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Sammanfattning 
 
Inom byggbranschen är kommunikation och informationsspridning en viktig del för att ett 
byggprojekt ska fortskrida och minimera missförstånd och onödigt arbete. Leveransplanen 
som har framtagits till byggprojektet är en informationsrik plan gällande leveranser och har en 
betydande roll för byggprojektet. Dock förekommer brister gällande informationsspridningen 
kring leveransplanen hos Skanska AB distrikt Östergötland, hädanefter kallat Skanska. De 
brister som förekommer är att informationsspridningen mellan Skanskas inköpare, 
produktionschef, produktionsledare, underentreprenörer och leverantörer inte fungerar 
optimalt. Studiens mål är att försöka identifiera dessa brister och ge förbättringsförslag kring 
informationsspridningen gällande leveransplanen.  
 
De metoder som har använts för att uppnå målet i studien är observation, intervjuer och en 
gruppdiskussion. Dessa metoder har genomförts för att få fram information om hur de berörda 
parterna tycker att informationsspridningen fungerar i dagsläget, hur de vill att den ska 
förbättras samt vad som kan vara applicerbart hos Skanska. Den information som framkom 
från de metoder som använts har gjort att brister kunnat identifieras och förslag på 
förbättringar har framkommit. 
 
Från den observation som gjorts framkom det hur framtagningen av leveransplanen går till i 
nuläget. Det identifierades sju steg i framtagningen av leveransplanen som sedan låg till grund 
för de intervjufrågor som skapades. Utifrån intervjuerna framkom det att det i dagsläget finns 
vissa brister i informationsspridningen samt vad som kan förbättras. Det identifierades sex 
olika förbättringsförslag till Skanska, att underentreprenörer blir mer involverade i 
arkitektfasen, införa möten mellan produktionsledare och inköpare, bättre protokollföring 
gällande förändringar, nämna leveranssättet vid kontraktsskrivning, skapa rutiner för 
kommunikation och skapa rutiner gällande packning av leveranser. Dessa förbättringsförslag 
presenterades under gruppdiskussionen och en diskussion fördes om vilka förbättringsförslag 
som var genomförbara på Skanska. 
 
De förbättringsförslag som var genomförbara var att Skanska bör införa möten, ta fram 
tydliga riktlinjer för hur leverantörer bör paketera sitt material, bli bättre på att protokollföra 
vad som sägs under möten och använda mellanlagring mer utbrett. Dessa är de 
förbättringsförslag som rekommenderas att genomföra för att förbättra 
informationsspridningen mellan inköpare, produktionschef, produktionsledare, 
underentreprenörer och leverantörer.  
 
 
 
  



Abstract 
 
In the construction industry, communication and the distribution of information plays an 
important role so that a construction project could proceed and to minimize 
misunderstandings and unnecessary work. The delivery schedule that has been developed for 
the construction project is an information plan regarding deliveries and has a significant role 
in the construction project. However, there are shortcomings regarding the distribution of 
information about the delivery schedule of Skanska AB District Östergötland, hereinafter 
referred to as Skanska. The deficits are the distribution of information among Skanska's 
purchasing, production, subcontractors and suppliers are not functioning optimally. The 
study's goal is to try to identify these gaps and provide suggestions for improvement 
regarding the distribution of information regarding the delivery schedule.    
 
The methods that were used to achieve the goal of this study were an observation, interviews 
and a group discussion. These methods have been conducted to obtain information on how the 
parties think that the dissemination of information works in the current situation, how they 
want it to be improved and what could be applicable at Skanska. The information that was 
received from these methods led to an identification regarding shortcomings suggestions for 
improvement has emerged. 
 
The observation revealed how the development of the delivery plan is working at the moment 
at Skanska. The observation identified seven stages in the development of the supply plan, 
which then formed the basis of the interview questions was created. The interviews revealed 
that in the present situation there are some deficiencies in the distribution of information, and 
what could be improved. It identified six different proposals for improvements to Skanska, 
the subcontractors become more involved in the architectural phase, introducing meetings 
between production managers and purchasers, better record-keeping force changes, mention 
mode of delivery at the contract signing, creating procedures for communication and creating 
procedures applicable packing of supplies. These improvement proposals presented during the 
group discussion and a discussion was held on what improvement proposals were feasible at 
Skanska. 
 
The improvement proposals that were feasible was that Skanska should introduce meetings, 
develop clear guidelines on how suppliers should package their material, be better to write 
down what is said during meetings and use storing more. These are the proposed 
improvements recommended to implement to improve the dissemination of information 
among buyers, production, production, subcontractors and suppliers. 
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1.  Inledning 
 
Nedan följer en problembeskrivning av examensarbetet. 
 

1.1 Företagsbeskrivning  

 
Skanska AB är ett internationellt byggföretag som startades 1887 och är stationerat i flera 
olika delar av världen (Skanska, 2016a). Skanska AB Sverige är uppdelat i fyra grenar, bygg- 
och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell utveckling samt 
infrastrukturutveckling. Skanska AB Sverige är även uppdelat i olika distrikt runt om i 
Sverige. I detta examensarbete kommer fokus ligga på bygg- och anläggningsverksamheten 
vid Skanska AB distrikt Östergötland. Bygg- och anläggningsverksamheten är den största 
grenen inom Skanska AB Sverige där verksamheten består av husbyggande, väg- och 
anläggning samt asfalt och betong. Den del i byggprocessen som fokus kommer ligga på i 
examensarbetet är leveransplanen, som i Skanska AB hanteras av inköpsavdelningen 
(Skanska, 2016b). 
 

1.2 Problembeskrivning 

 
I dagens samhälle byggs det mer än någonsin och därmed ökar leveranser av byggmaterial till 
byggarbetsplatser i Sverige. Vid en byggarbetsplats finns det ofta ett begränsat utrymme för 
att kunna ta emot leveranser. Detta kan göra att det blir svårt att planera och styra 
leveranserna vilket också Skanska AB distrikt Östergötland (hädanefter Skanska) upplever är 
problematiskt. 
 
På byggarbetsplatser i Sverige finns det oftast en leveransplan som varje projekt anpassar sig 
efter. Syftet med leveransplanen är att säkerställa att byggarbetarna får rätt material vid rätt 
tidpunkt för hela byggprojektet. Leveransplanen är en plan som innehåller alla aktiviteter som 
kommer att utföras på ett byggprojekt av leverantörer och underentreprenörer. Det är viktigt 
att framtagningen av en leveransplan utförs noggrant, eftersom det material som inköparen 
har beställt inte får bli försenat då det kan skapa störningar i projektet. Leveransplanen är 
uppbyggd av två olika planer, inköpsplanen och arbetsplanen. Framtagningen av en 
leveransplan sker först i grova drag anpassat efter byggprojektets tidplan. Tidplanen är en 
plan för när alla aktiviteter ska utföras i ett byggprojekt. Leveransplanen uppdateras utefter de 
aktiviteter som finns i tidplanen och inköpen görs därefter. 
 
På Skanska är det den inköpsansvariga på ett byggprojekt som sköter framtagningen av 
leveransplanen till ett specifikt projekt. En inköpare utformar leveransplanen på olika sätt 
utefter om leveransen är en materialleverans eller en tjänst av underentreprenör. Planering och 
styrning av leveranser hos Skanska uppfattas som problematiskt eftersom det är många olika 
parter som är inblandade. Den främsta anledningen till att brister i leveransplanen existerar är 
för att informationsspridningen om och kring den ofta inte är tillräcklig. Det gäller 
spridningen av information mellan Skanskas inköpare, produktionschef, underentreprenörer, 
leverantörer samt produktionsledaren på det aktuella byggprojektet. Att underlätta för att 
leveranser utförs på ett smidigt sätt är något som Skanska eftersträvar vid framtagning av en 
leveransplan. Under tiden en leveransplan framställs kan det vara svårt att se de förändringar 
som behöver göras, främst för att det inte finns tid. För att underlätta framtagningen kan det 
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därför vara bra att öka förståelsen för hur framtagningen av leveransplanen går till hos 
Skanska samt hur informationen sprids. 
 
Främsta anledningarna till att en bra plan behöver utformas när det gäller både leveranser och 
övriga planer inför ett byggprojekt är att: 
 

•  Beställarens tidskrav ska kunna uppfyllas 
•  Projektet ska kunna uppnå god ekonomi och rätt kvalitet 
•  Skapa god arbetsmiljö 
•  Minska mängden störningar  
•  Vara underlag för anskaffning av resurser till bygget 
•  Vara underlag för styrningen av byggandet (Nordstrand 2008, p.181) 

 
De punkter som Nordstrand (2008) tar upp är grundläggande för ett traditionellt byggprojekt 
vilket också Skanska följer. Om någon av de ovanstående punkterna skulle fallera eller skötas 
mindre bra kan det resultera i problem så som förseningar. Inom byggbranschen följs inte 
alltid dessa punkter vilket tyder på att det är viktigt att ha en förståelse för hur viktig planering 
är. Om flera av punkterna ovan förbättras i framtagningen av leveransplanen kan det ha en 
positiv påverkan på leveransplanen. 
 

1.3 Mål 

 
Målet med studien är att identifiera hur informationsspridningen kring leveransplanen utförs 
på Skanska samt att föreslå förbättringsförslag gällande hur informationsspridningen utförs. 
 

1.4 Syfte 

 
Syftet med studien är att med hjälp av föreslagna förbättringar gällande 
informationsspridningen kring leveransplanen minska missförstånd och därmed reducera fel 
vid leveranser och tjänster till byggprojekt hos Skanska. 
 

1.5 Frågeställningar  

 
Nedan presenteras de frågeställningar som ska besvaras under examensarbetet.  
 
Fråga 1: 
Vilka moment ingår i framtagandet av leveransplanen hos Skanska och hur fungerar 
informationsspridningen kring den i nuläget? 
 
Fråga 2: 
Hur vill inköpare, produktionschef, produktionsledare, underentreprenör och leverantör att 
informationsspridningen kring leveransplaneringsprocessen ska utformas? 
 
Fråga 3: 
Vilka åtgärder kan vidtas för att underlätta informationsspridningen kring leveransplanen för 
inköpare, produktionschef, produktionsledare, underentreprenör och leverantör? 
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1.6 Avgränsningar 

 
Studien avgränsar sig till att enbart studera Skanska AB distrikt Östergötland och i och med 
det är studien inte generell för hela Skanska AB. Studien behandlar enbart leveransplanen och 
informationsspridningen kring leveransplanen. Den genomförs utifrån ett inköpsperspektiv då 
det är inköparen på Skanska som framställer leveransplanen. Det kommer inte göras en 
utvärdering av hela planeringsprocessen vilket innebär att fokus kommer främst ligga på 
projekteringsfasen. Projekteringsfasen innebär att kalkyler tas fram samt att beslut tas 
gällande byggprojektet. Studien kommer inte ta hänsyn till eventuella kostnader som kan 
tillkomma i samband med de presenterade åtgärderna.  
 

1.7 Rapportstruktur 

 
Kapitlet 2 beskriver vilka metoder som valts för att på bästa sätt kunna uppnå studiens syfte 
och mål. Kapitel 2 innehåller även tillvägagångssättet samt vetenskaplig trovärdighet. 
 
De vetenskapliga teorier som applicerats på denna studie presenteras i kapitel 3 där det inleds 
med byggprocessen följt av planering och kommunikation. Datan som samlats in under 
studiens gång presenteras i kapitel 4 och är uppdelat efter de tre frågeställningar som finns.  
Dessa tre frågeställningar är sedan uppdelade i resultat och analys. En analys om hur 
förbättringsåtgärder har framkommit förs sedan i kapitel 5. det förs även en diskussion kring 
tidigare studier som berört detta ämne samt hur resultatet påverkar de samhälleliga och etiska 
aspekterna. 
 
I kapitel 6 presenteras de slutsatser som kan dras av studien samt vilka rekommendationer 
som kan ges till Skanska.  
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2. Metod 
 
Kapitlet nedan presenterar de metoder som användes vid datainsamling. De metoder som 
beskrivs är intervju, fokusgrupp och observation, för att läsaren ska få en inblick i de valda 
metoderna.  
 

2.1 Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder 

 
Inom forskning finns det två huvudansatser, kvalitativ och kvantitativ. Den kvantitativa 
ansatsen innebär att det görs en undersökning där resultatet är mätbart. För att en metod ska 
vara kvantitativ måste det finnas någon form av rangordningsmått som ligger till grund för 
resultatet (Andersen, 1990). 
 
Det som skiljer en kvalitativ ansats och en kvantitativ åt är att i den kvalitativa ansatsen består 
varje fenomen av helt unika faktorer vilket betyder att de inte går att mäta (Andersen, 1990). I 
en kvalitativ ansats används olika metoder för att få fram det som är relevant för syftet. De 
metoder som oftast används är intervjuer och observationer. Den kvalitativa ansatsen används 
också när personers beteenden ska analyseras på olika sätt, som sedan resulterar i en tydligare 
bild över problemet som studeras (Corbin & Strauss, 2015). 
 
I en kvalitativ undersökning finns det några steg som kan vara viktiga att ta hänsyn till där 
steg 1 handlar om att ta fram vad det är som ska undersökas. När första steget är avklarat är 
det dags att gå vidare till steg 2, att hitta de personer som skulle kunna vara relevanta för den 
studie som ska göras. Steg 3 innefattar insamling av data där exempelvis metoden intervju 
kan används. I steg 4 ska det göras en tolkning av den data som har samlats in i studien. I 
steget efter, steg 5, ska arbetet kring studien starta och under denna arbetsgång kan även 
frågeställningarna behöva specificeras. Ytterligare insamlad data kan behövas för att studien 
ska kunna fortgå. I steg 6 bör tillräckligt med data finnas för att arbetet kring studiens resultat 
och slutsatser ska kunna påbörjas (Bryman, 2002). 
 

2.1.1  Intervjumetodik 

 
Meyers & Newman (2006) hävdar att intervju är den mest använda metoden inom kvalitativ 
forskning. Intervjun kan vara uppbyggd på olika sätt, antingen är intervjun strukturerad eller 
så är den semi-strukturerad till ostrukturerad (Meyers & Newman, 2006). Det finns olika 
grader av struktur inom intervjumetodik från hög struktur till låg struktur. Struktur kan 
förklaras som att hålla ordning under en intervju, en strukturerad intervju har en hög struktur 
där en speciell ordning av struktur följs medan en ostrukturerad intervju har en låg struktur 
där intervjuaren kan ställa frågor mer fritt. De olika typerna av intervjuer ger olika typer av 
data vilket kan leda till olika resultat och slutsatser. För att kunna skilja på vilken 
intervjumetodik som ska användas i ett specifikt sammanhang är det viktigt att veta vilken 
information som kan användas till sammanhanget. (Lantz, 2013). 
 
Vad som gör att intervju är en frekvent använd metod inom kvalitativa studier är dess 
flexibilitet, att den som intervjuar kan anpassa sin metod genom en strukturerad eller en 
ostrukturerad intervju. En strukturerad intervju innebär att respondenten får ett begränsat antal 
intervjufrågor som måste följas. Det finns inget utrymme för att lägga till frågor eller att den 
personen som blir intervjuad talar om annat än om det utvalda ämnet. Frågorna i 
intervjuschemat är specifika och det ska inte finnas rum för att tolka frågorna av varje enskild 
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individ som blir intervjuad. Frågorna kan vara uttryckta så att svaren bör vara ja eller nej, 
detta för att underlätta att inga tolkningar kan ske. Detta kan ses som en nackdel då viktig 
information kan missas. Om det finns flera som intervjuar i en strukturerad intervju är det 
viktigt att de som intervjuar är konsekventa i hur de ställer frågor och hur de registrerar svar. 
Om denna konsekvens inte finns kan variationen i svaren bli för stor och resultatet blir då inte 
lika trovärdigt (Bryman & Bell, 2003). En fördel med denna typ av metod är att det går att 
intervjua ett stort antal personer under relativt kort tid. Detta kan var bra när det ska ske 
statistiska analyser om vad ett visst antal personer tycker om ett specifikt ämne. En nackdel 
med strukturerad intervjumetodik är att den inte är speciellt flexibel och inte tillåter att 
intervjuaren kan ställa nya frågor som väcker intresse hos den som blir intervjuad (Jacobsen, 
1993). 
 
I en ostrukturerad intervju, även kallad kvalitativ intervjumetodik, är det av intresse att få 
fram svar ur den intervjuades synvinkel. Den ostrukturerade intervjun har en karaktär likt en 
konversation eftersom frågorna är av öppen karaktär. Intervjuaren kan ställa nya frågor eller 
komma med mer utvecklande frågor och ingen exakt guide med intervjufrågor behöver följas. 
För att kunna se saker ur den intervjuades synvinkel bör frågorna ställas på ett sådant sätt att 
svaren blir detaljrika och djupa. För att kunna nå all den rikedom som finns i den intervjuades 
svar bör intervjuer ske flera gånger. Om intervjuaren vill få ut svar om ett specifikt ämne är 
det fördelaktigt att intervjua flera olika personer för att få den detaljrikedom som efterfrågas. 
Den ostrukturerade intervjumetoden innebär att det inte behöver finnas färdiga frågor från 
början utan frågorna kan utformas allteftersom intervjun pågår. Ostrukturerad intervjumetod 
kan även skapa en ökad förståelse för ämnet (Bryman & Bell, 2003). 
 
Ytterligare en intervjuform är den halv-strukturerade varianten, även kallad semi-strukturerad 
intervju, som är en intervjuform som används då intervjuaren vill söka kunskap och förståelse 
för hur ett fenomen fungerar, exempelvis hur någon har utfört ett arbete. Det är fördelaktigt 
att använda sig av denna intervjumetodik när flera personer ska intervjuas om samma tema. 
Det finns specifika frågor som intervjuaren vill få svar på som sker i en bestämd följd. Dock 
finns det utrymme för intervjuaren att ställa frågor under tiden som gör intervjun mer öppen 
(Lantz, 2013). Att intervjuaren kan ställa frågor under tiden ger också den intervjuade 
möjligheten att få ett stort utrymme i hur den besvarar frågorna. Om fler personer ska 
intervjuas gällande samma tema är det viktigt att ha samma frågeföljd förberedd. Med samma 
frågeföljd blir strukturen för intervjuerna mer lika samt att intervjuaren kan styra intervjuerna 
på samma villkor. Dock är detta inget som gör att intervjuaren inte kan ställa frågor som 
uppkommer under intervjun. På så sätt upplevs denna intervjumetodik också som flexibel 
vilket är av stor vikt i kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell, 2003). 
 

Vid en kvalitativ intervju läggs större tyngd på respondentens perspektiv än vid en 
strukturerad intervju. Den som intervjuar vill ha svar som är rik på information och som är lätt 
att transkribera. För att kunna få ett användbart resultat är det viktigt att göra ett bra arbete 
efter intervjun. I vissa fall kan anteckningar föras gällande hur intervjun kändes, var 
stämningen nervös eller flöt samtalet på bra? Var ägde intervjun rum, andra känslor om hur 
intervjun fungerade samt hur den var uppbyggd är också faktorer som kan antecknas. Detta 
kan utföras för att inte missa viktiga detaljer om hur intervjun gick till (Bryman & Bell, 
2003). 
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2.1.2  Observation 

För att skapa en förståelse för hur ett företag eller en person arbetar behövs mer än bara 
intervjuer. Om endast intervjuer används kan viktiga detaljer i hur arbetet fungerar missas, 
främst för att personen i fråga inte vet själv att vissa saker utförs i arbetet. Den främsta 
fördelen med att göra observationer är att saker som sker omedvetet av de som blir 
observerade, upptäcks och kan analyseras (Richards & Morse, 2013). 

Det finns två olika typer av observationer som kan användas i en studie, strukturerad eller 
ostrukturerad observation. I en strukturerad observation bestäms på förhand de beteenden och 
situationer som ska observeras. För detta krävs ett väl specificerat problem som ska 
struktureras. Vid själva utförandet av observationen prickas de beteende och de situationer av 
som innan har listats och ordningen dokumenteras (Patel & Davidson, 2011). 
 
Ostrukturerade observationer används ofta vid studier av outforskade områden. 
Observationerna används då för att samla in så mycket information som möjligt kring ett 
problem och ett specifikt syfte (Olsson & Sörensen, 2011). Gällande ostrukturerade 
observationer finns inget förbestämt schema utan metoden bygger på att så mycket som 
möjligt ska registreras. När registrering av observationen sker är det fördelaktigt att skriva ner 
viktiga nyckelord för att underlätta bearbetningen av informationen vid ett senare tillfälle 
(Patel & Davidson, 2011). 
 
I de båda metoderna krävs en god förberedelse, både empirisk och teoretiskt gällande det 
problemområde som undersöks eftersom den kunskap som samlats in kan sedan användas för 
att ta reda på vilka personer som är lämpliga att observera (Patel & Davidson, 2011). Det 
finns tre viktiga frågor som bör beaktas oavsett vilken metod som väljs: 
 

•  Vad ska observeras? 
•  Hur ska observationerna registreras? 
•  Hur ska observatörerna förhålla sig vid observationstillfällena? (Olsson & Sörensen, 

2011) 
 
Med hjälp av observationer kan de uppsatta förväntningarna nås, dock ligger en noggrann 
planering till grund och för att säkerställa att informationen samlas in på ett systematiskt sätt. 
Detta innebär att kunskap om observationsteknik bör eftersökas innan observationen samt att 
en noggrann analys bör göras av det resultat som observatörerna har fått (Olsson & Sörensen, 
2011).  
 
Under observationerna bör ytterligare ställningstaganden göras, om observatören ska vara 
deltagande eller icke-deltagande samt om de ska vara okända eller inte för de observerade. Är 
observatören deltagande, är personen närvarande och deltar i arbetet som observationen avser 
och blir då som en extra person i observationen. Ska observatören också vara känd under 
observationen är det viktigt att försäkra sig om alla berördas samtycke till detta. Det är också 
viktigt att personen som är känd för de deltagande förhåller sig opartisk (Patel & Davidson, 
2011). En nackdel som brukar associeras med deltagande observation är att det naturliga 
beteendet störs likt Hawthorneeffekten (Ashkar & Jansson, 2014), att det naturliga beteendet 
störs kan dock förhindras om den deltagande observatören är okänd. Ytterligare en nackdel 
med att ha en deltagande observatör är att observatören kanske inte hinner med att skriva ner 
viktiga nyckelord. Är observatören dock okänd för de deltagande personerna kan det medföra 
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en del etiska problem. De etiska problemen kan vara om det är rätt att låta observatören delta 
utan gruppens samtycke eller om informationen som fås under observationen på något sätt 
kan skada gruppen (Patel & Davidson, 2011). 
 
