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 I 

Sammanfattning 

Att ha samordningsansvaret i ett projekt som Framtidens US innebär stor fokus på planering 
och samordning. Beställaren har från början upphandlat en tredjepartslogistiker som ska 
ansvara för materialhanteringen istället för att huvudentreprenören skall göra detta. 
 
Syftet med fallstudien är att undersöka om produktionen upplevs som mer effektivare genom 
att tredjepartslogistikern ansvarar för materialförsörjningen. Entreprenörernas sätt att planera 
på har undersökts för att se hur de arbetar i mer omfattande projekt som Framtidens US som 
är ett känsligt område. 

Fallstudien visar att de involverade entreprenörerna ser positivt på hur logistikupplägget 
fungerar samt att det varit ett bra alternativ för att effektivisera materialförsörjningen. 
Dessutom har logistikupplägget bidragit till effektivisering av varje enskild arbetare. 
 
Resultatet visar även att planeringen har varit komplicerad att utföra i vissa fall då den skiljer 
sig från ett vanligt byggprojekt. Framtidens US projektet är ett projekt där samarbete mellan 
olika medverkande parter är viktigt för att uppnå ett bra resultat. 

De påvisade resultaten från fallstudien pekar på att det skulle kunna behövas ett annat sätt att 
planera på i framtida liknande projekt.  
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Abstract 

Managing a hospital construction project such as “Framtidens US” needs great emphasis 
when it comes to planning and coordination. The client has initially procured a third party 
logistics company for the purpose of managing the material logistics instead of letting the 
main contractor having this task. 

The purpose of this case study is to investigate whether the production is perceived as more 
efficient by the third party logistics company responsible for the material supply. The 
contractor’s methods of planning have been examined to see how they work in a more 
substantial project like "Framtidens US" which is located in a susceptible area surrounded by 
ongoing hospital activity. 

The case study shows that the involved contractors sees the logistics set up as a good option 
to streamline the supply of materials. In addition to this, the logistics arrangement has 
contributed to the efficiency of each individual worker in the project. 

The results also show that planning has been difficult to perform in certain cases where it 
differs from an ordinary construction project. "Framtidens US" is a project where the 
collaboration between various stakeholders is essential to achieve a good final result of the 
project.  

The results of the projects suggest that another way of planning could be essential for future 
similar projects like “Framtidens US”. 
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Begreppsförklaring 

AMA : Allmän Material- och Arbetsbeskrivning. 

BSAB: BSAB är ett system som förebygger fel och problem i byggbranschen och används i 
AMA.  
 
Bygglov: Bygglov är det skede då en ansökning görs för att få tillåtelse att bygga nytt, bygga 
till eller göra vissa ändringar av en befintlig byggnad. 

LOB : Line of Balance, En metod för att presentera tidplaner i form av mängd och tids 
diagram. Bygger på en linjär schemaläggningsteknik där det finns ett diagram med två 
dimensioner för tid och plats. 

LogNet: Ett webbaserat leveranssystem.  

LOU : Lagen om offentlig upphandling. 

LPS: Last Planner System. 

PlanCon: Ett planeringsverktyg inom byggbranschen.  

SCM: Supply Chain Management. 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel introduceras fallstudiens ämnesområde vilket har i syfte att ge en överblick 
över vad examensarbetet handlar om. Kapitlet inleds med bakgrund följt av syfte, metod, 
frågeställning, avgränsningar samt disposition för examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Universitetssjukhuset i Linköping även kallad US är ett sjukhus som erbjuder högkvalitativ 
vård där forskning och utbildning möts. För att Universitetssjukhuset ska kunna erbjuda 
sjukvård av högkvalitet samt större möjligheter för forskning och utbildning i framtiden krävs 
en modernisering i form av nybyggnation och ombyggnation av sjukhusområdet. De äldre 
byggnaderna är i behov av renoveringar som uppgår till kostnader som ligger i nivå för 
nybyggnation.  

Att underhålla äldre lokaler är kostsamt och istället kan resurser läggas på nybyggda lokaler 
som kräver mindre energiförbrukning. Därför skall en del av de gamla byggnaderna rivas. 
Långsiktigt sett tjänar landstinget på att göra detta trots den merkostnad som uppstår för 
nybyggnation. 

