenheter 

till en högre grad. Däremot hade det exempelvis varit svårare att få en faktisk uppfattning 

om hur lång tid som upptas av väntan i ett av de studerade momenten.     

Det är svårt att bevisa validiteten i en fallstudie som den här. Detta då mycket av 

slutsatserna bygger på egna tolkningar. Det som eftersöks i den här studien är dock mer 

en förståelse än något annat och då är validitetsproblemet inte lika stort som i en helt 

kvantitativ studie. För att nå en god validitet används triangulering vilket innebär att flera 

olika källor och metoder används. I den här studien har observationer av både ett 

kvalitativt och kvantitativt synsätt utförts. Dessa har kombinerats med intervjuer och en 

litteraturstudie vilket tillsammans ger studien en trovärdighet. Reliabiliteten är också svår 

att bedöma i en i huvudsak kvalitativ undersökning. God reliabilitet handlar om att studien 

ska vara upprepbar och ge liknande resultat vid en ny studie. Det är dock troligt att en 

fallstudie ger olika resultat vid olika tillfällen.  
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6.3 Framtida studier 

I det här projektet har inga logistiska hjälpmedel använts. Leveransplaneringen och 

hanteringen bygger istället till stor del på den erfarenhet som platsledningen besitter. Det 

är svårt att säga huruvida det logistiska arbetet skulle fungera bättre med hjälp av speciell 

mjukvara eller en tydligare struktur på planeringen. Genom att titta på ett jämförbart 

företag som använder sig av logistiska hjälpmedel eller tredjepartslösningar och utföra en 

fallstudie på en av deras arbetsplatser skulle resultatet kunna jämföras med resultatet i 

denna studie för att få en uppfattning av vad som egentligen är bäst ur ett ekonomiskt och 

tidsplaneringsmässigt perspektiv. 

Alternativa vidare studier kan vara att utföra fallstudier på företag och projekt där 

förutsättningar på andra sätt skiljer sig åt. Särskilt intressanta förutsättningar skulle kunna 

vara storleken på företaget och projektet, samt de fysiska förutsättningarna i form av 

kringliggande bebyggelse och utrymme på arbetsplatsen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Stomtidplan 
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Bilaga 2 – Observationsprotokoll 
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Bilaga 3 - Intervjumall 

Bakgrund och erfarenheter hos intervjupersonen 

• Vilka olika yrkesroller har du haft inom byggbranschen? 

 

• Hur länge har du varit verksam i de olika rollerna? 

 

• Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter i din nuvarande roll? 

 

• Vad innebär logistik för dig? 

 

• Anser du att du arbetar med logistik på byggarbetsplatsen i ditt dagliga arbete? 

Leveransplanering 

• Vad innebär leveransplanering för dig som arbetsledare/platschef? 

 

• På vilket sätt arbetar du med leveransplanering? 

 

• Hur mycket tid uppskattar du att du lägger på arbete med leveransplanering? 

 

Logistiken på det studerade projektet 

• Vilka svårigheter anser du att det finns i det här projektet kopplat till leveranser 

och logistik? 

 

• Vem ansvarar för att ta emot leveranser på det här projektet? 

 

 

• Händer det att leveranser är felaktiga? 

 

o Hur hanterar du en felaktig leverans? 

 

• Händer det att leveranser blir försenade? 

 

o Hur hanterar du en försenad leverans? 

 

• Hur upplever du att det fungerar med lossning av leveranser på det projektet? 

 

• Hur många yrkesarbetare avbryter sina ordinarie arbetsuppgifter för att arbeta 

med lossning av leveranser? 

 

o Tas det hänsyn till arbete med lossning när du arbetar med tidsplaner för 

de olika momenten i projektet? 
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• Vad tror du hade kunnat förbättrats med leveranser och logistik på det här 

projektet? 

 

o Utvärderas ett projekt i efterhand för att dra lärdomar inför framtiden? 

 

 

 

 

 