Vid icke-deltagande observationer gäller samma regler om observatören ska vara känd, att 
observatören ska få ett samtyckte från gruppen gällande acceptans. När observationen är 
igång är observatörens roll definierad och personen ska sedan hålla sig utanför det aktuella 
händelseförloppet. Till en början under förloppet kan observatören dock komma att påverka 
gruppens beteende på grund av dennes närvaro men när gruppen vant sig kommer troligtvis 
deras beteende återgå till det normala. Är den icke-deltagande observatören okänd kan det 
påverka observationen negativt då placering av observatör, där en observation kan ske utan att 
det märks är svår att hitta (Patel & Davidson, 2011). 
 

2.1.3  Fokusgrupp 

 
Ytterligare en metod som kan användas i kvalitativa studier är fokusgrupp, som är en form av 
gruppdiskussion (Bibik et al, 2003). Fokusgrupp skulle kunna ses som en form av intervju fast 
det istället sker i en grupp. Gruppen kan bestå av mellan tre till tolv personer i kvalitativa 
studier (Barbour & Kitzinger, 1999). Syftet med att använda sig av fokusgrupper är att få 
tillgång till kvalitativa data (Hylander, 1998). I fokusgrupper kan de personer som intervjuas 
diskutera problem och sedan jämföra dessa med problem som andra upplever. Personerna kan 
även gå djupare in på ämnet som undersöks och mer realistiska svar kan fås fram jämfört med 
en intervju som består av en person (Bryman & Bell, 2003).  
 
Genom att använda sig av fokusgrupper får ledaren av den en bättre kontakt med de personer 
som deltar, genom att en förståelse över hur personerna tänker inom ett specifikt ämne 
utvecklas. Metoden handlar också om att värdefull kunskap kan diskuteras fram. Metoden kan 
användas i olika stadier i en studie, exempelvis i den inledande fasen där en kartläggning först 
sker av ett problem, där personer sedan kan diskutera kartläggningen. Fokusgrupper kan även 
användas i ett senare skede där en kartläggning av en processutvärdering kan göras, där 
identifiering och förståelse för effekter tas fram (Ahrne & Svensson, 2011). 
 
Fördelen med att ha en form av fokusgrupp är enligt Halkier (2010) att deltagarna får chansen 
att uttrycka sitt perspektiv som kan vara en viktig del i fortsatt arbete. Halkier (2010) menar 
att fokusgrupper inte bör användas för att få fram en enskild persons perspektiv, detta på 
grund av att den enskilda personen inte uttalar sig själv lika mycket som vid en intervju. När 
diskussioner utförs menar Ahrne & Svensson (2011) att de som är involverade kompletterar 
varandra i diskussionen, vilket kan medföra att annan värdefull kunskap kan framgå.  
 
För att personen som håller i fokusgruppen ska få ut värdefull information ligger en noggrann 
planering till grund. En grundlig planering innebär att det exempelvis ska finnas 
diskussionsfrågor. Det bör även finnas en bra förklaring till hur fokusgruppen kommer att 
vara upplagd samt hur ledaren ska agera. Under diskussionen är det också viktigt att personen 
som håller i fokusgruppen, tillåter deltagarna diskutera fritt och även tillåter alla vara med i 
diskussionen (Ahrne & Svensson, 2011). 
 
Efter att diskussionen är genomförd ska den insamlade datan analyseras utifrån vad som har 
framkommit under diskussionen. Vid analys av datan är det viktigt att inte sammanställa varje 
enskild persons svar utan att ett helhetsperspektiv bildas och genom det sedan dra slutsatser 
(Kitzinger, 1995). För att analysen ska kunna bli bra kan en inspelning av diskussion vara att 
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föredra då diskussionen kan spelas upp igen. När analysen utförs är det viktigt att koppla 
fokusgruppen till syftet och att diskussionen sedan bearbetas grundligt för att hitta relevant 
information (Ahrne & Svensson, 2011). 
 

2.1.4  Analys 

 
Analysen av den insamlade datan behöver göras på ett systematiskt sätt så att ett resultat som 
är användbart för studien framkommer (Fejes & Thornborg, 2015). När analys av data sker är 
det viktigt att en jämförelse mellan skillnader och likheter kring data görs så att en helhetsbild 
växer fram. En bredare förståelse för ämnet kommer genom jämförelser växa fram vilket 
leder till att fler perspektiv ses över (Larsson, 1986). Det finns tre arbetssätt som kan 
användas i den kvalitativa analysen: att sortera, att reducera och att argumentera. Det är 
viktigt att sortera det resultat som fås fram för att sedan kunna sålla och ta bort material som 
inte går att använda. Det är även viktigt att kunna argumentera för analysen till studien och 
jämföra med teori för att kunna stärka sina argument. I kvalitativ forskning sker det tolkningar 
av det material som framkommit och det är viktigt att tolkningarna är valida för att på så sätt 
få ett trovärdigt resultat (Ahrne & Svensson, 2015). 
 
Kvale (2014) har arbetat fram fem olika huvudmetoder för hur en kvalitativ analys kan gå till: 
meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ strukturering, meningstolkning och 
ad-hoc-metoder. Meningskoncentrering innebär främst att det material som har samlats in ska 
omformuleras till färre ord. Koncentreringen går också ut på att få fram en kärna i datan som 
har samlats in, det kan vara en eller flera kärnfulla formuleringar. Meningskategorisering 
användas för att få fram likheter och skillnader med hjälp av intervjuer, observationer och 
fokusgrupper. Detta för att få bort den stora massan av text och kategorisera det som är viktigt 
för just denna studie. Dessa ska kategoriseras på så sätt att det blir lätt att få fram vad studien 
ska visa utifrån syftet. Narrativ strukturering ska vara mer berättande genom att materialet 
struktureras och skapar en sammanhängande berättelse av flera olika personers upplevelser.  
Meningstolkning används bäst när det ska ske en analys av en viss del av materialet. Den 
delen av materialet tolkas och analyseras mer djupgående än det övriga materialet. Den 
avslutande huvudmetoden kallas ad-hoc och fungerar så att den som analyserar väljer två eller 
flera huvudmetoder och kombinerar dessa med varandra för att få en så bra analysmetod som 
möjligt. Det går bra att under hela arbetet kring analysen växla mellan huvudmetoderna och 
inte endast fokusera på några få (Fejes & Thornborg, 2015).  
 

2.2 Vetenskaplig trovärdighet 

 
Enligt Nationalencyklopedin (2016b) associeras reliabiliteten med pålitligheten och 
noggrannheten i de värden som existerar i ett test eller en undersökning. Patel & Davidson 
(2011) och Andersen (1990) argumenterar för att testet eller undersökningen bör resultera i 
samma svar och/eller mätetal om resultatet testas en gång till av någon annan för att hålla en 
hög reliabilitet. Vid intervjuer och observationer är reliabiliteten ofta kopplad till kunskapen 
hos de som utför dessa. För att öka reliabiliteten i intervjuer och observationer kan det enligt 
Patel och Davidson (2011) vara fördelaktigt att de utförs av två personer.  
 
Validitet är ett begrepp som ofta nämns vid kvalitativa studier. Validitet beskrivs som att rätt 
metod tillämpas för rätt test eller undersökning (Patel & Davidson, 2011). Fejes och 
Thornberg (2015) hävdar att validitet är att de metoder som används undersöker eller testar 
det som faktiskt ska testas, inget annat. För att avgöra om metoden som valts är den rätta, bör 
samma resultat framgå i undersökningarna (Patel & Davidson, 2011). Det finns två olika 
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typer av validitetsbegrepp är kommunikativ och pragmatisk validitet. Kommunikativ validitet 
innebär att personer som har kunskap om eller är involverade i det ämne som studerats ska få 
uttrycka sig om ämnet. Genom att personerna studerar materialet uppstår samtal om hur hög 
validitet datan som har kommit fram har. Det är inte endast den insamlade datan som kan 
studeras utan även hela strukturen tillsammans med val av metod och analys. Pragmatisk 
validitet innebär att författaren ska övertyga den som läser att det som analyserats har en hög 
trovärdighet och de resultat som har framkommit är relevanta och användbara (Svensson & 
Starrin, 2011). Det som kan vara ett problem i kommunikativ validitet är vem som ska 
granska och se om det författaren påvisar anses ha en hög validitet. Personer med olika 
befattningar kan ha olika åsikter om hur någonting ska undersökas (Kvale & Brinkmann, 
2014). 
                   
Patel och Davidson (2011) förklarar att hög reliabilitet inte alltid medför att validiteten är hög. 
I kvalitativa undersökningar är dock dessa två begrepp ofta sammanflätade. För att resultatet 
ska bli tillförlitligt och ha en hög validitet anser Patel och Davidson (2011) att undersökningar 
och kontroller av materialet som samlats in ska göras, samt även att ifrågasätta de aktiviteter 
som undersökningen eller testet innehåller. 
 

2.3 Tillvägagångssätt  

 
Nedan presenteras tillvägagångssättet för de metoder som används under denna studie. De 
metoder som har använts i studien är observation, intervju och gruppdiskussion. Dessa 
metoder används i studien för att uppnå ett kvalitativt resultat.  
 
Nedan i tabell 1 presenteras när observationen, intervjuerna samt gruppdiskussionen ägde 
rum.  
 
Tabell 1 - Sammanställning av datainsamling 

Benämning Datainsamlingsmetod Tid och datum för metod 

Inköpare 1 Observation 2016-04-06, 8:00-12:00 

Inköpare 1 Intervju 2016-04-13, 10:00-10:31 

Inköpare 2 Intervju 2016-05-04, 14:00-14:53 

Produktionsledare 1 Intervju 2016-05-10, 14:30-15:27 

Produktionschef 1 Telefonintervju 2016-05-18, 14:00-14:25 

Produktionschef 2 Intervju 2016-05-19, 9:00-9:27 

Underentreprenör 1 Intervju 2016-04-14, 08:30-09:07 

Underentreprenör 2 Intervju 2016-04-25, 13:00-13:25 

Leverantör 1 Telefonintervju 2016-05-11, 15.15-15.38 

Inköpare 1  Gruppdiskussion 2016-05-19, 10.00-12.13 

Produktionsledare 1 Gruppdiskussion 2016-05-19, 10.00-12.13 
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Underentreprenör 1 Gruppdiskussion 2016-05-19, 10.00-12.13 

Produktionschef 2 Gruppdiskussion 2016-05-19, 10.00-12.13 

 

2.3.1  Observation 

 
För att på bästa sätt kunna svara på studiens syfte och mål var det första steget i 
datainsamlingen att utföra en observation på Skanska där utformningen av en leveransplan 
stod i fokus. Detta för att få en tydligare bild över hur framtagningen av leveransplanen går 
till. Eftersom arbetet med leveransplanen är liknande varje gång har endast en observation 
utförts. Observation är fördelaktig då risken för att missa viktiga moment minskar som 
möjligtvis inte skulle ha framgått vid en intervju. Observationsmetoden som används i denna 
studie är en ostrukturerad icke-deltagande observation eftersom resultatet inte skulle påverkas 
om observationen var deltagande. Under observationen observerade båda författarna 
framtagningen av leveransplanen för att på så sätt öka trovärdigheten i de resultat som 
framkom. Trovärdigheten ökar om båda författarna är med för att det resultatet då kan ses från 
olika synvinklar. Anteckningar fördes under observationen där informationen kunde bidra till 
att identifiera hur framtagningen av leveransplanen går till samt att författarna kan jämföra 
viktiga moment som den ena observatören möjligtvis missat. Författarna av studien var kända 
för den som observeras och detta tros inte ha påverkat resultatet eftersom det var en form av 
process som undersöktes och inte ett beteende. De eventuella frågor som uppkom under 
observationen, likt hur lång tid det tar för ett visst moment, ställdes direkt till den 
observerade. Tack vare observationen kunde författarna till denna studie få en tydligare bild 
av hur framställningen av en leveransplan går till, för att på sätt kunna kartlägga hur 
framtagningen av leveransplanen går till hos Skanska.  
 
I studien anses en ostrukturerad observation vara fördelaktig eftersom observatörerna inte har 
en stor kännedom av hur en framtagning av en leveransplan går till. Ett förbestämt schema 
som finns vid en strukturerad observation är inte att föredra eftersom observatörerna inte 
skulle kunna utforma observationen på ett bra sätt så att den kan uppfylla studiens syfte och 
mål på bästa sätt. Utförandet av observationen, ägde rum på inköpare 1’s kontor där 
leveransplanen vanligtvis upprättas, främst för att rätt utrustning finns där. Observatörerna var 
heller inte deltagande men kända i framtagningen då det ansågs mer fördelaktigt att studera 
inköparen när leveransplanen framtogs. Anteckningar kunde också föras under observationen 
vilket ansågs positivt då observatörerna lätt kunde gå tillbaka till dessa vid ett senare tillfälle 
för att skapa en större förståelse för observationen.  
 
Datan sammanställdes direkt efter observationen i en diskussion så att ingen viktig data 
glömdes bort. Sammanställningen gick till genom att anteckningar först jämfördes från båda 
författarna. Efter denna sammanställning tog författarna ut den data som behövdes för att 
kunna svara på studiens syfte och mål på bästa sätt. I sammanställningen som utfördes togs 
moment fram som presenteras i flödesschemat i kap 4.2.1, som ger en överskådlig bild över 
hur framställningen av leveransplanen går till.  
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2.3.2  Intervju  

 
Vid utförandet av denna studie användes kvalitativ intervjumetodik för att kunna svara på det 
uppsatta målet och syftet. Intervju är ett bra komplement till en observation där personer med 
olika befattningar i företaget kunde yttra sin åsikt gällande leveransplanen och 
informationsspridningen. I den kvalitativa intervjumetodiken finns olika intervjumetoder som 
exempelvis semi-strukturerad intervju. Den är fördelaktig när det är fler personer som ska 
intervjus om samma tema. Det finns även chans att ställa andra frågor än de som är 
förutbestämda vilket bidrar till att intervjun blir mer öppen, se bilaga 1, 2, 3 och 4 för 
intervjufrågor. Semi-strukturerad intervju upplevs även som flexibel, vilket är fördelaktigt i 
en kvalitativ studie. 
 
De personer som intervjuats är två inköpare och två produktionschefer som arbetar på 
Skanska. Kunskap, positioner och hur involverade personerna är i 
leveransplaneringsprocessen ligger till grund för urvalet av personer till intervjuerna. 
Kunskap, positionen och hur involverade personerna är i processen tros bidra till att 
författarna får en djupare kunskap och förståelse kring leveransplaneringsprocessen. En 
produktionsledare har också intervjuats som är stationerad på samma projekt som en av 
inköparna. Två underentreprenörer från olika företag och en leverantör som har koppling till 
ett projekt där en av inköparna och produktionsledaren är stationerad för tillfället har 
intervjuats. Dessa personer har valts ut för intervju på grund av deras involvering i 
leveransplanen. De är alla på något sätt beroende av leveransplanen och hur informationen 
gällande den sprids. För att kunna dra slutsatser är det viktigt att olika perspektiv vägs in, 
därför har författarna till studien försökt att få med så många olika parter som möjligt och för 
att öka tillförlitligheten för studien. En ljudinspelning gjordes under varje intervju för att i 
efterhand kunna välja ut information kring ämnet. Författarna utgick från att intervjuerna 
skulle ta mellan 30 minuter och en timme för att få ut så mycket som möjligt av intervjun.  
 
Fokus i frågorna låg på att få ut hur informationsspridningen gällande leveransplanen fungerar 
och hur informationsspridningen fungerar överlag i Skanska. Detta för att kunna få ett 
helhetsperspektiv och information kring eventuella brister och förbättringsförslag för att sedan 
kunna få ut ett tydligare informationsflöde, som är en del av studiens syfte och mål. Frågor 
har även ställas om de utvalda har några förslag på förbättringar samt om de själva anser att 
de kan bidra med något mer gällande informationsspridningen. Vissa frågor som ställdes 
under intervjuerna valdes utifrån vad som framgick i observationen. Detta för att alltid ha 
leveransplanen i fokus. Vid sammanställningen av data som fås från intervjuerna jämfördes 
först de anteckningar som har förts mellan de båda författarna. Sedan gjordes en 
sammanfattning utifrån vad de intervjuade berättade under intervjuerna från inspelningen. 
Data som har framkommit under intervjuerna jämfördes för att sedan få fram eventuella 
brister och förbättringsförslag. 
 

2.3.3  Gruppdiskussion   

 
I denna studie utfördes en gruppdiskussion. En gruppdiskussion var fördelaktig att använda i 
denna studie eftersom en diskussion gällande det framtagna informationsflödet kunde föras på 
ett strukturerat sätt med flera parter. Gruppdiskussion är även fördelaktig att använda i 
kvalitativa studier eftersom gruppen kan gå djupare in i ämnet än vid en intervju. Vid en 
gruppdiskussion kan de deltagande personerna komplettera varandra som kan bidra till mer 
realistiska svar. Gruppdiskussionen bidrog med åtgärder kring informationsflödet gällande 
leveransplanen. 
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De personer som deltog i gruppdiskussionen var inköpare 1, en produktionschef, en 
produktionsledare och en underentreprenör. Dessa personer valdes ut efter relevans för det 
aktuella projektet till gruppdiskussionen eftersom det även här var viktigt att få olika 
perspektiv på de olika förbättringsförslag som presenteras. Dessa olika perspektiv gav en 
djupare förståelse för vilka förbättringsförslag som är applicerbara eller inte. Leverantören 
inbjöds men kunde dock inte närvara under gruppdiskussionen på grund av det geografiska 
avståndet. För att ändå ha en hög trovärdighet i studien presenterades resultatet för 
leverantören i en enskild intervju. Leverantören kunde då komma med åsikter om det 
preliminärt framtagna informationsflödet. Dessa åsikter togs sedan i beaktning när det 
slutgiltiga åtgärderna presenterades. 
 
Vid utförandet av gruppdiskussionen presenterades först för deltagarna hur den kommer att 
utföras. Gruppdiskussionen var indelad i två olika faser, den ena där författarna presenterade 
hur informationsflödet var kring leveransplanen utifrån intervjuerna. Den andra delen av 
gruppdiskussionen fokuserade på vilka åsikter de som deltog hade kring informationsflödet 
och kring förbättringsförslag. Första delen innehöll en presentation av resultatet av 
intervjuerna där de fick undersöka det informationsflöde som har framtagits. De som deltog i 
gruppdiskussionen fick komma med åsikter ifall författarna hade förstått flödet rätt. Hade 
författarna inte tolkat intervjuerna rätt skulle detta tas i beaktning vid utformningen av det 
potentiella informationsflöde då en tydligare bild har fåtts. Slutligen presenterades de förslag 
på åtgärder gällande informationsflödet där de som medverkade hade förslagen i åtanke när 
den andra delen startade.  
 
Den andra delen av gruppdiskussionen bestod av olika diskussionsfrågor gällande om de 
deltagande anser att förslagen är möjliga att genomföra. Författarna lyssnade även på om de 
deltagande i gruppdiskussionen hade några andra förslag som kunde förbättra 
informationsspridningen, som inte tidigare hade framkommit under de intervjuer som utförts. 
En sammanfattning av gruppdiskussionen var det sista som gjordes för att säkerställa att rätt 
tolkning hade gjorts. 
 
Gruppdiskussionen som utfördes i denna studie varade i två timmar, en timme för varje del. 
Detta för att alla skulle få chansen att förmedla sina åsikter Dock var det författarna som 
styrde gruppdiskussionen och fick avbryta om de deltagande personerna drog över tiden. 
Under gruppdiskussionen gjordes en ljudinspelning, så att författarna enkelt kunde gå tillbaka 
och lyssna på den igen om det skulle behövas vid sammanställningen. Under 
gruppdiskussionen fördes även anteckningar av båda författarna som vid sammanställningen 
jämfördes med varandra. Den sammanställda datan ligger till grund för de potentiella 
förbättringsförslag som utformas.   
 

2.3.4  Analys 

 
Som tidigare nämnt är denna studie kvalitativ och därmed blev också analysen kvalitativ. 
Under analysen av arbetet användes meningskategorisering för att få ett resultat som var 
användbart för studien. Meningskategorisering användes för att få fram likheter och skillnader 
med hjälp av intervjuer, observationer och gruppdiskussioner. Detta är för att de intervjuer 
som har genomförts under arbetet har varit informationsrika och all information är inte 
användbar. Meningskategorisering användes för att få bort den stora massan av text och 
kategorisera det som var viktigt för denna studie. Kategoriseringen utgick ifrån vilket syfte 
studien hade för att relevant information skulle komma ut i analysen. Ad-hoc metoden skulle 



 13 

kunna appliceras på de flesta studier för att kombinera olika analysmetoder. Dock anses 
meningskategorisering vara den metod som är mest relevant då skillnader och likheter enkelt 
kunde identifieras och därför applicerades endast den metoden på denna studie.  
 
Utöver detta utfördes analysen på ett sätt så att all information som var relevant för studien 
sorterades och kategoriserades. Frågeställningarna har delats upp och efter varje 
frågeställning gjordes en analys utifrån det resultat som framkom kring varje frågeställning. 
Detta för att få en tydlig struktur på studien och att det ska bli enkelt att se hur 
frågeställningarna har besvarats.  
 
För att analysen ska få en hög validitet användes den kommunikativa validitetsmetoden där en 
extern person med kunskap inom ämnet granskade arbetet och kommit med åsikter gällande 
studien.  
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3. Teoretisk referensram 
 
Följande kapitel innehåller en beskrivning av de områden som applicerats på denna studie. De 
teorier som beskrivs är byggprocessen, Supply Chain Management, Construction supply chain 

management och logistik. Kapitlet innehåller även en beskrivning av kommunikation och 
kommunikation inom byggbranschen. Nedan följer även en beskrivning av leveransplanen 
samt planering inom byggbranschen. Ytterligare en teori som beskrivs är Last Planner System 

som kan appliceras på ett projekt som en åtgärd. 
 