Sjukhuset vill skapa flexiblare lokaler som stödjer ett tryggt omhändertagande med 
effektivare vårdflöde. Projektet Framtidens US skiljer sig från ett vanligt byggprojekt på det 
sättet att det är mer komplext. Eftersom sjukhus är väldigt känsliga områden krävs det av 
beställaren att planering utförs på ett sätt som inte hindrar sjukvårdens arbete så som 
akuttransport och framkomlighet till sjukhuset.  

I och med att det är ett logistikföretag som ansvarar för tredjepartslogistiken och sköter 
materialhanteringen på byggarbetsplatsen innebär detta ett nytt sätt att arbeta på för alla 
involverade. Ett projekt som Framtidens US kräver noggrann planering och omfattande 
samordning där alla involverade ska kunna arbeta utan hinder. Ökad framkomlighet är en 
viktig faktor och den hindras bl.a. av trånga utrymmen för materialhantering. 

Projektet Framtidens US görs i tre etapper där klimatskyddet byggs först för att sedan efter att 
skalet är klart titta på hur byggnaden ska användas och först då börjar man med inredning. 
Byggnaden delas in i block där olika entreprenörer får i uppgift att ansvara för sitt respektive 
block där de tar in installation, innerväggar och el etc. Det sker ingen lagring av material på 
byggplatsen men däremot ska mycket material användas och det behöver samordnas d.v.s. att 
det kommer i rätt mängd, tid och till rätt plats.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att få en bild av hur ett komplext projekt fungerar samt att klarlägga hur 
materialhanteringen påverkat respektive entreprenör. En undersökning om produktionen 
upplevs som mer effektiv i och med att en tredjepartslogistiker som sköter 
materialförsörjningen har genomförts. Eftersom generalentreprenören i projektet Framtidens 
US har samordningsansvaret kommer fokus läggas på att se samspelet mellan en del av de 
involverade i projektet inklusive generalentreprenören. Dessutom kommer planerings- och 
arbetssätt hos en del av entreprenörerna granskas för att se hur deras planering och 
tillvägagångssätt ser ut i detta projekt. Målet med denna fallstudie är att kunna dra en slutsats 
om projektet fungerar bra med det nuvarande upplägget samt om upplägget kan förbättras för 
att användas i framtida projekt av samma karaktär. 

1.3 Frågeställningar 

Problemformuleringen utgörs av följande frågor som kommer att belysas i fallstudien samt 
vilka är av vikt för att kunna uppfylla syftet: 

 Hur upplever entreprenörerna att tredjepartslogistikern ansvarar för 
materialförsörjningen, flödet av material och resurser på arbetsplatsen?   Hur har entreprenörernas sätt att planera fungerat under projektets gång samt hur de 
planerar? 

För att kunna ge svar på dessa frågeställningar måste två andra frågor besvaras för att kunna 
ge in inblick i hur respektive entreprenör arbetar och hur organisationen sett ut: 

 Hur har projektet upphandlats och organiserats?  Hur projektet planerats mellan de olika entreprenörerna samt hur samordningen 
fungerar? Hur fungerar planering och samordning i projektet? 

1.4 Metod  

Inför studien har en litteraturstudie gjorts för att få en övergripande bild av hur ett 
byggprojekt fungerar. Litteraturstudien utfördes för att inhämta information från böcker, 
artiklar, forskningsarbeten och elektroniska källor som sammanställts i en teoretisk 
referensram för att fungera som en grund att stå på inför fallstudien. Inhämtad information har 
tagits fram genom att söka på Linköpings Universitetsbibliotek och en del databaser som är 
kopplade till biblioteket. Dessutom har internet används för att kunna inhämta ytterligare 
information.  