3.1 Byggprocessen  

 
Ett byggprojekt består av aktiviteter som sker i en specifik ordning, där den första aktiviteten 
det är inledande utredningsarbetet. Utredningsarbetet ska undersöka om det finns tillräckligt 
med ekonomiska förutsättningar för att planeringen ska kunna starta (Révai, 2012). I 
utredningsarbetet framställs också en övergripande tidplan för byggprojektet som ska styra 
vilka tidsramar som projektet måste följa (Nordstrand, 2008). Nästkommande fas i ett 
byggprojekt är projekteringen som kan vara ett komplext problem för att byggprojekt är 
specifika och inte följer en speciell mall. Även om projekteringen är specifik för ett visst 
byggprojekt finns ändå oftast likheter från tidigare byggprojekt som möjligtvis kan underlätta 
planeringen (Stintzing, 2005).  
 
För att projekteringen ska underlättas delas den upp i olika faser; gestaltning, 
systemutformning och detaljutformning (Révai, 2012). I gestaltningsfasen ska en utformning 
och konstruktion av byggnaden ske, utseendet ska bestämmas tillsammans med konstruktion 
av installationer. I denna fas har arkitekten tillsammans med projektörer ett stort ansvar där en 
sammanställning av ritningarna ska göras så att projektet kan fortgå, dessa ritningar kallas 
förslagshandlingar. I systemutformningsfasen ska konstruktionssystem och 
installationssystem fastställas för att visa på att de krav som ställts på projektet uppfylls. Den 
mest omfattande projekteringsfasen är detaljutformningen som utformas på ett sådant sätt att 
entreprenörerna ska kunna bygga huset och att det slutgiltiga materialet för projektet väljs. 
(Nordstrand, 2008) I dessa faser skapas ett samband mellan olika aktiviteter som kommer ske 
under byggtiden. Dessa aktiviteter påverkar varandra och kan vara komplexa att planera, då 
både inre och yttre faktorer kan påverka (Stintzing, 2005). 
 
När all planering är klar kan produktionen starta vilket är själva byggnadsdelen i projektet. 
För att alla aktiviteter ska kunna slutföras på ett smidigt sätt behöver styrning tillämpas, vilket 
innebär en grundlig planering i alla led. Eftersom det ofta är många aktörer som medverkar i 
ett byggprojekt krävs en bra samordning så att alla parter samarbetar (Révai, 2012). Oavsett 
hur bra planering som gjorts inför ett projekt kan oförutsedda händelser uppstå och då är det 
viktigt att styra projektet vidare i rätt riktning (Bertelsen & Nielsen, 1997). 
 
Den samordning som kan finnas i ett projekt är administrativa rutiner, kommunikationssystem 
och planerade sammanträden. En viktig del för att ett samarbete ska fungera är att använda en 
tidplan, där tider för hela projektet visas. I tidplanen ska tidsåtgången för de viktigaste 
aktiviteterna visas samt även när sammanträden ska inträffa. En kompletterande tidplan som 
är mer detaljerad kan behövas på vissa specifika aktiviteter (Nordstrand, 2008). 
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3.2 Projektplanering 

 
Ett projekt kan vara allt från ett skolprojekt till ett projekt vid en arbetsplats. Vid uppstart av 
ett nytt projekt är det av stor vikt att det finns en förståelse för vad beställaren har för 
önskemål men också att skapa en förståelse för projektets helhet (Macheridis, 2009). Det är 
viktigt att tydliga mål sätts upp vilket kan bidra till att projektet blir enklare att dirigera samt 
att målen kan bidra till att en utvärdering enklare kan göras efter projektets slut. Tydliga mål 
kan också bidra till att medarbetarna får ett helhetsperspektiv som kan underlätta deras arbete 
och skapa större förståelse för projektet. Om projektet inte har tydliga mål ökar risken för 
otydligheter vilket kan skapa problem under tiden (Ringholm & Tegnborg, 2002). 
 
Vid planering av ett projekt är det svårt att förutse exakt vilka aktiviteter som kommer att 
finnas med, men också vad resultatet av projektet kommer att bli. Det finns två olika typer av 
planeringar som ett företag kan arbeta med, milstolpar och vanlig planering. 
Milstolpsplanering innebär vad som ska uppnås men inte på vilket sätt, och vanlig planering 
kännetecknas med hur ett projekt ska genomföras, alltså vilka aktiviteter som utförs (Dvir, 
Raz & Shenhar, 2002). En skillnad mellan dessa två planeringsmetoder är också att 
milstolpsplanering är baserat på ett resultat och när det är uppnått är uppgiften slutförd medan 
vanlig planering är baserad på aktiviteter som ska utföras. Milstolpar ska uppnås inom en 
specifik tid medan vanlig planering bygger på en plan av aktiviteter som ska utföras. 
(Andersen, 1996). Nackdelen med vanlig planering är att det är svårt att förutse vilka 
aktiviteter som kommer att behövas i projektet men också att det är svårt att göra ett bra val 
av de aktiviteter som kommer att användas under projektet. Dock är det vissa som anser att 
vanlig planering är fördelaktigt för att tidigare erfarenheter kan användas (Andersen, 1996). 
Fördelen med milstolpsplanering är att aktiviteter inte behöver bestämmas på förhand som vid 
vanlig planering. Milstolpar kan under ett projekt flyta en del i tiden, vilket kan uppfattas som 
en fördel eftersom vissa aktiviteter under ett projekt kan få konsekvenser vilket kan leda till 
att milstolparna behöver flyttas i tid (Mattsson, 2015). 
 
Ett projekt anses som väl utfört beroende på vilket perspektiv som väljs, projektets eller 
slutkundens och dessa perspektiv påvisar om projektet blir lyckat eller inte. Det är även svårt 
att avgöra om målet är uppfyllt då åsikterna om ett lyckat projekt varierar beroende på vem 
som tillfrågas (Dvir, Raz & Shenhar, 2002).  
 

3.2.1  Planering inom byggbranschen  

 
Enligt Persson (2012) bör planering inom byggbranschen standardiseras både externt och 
internt. Detta eftersom standardiseringen kan underlätta planeringen samt att alla ska sträva 
mot samma gemensamma mål. Det finns tre faktorer som det aktuella byggprojektet måste ta i 
beaktning innan det startar. Dessa tre faktorer är att; målet måste vara tydligt, vilka resurser 
som ska nyttjas samt att avvikelser måste systematiseras för att styra byggprojektet mot målet 
(Persson, 2012). I Friblick och Nordlunds (2013) undersökning om hur planeringen inom 
bygg kan effektiviseras i Sverige framkom det sex faktorer som gör att planeringen kan bli 
mer framgångsrik. De sex faktorerna framgår i figur 1,  
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Figur 1 - Beskrivning av de sex framgångsfaktorerna i planering (Friblick & Nordlund, 2013, p. 2) 

 

Persson (2012) anser att dessa ovannämnda framgångsfaktorer gör att ett byggprojekt tas fram 
till en rimlig kostnad, på rätt tid och med rätt kvalitet. I Friblick och Nordlunds (2013) studie 
kring vad en framgångsrik planering är anses det vara viktigt att ha tid för planering och 
kunna avsätta den tid som är nödvändig. Det är även viktigt med en tidig planering för att 
möjliggöra att byggprojektet direkt går i rätt riktning. Kompetens gör också att det blir 
framgångsrikt, främst för att den tid som avsätts för planering utnyttjas på rätt sätt. Ledarstil, 
engagemang och delaktighet hos ledaren och övriga medarbetare är också avgörande för 
resultatet. Avstämning och flexibilitet som är den sista faktorn för framgångsrik planering 
inom byggbranschen innebär att det är viktigt att hela tiden stämma av så ingenting glöms 
bort eller kommer efter (Friblick & Nordlund, 2013). Utöver detta är det viktigt att alla parter 
i byggprojektet samarbetar. I de flesta byggprojekt är många olika parter inblandade vilket då 
kräver att alla bör vara delaktiga för att rätt kvalitet ska bibehållas (Persson, 2013). 

3.2.2  Leveransplanering inom byggbranschen 

 
När ett avtal mellan inköpare och leverantörer eller underentreprenörer har tecknats inom 
byggbranschen kan leveransplaneringen börja. En leveransplan innehåller alla de leveranser 
som kommer att anlända till ett byggprojekt från leverantörer eller underentreprenörer 
(Hagenbjörk, 2014). Genom att upprätta leveransplaner som visar preliminära 
leveranstidpunkter för material kan en planering och förberedelse för byggarbetsplatsen göras 
(Nordstrand, 2008). I en leveransplan redovisas materialet enligt Révai (2012) som 
benämning, typ, antal, avropstid, tidpunkt för avrop, leveranstidpunkt samt berörd byggdel. 
Ytterligare viktig information som kan finnas med är uppgifter om leverantörerna, 
handläggare på byggprojektet och i vissa fall även leveransvillkor, exempelvis val av 
leveranssätt (Révai, 2012). 
 
Leveransplanen bygger på två olika underlag, inköpsplanen och de olika arbetsplaner som 
tidigare har tagits fram. Inköpsplanen är ett underlag som innefattar alla de inköp som måste 
göras till projektet och arbetsplaner är styrdokument för hur arbetet kring byggprojektet ska 
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utvecklas (Révai, 2012). I leveransplaneringen inom byggbranschen tillkommer även 
leveransbevakning och leveransmottagning (Jonsson & Mattsson, 2011).  
 
När leveransplanen utformas är det viktigt att en noggrann planering ligger till grund för den, 
då det inte får ske störningar och/eller förseningar till ett byggprojekt. Det är därför viktigt att 
varje leverans kommer i rätt tid, eftersom projekten ofta inte får någon kompensation för 
störningar och väntetider. På ett byggprojekt finns det ofta ganska lite utrymme för material 
att förvaras före montering. Ansvariga för bygget vill också undvika onödiga lager och 
onödiga förflyttningar, vilket kräver en bra planering (Révai, 2012). 
 
Viktiga saker som bör beaktas när en leveransplan upprätthålls:  
 

•  Leverantörens tillförlitlighet 
•  Kommunikation 
•  Byggets belägenhet 
•  Mottagningsförhållande 
•  Eventuella arbetsmarknadskonflikter (Révai 2012, p. 142) 

 
Leveranser kan ske inte bara aviserat på vecka eller dag utan också vid ett speciellt klockslag. 
För att klockslagsleveranser ska kunna användas krävs styrning och bevakning från början till 
slut, från upphandling till att material finns på plats. Om byggets placering är problematisk, 
exempelvis ett trångt utrymme mitt i centrum, ställer det höga krav på en bra 
leveransplanering (Révai, 2012). 
 

3.2.3  Last Planner System  

 
Enligt Mossman (2013) och Ballard (2000b) är Last Planner System (LPS) en 
planeringsfilosofi med regler som kan användas för att få kontroll över ett projekts plan samt 
hur produktionen bör utformas. Filosofin kan delas upp i tre olika delar, utveckla ett 
stabiliserat arbetsflöde, minska variationen i flödet och att företaget ska arbeta efter att 
förbättra flödet ut till kund (Lindhard & Wandahl, 2014). Ballard (2000b) och Lindhard & 
Wandahl (2014) argumenterar för att det bör finnas en plan som vägleder till vad som ska 
göras, som då garanterar att de aktiviteter som borde ha gjorts är utförda. För att planerna ska 
vara så bra som möjligt kan planerna som associeras med de aktiviteter som borde göras, 
jämföras med de planerna som faktiskt kommer äga rum. Denna jämförelsen kan då bidra till 
att minska eventuella repetitioner av arbete och minska variationen i en arbetsprocess. LPS 
består av olika planeringar som kan bidra till att de tre olika delarna i filosofin uppfylls. 
(Lindhard & Wandahl, 2014). 
 
Enligt Ballad (2000b) och Lindhard & Wandahl (2014) finns det vissa kriterier för att LPS 
ska kunna appliceras på ett projekt. Dessa kriterier är att projektet bör vara inom en viss 
storlek och det ska finnas en tydlig definition av projektet. Är projektet inom dessa ramar kan 
LPS enligt Mossman (2013) bidra till en del fördelar för företagen, bland annat förbättra hela 
produktionsplanen, minska stressen för arbetarna, skapa en mer förutsägbar produktionsplan 
samt att det kan minska kostnader och öka säkerheten i projektet.  
 

För att implementera LPS i ett företag kan de enligt Howell & Macomber (2002) följa nio 
steg som kan ge en bra grund för dem att lyckas. Howell & Macomber (2002) menar att det är 
viktigt att det finns ett bra samarbete och tillit för att kunna implementera LPS. Ala-Risku & 
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Kärkkäinen (2006) hävdar att det dock finns vissa svårigheter gällande LPS, eftersom det är 
ett system som kräver åtgång till en hel del information gällande materialets tillgänglighet. 
 

3.3 Supply Chain Management  

 
Supply Chain Management (SCM) är enligt Spekman, Kamauff & Myhr (1998) ett sätt att ta 
fram ett optimalt flöde av information och råvaror i produktionskedjan mellan olika företag. 
SCM handlar även om att kunna distribuera färdiga produkter till kunder (Mentzer et al. 
2001). Med ett väl implementerat SCM, kan företagen använda det som en konkurrensfördel 
(Mentzer et al. 2001) för att på ett bra sätt kunna möta de olika marknader som innebär 
billigare arbetskraft runt om i världen (Ericson & Hedlundh, 2013). 
 
SCM innefattar många olika aspekter, som exempelvis hur ett företag ska arbeta enhetligt 
gällande produktutveckling, marknadsföring och finansiering (Oskarsson, Aronsson & 
Ekdahl, 2013). SCM har ett stort fokus på att förbättra arbetet inom företaget samt att 
förbättra samarbetet utanför företaget (Vollman et al. 2005) och då ligger fokus ofta på tre 
huvudområden, kedjans uppbyggnad, relationer och koordinering av resurser som kan leda till 
en optimering av en värdekedjas strategi (Ericson & Hedlundh, 2013). Vid användandet av 
SCM är en reducering av kostnader vanligt Spekman, Kamauff & Myhr (1998) men syftet 
med SCM är att på ett bra sätt kunna leverera en så hög service och kvalitet som möjligt till 
den lägsta kostnaden (Ericson & Hedlundh, 2013). För att kunna uppnå detta måste logistiken 
anpassas till den marknad som är aktuell (Ericson & Hedlundh, 2013).  
 

SCM:s uppbyggnad bygger på att det ska finnas få leverantörer och distributörer i kedjan, 
men att det bör finnas en närmare relation till de som redan finns i kedjan. Företagen bör finna 
en bra balans mellan antalet leverantörer och distributörer (Mentzer et al. 2001). 
Huvudområdet relationer innebär vad det finns för olika typer av samarbete, hur ofta beslut 
fattas utan att involvera någon annan, men också på om det finns chans till 
kostnadsbesparingar. Det sista huvudområdet, koordinering av resurser, handlar helt enkelt 
om hur de olika företagen använder sina resurser på bästa sätt. Koordinationen kan ske genom 
informationsspridning gällande produktionskapacitet men också genom tidsplanering som kan 
bidra till exempelvis minskade lagerkostnader (Ericson & Hedlundh, 2013). 
 

3.3.1  Construction Supply Chain Management  

 
Sedan slutet av 1980-talet har fler initiativ att använda SCM inom byggbranschen tagits och 
benämns Construction Supply Chain Management. Eftersom begreppet SCM har sitt ursprung 
i tillverkningsindustrin har det inte varit det självklara valet för byggbranschen (Vrijhoef & 
Koskela, 2000). Vrijhoef och Koskela (2000) menar att det inte finns en tillräcklig kontroll 
över hela försörjningskedjan och att det traditionella tillvägagångssättet inte längre är 
tillräckligt effektivt i byggbranschen. Att börja använda SCM för att effektivisera hela 
försörjningskedjan inom byggbranschen eftersträvas i dagsläget (Vrijhoef & Koskela, 2000). 
Nya konstruktionstekniker har använts i byggbranschen som leder till högre kostnader och 
längre ledtider på material, vilket gör att ett större fokus har flyttats till hur kostnader kan 
reduceras och effektiviteten ökas (Pan, Lee & Chen, 2011). 
 
Att implementera SCM i ett byggprojekt kan vara komplext, framförallt för att det nätverk 
som finns kring bygget kan vara stort. Ett byggprojekt kan ha flera hundra olika personer som 
arbetar och behöver integreras i planerna (Dainty, Briscoe & Millett, 2001). I byggbranschen 
skapas nya olika försörjningskedjor till varje påbörjat projekt som kan göra att det blir en stor 
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upprepning och det kan försvåra planeringsprocesserna. Eftersom varje projekt har olika 
förutsättningar kan fokus ligga på olika saker i försörjningskedjan, SCM har fyra olika 
perspektiv som detta kan beskrivas i (Vrijhoef & Koskela, 2000), vilka presenteras som kan 
applicerade i byggbranschen.  
 
Perspektiv 1 
I perspektiv 1 som presenteras i figur 2 ligger fokus på att förbättra kommunikationen mellan 
aktiviteterna och materialförsörjningskedjan och att det bör finnas ett tydligt gränssnitt. Det 
viktiga är att se hela försörjningskedjan och inte bara de aktiviteter som är på plats på 
byggarbetsplatsen. I perspektiv 1 handlar det om att skapa tydligare regler, skapa en policy 
samt att ta fram tydliga avtal.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Perspektiv 2  
Fokus i perspektiv 2 ligger i att förbättra hela försörjningskedjan genom att tydligt analysera 
de faktorer som kan förbättra försörjningskedjan i stort som visas figur 3. I perspektiv 2 
handlar det om att eliminera mellanhänder, försöka korta ledtider så mycket som möjligt och 
att försöka samlasta leveranser.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Perspektiv 3 
I perspektiv 3 som visas i figur 4, ligger fokus på att tidigarelägga förädlingen genom att 
överföra aktiviteterna från byggarbetsplats till försörjningskedjan vilket är att leverantörerna 
gör mer i fabrik, exempelvis förborrar hål i väggar, detta för att kunna eliminera onödiga 
aktiviteter på byggarbetsplatsen. I perspektiv 3 arbetar byggföretagen med inbärningstjänster 
som då ska underlätta för de andra byggarbetarna som kan lägga tid på värdeskapande 
aktiviteter för byggprojektet.  
 

Figur 2 - Perspektiv 1 (Vrijhoef & Koskela, 2000, p. 171) 

Figur 3 - Perspektiv 2 (Vrijhoef & Koskela, 2000, p. 171) 
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Perspektiv 4 
Total integration av försörjningskedjan och byggarbetsplatsen ligger i fokus i perspektiv 4 
som presenteras i figur 5. Detta menas att försöka ersätta tillfälliga försörjningskedjor med 
permanenta försörjningskedjor som kan appliceras på fler olika byggprojekt. Total integration 
är dock svårt att uppnå då perspektivet måste ha långsiktiga relationer, få alla medarbetare att 
arbeta tillsammans och roller i ett byggprojekt ska ha ett gemensamt mål. Ett bra IT-system, 
vilket inte finns i dagsläget inom byggindustrin är också en förutsättning för att perspektiv 4 
ska fungera. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.3.2  Logistik 

 
Definitionen av logistik är läran om effektiva materialflöden. Läran kan studeras på olika 
nivåer, inom en försörjningskedja, på ett företag eller på en avdelning (Jonsson & Mattsson, 
2011). För att klargöra definitionen innebär det att få rätt vara, i rätt kvantitet, i rätt skick, på 
rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad. Denna definition är traditionell och 
den sammanfattar logistikens grunder och den bör kompletteras med ytterligare dimensioner. 
En av dessa är nyttoperspektiven där ett antal frågor behöver ställas, vad, var, när och varför. 
De olika nyttorna, formnytta, platsnytta, tidsnytta och ägandenytta besvaras. Genom att dessa 
definitioner av logistiken sammansätts, sätts kunden i fokus vilket är viktigt i alla branscher. 
(Storhagen, 2003) En annan viktig del är att definitionerna omfattar både att planera och 
genomföra. Planeringen av logistiken är minst lika viktig som när den ska genomföras, samt 
även vad resultatet blir. Syftet ska hela tiden vara att ha en så låg total logistikkostnad och så 
hög leveransservice som möjligt så att slutkunden blir nöjd (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 
2013).  
 
Som tidigare nämnt kan logistiken studeras på olika nivåer och huruvida om det är ett öppet 
eller slutet system. Ett öppet system har utbyte med sin omgivning och ett slutet system har 

Figur 4 - Perspektiv 3 (Vrijhoef & Koskela, 2000, p. 171) 

Figur 5 - Perspektiv 4 (Vrijhoef & Koskela, 2000, p. 171) 
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inte det. Logistik bör alltid vara ett öppet system för att hela kedjan ska finnas med, dock 
finns det inga tydliga linjer på var gränserna bör dras. I ett logistiksystem som är öppet bör 
vissa saker inkluderas och dessa är materialförsörjning, produktion och distribution. (Jonsson 
& Mattsson, 2011) Genom att inkludera hela systemet tillsammans med ett marknadstänkande 
kommer slutkunden att försörjas på ett effektivt sätt (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). 
 

Konflikter som kan uppstå i logistiksystemet och är att varje enskild process vill effektivisera 
så mycket som möjligt själv och inte sätter hela systemet i fokus. En avdelning på ett företag 
som är specialiserad på en specifik sak och strävar efter lägsta kostnad kan orsaka att 
kostnaden blir dubbelt så hög på en annan avdelning. Därigenom blir den totala effektiviteten 
på företaget lidande och vikten av att alla arbetar tillsammans blir allt tydligare (Jonsson & 
Mattsson, 2011). Att vara mer kundanpassad och flexibel efterfrågas allt mer av kunden och 
det kan dock upplevas mycket kostsamt. Genom att integrera avdelningar i företaget mer kan 
en tidsjustering ske till slutkund vilket gör att kostnaden stabiliseras, kvalitén höjs samt 
leveransservicen förbättras. De tidigare nämnda elementen kan göra att företaget skapar en 
stor konkurrensfördel gentemot andra företag (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). 
 

3.4 Kommunikationsnätverk  

 
Nationalencyklopedin (2016) benämner kommunikation som en överföring av information 
mellan olika parter. I dagens samhälle har det globala språket och kommunikationen ökat och 
Internet har underlättat den processen genom den uppkopplingsmöjligheten det erbjuder. 
(Nationalencyklopedin, 2016) 
 
I figur 6 presenteras Shannons (2001) kommunikationsmodell som består av fem 
beståndsdelar. Den första beståndsdelen innefattar en informationskälla som producerar ett 
meddelande, av obegränsat många kombinationer, som sedan kommer att sändas till en 
mottagare i någon form. Nästa beståndsdel, sändaren, omvandlar sedan meddelandet och 
skickar det vidare till mottagaren. På vägen till mottagaren skickas den genom en 
kommunikationskanal och därigenom är det materia eller media som sänds (Shannon, 2001). 
Om meddelandet ska framföras per telefon, öga mot öga, via TV eller via radio varierar 
kommunikationskanalen, exempelvis vid ett telefonsamtal utgör sladden kanalen för 
kommunikationen (Hagenbjörk, 2014). När meddelandet sedan har kommit till mottagaren 
omvandlas meddelandet igen till den ursprungliga formen och skickas sedan vidare till den 
slutliga destinationen. I ett meddelande kan det ske någon form av brus, att signalen på något 
sätt påverkas och förvränger meddelandet som kan leda till misstolkning (Shannon, 2001). 
 
 

 
Figur 6 - Kommunikationsflöde (Shannon, 2001, p. 4) 
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3.4.1  kommunikation inom byggbranschen  

 
Byggbranschen är en bransch där information och kommunikation är viktiga delar för att 
byggarbetsplatserna och alla flöden ska fungera på bästa sätt. Under ett projekt, stort som 
litet, är det ett stort flöde av information som delas och distribueras. Det är viktigt att rätt 
informations delas till rätt person för att undvika missförstånd och onödigt arbete som kan 
kosta pengar för bygget (Tam, 1999). 
 
Informationen kan delas in i tre olika grupper, generell information, organisationsspecifik 
information och projektspecifik information. Generell information är allmän information 
gällande regelverk eller byggmaterial, organisationsspecifik information är information 
gällande den specifika organisationen och projektspecifik information är information som har 
direkt anknytning till en specifik projekttyp eller ett speciellt projekt. Projektspecifik 
information är den information som ofta delas med andra berörda företag och även uppåt i 
försörjningskedjan (Dawood, Akinsola & Hobbs, 2002). 
 
Enligt Tam (1999) förekommer det brister i informationsspridningen och kommunikationen 
som kan leda till onödiga kostnader för byggprojektet. Det kan även förekomma slöseri av tid 
och brister i informationsspridningen. På grund av dessa brister och dålig kommunikation kan 
följderna bli feltolkningar, missförstånd men också kunskapsbrist. Dessa kan i sin tur ha en 
påverkan på byggprojektet gällande dess kvalitet, kostnad och värde (Hagenbjörk, 2014). 
Enligt Dawood, Akinsola & Hobbs (2002) är det ungefär två tredjedelar av problemen inom 
byggbranschen som uppstår i den projektspecifika informationen då det finns brister i 
samordningen samt att det inte finns effektiva kommunikationssystem för den typen av 
information.  
 

Enligt Hagenbjörk (2014) är anledningen till bristerna att informationsflödena förändras 
kontinuerligt under ett projekt, eftersom personer och organisationer tillkommer och lämnar 
projekten vid olika skeden. Detta är en anledning till att styrning och hantering av 
kommunikationsnätverket inte är lätt, samt att nätverket har en stor påverkan på utförandet av 
projektet (Hagenbjörk, 2014). Genom en bättre koordination av information tros det kunna 
leda till att byggbranschen på ett bättre sätt kan möta sina kunders behov samt att branschen 
blir mer effektiv (Dawood, Akinsola & Hobbs, 2002).  
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4. Resultat av studien 
 
I kapitlet nedan presenteras den data som under studiens gång har samlats in och undersökts. 
Kapitlets upplägg är baserat på de tre frågeställningar som denna studie avser att besvara. Den 
första frågeställningen besvaras med hjälp av det resultat som fåtts fram från observationen 
och intervjuerna som utförts i studien. Frågeställning två besvaras genom observationen samt 
de intervjuer som har utförts med inköpare, produktionschef, produktionsledare, leverantör 
och underentreprenör. Frågeställning tre besvaras med hjälp av gruppdiskussionen samt 
intervjuerna.  
 

4.1 Rollbeskrivning 

 
En produktionschef har det övergripande ansvaret för hela byggprojektet, produktionsfasen 
och i vissa fall även projekteringsfasen. Huvudansvaret ligger i att ha övergripande koll på 
personalansvaret, produktionen och planeringen av byggprojektet. Produktionschefen tar hjälp 
av olika aktörer för att detta ska fungera. I alla projekt finns även en projektchef som har den 
högsta befogenheten i projektet. Projektchefen är den person som tar alla stora beslut samt har 
ansvaret för projektets ekonomi och förmedlar resultatet vidare upp i hierarkin. 
Produktionsledaren ser till att det som produktionschefen planerat fungerar ute i 
produktionen, produktionsledaren har även hand om styrningen och driften ute på 
byggarbetsplatsen. Produktionsledaren ska tillsammans med viss hjälp av produktionschefen 
även se till att samordningen mellan egen personal och underleverantörer fungerar bra i 
byggprojektet. Inköparen har det huvudsakliga ansvaret för att alla inköp till byggprojektet 
blir gjorda i rätt mängd och i rätt tid. När inköparen gör leveransplanen använder den 
produktionsledarens expertis för att veta hur lång tid det till exempel tar att bära in ett 
specifikt material samt även vid vilken tid ett visst material kan behövas i byggprojektet. Vid 
större byggprojekt är inköparen stationerad vid byggprojektet vilket i många fall underlättar 
arbetet för alla parter.  
 
Leverantörernas och underentreprenörernas roll i ett byggprojekt hos Skanska är liknande 
oavsett vilket byggprojekt de arbetar på. Leverantörerna tillhandahåller material medan 
underentreprenörerna tillhandahåller material och tjänster i form av hantverkare. Leverantören 
och underentreprenören ska se till att de följer de riktlinjer som Skanska har angivit när 
upphandlingen skedde.  
 

4.2 Beskrivning av leveransplaneringsprocessen och informationsspridningen 

 
Kapitlet nedan består av insamlad data från observationen samt en sammanställning av de 
identifierade stegen i framtagningen av leveransplanen. De som intervjuades på Skanska var 
två inköpare, två produktionschefer, en produktionsledare, två underentreprenörer och en 
leverantör, se tabell 1. Efter delkapitlet som redovisar intervjuerna finns en överblick av vad 
de intervjuade anser är en bra och dålig informationsspridning samt vad inköpare, 
produktionschef, produktionsledare, leverantörer och underentreprenör anser om 
informationsflödet idag. Under intervjuerna var fokus på hur de upplever 
informationsspridningen gällande leveransplanen samt hur de upplever 
informationsspridningen kring en förändring i leveransplanen. Frågorna valdes ut så att en 
ökad förståelse för leveransplanen skulle uppnås samt att författarna skulle få en överblick 
över hur informationsspridningen går till och om de tillfrågade upplever några brister kring 
den. 
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4.2.1  Leveransplaneringsprocessen  

 
Det första steget i datainsamlingen var att utföra observationer där framtagningen av en 
leveransplan stod i fokus. I figur 7 visas de sju steg som identifierats vid observationerna.  

 
Figur 7 - Kartläggning av Skanskas leveransplanering 

 
Gällande framtagningen av leveransplanen kunde en identifikation av sju arbetssteg göras, 
stegen tar olika lång tid beroende på vilket projekt och vilket steg det är. I det första steget 
sker själva köpet, då inköparen i samråd med produktionschef tar kontakt med potentiella 
leverantörer och underentreprenörer och ”gör upp en affär” med dessa inför det nya 
byggprojektet. Vid kontakten stämmer de båda parterna av om leveranser från leverantörer 
eller tjänster från underentreprenörer är möjliga, eller om Skanska behöver hitta en annan 
leverantör eller underentreprenör. En sammankoppling med tidplanen ska även göras där 
Skanska planerar för att leveranserna ska anlända vid rätt tidpunkt i byggprojektet. I steg två 
förs en diskussion mellan inköpare, produktionschef, produktionsledare, underentreprenörer 
och leverantörer om ungefärliga tider när projektet ska starta. Detta underlättar för 
leverantörer och underentreprenörer eftersom de kan påbörja sin planering kring 
byggprojektet gällande exempelvis leveranser och resurser. Det underlättar även för 
produktionschef och produktionsledare som kan påbörja sitt arbete med byggprojektet. Under 
steg tre, ”avstämning med arkitekt”, stämmer inköparen av tillverkningsritningarna 
tillsammans med arkitekten och underentreprenörer för att veta att rätt material levereras till 
rätt plats i rätt mängd, samt att identifiera eventuella förhinder som skulle kunna uppstå 
senare under byggprojektet. I steg fyra ska en diskussion tillsammans med produktionschefen 
och produktionsledare föras gällande exakta tidpunkter för leverans av material eller tjänst. 
Detta för att följa den produktionstidplan som har tagits fram till det aktuella projektet.  
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När steg fyra har genomförts kan steg fem påbörjas och då ska inköparen göra en 
sammankoppling av material och rum. Detta görs genom att stämma av de ritningar som finns 
för byggprojektet. Det primära är att koppla ihop rätt typ av material till rätt rum på det 
aktuella projektet. I steg sex, ska informationen kring sammankopplingen av material och rum 
göras, där rätt material ska levereras till rätt rum, kommuniceras ut till leverantörer och 
ledningen på byggarbetsplatsen med hjälp av ett Excel-dokument. Vid ”kommunikation till 
berörda parter är det inköparen”, produktionschef, leverantör, underentreprenör och 
produktionsledare som är inblandade. När spridningen av Excel-dokumentet görs via mail ska 
dokumentet innehålla all den information som behövs för att leverantörerna eller 
underentreprenörerna ska kunna påbörja sitt arbete. Steg sju, som är det sista steget i 
processen, är att produktionsledaren ser över sitt behov av personal för inbärning av material. 
I Skanskas fall är inbärning av material enligt en inköpare vanligt förekommande. Detta steg 
är projektspecifikt för de projekt som har observerats och är inte förekommande i alla projekt. 
Produktionsledaren vet om när de kan klara sig på den personal som finns tillgänglig eller om 
de måste anlita extern inbärningspersonal till byggprojektet. 
 

4.2.2  Informationsspridning kring leveransplanen 

 
För att kunna besvara den första frågeställningen utfördes även intervjuer som var nästa fas i 
datainsamlingen. De personer som valdes för intervjuerna var nyckelpersoner gällande 
framtagningen av leveransplanen, två inköpare, två produktionschefer, en produktionsledare, 
en leverantör och två underentreprenörer.  
 

4.2.2.1 Informationsspridning  
 
Under de intervjuer som har utförts i studien framkom det att informationsspridningen är en 
viktig del av ett fungerande byggprojekt. Intervjupersonerna har flera liknande åsikter om hur 
informationsspridningen faktiskt fungerar kring leveransplanen. Vid svar på frågan vad en bra 
informationsspridning är har alla en liknande uppfattning. Uppfattningen är att information 
som sprids är fakta runt leveransplanen och bara sådant som är relevant för den berörda 
parten. Respondenterna anser även att en bra informationsspridning mellan parter är att 
informationen förmedlas i rätt tid. Underentreprenör 2 betonar värdet av relevant information 
för sin organisation: 
 

“Det är fakta som sprids med bra information, viktigt att visa upp den fakta som finns och 

inte ha med onödiga saker. För att det underlättar hela min planering inför olika projekt.” 
 

    (Underentreprenör 2, 2016) 
 
Om berörda parter får relevant information och om den sprids på rätt sätt kan detta enligt en 
underentreprenör bidra till att det gemensamma målet uppfylls. Det gemensamma målet är att 
projektet blir klart i tid. Produktionschef 1 hävdar att informationsspridning alltid är svårt, för 
mycket information kan det sällan bli däremot kan det lätt bli att det som faktiskt är väsentligt 
missas. Detta sker främst om det blir för mycket information som flödar, det är alltid svårt att 
veta var gränserna ska dras. Information sprids inte bara öga mot öga, utan det är även vanligt 
att telefoni och IT-system kan användas och informationen har på senare år blivit mer 
digitaliserat än tidigare. Att informationen sprids digitalt ansåg leverantör 1 vara 
problematiskt då det lätt kan uppstå felaktiga tolkningar gällande leveransplanen. Leverantör 
1 ger ett exempel på detta, vilket kan vara när personer ifrågasätter eller har åsikter om 
leveransplanen och har svårt att uttrycka sig tillräckligt tydligt vilket gör att feltolkningar kan 
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uppstå. Dessa feltolkningar skulle enligt leverantör 1 kunna uppstå när en produktionsledare 
hör av sig till en leverantör om leveranser när det egentligen borde varit en inköpare som 
besitter mer kunskap om hur leveransplanen är konstruerad. Något som också 
underentreprenör 2 påpekade var att kunskap har en stor roll i informationsspridningen 
gällande leveransplanen. Det innebär främst att kunskapen gällande byggprojektet har en stor 
betydelse eftersom missförstånd kan undvikas i processen. En annan viktig del som 
underentreprenör 2 påpekar angående informationsspridningen är att de personer som 
kommunicerar behöver vara pålästa på den information de sprider, annars får inte de berörda 
ut något värde av kommunikationen och värdefull tid går till spillo. 
 

4.2.2.2 Kommunikation 
 
Något som de intervjuade belyste under intervjuerna var att de ville ha tillgång till 
information så fort som möjligt. Främst för att underentreprenörer och leverantörer ska veta 
hur de ska agera gällande sina leveranser till byggprojektet. Underentreprenör 1 och 2 
påpekade dock att information gällande leveranssätt ibland presenteras vid 
kontraktsskrivningen vilket inte är att föredra då det ofta är för sent. De menar att leverantörer 
och underentreprenörer behöver påbörja sitt arbete kring materialförsörjningen i början av 
första steget göra upp affär, inte vid slutskedet av första steget. Gällande 
materialförsörjningen är det enligt leverantör 1 viktigt att informationen tillhandages i rätt tid 
efter deras preferenser eftersom både underentreprenörer och leverantörer har egna 
leveranstider att anpassa sig efter. Exempelvis påpekade underentreprenör 2 att en grossist de 
använder sig av har ett beställningssystem som gör att informationen är viktig i tidigt skede. 
Leverantör 1 förklarade att de i sin tur har en egen produktionstid på cirka åtta till tio veckor 
beroende på vilket material eller vilken del av materialet det är. Om information inte sprids i 
tid kan det bli förödande för både inköparna, byggprojektet och även leverantören som inte 
kan leverera sitt material i tid.  
 
Det har även framkommit under intervjuerna att det är inköparen som har det huvudsakliga 
ansvaret för att alla får ta del av den leveransplan som görs till ett byggprojekt. Inköpare 1 
förklarade att det är flera olika arbetsgrupper som behöver ta del av den leveransplan som 
konstrueras för att arbetet ska fortgå så bra som möjligt. De arbetsgrupper som behöver ta del 
av leveransplanen är produktionschef, produktionsledare, underentreprenör, leverantör samt 
inbärningspersonal.  
 
Under intervjuerna framkom från inköpare 1, produktionschef 1 och produktionsledare 1 att 
produktionschefen har ansvaret för att byggprojektet fortskrider som det ska och därför är det 
viktigt att den personen får ta del av den leveransplan som finns. Dock är det mer 
produktionsledaren som använder leveransplanen dagligen eftersom han sköter den dagliga 
hanteringen av leveranser som anländer till byggprojektet. Produktionsledare 1 förklarade 
under intervjun att de varje dag har ett möte på ungefär fem till tio minuter för att stämma av 
vilka leveranser som ankommer under dagen. Produktionsledaren måste därmed veta hur 
planen för leveranserna har utformats samt om den förändras över tid. Underentreprenörerna 
förklarar att de behöver leveransplanen i ett tidigt skede redan innan kontraktsskrivning 
eftersom de behöver planera de resurser som behövs till byggprojektet och även när material 
från deras leverantörer ska beställas. Detsamma gäller leverantörer som även behöver få 
leveransplanens information i ett tidigt skede för att kunna planera sin produktion. Det som 
även framkom under intervjuerna med både inköpare 1 och inköpare 2 var att de ofta 
förhandlar med externa företag gällande inbärningspersonal på byggprojekten. För dessa 



 27 

företag är det viktigt att ta del av leveransplanen eftersom de behöver vara där när leveranser 
till byggprojektet anländer.  
 
Komplikationer kan enligt leverantör 1 uppstå eftersom information gällande en förändring 
förmedlas för sent till leverantören vilket leder till att leveranser troligtvis inte kan ändras. Om 
de eventuella förändringarna inte ändras i tid kan det medföra att leveranserna till 
byggprojektet blir försenade och det är något som ingen berörd part vill. Produktionsledare 1 
stödjer detta påstående genom att förklara: 
 

“Viktigt att se till att information inte faller mellan stolarna, att den kommuniceras ut” 
      

  (Produktionsledare 1, 2016) 
 
Detta påstående visar på att det lätt kan bli att information faller bort vilket gör att det kan 
uppstå missförstånd och feltolkningar. Underentreprenör 1 påvisar att det är viktigt att alla har 
en bild över vad som ska göras och att om en försening är nära behöver alla ta ansvar för att 
arbetet utförs så fort som möjligt. Underentreprenör 1 förklarar ytterligare att arbetet kan 
påverka projektet rent ekonomiskt och resursmässigt där byggarbetarna står utan 
sysselsättning. Det är alltså inte endast informationsspridningen som kan göra att det blir 
förseningar utan även andra faktorer, som exempelvis att personer som är involverade i ett 
byggprojekt inte tar eget ansvar förklarar produktionsledare 1. Om detta skulle ske menar 
produktionsledare 1 att det är viktigt att all information går ut angående vilka förseningar som 
uppstår och vad som påverkar den nuvarande leveransplanen. 
 
När en förändring behöver förmedlas till de berörda parterna är det enligt inköpare 1 dennes 
ansvar att förmedla informationen vid stora förändringar som om en hel leverans försenas. 
Annars kan produktionsledaren ta direktkontakt med antingen underentreprenör eller 
leverantör gällande exempelvis ett dörrhandtag, det vill säga vid material som inte påverkar 
byggprojektet lika mycket. Något som enligt produktionsledare 1 kan påverka arbetet på 
byggarbetsplatsen är att byggarbetarna inte får tillgång till den nya informationen, vilket kan 
medföra att de lägger onödig tid på icke värdeskapande aktiviteter. Enligt inköpare 2 vore det 
bra med sammankopplade IT-system mellan Skanska, leverantörer och underentreprenörer 
eftersom förändringar syns direkt och detta underlättar för informationsspridningen och 
kommunikationen. 
 
Inköpare 1 och 2 påpekar även betydelsen av att det borde finnas en dialog mellan de personer 
som blir berörda. Om exempelvis produktionschefen har en direkt kontakt med en 
underentreprenör eller en leverantör kan onödiga mellanhänder elimineras och detta kan leda 
till minskade feltolkningar och missförstånd.  
 
Sammanfattningsvis, det som har framkommit är att kommunikationen har en betydande roll i 
leveransplaneringen samt att det bör finnas en tydlighet i informationsspridningen.  
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4.2.3  Kartläggning av informationsspridning  

 
I figur 8, visas de informationsvägar som enligt inköpare 1 finns hos Skanska.  

 

Figur 8 - Skanskas informationsflöde 

 
PL motsvarar en produktionsledare, UE är förkortning för underentreprenör och Lev är 
förkortning på leverantör. Den heldragna linjen innebär att produktionschefen har det 
övergripande ansvaret över produktions- och projekteringsfasen. Produktionschefen har 
kommunikationsvägar med alla de berörda parterna, dock olika mycket beroende på vilket 
skede i byggprojektet. 
Främst sker kontakten med inköpare och produktionsledaren som är inom den streckade 
linjen. Den streckade linjen visar den interna kommunikationen mellan dem. Vid ett större 
byggprojekt är oftast inköparen stationerad på byggprojektet för att kommunikationen mellan 
inköpare, produktionschef och produktionsledare ska underlättas. Annars kan inköparen vara 
stationerad på ett kontor som inte nödvändigtvis behöver vara närliggande till byggprojektet 
vilket kan försvåra den kommunikation som sker kontinuerligt.  
 
I figur 8 visas de kommunikationsvägar som är identifierade hos Skanska. Kommunikationen 
mellan underentreprenörer och leverantörer sker inte genom Skanska utan 
underentreprenörerna har sina egna leverantörer som de använder sig av och kommunicerar 
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med. Kommunikationen mellan parterna sker olika beroende vilket skede i byggprojektet de 
befinner sig i. Inköparen är mer involverad i hur upphandlingar ska utformas och har därför 
kontakt med leverantörer och underentreprenörer från början av byggprojektet. I 
produktionsfasen är också produktionsledaren inblandad i kommunikationen med leverantör 
och underentreprenör, främst om någon ändring behöver göras. Inköparen har mer kontakt 
med leverantörerna och underentreprenörer om det är något mer betydande som ändras som 
gör att inköparens expertis behöver användas. Under både produktions- och 
projekteringsfasen har inköparen, produktionschefen och produktionsledaren en ständig 
kommunikation med varandra. 
 
Inköparens kontakt med leverantörer och underentreprenörer varierar eftersom en 
underentreprenör levererar tjänster och leverantörer levererar material till ett byggprojekt. 
När en upphandling med en underentreprenör görs är det en upphandling kring helhetstjänst 
där både tjänst och material ingår. Kommunikationsvägarna är inte endast från Skanskas håll 
till leverantör eller underentreprenör. Leverantörerna har ofta regelbunden kontakt med främst 
inköparen för att hela tiden säkerställa att leveransplanen fortfarande stämmer. Detta för att 
leverantörerna behöver se till att deras produktion av materialet påbörjas i rätt tid.  
 