För att besvara frågeställningarna har ett antal intervjuer gjorts med respektive entreprenör där 
den förfrågade lämnats tillfälle att få besvara frågorna fritt och även ge kommentarer 
angående projektet i allmänhet. Dokumentation av intervjuerna har skett i form av 
anteckningar eller inspelning om det tillåts av respektive entreprenör. Intervjuerna hölls med 
ett antal personer som representerat varje entreprenör. Dessa var representanter från 
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beställarsidan, generalentreprenören och underentreprenörerna. Bland de intervjuade är det 
projektansvarige på beställarsidan, platschef samt planeringsansvariga från 
generalentreprenörsidan. Dessutom har arbetsledare från bygg och ventilationsentreprenörer 
deltagit i intervjuerna. Efter att intervjuerna hade gjorts sammanställdes de tillsammans med 
intervjufrågorna i ett dokument där de olika svaren jämfördes. Syftet med de empiriska 
studierna är att kunna få förståelse om hur varje entreprenör arbetat och planerat med hänsyn 
till att en tredjepartslogistik funnits på plats. För att besvara frågeställningarna för 
examensarbetet har teori och empiri analyserats för nå fram till en slutsats och ett resultat.  

1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet avser 16 högskolepoäng och pågår i ca 11 veckor. Entreprenörer utöver bygg 
och ventilation kommer inte undersökas då vissa av dem deltar vid ett senare skede av 
projektet. Tredjepartslogistikern kommer ej ingå i intervjuerna då vi endast kommer kolla på 
hur deras agerande påverkar entreprenörerna.  I studien kommer fokus läggas på att se hur ett 
block styrs av en eller flera entreprenörer. I och med att projektet befinner sig under ett visst 
skede vid det här laget går givetvis inte allt att undersökas som sker i ett byggprojekt, då vissa 
skeden redan passerat och vissa väntar att komma. 

1.6 Disposition 

Kapitel 1: Beskriver examensarbetets utgångspunkter i form av bakgrund, syfte och mål, 
frågeställningar, metod och avgränsningar. 

Kapitel 2: Utgör den teoretiska referensramen i form av olika sammanställda teorier. 

Kapitel 3: Utgör sammanställningen av den empiriska undersökningen. 

Kapitel 4: Analys och diskussion. Här ska frågeställningarna besvaras genom användning av 
teori och empiri. 

Kapitel 5: Slutsatser. Resultatet av fallstudien. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I den teoretiska referensramen redogörs de teorier som bedöms viktiga för att kunna ge en 
grund för att senare användas till analys av inhämtade data vilket i sin tur ska bidra till att 
besvara frågeställningar i fallstudien. Dessa teorier har till avsikt att ge den läsande en 
förståelse för de begrepp som används inom byggbranschen samt produktionsstyrning. I detta 
kapitel kommer de teoretiska utgångspunkterna för den empiriska undersökningen redovisas. 
Först ges en kort introduktion till byggprocessen för att belysa grundläggande begrepp inom 
byggbranschen. Sedan kommer en beskrivning av entreprenadformer och hur dessa är 
uppbyggda vad gäller kopplingar till beställare/byggherre respektive underentreprenörer. Ett 
avsnitt med planeringsteknik och produktionsstyrning kommer ge en förståelse för några av 
de kända planeringssätten som finns att använda i byggbranschen. Detta följs av ett avsnitt 
med logistik och materialhantering och till sist ett avsnitt om Lean-produktion. 

2.1 Byggprocessen 

Ett byggprojekt kan brytas ned i olika skeden och omfattar alla moment från idé till 
förvaltningen av en byggnad. Projektet bygger på en idé om en byggnad som ska uppfylla ett 
behov i framtiden. Det är först då idén är klarlagd som byggherren kan låta uppföra 
byggnaden. Därefter sker en produktbestämning och produktframställning för att till sist gå 
över till skedet då produkten i detta fall en byggnad börjar användas, Figur 1 visar en 
förenklad bild av byggprocessens skeden. Byggprocessen involverar flera andra delmoment 
så som bygglov, upphandling m.m. 