Inköpare 1 och produktionsledare 1 konstaterade att de hade en daglig kontakt med varandra 
eftersom problem eller andra frågor ofta dyker upp på en byggarbetsplats. Inköpare 1 fortsatte 
att förklara att han ofta har en kontakt med både underentreprenörer och leverantörer eftersom 
det är han som har det huvudsakliga ansvaret för inköpen. De problemområden som har 
framkommit under intervjuer är att inköparen och produktionsledaren inte arbetar i samma 
faser under ett projekt. Inköparen gör ofta inköp innan byggprojektet startat vilket kan 
medföra vissa missförstånd och problem. Ett av problemen kan vara att informationen 
gällande hur och när material ska levereras uteblir. Under intervjuer framkom det även att 
underentreprenörer och leverantörer inte får tillgång till information gällande 
materialförsörjningen till byggprojektet i den tid de önskar. Underentreprenör 1 menar att de 
ibland inte får tillgång till leveransplanen i tid, vilket skapar problem gällande deras planering 
av resurser och leveranser. Produktionsledaren förklarade då att informationen gällande 
planering av resurser och leveranser lätt kan glömmas bort, vilket skapar problem för 
underentreprenörer och leverantörer. Leverantör 1 påpekade även under intervju att 
missförstånd lätt kan uppstå när en dialog förs med fel person. Till exempel att det var 
produktionsledaren som kontaktade dem när det egentligen skulle varit inköparen som besitter 
mer kunskap gällande det specifika ärendet.   
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De nedanstående problemområden har framkommit under intervjuerna och observationen. 
 

1.  Vid intervjuerna som utfördes i denna studie framkom det att en inarbetad relation 
finns mellan parterna i studien. Dock ansåg underentreprenörerna att de skulle vilja 
vara mer involverade i avstämning med arkitekter för att på så sätt reducera eventuella 
problem.  
 

2.  Nästa identifierade problem som framkom under intervju med produktionsledare var 
att inköparen gör inköp tidigt i byggprojektet. Detta innebär att en inköpare ligger före 
i sin planering jämfört med produktionsledaren. 
 

3.  Det tredje identifierade problemet var att information gällande en förändring inte 
förmedlas i tid vilket har en stor betydelse för underentreprenörer och leverantörer.  
 

4.  Ett problem som ytterligare har framkommit under intervjuerna är att leveranssättet av 
materialet först nämns vid kontraktsskrivning till underentreprenörer och leverantörer.  
 

5.  Nästa problem som identifierades var att en dialog ibland inte fanns med rätt person. 
Om det inte finns en dialog mellan rätt personer kan detta påverka leverantörerna och 
underentreprenörerna negativt om ändringar behöver göras.  
 

6.  Vissa brister finns i hur informationsspridningen kring hur leverantörerna ska lasta 
fordonen för att de ska bli så säkert som möjligt. Detta är någonting som Skanska 
anser är något som bör förbättras.  

 
De ovanstående problemområden kommer även att ligga till grund för de förbättringsförslag 
som presenteras i frågeställning tre. Dessa kommer även att diskuteras i gruppdiskussionen 
som genomförs för att kunna ta fram ett slutgiltigt informationsflöde.  
 

4.3 Identifiering av förbättringsförslag  

 
Nedan presenteras resultatet av intervjuerna som utförts under denna studie. Under studien 
har fokus legat på att hitta förbättringsförslag gällande informationsspridningen. I den första 
delen av detta kapitel presenteras förslag på förbättringsförslag från de intervjuade och i den 
andra delen är en analys och sammanställning av de framtagna förbättringsförslagen. 
 

4.3.1  Intervju  

 
Under de intervjuer som har gjorts har det framkommit några huvudområden som presentera 
nedan. 
 

4.3.1.1 Leveransplan  
 
Enligt produktionschef 2 är leveransplanen ett dokument som innehåller information om 
leveranser till ett byggprojekt, så som tidpunkt för leveranserna samt mängd av material. 
Under de intervjuer som har utförts har det framkommit vad parterna tycker är viktigt 
gällande leveransplanen. Produktionsledare 1 och produktionschef 2 anser att leveransplanens 
betydelse är att materialet anländer till byggarbetsplatsen i rätt tid och i rätt mängd. Anländer 
materialet för tidigt ökar risken för att behöva lagerhålla materialet för byggprojektet och 
detta kan medföra en extra kostnad för det aktuella byggprojektet. Produktionschef 2 förklarar 
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att leveransplanen ger en tydlig bild av när och hur mycket material som anländer till 
byggprojektet och detta medför då att inköpare, produktionschef, produktionsledare, 
underentreprenörer och leverantörer kan planera sina resurser och produktion på ett bättre 
sätt. Produktionschef 1 förklarar att organisationen kring leveransplanen är olika beroende på 
projekt. Det är mycket att göra i alla projekt och ofta är det tiden som är en bristvara och då 
kan det bli som följd att kommunikationen kring leveransplanen inte alltid fungerar på ett bra 
sätt. Att hitta rutiner i projekten är något som föredras och om alla parter är öppna mot 
varandra och kommunicerar med varandra kan detta bidra till att projektets uppsatta mål 
uppfylls i tid. Det krävs även enligt produktionsledare 1 att alla bör ta ansvar. I det nuvarande 
byggprojektet som produktionsledare 1 är aktiv i förklarar han att leverantörer och 
underentreprenörer har kunnat leverera lite som de vill, eftersom platsbrist inte har funnits 
som det kan finnas i andra projekt. När en platsbrist kan uppstå menar produktionsledare 1 att 
en väl genomarbetad leveransplan behöver finnas. Fördelen med en genomarbetad 
leveransplan är att alla som ska leverera material vet exakt när, var och på vilket sätt 
materialet ska levereras. Det är därför viktigt att ta hänsyn till detta när en leveransplan görs. 
Underentreprenör 1 förklarar att de även vill att inköparen tar hänsyn till nedanstående 
påstående när framtagningen av leveransplanen utformas: 
 

“Jag vill kunna leverera så få gånger som möjligt, dels eftersom vi har tungt material att 

leverera och det är dyrt med en lastbärare.” 
 

(Underentreprenör 1, 2016) 
 

4.3.1.2 Logistik  
 
Inköpare 2 menar att leverantörerna involveras i hur de bör paketera material och vikten av att 
leveranserna anländer i tid men ändå blir det ofta fel, främst för att det är olika leverantörer 
till byggprojekten varje gång. Skulle Skanska använda samma leverantör vid inköp av 
material skulle detta kunna underlätta inköparnas arbete tack vare en utvecklad helhetstjänst. 
Helhetstjänst innebär enligt leverantör 1 att de tar på sig mer ansvar gällande eget initiativ 
eftersom service har blivit mer betydelsefull idag. Därför stämmer leverantören själva av om 
de bestämda leveranserna fortfarande stämmer överens med den tidigare leveransplanen.  
 
Logistiska helhetstjänster innebär för Skanska att de försöker reducera icke-värdeskapande 
aktiviteter. Helhetstjänster är något som Skanska strävar efter mer och mer enligt inköpare 1. 
Ett exempel på att Skanska arbetar efter helhetstjänster är deras relativt nya logistikgrupp som 
främst arbetar med att effektivisera logistiken kring nya byggprojekt men också med att hitta 
bra logistiklösningar som även involverar leveransplanen. I Östergötland hävdar inköpare 2 
att de är sämre på logistik än exempelvis Göteborg och Stockholm där det byggs mer. I 
dagsläget menar inköpare 2 att produktionsledare och produktionschefer ofta skickas till 
andra byggprojekt i Göteborg och Stockholm för att ta lärdom av framgångsrika 
helhetstjänster, vilket upplevs som positivt. Produktionsledare och produktionschefer skickas 
till dessa projekt där de får bevis på att helhetstjänster fungerar, då de i Östergötland har varit 
skeptiska till att göra förändringar. De har varit skeptiska främst för att den vinst de får ut inte 
syns på samma sätt som de kostnader som uppstår när vissa typer av logistiklösningar 
används. Om inbärningspersonalen har ansvaret för att bära in material som en byggarbetare 
annars hade gjort, medför detta att byggarbetaren kan lägga mer tid på värdeskapande 
aktiviteter. Inköpare 2 påstår att byggandet i dagsläget har ökat i Östergötland och då det 
byggs på områden som är tätbebyggda, vilket i sin tur betyder att de inte kan arbeta som de 
tidigare gjort gällande hur leveranser sker till en byggarbetsplats.  
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Leverantör 1 har anammat ordet helhetstjänst genom att de själva anser att de erbjuder just 
helhetstjänster i dagsläget. 
 

“Fokus ligger på helheten eftersom vi säljer en helhetstjänst, vi erbjuder oss själva och det 

tror vi bidrar till en bättre logistik “  
(Leverantör 1, 2016) 

 
Leverantör 1 erbjuder en helhetstjänst genom att de kontrollerar kontinuerligt under 
byggprojektet att leveransplanen fortfarande stämmer som vid överenskommelsen eftersom 
de behöver kontrollera deras leveranstider. Detta kan göra att missförstånd i 
informationsspridningen minskas och leverantör 1 anser då att de erbjuder bättre 
logistiklösningar. Leverantör 1 anser att det inte bara är Skanska som vinner på att en bättre 
informationsspridning utan att även de själva har en vinning i det hela. För att underlätta 
inköparens arbete kring framtagandet av leveransplanen och även informationsspridningen 
kring den, kan det enligt leverantör 1 vara fördelaktigt att använda sig av leverantörer som 
erbjuder en helhetstjänst. Helhetstjänster kan då bidra till färre missförstånd och 
leverantörerna kan då bli mer involverade i det arbete som inköpare och produktionsledaren 
utför gällande informationsspridning kring leveransplanen.  
 
Produktionsledare 1 föredrar att mellanlagra material på en extern plats, eftersom material i så 
fall inte står i vägen för byggarbetare på byggarbetsplatsen. 
Produktionsledare 1 hävdar att det är fördelaktigt att använda sig av mellanlagring speciellt 
vid leveranser från utlandet.  
 

4.3.1.3 Förbättringsmöjligheter  
 
Enligt inköpare 2 är säkerheten något som bör tas mer i beaktning under utformningen av 
leveransplanen, eftersom säkerheten ofta är något som glöms bort vid utformningen. Inköpare 
2 menar då hur material bör paketeras samt vilka möjligheter det finns att lasta av material 
från leverantörer och underentreprenörer. Inköpare 2 fortsätter med att denna information 
måste diskuteras med leverantörerna redan vid kontraktsskrivning för att de ska veta från 
början hur de ska göra när lasten packas. Denna information kan göra att arbetsplatsen blir en 
säkrare plats för alla som arbetar vilket Skanska strävar efter. I tätbebyggda områden är det då 
viktigt att inköparen har kunskap om vad som bör tas i beaktning när framtagandet av en 
leveransplan görs på den typen av byggarbetsplatser. Denna kunskap behövs för att de själva 
ska kunna vara tydliga med hur de vill att material packas, levereras och på vilka tider 
leveranser kan anlända. Ett förbättringsförslag som både inköpare 2 och produktionsledare 1 
nämnde var att produktionsledaren är mer involverad i det stadiet då leveransplanen tas fram, 
för att kunna komplettera med den kunskap de båda besitter. För att produktionsledaren ska 
kunna avsätta tid för att vara mer involverad behöver det finnas andra personer som kan 
utföra produktionsledarens arbete under denna period. I informationsspridningen 
menar inköpare 1 att det är viktigt att det finns en dialog mellan de personer som berörs av 
informationen. Finns ingen dialog mellan rätt personer kan missförstånd lätt uppstå. De 
missförstånd som kan uppstå behöver reduceras eftersom kommunikationen finns i flera led i 
byggbranschen. Leverantör 1 styrker denna åsikt och hävdar att en dialog ibland utförs med 
en produktionsledare när det egentligen skulle vara med en inköpare. Kunskapsbristen i en 
dialog gällande en förändring på en byggarbetsplats kan orsaka problem på grund av att viktig 
information kan missas. Produktionschef 1 hävdar att problemet är resurserna, 
produktionschefen äger tidplanen och den är så tätt länkad med leveransplanen men för att 
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länka ihop tidplanen och leveransplanen behövs mer resurser. I det läget måste 
arbetsuppgifterna fördelas mellan inköpare, produktionschef, produktionsledare och alla som 
är inblandade i processen. Produktionschef 1 anser att de bör vara med och styra tidigt i 
projektet och ställa krav på hur arbetet bör utföras. Att vara delaktig långt innan produktionen 
startar och att vara med i projekteringsfasen anser produktionschefen vara fördelaktigt. Om 
alla får möjligheten att få en bra förberedelsefas och inte arbeta med ett tidigare byggprojekt 
samtidigt som ett annat startar kan det skapas större möjligheter för det aktuella 
byggprojektet. Finns inte denna tiden går byggprojektet miste om att skapa förutsättningar för 
det aktuella byggprojektet och viktiga moment kring förberedelserna kan missas.  
 
När upphandlingen görs av vilka leverantörer och underentreprenörer som ska användas i 
byggprojektet anser leverantör 1 och underentreprenör 1 att det är bra att redan vid 
upphandlingen veta hur leveranserna ska gå till. Detta för att underlätta deras egen planering 
kring leveranserna samt att de i tidigt skede kan förklara om något inte är genomförbart. Om 
leverantörer och underentreprenörer är med och förhandlar i detta skede kan de vara med och 
påverka leveranssättet. Detta för att som tidigare nämnt exempelvis underlätta för leverantörer 
och underentreprenör så att de kan leverera så få gånger som möjligt. 
 
“Alla gör inte exakt som de ska, folk kommer inte i tid efter vad leveransplanen visar och då 

får de göra om och göra rätt.”  
(Inköpare 2, 2016) 

 
Tydlighet och informationsspridning är något som inköpare 2 anser är bristande inom 
byggbranschen och kan förbättras genom att alla blir medvetna om de brister som finns. Detta 
kan förbättras genom att alla tar ett ansvar och strävar efter ett och samma mål. Det måste 
finnas en tydlighet mellan alla parter i informationsspridningen för att inga missförstånd ska 
uppstå. Det är enligt inköpare 1 viktigt att alla är medvetna om att byggprojektet fortskrider i 
rätt takt och vikten av att allt fungerar som planerat. Dock menar inköpare 1 att alla inte gör 
som de ska, leverantörer kommer inte vid den tid som var bestämd vilket då gör att de får 
lämna byggprojektet och komma tillbaka vid utsatt tid. Inköpare 1 förklarar att när det gäller 
leverantörer från exempelvis Polen är det lite mer problematiskt om något går fel vilket 
innebär att Skanska bör vara extra tydliga gällande att de vill ha mer exakta leveranstider.  
Det är mer problematiskt för att leveranspålitligheten inte är lika exakt till skillnad från 
leveranser inrikes. Skulle alla som är inblandade i informationsspridningen ta eget ansvar och 
vara mer tydliga skulle detta kunna leda till ett mer effektivt arbete och att byggprojektet inte 
stannar upp.  
 
Enligt underentreprenör 1 är projekteringsfasen i byggbranschen väldigt kort. Ett önskemål 
från underentreprenör 1 och produktionschef 1 är att projekteringsfasen blev längre eftersom 
de i dagsläget inte hinner lösa alla de problem som finns där. Blir projekteringsfasen längre 
kan de problem som kan uppstå senare i projektet förebyggas och arbete kan istället läggas på 
värdeskapande aktiviteter. Dock är detta ett förbättringsförslag som enligt produktionschef 1 
skulle innebära en hög kostnad för byggbranschen. 
 
Ytterligare ett problem som enligt produktionsledare 1 existerar är att en inköpare gör inköp 
tre månader innan ett byggprojekt. Detta är problematiskt för att en produktionsledare 
troligtvis inte har en lika tydlig bild över byggprojektets inköp vid den tidpunkten som 
inköparen har. Ställer inköparen en fråga angående det inköp som den gör till en 
produktionsledare eller en produktionschef kan deras svar bli diffust eftersom de inte är 
insatta vid den tidpunkten. Detta kan påverka byggprojektet negativt eftersom vissa saker 
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glöms bort eller inte tas i beaktning vid det tillfället. En lösning på detta problem skulle enligt 
inköpare 1, produktionschef 2 och produktionsledare 1 vara att det finns fler 
produktionsledare under den tiden inköpen sker. Detta för att produktionsledare ska kunna 
avlasta under den specifika tiden som inköparen gör dessa inköp. Detta är också något som 
skulle innebära en kostnad för Skanska men det skulle kunna innebära att 
informationsspridningen kring leveransplanen blir bättre och tydligare. 
 

4.3.2  Analys av intervjuer  

 
Under de intervjuer som har utförts i denna studie har det framkommit att det finns brister 
kring informationsspridningen och dessa brister presenteras nedan. Om dessa brister skulle 
åtgärdas anser inköpare, produktionschef, produktionsledare, underentreprenör och leverantör 
att det är en bra utformning av informationsspridningen. 
 

4.3.2.1 Inköparens identifierade problem  
 
I figur 9 visas de identifierade problemen kring informationsspridningen vid framtagningen 
av leveransplanen och de visas i de streckade områdena. Dessa problem kunde identifieras 
utifrån de intervjuer som utfördes under denna studie.  
 

 
Figur 9 - Identifierade problem i inköparens informationsflöde 

Det första identifierade problemet uppstod i framtagningen av leveransplanens första steg, 
”göra upp affär”. Utifrån intervjuerna framkom det att det är viktigt att underentreprenörer 
och leverantörer blir informerade om vilken typ av leveranssätt som byggprojektet ska 
använda sig av. Det är viktigt att den informationen kommuniceras ut vid upphandlingen och 
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inte senare eftersom underentreprenörer och leverantörer behöver planera sin tid och sina 
resurser. Om inköpare blir väl införstådda med att denna information behöver förmedlas tidigt 
till underentreprenörer och leverantörer kan bättre förutsättningar skapas för ett effektivare 
arbete på byggarbetsplatsen. Utifrån intervjuerna har det framkommit att logistiken har fått en 
större betydelse för byggprojekt och en tydlig informationsspridning kan bidra med att 
logistiken effektiviseras. Ballard (2000b) och Lindhard & Wandahl (2014) menar att det bör 
finnas en plan som vägleder till vad som ska utföras i ett byggprojekt som i slutändan kan 
garantera att de aktiviteter som borde ha gjorts faktiskt är utförda. Lindhard & Wandahl 
(2014) förklarar att detta är något som kan minska variationen i ett flöde och skapa ett 
jämnare arbetsflöde och därmed förbättras flödet ut till kund. Säkerheten och den utveckling 
av logistik gällande packningsmöjligheter är faktorer som låg till grund för det första 
identifierade problemet.  
 
För att skapa bra förutsättningar till byggprojektet anses tydlighet i informationsspridningen 
kring leveranssättet vara något som kan förbättras. De förbättringar som kan ske är att det 
skapas en medvetenhet hos inköparen, leverantörer och underentreprenörer att leveranssättet 
är en viktig del i ett flöde. Om det skapas rutiner för hur och när information kring 
leveranssättet bör förmedlas kan dessa rutiner standardiseras vilket kan underlätta för alla 
parter i informationsspridningen. Persson (2012) styrker att det är viktigt med planering inom 
byggbranschen och att det är något som bör standardiseras både internt och extern. Persson 
(2012) hävdar också att innan byggprojektet startar är det viktigt att veta vilka resurser som 
ska användas i byggprojektet. Leveranssättet har då en viktig betydelse då leverantörer och 
underentreprenörer kan planera sina resurser i ett tidigt skede. Sprids informationen i ett tidigt 
skede kan leverantörer och underentreprenörer förmedla den informationen vidare vilket kan 
skapa en positiv kedjeeffekt eftersom deras leverantörer, i sin tur får ta del av informationen.  
 
Det har identifierats ännu ett problem i det första steget. Problemet är hur 
informationsspridningen sker internt på Skanska. När parterna är stationerade på ett 
byggprojekt blir kommunikationen automatiskt bättre eftersom en tätare kommunikation finns 
mellan dem. Det som kan göra att informationsspridningen brister är att inköparen och 
produktionsledaren ofta arbetar i olika faser av projektet. Dessa faser är olika på grund av att 
inköpen av material sker tidigare än produktionsledaren hanterar frågor kring det inköpta 
materialet. De olika faserna innebär att produktionsledaren kan ha svårare att sätta sig in i 
inköparens arbete och få bra svar när de inte är i samma fas av byggprojektet. Detta anses 
vara ett problem eftersom otydligheter kan finnas i dialogen mellan dessa parter och som kan 
påverka byggprojektet negativt, exempelvis inköp av fel antal eller fel material. Behöver 
inköparen expertkunskap om ett specifikt inköp från produktionsledaren är det viktigt att det 
sker tydligt och i en annan miljö än vad det görs i dagsläget. Att avsätta tid för detta ändamål 
bör generera bättre fokusering och därför färre missbedömningar. En av Friblick & Nordlunds 
(2013) faktorer för en framgångsrik planering är att avsätta tid för just planering. Den avsatta 
tiden anses vara värdefull för Skanska för att minimera antalet fel.  
 
I vissa byggprojekt kan det vara fördelaktigt att involvera underentreprenörer i avstämningen 
med arkitekt för att minimera de fel som kan uppstå i produktionsfasen. Att skapa en bra 
kommunikation i det skedet kan vara mer kostsamt men samtidigt kan en eliminering av 
framtida problem göras, vilket kan medföra att helheten blir bättre. För att på ett bra sätt 
kunna redicera de fel som kan uppstå i produktionsfasen är det bra att inköparen involverar 
och tillfrågar de underentreprenörer som vill vara mer involverade. Tillfrågas de 
underentreprenörer av inköparen som vill vara mer involverade kan de ta ett aktivt beslut om 
de vill vara med och det kan förbättra byggprojektet i planeringsfasen. 
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Ännu ett identifierat problem som sker i informationsspridningen kring framtagningen av 
leveransplanen är att en fullbordad leveransplan bör spridas till underentreprenörer och 
leverantörer så fort den är färdigställd. Om planeringen kring leveranserna ska kunna starta i 
god tid kan det underlätta för underentreprenörerna och leverantörerna. Friblick & Nordlund 
(2013) anser att en framgångsrik planering fås genom att redan från början i ett byggprojekt 
börja planera och därmed styra byggprojektet i rätt riktning. Det framkom från intervjuerna att 
de intervjuade vill ha en tidig planering för att leveranserna kan bli bättre och även för att 
sprida leveransplanen tidigt. Om de tidigt vet när de har användning av exempelvis en kranbil 
desto bättre resultat kan det bli på bygget då leveranserna planeras i tid. Révai (2012) hävdar 
att en noggrann planering gällande utformningen av leveransplanen kan minska störningar 
och förseningar av leveranser till ett byggprojekt. För Skanska innebär detta att minska 
störningar och förseningar som kan åtgärdas med att leveransplanen sprids i ett tidigt skede.  
 
Skanska hävdar att det finns brister och förbättringspotential av packningen för de leveranser 
som anländer till byggprojektet. För att inga missförstånd ska uppstå gällande hur materialet 
ska lastas och levereras är det viktigt att vara extra tydlig med denna information. Dessa 
rutiner behöver även förbättras för att säkerheten för byggarbetarna på plats ska öka. Eftersom 
säkerheten är en stor del av Skanskas värdegrund anser de intervjuade att en förbättring i hur 
informationsspridningen sker gällande hur lastbilarna ska lastas bör förbättras. Förbättringar 
gällande lastningsmöjligheter är inte något som bara skulle förbättra säkerheten, det skulle 
även kunna förenkla lossningen som i sin tur leder till exempelvis att inbärningspersonalen 
kan effektivisera sin arbetstid. Förbättringen gäller främst när det är specialbeställda varor och 
om det är ett stort byggprojekt med många rum och våningar. Detta för att det ska vara 
smidigt för den inbärningspersonal som finns på byggprojektet och att ingen onödig tid ska 
läggas på icke värdeskapande hantering. Inköparen spelar en stor roll i att informationen kring 
hur de vill att materialet levereras och lastas delges korrekt till de berörda. I dagsläget är inte 
inköpare 1, produktionschef 1 eller produktionsledare 1 nöjda med hur 
informationsspridningen fungerar. Därför bör inköparen vara tydligare i hur informationen 
kring leveranserna sprids till alla led där inköparen skickar ut information via en plattform, 
som är anpassat för marknaden, och förklarar hur informationen kommer att spridas. För att 
kunna vara tydligare behöver även leverantörerna vara tillmötesgående i processen genom att 
anamma problemet och försöka eliminera missförstånd.  
 
Skanska är ett företaget som försöker och vill förbättra sin logistik och till sin hjälp har de 
skapat en logistikgrupp som ska hjälpa dem med just logistiken. Informationsspridningen 
kring hur Skanska vill att lastningen ska vara kan därför vara ett steg i rätt riktning mot en 
mer effektiv logistik samt att säkerheten på byggarbetsplatsen skulle kunna öka. 
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4.3.2.2 Produktionschefens identifierade problem 
 
I figur 10 visas de identifierade problemen kring informationsspridning vid framtagningen av 
leveransplanen för produktionschef. 
 

 
Figur 10 - Identifierade problem i produktionschefens informationsflöde 

Produktionschefen har en stor roll i att informationen kring förändringar kommuniceras ut till 
berörda parter. När en förändring behöver göras gällande en leverans är det viktigt att 
produktionschefen för en dialog och informerar rätt personer angående förändringen. 
Eftersom produktionschefen äger tidplanen och har det slutgiltiga ansvaret för hur 
byggprojektet fortlöper är det viktigt att produktionschefen informerar den berörda parten 
direkt gällande en förändring. Att eliminera onödiga mellanhänder och ha en direkt kontakt 
med den berörda parten är i detta fall viktigt. Inom construction supply chain management är 
ett av perspektiven att eliminera alla onödiga mellanhänder (Vrijhoef & Koskela, 2000). 
Elimineras mellanhänder kan onödiga missförstånd undvikas och att försörjningskedjan får ett 
mer effektivt flöde utan missförstånd och konsekvenser. 
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4.3.2.3 Produktionsledarens identifierade problem 
 
I figur 11 visas de identifierade problemen kring informationsspridning vid framtagningen av 
leveransplanen för produktionsledaren. 
 

 
Figur 11 - Identifierade problem i produktionsledares informationsflöde 

När inköparen gör ett visst inköp behöver produktionsledaren ibland vara involverad för att 
bistå med expertis kring ett visst ämne. Eftersom inköparen och produktionsledaren inte 
arbetar i samma fas av byggprojektet kan det vara svårt för produktionsledaren att sätta sig in 
i ämnet. Det är viktigt att från början vara tydlig med vad som kan genomföras och inte. Det 
är även viktigt att produktionsledaren är införstådd med vad inköparen gör. Kommunikation i 
ett byggprojekt är något som de har konstant och kan vara problematiskt för vissa skeden av 
ett byggprojekt. Shannon (2001) hävdar att störningar kan uppstå som lätt kan förvränga den 
information som sprids vilket gör det extra viktigt att produktionsledaren verkligen avsätter 
tid för möten med inköparen. Dessa möten kan då minska störningar som kan skapa 
misstolkningar. Om störningen minskas tillräckligt kan det leda till att inköparen och 
produktionsledaren får en kommunikation utan misstolkningar. Det kan göra att problem som 
uppkommer på grund av bruset försvinner. Om misstolkningarna försvinner kan inköpen vara 
mer genomtänkta och innehålla mer expertis från produktionsledaren som kan leda färre 
felaktiga inköp. Om produktionsledaren ska kunna avsätta tid för möten som avleder bruset är 
det viktigt att produktionen fortlöper som den ska. Om tiden avsätts i tidigt skede kan detta 
gynna byggprojektet i slutändan och onödiga kostnader kan undvikas för felaktiga inköp. 
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Att rätt person med rätt kunskap för en dialog med exempelvis rätt person hos en leverantör 
har en stor betydelse för att missförstånd ska undvikas. Leverantör 1 påpekade under intervjun 
att detta är ett problem som till viss del förekommer och att det kan bli problematiskt för 
leverantören. När informationsspridningen sker till leverantörer och underentreprenörer är det 
därför viktigt att produktionsledaren är tydlig med vad som ska framföras. Om missförstånd 
kan undvikas genom att ha en dialog med varandra är det viktigt att dialogen prioriteras av de 
inblandade.  
 
Finns en dialog mellan rätt personer kan detta reducera onödiga missförstånd. 
Mellanhänderna kan förvränga eller misstolka den information som sprids och detta kan leda 
till felaktiga leveranser. Enligt Hagenbjörk (2014) kan misstolkningarna leda till att tid läggs 
på aktiviteter som inte är värdeskapande och som kan påverka kvalitén och kostnaderna. 
Genom att arbeta efter att rätt person ska leda informationen vidare kan det bidra till det 
Hagenbjörk (2014) hävdade och detta innebär en fördel för ett byggprojekt.  
 

4.3.2.4 Underentreprenörers identifierade problem  
 
I figur 12 visas de identifierade problemen kring informationsspridningen vid framtagningen 
av leveransplanen för underentreprenörer.  
 

 
Figur 12 - Identifierade problem i underentreprenörernas informationsflöde 

I det första steget i framtagningen av leveransplanen sker det en upphandling av 
underentreprenör och då ställer inköparen på Skanska krav på hur de vill ha tjänsten och 
materialet levererade. I diskussionen gällande leveranssättet är det viktigt att 
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underentreprenörerna kommunicerar sina möjligheter och begränsningar. Kommunikationen 
bör ske för att undvika onödigt arbete senare i projektet vid produktionsfasen. Om 
underentreprenörerna kommunicerar sina möjligheter och begränsningar kan inköparen i sin 
tur göra en bra planering och då kan onödiga missförstånd och oförutsedda händelser 
undvikas. Om underentreprenörerna är mottagliga för den information som Skanska 
förmedlar och koordinerar denna på ett bra sätt kan de enligt Dawood, Akinsola & Hobbs 
(2002) möta ett behov på ett bättre sätt.  
 
I steget ”avstämning med arkitekt” vill underentreprenörerna vara mer involverade vilket 
framkom vid sammanställningen av intervjuerna för underentreprenör 1 och 2. Är 
underentreprenörerna involverade redan i det skedet kan en kommunikation föras med 
arkitekten om de eventuella oklarheter som kan finnas i ritningarna som kan innebära 
konsekvenser för projektet i produktionsfasen. Om eventuella problem kan upptäckas i god 
tid kan det ge bra förutsättningar för byggprojektet i sin helhet. En fördel med att 
underentreprenörerna ska bli mer involverade i avstämning med arkitekt är att moment kan bli 
kostsamma om de inte åtgärdas innan produktionsfasen. Planeringen ligger till grund för hur 
de arbetar senare i projektet och all typ av planering kan förbättra byggprojektet. Blir 
underentreprenörerna mer involverade i avstämning med arkitekt kan detta medföra en 
reducering av kostnader, tack vare att fel reduceras när avstämning med arkitekt görs (Ericson 
& Hedlundh, 2013).   
 
Det sista identifierade problemet för underentreprenörer förekommer i steget ”bestämma 
leveransdatum”. Under intervjuerna framkom det att underentreprenörerna inte alltid får 
tillgång till leveransplanen i tid. Enligt underentreprenör 1 och 2 skulle spridningen av 
informationen underlätta deras arbete genom att de kan göra en bättre planering och att de 
även får en bild över hela projektet. För att de ska kunna få information behöver de också vara 
mottagliga för den och se att leveransplanen anpassas efter specifika önskemål. Hagenbjörk 
(2014) menar att det finns få effektiva kommunikationssystem för projektspecifik information 
som kan leda till brister i samordningen av informationen. Leveransplanen är en 
projektspecifik information som kan vara svår att samordna och därför är det viktigt att alla 
parter är får ta del av leveransplanen. Detta gäller även de som ska mottaga leveransplanen 
likt underentreprenörerna i detta fall. Det är viktigt att underentreprenörerna får informationen 
angående leveransplanen i tid för att de i sin tur sedan skall kunna koordinera sina resurser i 
rätt tid. 
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4.3.2.5 Leverantörers identifierade problem  
 
I figur 13 visas de identifierade problemen kring informationsspridningen vid framtagningen 
av leveransplanen för leverantörer.  

 
Figur 13 - Identifierade problem i leverantörernas informationsflöde 

Det första identifierade problemet i ”göra upp affär” är att Skanska menar att det finns brister 
och förbättringspotential i packningen i de leveranser som anländer till byggprojektet. Det är 
inte bara viktigt för att logistiken ska bli bättre utan även för att säkerheten för byggarbetarna 
skulle öka. Det är inte bara Skanska som behöver informera om hur de faktiskt vill att 
packningen ska vara utan leverantörerna behöver också vara mottagliga för den information 
som ges angående packning för att tillgodose Skanskas önskemål. Det framkom under 
intervjun med leverantör 1 att det kan vara svårt att tillgodose de önskemål som finns gällande 
packning. Främst eftersom alla leverantörers kunder vill att det ska se ut på olika sätt. Dock 
hävdar leverantör 1 att om det finns tydliga rutiner skulle det fungera bättre. 
 
Det andra identifierade problemet är när det är dags för inköparen att sammankoppla material 
och rum och då behöver en dialog föras om hur sammankoppling ska gå till. Leverantören och 
inköparen bör kommunicera möjligheter och begränsningar så inga missförstånd uppstår. 
Exempel på vilken information som skulle behöva kommuniceras är vad som bör stå på 
etiketten på det material som levereras till byggprojektet. Detta leder då till att byggarbetarna 
enkelt vet var materialet ska och ingen onödig tid läggs på att hitta exempelvis rätt rum, därav 
ett mer jämnare arbetsflöde och enligt Lindhard & Wandahl (2014) kan leda till minskad 
variation. Enligt Vrijhoef & Koskela (2000) är en minskad variation fördelaktigt då detta 
skapar en mer effektiv arbetsplats ur ett Construction Supply Chain Managements perspektiv.  
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4.3.3  Identifierade problem  

 
Nedan sammanställs de identifierade problem som framkommit från observationen och de 
intervjuer som har gjorts.  
 

4.3.3.1 Problem 1 
 
Underentreprenör 1 och 2 påpekade under en intervju att de ansåg att de inte är tillräckligt 
involverade i avstämning med arkitekt. Underentreprenörer syftade då till att de skulle kunna 
vara med och påverka de ritningar som finns av byggprojektet och reducera eventuella fel i 
ritningarna. Fördelen är att på så sätt reducera eventuella problem är åtgärdsförslaget som ska 
presenteras att underentreprenörer skulle bli mer involverade. Detta genom att vid 
upphandling bli tillfrågade av inköparen att delta vid avstämningen med arkitekt. Tack vare 
denna åtgärd kan då problem som skulle kunna uppstå i produktionsfasen reduceras. Detta 
kan i sin tur leda till att kostnader för projektet inte blir lika höga som de skulle kunnat bli.  
 

4.3.3.2 Problem 2  
 
Inköpare 1 och produktionsledare 1 förklarade att dessa två arbetar i olika faser i början av ett 
byggprojekt vilket kan skapa problem i ett senare skede i produktionsfasen. De åtgärdsförslag 
som ska presenteras under gruppdiskussionen är att Skanska sätter in ytterligare en resurs likt 
en produktionsledare under tiden som inköparen gör dessa inköp eller att de avsätter tid i 
schemat för möten. Vid dessa möten kan då inköparen och produktionsledaren stämma av 
vilka inköp som är planerade och om produktionsledaren har några infallsvinklar på dessa. 
Tack vare dessa möten kan eventuella problem reduceras i produktionsfasen och ett bra 
arbetsflöde kan skapas.  
 

4.3.3.3 Problem 3 
 
Underentreprenör 1 och leverantör 1 påpekade under intervjuer att de inte får tillgång till 
information gällande förändringar i rätt tidpunkt utan att det ofta är försent. 
Underentreprenörer och leverantörer har då påbörjat sin planering av resurser och material 
och förändringen gör då att de måste planera om vilket inte i alla lägen är lätt. Ett 
förbättringsförslag som ska presenteras under gruppdiskussionen är att så fort de har någon 
information om någon förändring måste denna skickas ut direkt till den berörda parten. Ett 
förslag är att ha ett sammankopplat program där alla kan se förändringarna direkt som är 
involverade i processen.  
 

4.3.3.4 Problem 4 
 
Under intervjun med leverantör 1 och underentreprenör 1 framkom det att Skanska inte alltid 
är tydliga gällande vilket leveranssätt de kommer använda sig av. Förändringsåtgärden som 
ska presenteras vid gruppdiskussionen för att det ska bli bättre för underentreprenörerna och 
leverantörerna är att inköparen ska vara tydlig med leveranssättet redan vid 
kontraktsskrivning. Oavsett storlek på byggprojektet är detta någonting som behöver 
förmedlas så fort som möjligt för att underentreprenörer och leverantörer ska kunna planera 
sina resurser.  
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4.3.3.5 Problem 5  
 
Vid intervju med leverantör 1 påpekade leverantören att det inte alltid är rätt person som har 
rätt kunskap från Skanska som för en dialog med dem. Ett förslag som ska presenteras i 
gruppdiskussionen är att de bör införskaffa rutiner gällande vem som bör ha hand om ärendet. 
Dessa tydliga rutiner kan då medföra en minskning av onödiga missförstånd och att de ska 
vara till för att passa alla berörda parter. 
 

4.3.3.6 Problem 6  
 
Inköpare 2 förklarade under en intervju att de är tydliga med hur de vill ha sitt material 
levererat. Underentreprenör 1 hävdade dock att Skanska inte alltid är så tydliga som de påstår. 
Förbättringsåtgärden som ska presenteras är att Skanska ska skapa tydliga mallar och rutiner 
för de leverantörer som de använder sig av. Dessa rutiner ska helst vara med bilder och en 
förklaring för hur de ska lasta för att inget ska kunna missförstås som presenteras redan vid 
upphandling. Bilder kan vara att föredra då underentreprenörer och leverantörer får en 
tydligare förståelse för hur Skanska vill att materialet ska paketeras.  
 

4.4 Vilka åtgärder kan vidtas för att underlätta informationsspridningen kring 

leveransplanen i ett byggprojekt?  

 
Nedan presenteras gruppdiskussionens resultat samt det potentiella informationsflödet. 
 

4.4.1  Diskussion om de identifierade problemen under gruppdiskussionen 

 
Under denna studie har en gruppdiskussion genomförts och under denna har inköpare 1, 
produktionschef 1, produktionsledare 1 och underentreprenör 1 närvarat. Nedan finns en 
presentation av de problem som identifierats under intervjuerna.  
 

4.4.1.1 Problem 1  
 
Vid intervjuerna som utfördes i denna studie framkom det att en bra lyhördhet finns. Dock 
ansåg underentreprenörerna att de skulle vilja vara mer involverade i avstämning med 
arkitekter för att på så sätt reducera eventuella problem.  
 
Under gruppdiskussionen påpekade produktionschef 1 att rör-, ventilation- och 
elentreprenörer redan är involverade i projekteringsfasen. Produktionsledare 1 fortsätter och 
förklarar att de redan är involverade samt att de underentreprenörer som arbetar med ytskikt 
inte behöver vara involverade. Detta på grund av att de blir överflödiga och att de inte har 
speciellt mycket att tillföra i den fasen. Inköpare 1 instämmer och förklarar att det endast är 
de underentreprenörer som tillhandahåller material som rör, ventilation och el som behöver 
vara involverade, underentreprenör 1 instämmer. Produktionsledare 1 fortsätter och förklarar 
att om för många personer arbetar med en uppgift kan slutresultatet bli lidande eftersom för 
många personer blir inblandade i diskussionen. Produktionschef 1 hävdar dock att en viss 
kontakt finns med vissa underentreprenörer när experthjälp behövs och detta är något som de 
självklart kommer fortsätta med. Produktionschef 1 menar att underentreprenörerna redan är 
iblandande på ett visst sätt dock inte fysiskt. Underentreprenör 1 hävdar dock att det skulle 
innebära en större kostnad för både dem och för projektet att vara mer involverade i 
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arkitektsfasen. Alla de inblandade i gruppdiskussionen var överens om att denna åtgärd inte 
behövde appliceras för att underentreprenörerna redan är tillräckligt involverade i 
arkitektfasen. Det skulle bli för höga kostnader och det skulle även bli svårt att få till den tid 
som behövs för att byggprojektet skulle fungera bra. Underentreprenör 1 instämmer och 
tillägger att ansvaret ligger på dem om de vill vara mer involverade eftersom de redan får en 
förfrågan från början. 
 

4.4.1.2 Problem 2  
 

Nästa identifierade problem som framkom under intervjun med produktionsledare 1 var att 
inköparen gör inköp i en annan fas än vad byggprojektet befinner sig i. Detta innebär att en 
inköpare ligger före i sin planering jämfört med produktionsledaren.  
 
Inköpare 1 instämmer i att detta bör åtgärdas då de kan missa viktig information gällande 
vissa typer av inköp. Eftersom vissa typer av inköp inte sker kontinuerligt för varje 
byggprojekt utan de kan vara unika och därför bör det finnas mer än en person som är 
involverad vid ett specifikt inköp. Produktionschef 1 anser att det skulle gå att spara tid i 
byggprojektet om de skulle införa möten mellan produktionschef och inköpare för att kunna 
reducera negativa påföljder för byggprojektet eftersom byggarbetarna kan klara sig själva 
under den tiden. Inköpare 1 och produktionsledare 1 anser att det är bra att båda parterna är 
stationerade på byggarbetsplatsen. Det blir enklare med kommunikationen mellan dem, trots 
detta anser de båda att ett bestämt möte bör hållas.  
 
Produktionsledare 1 anser att det skulle vara enklare att sätta sig in i problemet och inte missa 
detaljer om inga störningsmoment finns runt omkring. Om fler personer är involverade i 
inköpsprocessen skulle också negativa påföljder som exempelvis fel vid en leverans, kunna 
reduceras. Produktionsledare 1 och produktionschef 1 tror att det skulle fungera rent 
resursmässigt om dessa möten ska införas. De anser även att det inte skulle behövas en extra 
produktionsledare under den tiden, detta främst för att de på byggarbetsplatsen faktiskt kan 
klara sig själva under den tiden. Underentreprenör 1 hävdar också att dessa möten skulle vara 
fördelaktiga och att byggarbetarna tros klara sig själva under den tiden som mötet hålls. Den 
värdeskapande tid som fås av dessa möten skulle förmodligen göra att byggarbetarna slipper 
att vänta på material senare i byggprojektet och detta anser produktionschef 1 vara en fördel 
för ett byggprojekt. Produktionschef 1 anser också att dessa möten är något som de med stor 
sannolikhet kommer avsätta tid för i framtida projekt. Tack vare dessa möten kan de generera 
färre negativa påföljder som kan leda till en lägre kostnad för projektet, mötena kan också 
generera att byggarbetarnas arbetsflöde blir mer jämt. En extra produktionsledare anser de 
som medverkade i gruppdiskussionen dock inte är nödvändigt eftersom produktionsledarens 
tid kan bli mer värdeskapande under dessa möten än i produktionen.  
 

4.4.1.3 Problem 3  
 
Det tredje identifierade problemet var att information gällande en förändring inte förmedlas i 
tid, vilket har en stor betydelse för underentreprenörer och leverantörer.  
 
Inköpare 1 menade på att deras informationsspridning gällande förändringar lätt kunde 
glömmas bort. Alla känner igen sig i problemet som underentreprenör 1 beskriver. 
Produktionsledare 1 förklarar att det finns information som behöver förmedlas till 
underentreprenörer och leverantörer så fort som möjligt, vilket inte görs i dagsläget för att det 
finns för många mellanhänder och det kan vara så att information lätt försvinner. 
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Produktionschef 1 anser att sammankopplade IT-system för alla skulle kunna vara bra och 
förmodligen fungera bra. Dock finns risken att det kostar för mycket och att alla parter 
behöver utbildas i IT-systemet vilket kan vara problematiskt. Underentreprenör 1 instämmer i 
att det skulle vara problematiskt att ha ett sammankopplade IT-system eftersom de arbetar 
med flera aktörer än Skanska. Underentreprenör 1 fortsätter med att om byggbolagen hade 
olika system att arbeta i skulle det inte fungera i praktiken. Om alla i byggbranschen skulle ha 
ett och samma system skulle detta kunna underlätta processen men det skulle ta mycket tid 
och kraft från alla parter att implementera.  
 
Inköpare 1 anser att om bättre protokollföring gjordes på alla möten om hur förändringar ska 
gå till skulle det underlätta informationsspridning gällande förändringar, så att de har 
bestämmelser som sker protokollfört. Inköpare 1 tillägger att mellanhänder kan göra att 
förändringarna kommer ut till underentreprenörer eller leverantörer senare än vad det borde. 
En anledning som produktionschef 1 förklarar är att beställaren av byggprojektet kan göra 
ändringar för sent vilket påverkar byggprojektet negativt. Från start bör produktionschefen ha 
uppsatta deadlines för när förändringar får ske från beställarens håll vilket skulle kunna 
förbättra situationen. Informationsspridningen kring förändringarna som sker via telefon bör 
alltid ett bekräftelsemejl som skickas efter samtalet för att dokumentera vad som har bestämts. 
Detta anser produktionschef 1 vara ett förslag för att informationsspridningen ska bli bättre 
och de andra parterna instämmer även i detta. Detta behöver arbetas fram under lång tid och 
att alla som bör vara involverade har något att säga till om. Under gruppdiskussionen menade 
inköpare 1 att de behövde bli betydligt bättre på protokollföring och detta ansåg även de andra 
som deltog. 
 