Figur 1: En förenklad uppdelning av Byggprocessens skeden (Nordstrand 2008) 

Byggprocessen är en process med många involverade aktörer. En av dessa aktörer är 
byggherren eller beställaren som kan vara ett eller flera företag, en privatperson eller en 
myndighet. I detta skede förekommer utformning av byggnadens konstruktionssystem, 
uppvärmning, ventilation och material etc. fastställs sedan. Bygghandlingar används för att 
beslut skall kunna fattas och för att kunna göra produktbestämningen (Nordstrand 2008). 
Dessa är ett sammanfattande namn för dokumentationen av utformningen av en byggnad där 

Idé  
Byggherren beslutar om 

projektet 

Produkt-
bestämning 

Produkt-
framställning 

Produkt-
användning 
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dokumentationen kännetecknas av kommunikation med ritningar och tekniska beskrivningar 
(Åhman et.al 2013). Efter produktbestämningen kommer produktframställningen som är 
skedet då själva huset börjar byggas vilket också kallas för byggproduktion. Det är vid 
byggproduktionsskedet bygg- och entreprenadföretag anlitas av byggherren för att utföra 
arbetet. Till sist kommer produktanvändningsskedet då de som ska använda byggnaden tar 
sina lokaler i bruk. (Nordstrand 2008) 

2.1.1 Förstudie 

Förstudien syftar till att precisera vad som ska uppnås med projektet och beskriver projektets 
förutsättningar. I förstudien sker en behovsutredning där bl.a. projektledare och 
organisationsform väljs. Det kan vara ett politiskt beslut som ligger till grund för att 
förstudien till ett projekt påbörjas. Utredningsskedet innebär att förutsättningarna för ett 
byggprojekt klarläggs och byggnadens behov preciseras dessutom utförs en bedömning av 
projektets ekonomiska konsekvenser. Behovet kan vara att en verksamhet behöver platser 
eller lokaler för att kunna bedriva sitt arbete i. Det kan också vara vägar, parker, sjukhus eller 
skolor som behöver byggas för att fylla en funktion i samhället. En granskning av 
kommunens detaljplan måste göras för att se om bebyggelser kan tillåtas där den tänkta 
byggnaden ska upprättas. Sedan utförs en topografisk och geoteknisk undersökning av 
markförhållandena. (Nordstrand 2008) 

2.1.2 Produktbestämning 

Som tidigare nämnts används bygghandlingar när beslut fattas om hur byggnaden ska 
uppföras. Produktbestämningen består av alla de steg fram till att blivande byggnaden finns 
redovisad i detalj i bygghandlingar. Det finns två skeden som ska passera dvs. programskedet 
och projekteringsskedet som i sin tur delas in i flera aktiviteter som ska granskas steg för steg 
för att nå fram till den slutgiltiga produkten. Programskedet är resultatet av alla de utredningar 
som gjorts tidigare och sammanställts. Skedet innefattar moment såsom: projektbeskrivning, 
verksamhetsbeskrivning, tekniskt program, programskisser, tidplan och programkalkyl m.m. 
Projekteringsskedet är det skede då beslut sker om hur byggnaden ska konstrueras och detalj 
utformas. Ett samarbete mellan olika projektörer sker för att kunna utföra arbetet. Det 
förekommer olika faser av projekteringsskedet: Gestaltning, systemutformning och 
detaljutformning. Projekteringen kan ingå i ett mer genomgripande uppdrag som även 
omfattar uppförandet av byggnaden med andra ord projektörerna kan även få ansvar om 
produktframställningen. (Nordstrand 2008) 

2.1.3 Produktframställning 

Skedet när byggnationen av projektet börjar kallas produktframställning men annan 
benämning är också byggproduktionsskedet. Beställaren upphandlar olika entreprenörer vilka 
i sin tur upphandlar underentreprenörer (UE) för att utföra olika arbeten på projektet 
(Nordstrand 2008). En s.k. Tillfällig fabrik anläggs på eller intill byggarbetsplatsen och förses 
med el och vattenförsörjning samt avlopp och fungerar som en temporärt upprättad arbetsplats 
där komponenter ska sammanställas för till slut resultera i en färdig byggnad. När bygget väl 
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är färdigt avvecklas den tillfälliga fabriken och slutbesiktning utförs och sedan får den som 
ska ha byggnaden ta över. (Révai 2012) 

2.1.4 Produktanvändning 

Förvaltningsskedet inleds när byggprocessen har avslutats och byggherren tar över byggnaden 
eller anläggningen. Detta är skedet då byggnaden börjar användas för sitt avsedda syfte. När 
väl byggnaden tagits i bruk måste den skötas på rätt sätt. Detta kallas förvaltning av 
byggnaden. Teknisk förvaltning av byggnaden är ett vanligt begrepp som används vilket 
innefattar drift och underhåll av byggnaden. Drift av byggnaden omfattar försörjning av 
vatten, ventilation, el, energi för uppvärmning och avfallshantering mm. Med underhåll 
menas reparation och utbyte av komponenter som inte fungerar för att behålla byggnadens 
tekniska funktioner och värde. (Nordstrand 2008) 

2.1.5 Upphandling 

Upphandling är den process som leder till avtal om villkor mellan de olika involverade 
parterna i ett byggprojekt. Inför varje upphandling bestäms (Åhman et.al 2013): 
  Val av upphandlingsform.  Val av entreprenadform.  Val av ersättningsform.  Sätt för anbudsinfordran, utvärdering och beställning. 
 
När upphandling sker inom den offentliga sektorn gäller LOU – Lagen om offentlig 
upphandling (Åhman et.al 2013). Reglerna som finns i LOU begränsar den offentliga 
köparens handlingsfrihet gentemot hur en privat köpare agerar (Ottosson 2009). 
Upphandlingsform är den form som beställaren väljer för att upphandla de entreprenörer som 
ska utföra en tjänst eller utföra ett byggnadsarbete (Åhman et.al 2013). 
 
Det finns olika upphandlingsformer och metoder att välja bland men det är den metoden som 
ger det bästa köpet som eftersträvas att användas, inte det billigaste. I LOU definieras följande 
upphandlingsformer som också tillämpas inom den privata sektorn (Ottosson 2009): 
  Öppen upphandling: vilket innebär att alla leverantörer som vill får lämna anbud på ett 

köp.  Selektiv upphandling: beställaren reglerar vilka som har rätt att få lämna anbud.  Förhandlad upphandling: beställaren förhandlar med vissa utvalda leverantörer som 
lämnat anbud.  Direktupphandling: innebär att beställaren direkt köper utan att ta in skriftliga anbud.  Elektronisk budgivning på nätet: gör det möjligt att anbuden blir kända för samtliga 
parter i samma ögonblick som anbud lämnas av respektive entreprenör.  
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2.2 Entreprenadformer 

Entreprenadform är ett avtal mellan beställaren och en eller flera entreprenör där 
entreprenörerna har ansvaret att uppföra byggnaden enligt ritningar och beskrivningar som 
framställts vid projekteringen. Det är viktigt att organisationen av ett byggprojekt påbörjas i 
tidigt skede då valet påverkar byggherrens agerande och den egna organisationen av projektet. 
Byggherren bestämmer själv entreprenadform och ersättningsform där det finns olika 
alternativ för organisering av projekt att välja mellan. Dessa är utförandeentreprenad, och de 
som inte är utförandeentreprenad. En utförandeentreprenad kännetecknas av att entreprenören 
endast har utförandeansvar och att entreprenören ska utföra entreprenadarbetena helt enligt 
bygghandlingarna (Révai 2012). Byggherren i detta skede svarar med hjälp av projektörer för 
projektering fram till färdiga bygghandlingar som ingår i förfrågningsunderlaget (Nordstrand 
2008).  

2.2.1 Generalentreprenad 

Byggherren anlitar först projektörer som genomför projektering fram till färdiga 
bygghandlingar som används sedan av beställaren som ett förfrågningsunderlag och den 
innehåller då allt om byggobjektet. Vid generalentreprenad har beställaren avtal med endast 
en entreprenör. En sådan form av entreprenad minskar samordningsproblemen för 
entreprenörerna som ofta kan uppkomma vid en delad entreprenad. Generalentreprenören 
ansvarar själv för hela produktionen och denne upphandlar sedan underentreprenörer (UE) 
själv. Ansvarsfördelningen i entreprenaden kan ses i en förenklad bild i Figur 2. (Révai 2012) 

 

Figur 2: Organisation vid generalentreprenad (Révai 2012). 
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2.2.2 Samordnad Generalentreprenad 

Upphandling kan göras i två steg och på samma sätt som vid delad entreprenad. 
Bygghandlingar tillhandahålls av beställaren som själv handlar upp entreprenaden som delad 
entreprenad. Samordningsansvaret övergår till byggentreprenören vanligtvis och då 
genomförs produktionen som generalentreprenad (Révai 2012). Byggherren bestämmer 
vilken entreprenör som ska samarbeta med generalentreprenören under produktionsskedet 
(Nordstrand 2008).  