4.4.1.4 Problem 4  
 
Ett problem som ytterligare har framkommit under intervjuerna är att leveranssättet av 
materialet först nämns vid kontraktsskrivning till underentreprenörer och leverantörer.  
 
Inköpare 1 menar att detta är någonting som faktiskt görs i dagsläget, när de har bestämt 
leveranssätt förmedlas informationen så fort som möjligt. Dock har inte alla projekt ett 
specifikt leveranssätt vilket gör att detta inte nämns och förklaras som viktigt. 
Underentreprenör 1 instämmer att det görs vid vissa projekt men anser att logistiken blir allt 
mer vanlig nu vid ett byggprojekt och kommer förmodligen få en mer betydande roll i 
framtiden så att en plan av hur det ska förmedlas bör göras. Underentreprenör 1 menar på att 
mycket kan hämtas om en bra logistik finns, både i tid och i pengar. Underentreprenör 1 anser 
även att leveranssättet bör förmedlas så tidigt som möjligt eftersom de i sin tur har egna 
leverantörer som de ska informera. Produktionschef 1 menar att informationsspridningen är 
lite av ett eget ansvar, det är av Skanskas eget intresse att skicka ut information gällande en 
förändring så fort som möjlig. Sprids inte den informationen är det Skanska själva som har 
orsakat problemet. Det som alla är överens om är att informationen kring leveranssättet ska 
förmedlas så tidigt som möjligt främst för att logistiken är något som får en mer betydande 
roll i byggbranschen.  
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4.4.1.5 Problem 5  
 
Nästa problem som identifierades var att en dialog ibland inte fanns med rätt person. Om det 
inte finns en dialog mellan rätt personer kan detta påverka leverantörerna och 
underentreprenörerna negativt om ändringar behöver göras.  
 
Inköpare 1 berättar att det i dagsläget inte finns några speciella och tydliga rutiner om vem 
som ska höra av sig till en leverantör eller en underentreprenör. Inköpare 1 menar på att vem 
som ska höra av sig faller sig naturligt. Är det en ren inköpsmiss är det inköparen som 
ansvarar för det och gäller det en mindre påverkbar situation är det produktionsledaren som 
ansvarar för att höra av sig. Produktionschef 1 hävdar att om det gäller större leverantörer är 
det alltid inköparen som hör av sig. Produktionsledare 1 styrker inköpare 1 åsikt och menar på 
att det ofta faller sig naturligt. Dock är produktionsledarens arbetsuppgift att styra 
produktionen, inte kontrollera inköp. Leverantör 1 förklarar efter en diskussion om vad som 
framkom under gruppdiskussionen att problemet inte är så stort men skulle kunna förbättras 
med tydliga rutiner. Leverantör 1 menar att dessa rutiner skulle kunna bidra till att tiden blir 
mer värdeskapande. Inköpare 1 och produktionsledare 1 menar att några speciella och tydliga 
rutiner inte behöver inskaffas utan att de istället ska ta detta i beaktning gällande vem som ska 
kontakta leverantörer eller underentreprenörer.  
 

4.4.1.6 Problem 6  
 
Vissa brister finns i hur informationsspridningen kring hur leverantörerna ska lasta fordonen 
för att de ska bli så säkert som möjligt. Detta är någonting som Skanska anser är något som 
bör förbättras.  
 
Inköpare 1 menar på att det i dagsläget inte finns några mallar alls för detta vid 
kontraktsskrivning och detta är någonting som inte diskuteras. Det enda som i dagsläget 
diskuteras är hur lastbilarna ska lossas och om de behöver någon extern maskin som hjälper 
till med detta. Dock finns det med i leveransplanen hur de vill att materialet ska levereras. 
Produktionsledare 1 menar att oavsett hur tydliga de är med hur de vill att leveranserna ska 
vara lastade så är det sällan det blir rätt. Inköpare 1 instämmer med att det inte alltid är lätt att 
veta hur tydliga de ska vara gällande informationen kring lastning för oftast förstår 
leverantörerna inte iallafall. Produktionschef 1 fortsätter med att det är svårt att ha en 
kommunikation med leverantörerna på grund av att alla leverantörer lastar sina lastbilar på 
olika sätt. Alla instämmer med att inga tydliga rutiner för hur leverantörerna ska lasta sina 
lastbilar finns och att detta är något som Skanska bör inskaffa. Underentreprenör 1 fortsätter 
med att även de kanske bör inskaffa tydliga rutiner för sina leverantörer som kan underlätta 
deras arbetsflöde på byggarbetsplatsen.  
 
Alla var positiva till att skapa tydliga rutiner i form av bilder gällande hur leverantörerna bör 
lasta sina lastbilar. De tror att bilder skulle kunna generera att lossningsprocessen blir 
betydligt mer effektiv och därigenom inhyrd eller egen inbärningspersonals tid blir mindre 
kostsam eller mer värdeskapande. Produktionsledare 1 hävdar att det går att lägga tid på att 
göra dessa om de fungerar i praktiken, vilket det faktiskt tros göra. Produktionschef 1 var 
tydlig med att dessa rutiner behöver göras innan ett byggprojekt startar så de finns med från 
början och att alla leverantörer kan följa dem. Inköpare 1 menar att det inte skulle vara ett 
problem att skicka med dessa rutiner i leveransplanen för att förbättra informationen kring hur 
de faktiskt vill att det fungerar. Leverantör 1 hävdar att de skulle kunna lasta efter vissa 
önskemål och göra en specificerad lastning på fordonen. Dock bör denna möjlighet utvärderas 
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samt vad möjligheten skulle kosta för kunden. De innebär att lastningsrutiner skulle kunna 
fungera men skulle kunna innebära en högre kostnad från leverantörerna. 
 

4.4.1.7 Övrigt  
 
Mellanlagring av byggprojektets material var ytterligare en åtgärd som framkom under 
gruppdiskussionen. Produktionschef 1 menar på att de inte vill ha mer material än tre dagars 
produktion på byggarbetsplatsen. Varför produktionschef 1 trycker på detta är för att det finns 
material på byggarbetsplatsen som inte bör vara där och är i vägen. Några underentreprenörer 
som har material som är dyrt att frakta vill helst frakta det så få gånger som möjligt och därför 
finns ofta materialet från dem på byggarbetsplatsen. Produktionsledare 1 fortsätter och 
förklarar att många rum blir låsta av att entreprenörer tar dit sitt material till byggarbetsplatsen 
vilket kan vara problematiskt för byggprojektet. Produktionschef 1 önskemål är att allt 
material ska skickas till ett lager som DHL har och att DHL även levererar materialet till 
byggarbetsplatsen. Detta bör även innefatta underentreprenörernas material och inte endast 
leverantörernas. Underentreprenör 1 menar att detta skulle kunna vara en lösning men att den 
inte får ha en för hög kostnad utan att mellanlagring ska vara lönsamt även för dem. 
Underentreprenör 1 som var delaktig i gruppdiskussionen har tungt material som är kostsamt 
att leverera och därför kan de inte leverera för många gånger för då blir det som nämnts 
tidigare kostsamt. Om detta ska fungera menar underentreprenör 1 på att detta behöver 
förklaras direkt vid upphandling så underentreprenör 1 kan räkna med detta i den totala 
kostnaden för arbetet hos Skanska. Inköpare 1 instämmer med underentreprenör 1 och menar 
att detta måste förmedlas och förhandlas direkt och även vara välarbetat för att alla ska kunna 
ta del av detta. De anser även att det bör vara ett uppstartsmöte med leverantörer och 
underentreprenörer så de vet hur de ska göra och få deras synpunkter innan detta kan 
genomföras.  
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5. Analys av gruppdiskussion  
 
Först framgår de applicerbara åtgärdsförslagen utifrån Skanskas perspektiv som framkom 
under gruppdiskussionen. Sedan presenteras de åtgärder som Skanska ansåg inte kunde 
appliceras på ett bra sätt för dem under gruppdiskussionen.  
 

5.1  Diskussion kring applicerbara åtgärdsförslag 

 
Under gruppdiskussionen med inköpare 1, produktionschef 1, produktionsledare 1 samt 
underentreprenör 1 ansåg de tillsammans med författarna att tre av de föreslagna 
förbättringsförslagen troligtvis skulle gå att genomföra. Den första åtgärden som de anser kan 
vara en förbättring för Skanska är att det ska finnas avstämningsmöten mellan inköparen och 
produktionsledaren. Dessa möten ska då kunna bidra till en eliminering av onödiga händelser 
som skulle kunna uppstå i produktionsfasen. Utifrån de intervjuer och den gruppdiskussion 
som genomförts i denna studie anses denna åtgärd vara någonting som skulle kunna förbättra 
arbetet hos Skanska. Arbetet som skulle kunna förbättras är att oförutsedda händelser skulle 
kunna reduceras, så som att något material inte köps in vid rätt tid. Dessa händelser är något 
som behöver reduceras och därför är åtgärdsförslaget med att ha möten något som bör 
implementeras hos Skanska. Enligt teori av Bertelsen & Nielsen (1997) kan oförutsedda 
händelser ändå uppstå även om en grundlig planering har gjorts, Nordstrand (2008) menar då 
att sammanträden i ett byggprojekt bör finnas. Dessa sammanträden skulle då kunna styra 
projektet i rätt riktning tack vare att vissa oförutsedda händelser kan reduceras tidigare. 
Definitionen av logistik handlar om att få rätt vara, i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, 
vid rätt tidpunkt, hos rätt kund och till rätt kostnad (Jonsson & Mattsson, 2011). Dessa möten 
skulle då kunna bidra till att Skanska arbetar mer efter denna definition och därför uppnår en 
bättre logistik.  
 
Under gruppdiskussionen kom det fram att denna åtgärd är applicerbar hos Skanska och de 
deltagande var positiva till att förändra det nuvarande beteendet. Utifrån intervjuerna och 
gruppdiskussionen anses denna förändring vara något som Skanska faktiskt kommer att 
applicera och något som är rimligt.  
 
För problemet att förändringar inte förmedlas i tid var åtgärden ett sammankopplat IT-system. 
Detta är dock inget som Skanska föredrog på grund av att systemet skulle innebära en för hög 
kostnad samt att det kräver en lång inlärningsperiod för alla medarbetare, leverantörer och 
underentreprenörer. Denna studie tar inte hänsyn till eventuella kostnader, dock anses ett 
sammankopplat IT-system vara något att föredra för Skanska då uppdateringar gällande en ny 
förändring direkt visas. Vrijhoef & Koskela (2000) påstår att ett väl utvecklat IT-system är en 
förutsättning för att uppnå perspektiv 4 i Construction Supply Chain Management. Skulle 
Skanska ha mer resurser anses det att ett förbättrat och mer utvecklat IT-system skulle vara 
något som bör implementeras. Under gruppdiskussionen framkom en annan förbättringsåtgärd 
som skulle vara att protokollföra bättre för att kunna se när förändringar bestämdes. Detta 
anses vara bra för att få bättre informationsspridning och kommunikation gällande 
förändringar som Tam (1999) styrker då rätt information kring exempelvis förändringar måste 
delas till rätt person. Genom att arbeta och förbättra protokollföringen anses det förbättra 
tydlighet kring när information sades och i vilket sammanhang som gör att det kan bli lättare 
att följa upp senare i projektet om problem skulle uppstå.  
 
Denna åtgärd är något som Skanska själva och underentreprenör 1 tillsammans med 
författarna av denna studie kom fram till under gruppdiskussionen. Vilket gör det troligare att 
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Skanska själva skulle kunna tänka sig att förbättra protokollföringen och vara mer noggrann 
med den. Utifrån den information som framkom under gruppdiskussionen så är det något som 
inte fungerar speciellt bra idag. Detta innebär att om Skanska genomför en liten förbättring 
skulle åtgärden kunna skapa mer ordning. Att protokollföra mer är inget som är speciellt 
tidskrävande och behöver inte vara något som de måste planera för, utan de behöver lägga lite 
mer tid under deras möten och förstå att det är viktigt. Eftersom detta inte skulle orsaka 
tidsbrist eller speciellt mycket merarbete anses detta vara en bra åtgärd för Skanska i nuläget.  
 
Ett annat åtgärdsförslag som Skanska ansåg vara något som de skulle kunna applicera är att 
införa packningsrutiner till leverantörerna. Det framkom under intervjuerna att säkerheten är 
viktig för Skanska som också återkom under gruppdiskussionen. Att göra små förändringar 
för att säkerheten ska bli bättre är något alla i gruppdiskussionen var positiva till. Att göra 
packningsrutiner med bilder och text på hur de vill att ett specifikt material ska levereras är 
något som måste visas direkt vid upphandling för att leverantörerna ska ta hänsyn till det, 
vilket innebär att dessa rutiner måste göras under ett pågående projekt eller innan ett projekt 
startar. På grund av att Skanska måste avsätta tid för detta kan det bli svårt att genomföra 
dessa rutiner då tid ofta är en bristvara. Aronsson, Ekdahl & Oskarsson (2013) hävdar dock 
att en planering av logistik är minst lika viktigt som när den ska genomföras, samt även vad 
resultatet blir. Rutinerna kan även vara svåra att utveckla eftersom ett stöd från ledning måste 
finnas. Vrijhoef & Koskela (2000) påstår är det viktigt att alla medarbetare arbetar mot ett och 
samma mål, för att Skanska ska lyckas att införa dessa åtgärdsförslag bör även Skanska arbeta 
mot samma mål och vilja samma saker. För att leveranserna ska paketeras som Skanska vill 
ha dem är det viktigt att de avsätter tid och planerar rutiner för just packning.  
 
Det har dock framkommit både under intervjuerna och gruppdiskussionen att Skanska vill att 
logistiken ska få en mer betydande roll för att hitta aktiviteter som är mer värdeskapande för 
byggprojektet, då detta anses vara ett bra första steg för att förnya sig. Även fast fördelar med 
att skapa rutiner och få en bättre logistik har lyfts fram och att Skanska förklarade att detta är 
någonting de skulle kunna använda sig av, kommer de inte att applicera detta inom den 
närmsta framtiden på grund av att tiden är en bristvara. Det är ett bra argument för att anställa 
en ytterligare resurs som har dessa åtgärder som specialistområde.  
 
Något som också togs upp under gruppdiskussionen men som inte var en planerad 
förbättringsåtgärd var att mellanlagring blir allt mer vanligt. Mellanlagring är något som 
inköpare 1, produktionschef 1 och produktionsledare 1 var positiva till, dock inte 
underentreprenör 1 då han ansåg att detta skulle kunna innebära en högre kostnad. Skulle 
mellanlagring inte innebära en högre kostnad ansåg underentreprenör 1 att det skulle fungera 
eftersom mellanlagringen skulle innebära mindre arbete för underentreprenörens medarbetare. 
Författarna anser att detta är något som är att föredra, dock bör informationen gällande 
mellanlagring spridas redan innan kontraktsskrivning eftersom det kan underlätta planeringen 
av leveransplanen. Logistiken kring byggarbetsplatser får en mer betydande roll vilket innebär 
att flera aktörer vill undvika missförstånd. Det är viktigt att informationen som förmedlas till 
både leverantörer och underentreprenörer är lättförståelig och hanterbar för dem. Vissa 
dokument som underentreprenörer får kan vara så pass informationsrika att de inte kan eller 
hinner läsa det. Det är i detta läge viktigt att Skanska kortar ner informationen till det som är 
relevant och gör det lätt för alla att ta in.  
  
Detta tros vara applicerbart eftersom det gynnar Skanska, gällande leveranser både i 
planerings- och genomförandefasen. Skanska behöver involvera de parter som är berörda av 
mellanlagringen där Skanska då kan föra en diskussion med dessa där alla kan komma fram 



 50 

till en bra lösning och som gynnar alla i slutändan. Detta tros kunna lösas ifall 
underentreprenörer och leverantörer inte behöver stå för hela kostnaden för de extra 
leveranser som behöver ske vid mellanlagringen. Kan Skanska vara en hjälpande hand där de 
möjligtvis kan stå för kostnaden istället så anser underentreprenör 1 att mellanlagring kan 
vara gynnsamt och att Skanska även anser detta som en fördel.  

 

5.2 Diskussion kring ej applicerbara åtgärdsförslag  
 
Under gruppdiskussionen presenterades det att underentreprenörerna skulle vara mer 
delaktiga i arkitektfasen för att kunna undvika eventuella komplikationer med att ritningarna 
är felaktigt konstruerade. Inköpare 1, produktionsledare 1 och produktionschef 1 ansåg att det 
inte skulle behövas utan att de som behöver vara involverade redan är det tillräckligt för att 
projektet ska fortlöpa som det ska. Utifrån den information som framkom under 
gruppdiskussionen anses detta vara överflödigt och att underentreprenörerna själva får ta eget 
initiativ och att det inte ska vara något förutbestämt. De underentreprenörer som arbetar med 
ytskikt har inte speciellt mycket att tillföra just i arkitektfasen för oftast handlar inte deras 
arbete om konstruktionen. Däremot behöver de underentreprenörer som arbetar med 
konstruktionen vara involverade men utifrån det som framkom under gruppdiskussionen så är 
de redan involverade. Det som skulle kunna utvecklas är att alla vet om att de får vara 
involverade mer och att den informationen går ut tydligt. Men då endast till de 
underentreprenörer det berör och inte för alla. I samråd med inköpare 1, produktionschef 1 
och produktionsledare 1 ansågs inte involveringen vara fördelaktigt då det med stor 
sannolikhet skulle innebära för många åsikter och därmed kanske skapa mer än att lösa 
missförstånd. Vrijhoef & Koskela (2000) hävdar dock att information bör förmedlas till så 
många inblandade parter som möjligt eftersom delningen kan reducera onödiga kostnader i 
form av onödiga missförstånd. På grund av att alla underentreprenörer inte behöver vara 
involverade på samma sätt anses därför att de underentreprenörer som vill vara mer 
involverade själva kontaktar Skanska gällande involveringen.  
 
Även om all information skulle spridas till alla berörda parter skulle detta kunna medföra att 
det blir för mycket information. För mycket information kan istället resultera i att personer 
inte kan ta till sig av den informationen som sprids. I detta åtgärdsfall kan det lätt bli att för 
många parter blir involverade vilket skulle kunna göra mer skada än nytta. Alltså är denna 
åtgärd något som Skanska bör ta i beaktning om de applicerar denna åtgärd gällande 
framtagningen av leveransplanen.  
 
Under gruppdiskussionen presenterades också en åtgärd gällande att leveranssättet skulle 
informeras så fort som möjligt vid kontraktsskrivning. Det är någonting som inköpare 1 
menar att det redan görs och att leveranssättet alltid förmedlas så fort de vet vilket 
leveranssätt som ska användas. Det som är viktigt att påpeka i detta fall är att 
underentreprenörer och de parterna från Skanska är oense om hur det faktiskt går till. 
Åtgärden i detta fall skulle då vara att Skanska är mer tydliga i sin informationsspridning 
gällande leveranssättet vid varje nytt byggprojekt. Utifrån vad som framkommit under 
intervjuer och gruppdiskussion anser främst underentreprenörerna att just logistik fått en mer 
betydande roll och därmed också leveranssättet. 
Tydlighet gällande leveranssätt har inte varit något som varit speciellt framstående innan och 
därför bör en extra tydlighet finnas för att alla ska känna att de förstår och är med på vad som 
gäller. Enligt Macheridis (2009) är det viktigt att det finns en förståelse för vad beställaren, 
som i detta fall är Skanska, har för önskemål och därmed försöka anpassa sig efter dessa. 
Ringholm & Tegnborg (2002) fortsätter med att om en förståelse finns för de mål som är 
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uppsatta kan detta bidra till att ett helhetsperspektiv skapas för alla berörda parter gällande 
leveransplanen. Helhetsperspektivet kan i sin tur leda till att onödiga missförstånd och 
kostnader kan reduceras.  
 
Författarna till denna studie har efter gruppdiskussionen kommit fram till att Skanska ändå 
bör ta logistiken i beaktning eftersom logistiken har fått en så pass stor betydelse idag och 
därmed även leveranssättet. Är Skanska tydliga med detta kan effektiviteten gällande 
leveranssättet bidra till att ett jämnare arbetsflöde skapas, där material levereras till rätt plats 
och på så vis ett bättre resultat till slutkunden. Därför anser författarna att Skanska bör ta detta 
mer i beaktning, eftersom att logistiken utvecklas, därav skapa en form av standardisering av 
logistiken vid varje nytt byggprojekt.  
 
Under intervjun med leverantör 1 påpekade han att en dialog kan föras mellan fel personer. 
En åtgärd som presenterades under gruppdiskussionen var att införa tydliga rutiner om vem 
som skulle kontakta leverantören eller underentreprenören som frågan gäller. Det som 
tolkades under gruppdiskussionen var att Skanska redan arbetar med interna osynliga rutiner 
där alla vet när rätt person ska kontaktas, det faller sig naturligt. Denna metod anses inte vara 
att föredra på grund av att nya personer kan komma in under byggprojektets gång. Att ha 
rutiner vid vissa arbetsmoment som vanligtvis händer vore att föredra för att kunna 
standardisera proceduren. Leverantör 1 anser att eftersom det inte alltid är rätt person som 
kontakter dem med rätt kunskap bör rutinerna gällande vem som komtaktas vara någonting 
som de bör utveckla mera. Tam (1999) hävdar att det inom byggbranschen förekommer 
brister gällande informationsspridningen som kan orsaka slöseri av tid men också onödiga 
kostnader.  
 