2.2.3 Delad entreprenad 

När byggherren anlitar flera entreprenörer där var och en har sitt eget ansvar för sin del av 
byggprojektet heter det delad entreprenad. Beställaren är den som tillhandahåller 
bygghandlingarna, och denne upphandlar själv entreprenörer som ansvarar för områdena 
Bygg, VVS, El och Mark och samordnar verksamheten under produktionstiden (Révai 2012). 
Dessa entreprenörer kallas sidoentreprenörer och har inget avtal mellan varandra (se Figur 3). 
Beställaren har samordningsansvar och med det innebär att ett avtal övergår till en av 
sidoentreprenörerna, denna entreprenör kallas då för huvudentreprenör, vanligt vis är det 
byggentreprenören som får detta samordningsansvar. Huvudentreprenörens uppgift är att 
därmed ansvara för dels den tillfälliga fabriken men också allmänna hjälpmedel till 
entreprenörerna såsom bodar, el och vattenförsörjning. För varje delentreprenad måste ett 
förfrågningsunderlag sammanställas och sluta avtal med varje entreprenör för sig. 
(Nordstrand 2008)  

 

Figur 3: Organisation vid delad entreprenad (Révai 2012) 
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2.2.4 Totalentreprenad 

Totalentreprenad är den mest etablerade entreprenadformen i gruppen icke 
utförandeentreprenader där entreprenören ansvarar både för projektering och också 
produktion vilket medför funktionsansvar hos totalentreprenören. Funktionsansvar innebär att 
det färdiga byggobjektet ska uppfylla beställarens funktionskrav på byggnaden dvs. att 
byggnaden ska ha de egenskaper som behövs för en fullvärdig användbarhet för de ställda 
programkraven. Speciella krav ställs på totalentreprenören som måste ha rätt kompetens och 
resurser för att styra projekteringsarbetets utförande, det viktigaste är att totalentreprenören 
får ett utmärkt resultat i slutet av projektet. Figur 4 visar hur en totalentreprenad är uppbyggd. 
(Révai 2012) 
 
Fördelarna med att använda totalentreprenadform är flera (Révai 2012): 

 Entreprenörens samlade kunskaper om att genomföra ett bygge kan redan i 
projekteringsstadiet tillämpas på projektet.  Entreprenörens värdefulla synpunkter på saker kan föras vidare till projektörerna  Då entreprenören tar hand om både produktion och projektering finns goda 
möjligheter att överlappa dessa skeden tidsmässigt, detta precis som CM-metoden 
leder till kortare projekttid. 

Figur 4. Organisation vid totalentreprenad (Révai 2012) 

2.2.5 Styrd totalentreprenad 

Styrd totalentreprenad är en annan form av totalentreprenad vilken innebär att projektörer och 
konsulter före infordran av anbud låter göra en ”halvfärdig” projektering för att försäkra sig 
om vissa tekniska lösningar och detta innebär att totalentreprenörens inflytande på byggverket 
blir begränsat och det är oklart vem som bär funktionsansvaret. (Révai 2012) 
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2.2.6 Samordning 

Med samordning menas att alla som är medverkande i projektet skall vara informerade om 
målen för projektet för att alla ska kunna arbeta mot samma mål. De medverkande ska arbeta 
med samma tidplan som styrmedel. Tidplanen är ett betydelsefullt hjälpmedel som 
projektmedlemmarna kommunicerar med. Det finns anledning att avdela en person på hel 
eller deltid att vara samordnare då det förekommer ett antal sido- eller underentreprenörer på 
byggarbetsplatsen. (Persson 2012) 

En byggarbetsplats har stora krav som ska ställas på samordning av aktiviteter och vanligt är 
att irritation på byggplatsen beror på brist av samordning. Ibland beror bristerna i 
samordningen på att något gått fel till i projekteringsstadiet. Men bristerna kan även finnas ute 
på byggarbetsplatsen när det uppstått problem med arbetsutrymme. Byggarbetsplatsen 
fungerar som en organisation där människor samordnas för att nå uppsatta mål. Här är 
ledarskap en av de viktiga förutsättningarna för att organisationen ska nå upp till de uppsatta 
målen. Arbetet på byggarbetsplatsen organiseras av platschef och arbetsledare. Nedan 
beskrivs några av de ingående arbetsrollerna och deras ansvars områden (Åhman et.al 2013):  

 Platschefen kallas även produktionschef och har ansvar för att de uppsatta målen nås 
med hjälp av tillgängliga resurser och rutiner. Platschefen har ansvar för 
kundkontakter, resultat eller budget, planering av leveranser och transporter, 
byggstartmöte, tidssamordning och avvikelserapporter m.m.   Entreprenadingenjör är en person som arbetar med kalkylering, inköp och planering. 
Denna medverkar också vid upphandling av underentreprenörer och upprättar 
ackordsunderlag tillsammans med platschefen.   Arbetsledaren har i uppgift att arbeta med arbetsledning, arbetsberedning och 
utsättning. Arbetsledaren arbetar sida vid sida med platschefen för att byggprojektets 
mål uppnås samt att företagets rutiner följs. För arbetsledningen och platschefen är det 
viktigt att förbereda produktionen och välja metoder i produktionen  
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2.3 Planeringsteknik 

Innan planering av produktionsskedet bör val av vilket planeringssätt som krävs för projektet 
vara fastsällt samt vem som ska använda planeringssättet och varför det ska användas 
(Griffith 2004). Ett byggprojekt är en komplicerad verksamhet som måste vara planerad. 
Verksamheten måste vara dokumenterad i form av olika produktionsplaner såsom 
arbetsplaner, tidplaner och resursplaner därför krävs planeringsteknik. För den grundliga 
planeringen av projektet finns olika sorters planering som måste tillämpas. Dessa är 
produktionsplanering, resursplanering, planering av tillfälliga fabriken samt 
materialplanering. (Révai 2012) 

2.3.1 Produktionsplaner 

I produktionsskedet krävs planer som visar hur byggprojektet är tänkt att drivas. Planerna som 
används kan visa tider, resurser och samband som t.ex. arbetsplaner, kapacitets och 
kostnadsuppgifter till maskinplaner. Tidsplaner är den typ av plan som beskriver 
produktionens genomförande under en viss period och används för att redovisa hela 
produktionen i samlad form. Innehållet i en tidsplan kan variera beroende på vilken typ 
objektet är och hur stor det är.  Arbetsplanen upprättas för varje produktionsskede och är ett 
av de viktigaste styrinstrumenten i produktionsplanering. En arbetsplan ska vara styrande för 
det produktionsavsnitt som den behandlar och ska vara resurssatt samt avstämningsbar. 
Veckoplaner används för den närmaste tidsperioden efter produktionen startat. 
Tvåveckorsplaner är den vanligaste formen och avstämning görs varje vecka och den 
innefattar uppritning av en ny veckoplan för de nästkommande två veckorna. Veckoplanerna 
ska ha en datumskala som gör det möjligt att aktiviteterna anges med en halv dags 
noggrannhet. En annan benämning som används är rullande veckoplanering vilket är en 
korttidsplanering där planeringen görs om varje vecka. (Révai 2012) 