Skanska anser inte att nya rutiner bör införas. Författarna till denna studie förespråkar ändå att 
en viss typ av rutiner gällande informationsspridningen ändå bör införas eftersom dessa tros 
underlätta för alla parter, speciellt nyanställda på Skanska. De nyanställda kan då på ett enkelt 
sätt veta vem som ska kontakta vem gällande ett visst ärende. Författarnas rekommendationer 
gällande när dessa rutiner skapas är att de bör utformas av logistikgruppen som bara arbetar 
med logistik, som nyligen är uppstartad på Skanska men också ta hjälp av exempelvis en 
inköpare eller en produktionsledare som dagligen arbetar i dessa rutiner. Dock är tiden som 
tidigare nämnt bristande inom byggbranschen, logistikgruppen bör ändå vara att utveckla då 
onödiga kostnader och slöseri med tid kan undvikas.  
 

5.3 Diskussion kring studien  

  
Som Jonsson & Mattsson (2011) förklarar handlar logistik om att ha en så låg totalkostnad 
som möjlig där rätt produkt ska komma vid rätt tillfälle. Logistik är ett arbetssätt som måste 
utvecklas under en längre tid. Under de intervjuer med inköpare 1 och 2, produktionschef 1 
och produktionsledare 1 fanns blandade åsikter om hur de ställde sig till förändringar inom 
logistik. Detta för att dessa förändringar kan kräva mer arbete i början innan nya rutiner 
skapas vilket kan påverka Skanskas vilja till förändring. Kostnaderna för ett byggprojekt 
kommer med stor sannolikhet att minska och detta är något som Skanska vill eftersträva. 
Skanska måste ställa sig frågan om hur mycket de är villiga att arbeta med dessa förändringar 
för att minska sina kostnader. Däremot kommer förändringar snart behöva göras för att hela 
byggbranschen går mot att vara mer inriktad på att effektivisera. Om alla inom hela Skanska 
kommer behöva förändra sig och stäva mot samma mål upplevs det möjligtvis enklare att 
förändra och förnya sitt arbetssätt och arbetsrutiner. Involveras alla medarbetare gällande det 
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nya arbetssättet kan ett mer helhetstänk uppnås och detta är en förutsättning om Supply Chain 

Management ska implementeras.  
 
Det genomfördes endast en observation på Skanska vilket i efterhand inte ansågs vara 
fördelaktigt på grund av att viss information kan ha missats samt att det blev information från 
endast en person och vid ett tillfälle. Det framkom senare under intervjuer att det var viss 
viktig information som missades vid observationen vid framtagningen av leveransplanen, 
vilket gör att det i efterhand borde ha genomförts fler observationer. All relevant information 
gällande framtagningen av leveransplanen har ändå framkommit till slut och därför har det 
inte varit något som påverkat det slutgiltiga resultatet.  
 
Det har genomförts ett flertal intervjuer av personer med olika befattningar och som har olika 
anknytningar till Skanska. Det som skulle varit intressant är att intervjua personer från olika 
delar av Sverige för att se hur Skanska arbetar mer i stort. Att ha fler intervjuer med de olika 
befattningarna har inte kunnat genomföras på grund av att tidsramen för denna studie inte 
varit tillräcklig. Vid val av metod till intervjuerna användes semi-strukturerade intervjuer, 
denna metod var något som har varit till fördel för att det har varit mer fritt för egna 
tolkningar och följdfrågor. Intervju med leverantör 1 fick tyvärr ske över telefon vilket 
författarna inte föredrog men på grund av leverantör 1 geografiska avståndet var detta det 
enda tänkbara alternativet. En intervju blir ofta bättre när båda parterna befinner sig i samma 
rum eftersom ytterligare tolkningar kan göras. För att öka trovärdigheten för denna studie har 
sammanställningen av intervjuerna skickats till de personer som har intervjuats och på så sätt 
säkerställt informationen har tolkats rätt. Mer kunskap om byggbranschen i allmänhet anser 
de båda författarna skulle varit fördelaktigt eftersom de då troligtvis kunnat se den insamlade 
informationen från en annan synvinkel som möjligtvis kunnat påverka det slutgiltiga 
resultatet.   
 
Som tidigare nämnt deltog inte leverantör 1 i gruppdiskussionen, detta tros ha påverkat 
gruppdiskussionen negativt på grund av att leverantör 1 perspektiv inte kunde 
uppmärksammas på samma sätt. Leverantör 1 perspektiv var något författarna försökte lyfta 
under gruppdiskussionen för att på så sätt kunna föra en diskussion om förbättringsförslagen 
var genomförbara även för dem. För att öka trovärdigheten i studien kontaktades leverantör 1 
i efterhand där en diskussion fördes om vad som sagts under gruppdiskussionen. Kontakten 
med leverantör 1 tros ha bidragit till de resultat som denna studie har presenterat. Tiden för 
denna studie har inte varit tillräcklig för att utveckla fler problemområden än de som har 
presenterats.  
 
De förbättringsförslag som presenterades för Skanska under arbetets gång kunde inte alla 
appliceras i deras verksamhet. Författarna till studien hade hoppats på att Skanska skulle varit 
mer öppna för att ta till sig av de förbättringsförslag som presenterades. Dock tros Skanska ha 
blivit mer tillmötesgående kring att det faktiskt finns förbättringar som kan göras gällande 
brister som finns i informationsspridningen för leveransplanen.  
 

5.4 Tidigare studier  

 
I en jämförelse med tidigare examensarbeten stämmer en del av slutsatserna vi fått stämmer 
överens med de resultat andra har fått fram. Reutherborg (2013) och denna studie har nått 
slutsatsen att det inte finns några strukturerade sätt att byta information med varandra. 
Hagenbjörk (2014) fortsätter med att viktig information lätt kan försvinna och sedan 
missuppfattas. Reutherborg (2013) förklarar att underentreprenörer levererar sitt material 
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innan det behövs vilket kan skapa problem på byggarbetsplatsen. Denna studie har också 
identifierat denna typ av problem där Skanska förklarar att låsta rum förekommer där 
underentreprenörer förvarar sitt material. Under gruppdiskussionen var en lösning till detta 
problem mellanlagring. Material kan då förvaras där och leveranser med ett mer exakt behov 
kan levereras till byggarbetsplatsen.    
 
Johansson & Engdahls (2007) examensarbete gällande planering och val av metod i 
byggprojekt belyser vikten av en noggrann planering som även denna studie gör. De 
förutsätter att alla byggprojekt är unika vilket betyder att en bra planering är en förutsättning 
för ett lyckat projekt och att en bra planering kan leda till ett mer effektivt utfört arbete.  
 
Rörland (2008) beskriver i sitt examensarbete om faktorer för framgångsrika projekt som är 
gjord hos Skanska Sverige AB väg och anläggning Norrbotten är att informationen ska 
spridas rätt. Hon tar upp vikten av att protokollföra och se till att alla som ska ha information 
får det samt att det är viktigt med möten där det finns en avsatt tid för diskussion. Dessa 
möten ska även de vara effektiva och det ska de vara genom att det finns en effektiv 
mötespedagogik. När Rörland (2008) och denna studie jämförs finns det flera slutsatser som 
är liknande vilket innebär att de slutsatser som framkommit i denna studie är relevanta. Dock 
skrevs Rörlands studie 2008 och det innebär att det har gått flera år och liknande problem 
uppkom vid det skedet. Det är ännu ett bevis på att förbättringsförslagen bör appliceras 
omgående för att Skanska ska bli mer effektivt.    
 

5.5 Samhälleliga och etiska aspekter  

 
De åtgärdsförslag som presenteras och som Skanska rekommenderas att följa kan också 
diskuteras ur samhälleliga- och etiska aspekter. 
 
Genom ett bättre informationsflöde tros det kunna skapa en lugnare arbetsmiljö som är bra ur 
etiska aspekter, då alla berörda parter har tillgång till den information som de behöver. De 
berörda parterna som arbetar med leveransplanen får tillgång till information på ett bättre sätt 
och kan troligtvis utföra sitt arbete mer effektivt samt att de kan göra en bättre planering. Ett 
bättre informationsflöde tros bidra till färre och onödiga transporter, vilket kan leda till att de 
uteblivna transporterna inte släpper ut miljöfarliga utsläpp, som är fördelaktigt ur ett 
samhälleligt perspektiv.  
 
Om problem 2 skulle åtgärdas och Skanska skulle införa möten i de faser som behövs och att 
detta skulle bli en rutin för Skanska skulle detta kunna minska stressen för inköparen och det 
innebär att de skulle ta hänsyn till de etiska aspekterna. De möten som bör införas skulle även 
förbättra det samhälleliga perspektivet eftersom onödiga arbetsuppgifter skulle kunna 
reduceras och därav hålla nere eventuella extra kostnader för byggprojektet. Det finns flera 
moment som anses stressigt på arbetsplatsen och med framtagningen av leveransplanen, alla 
de åtgärder som på något sätt skulle kunna minska stressen bidrar till att de etiska aspekterna 
lyfts.  
 
När problem 6 åtgärdas skulle säkerheten öka hos byggarbetarna, både de som transporterar 
materialet samt den inbärningspersonal som finns. Detta är någonting som Skanska vill ska 
förbättras och arbetar konstant med för att det ska vara en så säker arbetsmiljö som möjligt. 
Om byggarbetarna vet att de arbetar i en säker miljö mår de förmodligen bättre och på så sätt 
kan arbeta effektivare. Detta skulle medföra att mer hänsyn skulle tas både till samhälleliga- 
och etiska aspekter.  
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Ett väl utvecklat och effektivt kommunikationsnätverk på Skanska finns inte idag och detta är 
något som påverkar medarbetarna negativt och anses som negativt ur etiska aspekter. Detta 
påverkar medarbetarna negativt eftersom det kan skapa en inre stress eftersom missförstånd 
lätt kan uppstå som kan ha stor negativ påverkan på byggprojektet.  
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel presenteras studiens frågeställningar samt de rekommendationer författarna har 
till Skanska.  
 

6.1 Besvarande av frågeställningarna  

 
Nedan repeteras svar på studiens frågeställningar samt en återkoppling till studiens syfte.  
 

Vilka moment ingår i framtagandet av leveransplanen hos Skanska och hur fungerar 

informationsspridningen kring den i nuläget? 
 
De moment som ingår i framtagningen av leveransplanen presenteras i figur 7. Under studien 
kunde sju steg identifieras i framtagningen och dessa framkom under den observation som 
utfördes på Skanska. Vid utformningen av intervjuunderlaget förbereddes frågor för att få 
svar på hur informationsspridningen samt hur framtagningen av leveransplanen fungerar hos 
Skanska i nuläget. Under intervjuerna som utfördes förklarade respondenterna att brister 
gällande informationsspridningen finns och att dessa skulle kunna reduceras. Tack vare 
intervjuerna kunde en tydlig bild skapas om hur den faktiska informationsspridningen ser ut 
hos Skanska i nuläget och även hur framtagningen av leveransplanen går till. 
 

Hur vill inköpare, produktionschef, produktionsledare, underentreprenör och leverantör att 

informationsspridningen kring leveransplaneringsprocessen bör utformas? 
 
För att få fram hur informationsspridningen kring leveransplaneringsprocessen bör utformas 
förbereddes frågor till de som intervjuas för att få ut svar. De svar som framkom från 
intervjuerna bidrog sedan till de identifierade problemen för varje respondent, se figur 10-13. 
De sammanställdes sedan till några fåtal problem för att kunna ge Skanska mer konkreta 
åtgärdsförslag. Denna sammanställning ledde till sex problemområden som presenterades i 
kapitel 4.3.3 som diskuterar hur leveransplaneringsprocessen bör utvecklas för Skanska. 
Dessa sex problemområden låg också till grund för den gruppdiskussion som presenteras i 
frågeställning tre.  
 
Vilka åtgärder kan vidtas för att underlätta informationsspridningen kring leveransplanen för 

inköpare, produktionschef, produktionsledare, underentreprenör och leverantör? 
 
För att kunna presentera olika förbättringsförslag för Skanska utfördes en gruppdiskussion där 
en dialog fördes gällande de sammanställda problemområdena. I gruppdiskussionen 
diskuterades alla de förbättringsförslag som författarna identifierat och om de kunde 
appliceras eller inte. Gruppdiskussionen resulterade i att fyra förbättringsförslag var 
applicerbara; avsätta tid för möten, utveckla packningsrutiner, att Skanska skulle bli bättre på 
protokollföring och mellanlagring. Dessa förbättringsförslag anses vara något som Skanska 
kommer kunna applicera i framtiden.  
 
Med hjälp av de ovanstående frågeställningarna har syftet med att föreslå förbättringar 
gällande informationsspridningen kring leveransplanen uppfyllts. Det har föreslagits 
förbättringsförslag gällande informationsspridningen kring leveransplanen som skulle kunna 
minska missförstånd och därmed reducera fel vid leveranser och tjänster till byggprojekt hos 
Skanska. Om dessa förbättringsförslag appliceras hos Skanska skulle deras framtagning och 
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informationsspridningen kring leveransplanen förbättras. Den nytta Skanska får ut av detta är 
att få en bättre arbetsmiljö, mindre upplevd stress och ett mer effektivt arbete.  
 

6.2 Rekommendationer  

 
Nedan presenteras och motiveras de rekommendationer som Skanska bör ta i beaktning i 
framtagningen av leveransplanen.  
 
Den första rekommendationen är att Skanska bör införa möten där inköparen och 
produktionsledare kan föra en diskussion gällande de inköp som har gjorts eller kommer att 
göras. Dessa möten kan då reducera eventuella fel som kan uppstå senare i produktionsfasen.  
 
Protokollföring är ett förbättringsförslag som anses vara applicerbart. Protokollföring skulle 
innebära att Skanska får en tydligare bild över vad som sagts under exempelvis möten samt 
vid diskussion med leverantör eller underentreprenör. Detta också för att kunna reducera 
eventuella missförstånd som skulle kunna uppstå.  
 
Skanska bör även införa tydliga packningsrutiner gällande leveranser som kan minimera 
missförstånd och eventuella fel som kan uppstå i produktionsfasen som kan medföra att tid 
läggs på icke-värdeskapande aktiviteter.  
 
Skanska bör även använda mellanlagring mer utbrett än vad de gör idag. Detta för att kunna 
undvika onödiga transporter till byggarbetsplatsen, att rum blir låsta av underentreprenörer 
och att byggarbetarna inte lägger onödig tid på att flytta materialet.  
 
Slutligen rekommenderar författarna att Skanska bör vara tydligare med att dela information 
överlag. Tydligheten skulle kunna underlätta för alla parter samt att det ska bli enklare för 
både dem som ska ta till sig information samt de som ger information.  
 

6.3 Fortsatt arbete 

 

Under gruppdiskussionen så framkom det att utveckla mellanlagring till byggarbetsplatser var 
något som Skanska ansåg vara fördelaktigt. Mellanlagring är något som de bör utveckla och 
effektivisera mer för att reducera icke värdeskapande aktiviteter. Att utveckla och se 
möjligheterna med mellanlagring är någonting som Skanska bör ta i beaktning i deras 
framtida arbete.  
 
Vidare arbete för Skanska skulle vara att ta in synpunkter från fler leverantörer och 
underentreprenörer som skulle kunna bidra mer till ett effektivare informationsflöde gällande 
leveransplanen. Underentreprenörer och leverantörer arbetar i så olika typer av branscher 
vilket gör att deras skilda åsikter skulle kunna vara värdefulla för ett framtida arbete.  
 
Det vore intressant om Skanska skulle kunna applicera de förbättringsförslag på andra platser 
än Skanska AB Distrikt Östergötland för att se om det är någonting som uppskattas i övriga 
Sverige. När dessa förbättringsförslag har applicerats vore det intressant om Skanska kunde 
göra en uppföljning på de förslag som har rekommenderats gällande informationsspridningen 
kring leveransplanen. Om Skanska följer upp detta skulle de förbättringsförslag som har en 
positiv påverkan kunna utveckla informationsspridningen kring leveransplanen på sikt och 
detta är ett bra framtida arbete för Skanska.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till inköpare 
 

Vad är en leveransplan? 

1.  Kan du beskriva i korta drag vad en leveransplan är för dig?  

2.  Vilken information finns i er leveransplan? (underentreprenörer och material) 

a.  I vilken ordning sker utformningen av leveransplanen? 

b.  Hur skapas leveransplanen? Vilka verktyg används? 

c.  Hur lång tid tar skapandet av leveransplanen?  

3.  Hur sker kommunikationen för leveransplanen?  

 

Informationsspridning 

 

4.  Vem ser till att alla får ta del av leveransplanen och hur förmedlas den? 

a.  Är det någon part som inte får ta del av den som enligt dig borde få ta del av 

den?  

5.  Hur kommunicerar ni leveransplanen till övriga parter utanför arbetsplatsen?  

a.  Vilka parter finns med i informationsspridningen av leveransplanen? 

6.  Är det du eller produktionsledaren som bestämmer att en förändring bör ske?  

a.  Är det produktionsledaren eller du som ansvarar för att ringa leverantörerna 

vid en förändring?  

7.  Hur gör ni om en leverans måste ändras i form av innehåll/leveranstid?  

a.  Kommer ni överens om någon sista tidpunkt för denna typ av ändringar? 

8.  Om en förändring sker vem och hur förmedlas den nya informationen?   

 

Eventuella brister 

 

9.  Hur tycker du i korta drag att organisationen runt leveransplaneringen fungerar idag?  

10. Upplever du att det finns några brister i leveransplaneringsprocessen?  

a.  Om ja, i så fall vilka?  

11. Hur skulle dessa i så fall kunna förbättras eller elimineras? 

Vad tror du att dessa förbättringar i så fall skulle kunna bidra med?   
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Bilaga 2 

 

Intervju Leverantör 

 

1.  Vad anser du att en bra kommunikation är mellan två parter?  

2.  Vad är det för sorts information som sprids vid bra information?  

3.  Vad anser du att en sämre kommunikation är mellan två parter?  

a.  Har du varit med om ett sådant exempel?  

b.  Vad gjorde ni då?  

4.  Hur sker kommunikationen generellt med den ansvariga på bygget? 

a.  Talar ni oftast med produktionschefen kring förändringar eller inköparen? 

5.  När behöver du senast veta hur de vill att leveranserna utförs till bygget? 

a.  Vid kontraktsskrivning eller innan? 

6.  Vid upphandling, vad är det fokus på då från inköparens sida? pris eller helhet?  

7.  Vilka olika leveranssätt har du varit med om? 

a.  Vilket anser du vara mest fördelaktigt för dig? 

8.  Om bygget blir försenat när får ni reda på om en förändring kring ert arbete behöver 

göras? 

a.  Kommer detta i tid? 

b.  Går det att förbättra denna process på något vis? 

9.  Om ni inte får informationen i tid, vad kan det få för konsekvenser?  

10. Finns det något som skulle kunna förbättras gällande informationsspridningen kring 

byggen? 

11. Vad tycker du generellt om Skanskas informationsspridning?  

a.  Finns det något Skanska gör annorlunda i deras informationsspridning jämfört 

med andra bolag? 

12. Finns det några eventuella brister hos dem som de skulle kunna förbättra?  

a.  Om ja, i så fall vilka? 

b.  Hur tror du att de skulle kunna förbättra dessa?  

13. Finns det något som du tror att ni skulle kunna bidra med gällande 

informationsspridningen?  
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor Produktionschef och Produktionsledare 

 

Leveransplan 

1.  Kan du beskriva i korta drag vad en leveransplan är för dig? 

2.  Varför anser du att en leveransplan behövs? 

3.  Är du med och utformar leveransplanen? 

a.  Ja, i så fall hur? 

b.  Tror du att du skulle kunna bidra med mer kunskap kring leveransplanen?

  

Kommunikation 

4.  Hur sker kommunikationen kring leveransplanen? 

5.  Är du delaktig i informationsspridningen kring leveransplanen? 

a.  Om ja, var är du delaktig? 

b.  Om nej, anser du att du skulle behöva vara delaktig? 

6.  Om en förändring sker kring leveranser, är det du som sköter den informationen? 

a.  Om ja, till vilka och hur ger du informationen? 

b.  Om nej, anser du att du skulle behöva sköta det? 

7.  Samarbetar du och inköparen om förändringar kring leveranser till bygget? 

a.  Delar ni upp ansvaret på något sätt? 

b.  Tycker du samarbetet fungerar bra? 

8.  Tar du några egna beslut gällande förändringar?  

a.  Om ja, vilka typer av egna beslut?  

b.  Hur förmedlas dessa förändringar i så fall?  

c.  Förmedlar du alla förändringar?  

i.  Om nej, hur tror du dessa kan påverka arbetet?  

 

Några brister 

9.  Hur anser du att organisationen runt leveransplanen fungerar?  

10. Upplever du att det finns några brister med informationsspridningen kring 

leveransplanen?  

a.  Om ja, vilka?  

b.  Hur skulle dessa i så fall kunna elimineras eller förbättras?  

c.  Vad tror du att förbättringarna skulle kunna bidra med?   

11. Finns det något som du tror att du skulle kunna bidra med för att förbättra 

informationsspridningen?  
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Bilaga 4 

 

Intervju Underentreprenör 

 

1.  Vad anser du att en bra kommunikation är mellan två parter?  

2.  Vad är det för sorts information som sprids vid bra information?  

3.  Vad anser du att en sämre kommunikation är mellan två parter?  

a.  Har ni varit med om ett sådant exempel?  

b.  Vad gjorde ni då?  

4.  Hur sker kommunikationen generellt med den ansvariga på bygget? 

a.  Talar ni oftast med produktionschefen kring förändringar eller inköparen? 

5.  När behöver du senast veta hur de vill att leveranserna utförs till bygget? 

a.  Vid kontraktsskrivning eller innan? 

6.  Vilka olika leveranssätt har du varit med om? 

a.  Vilket anser du vara mest fördelaktigt för dig? 

7.  Om bygget blir försenat när får ni reda på om en förändring kring ert arbete behöver 

göras? 

a.  Kommer detta i tid? 

b.  Går det att förbättra denna process på något vis? 

8.  Om ni inte får informationen i tid, vad kan det få för konsekvenser? 

9.  Finns det något som skulle kunna förbättras gällande informationsspridningen kring 

byggen? 

10. Vad tycker du generellt om Skanskas informationsspridning?  

a.  Finns det något Skanska gör annorlunda i deras informationsspridning jämfört 

med andra bolag? 

11. Finns det några eventuella brister hos dem som de skulle kunna förbättra?  

a.  Om ja, i så fall vilka? 

b.  Hur tror du att de skulle kunna förbättra dessa?  

12. Finns det något som du tror att ni skulle kunna bidra med gällande 

informationsspridningen?  

 

 

  

 
 
 
 
 