2.3.2 Resursplanering 

Vid genomförandet av produktionen måste tillgång till olika sorters resurser finnas. 
Resurserna kan vara människor, maskiner, material, etc. samt olika enheter såsom bodar, 
stängsel m.m. Det är en fråga om att få rätt kombination så att en stor mängd material inte 
ligger overksamt. När det kommer till människor delas de in i olika kategorier dessa brukar 
vara de som arbetar ute på arbetsplatsen, arbetsledningen och byggnadsarbetarna. Planering 
för arbetskraft görs dels för varje enskild aktivitet och för hela projektet. En lagstorlek 
bestäms för aktiviteten så att tidsåtgången kan fastställas för projektet. Det är viktigt att den 
maximala lagstorleken får en varaktighet och att det i slutänden sker en stegvis avtrappning. 
Arbetskraft är en resurs som planeras för varje enskild aktivitet eller för hela projektet där en 
lagstorlek måste bestämmas för att fastställa tidsåtgången för en aktivitet. Justeringar av 
planeringen kan komma att göras under projektets gång i syfte att uppnå en jämn 
sysselsättning inom varje arbetslag. När planering utförs blir det lättare att uppnå jämn 
sysselsättning som kan uppnås om entreprenörens lagenheter kan utföra varandras 
arbetsuppgifter. (Révai 2012)  
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2.3.3 Flödesschema Gantt 

Flödesschema är den vanligaste metoden som används för planeringsteknik där planering av 
alla planeringsprocesser för både stora som små projekt. Tekniken redovisar tidplanen för 
projektet i ett Ganttschema eller s.k. flödesschema som består av ett diagram med horisontella 
staplar där namngivna aktiviteter sätts ut samt resurser efter viss tid. På så sätt ges en 
överskådlig bild över vad som ska göras och när det ska göras. Tidplanens aktiviteter har en 
start- och slutpunkt vilka kan avläsas på tidskalan. Den stora fördelen med denna typ av 
planeringsteknik är att den är enkel att framställa jämfört med andra typer. Tekniken är lätt att 
använda då det är enkelt att avläsa och uppdatera schemat därför är den ett användbart 
kommunikationsverktyg för ledningen på byggarbetsplatsen. Några nackdelar med metoden 
är att sambanden mellan aktiviteterna inte framgår på ett Ganttschema och varför aktiviteterna 
ligger där de ligger. (Griffith 2004)  

2.3.4 Nätplanering 

Nätplanering är samlingsnamnet på en grupp av planeringsmetoder så som PERT, CPM. 
Dessa tekniker var utarbetade i mitten av 1950-talet då de tillämpades för tillverkning av stora 
komplicerade militära projekt. Nätplaneringstekniken går ut på uppdela planeringsarbetet i 
flera steg, vilka följer varandra på ett logiskt sätt. Först undersöks vilka aktiviteter som ska 
ingå och sedan upprättas en s.k. förteckning över dem. Senare bestäms logiska samband och 
beroenden mellan aktiviteterna vilket slutar i en strukturplan. (Révai 2012) 

Nätplaneringsdiagram uppmärksammar de aktiviteter på programmet som är på den kritiska 
linjen vilket gör tekniken väldigt användbar för övervakning och styrning av projekttiden. 
Kritiska linjen är en kedja av aktiviteter som bestämmer sluttiden för projektet. Om 
aktiviteterna inte ligger på den kritiska linjen är det då ett glapp eller en icke-kritisk aktivitet 
som kan flyttas tidsmässigt utan att påverka sluttiden. Det bör noteras även om de kritiska 
aktiviteterna ger mer uppmärksamhet, ska de icke kritiska aktiviteterna inte ges mindre 
uppmärksamhet annars riskerar de icke kritiska aktiviteterna att bli kritiska. (Griffith 2004) 
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2.3.5 APD-plan 

Med en APD-plan är en förkortning för arbetsplatsdispositionsplan. Den upprättas av 
entreprenören på byggarbetsplatsen och är styrande för arbetsplatsens infrastruktur och 
materialflöde under produktionsskedet. Med hjälp av en APD-plan undviks onödiga 
omflyttningar och gångtider vilket leder till en effektivare arbetsplats. Dispositionsplanen för 
arbetsplatsen upprättas för olika skeden av byggtiden och används för planering av bodars 
utrymme, verkstäder, ställningar och skyddsåtgärder. Den innehåller även arbetsområdets 
gränser, anslutningsvägar till arbetsområde, anslutningspunkter för el, vatten och avlopp samt 
begränsningar i användandet av arbetsområdet (Persson 2012). Figur 6 nedan visar ett 
exempel på hur ett APD-plan kan vara utformad. Figuren visar t.ex. vart kranarna ska 
placeras, placering för material, bodar, bilparkering och pumparea mm. 

 

Figur 6. Exempel på hur APD-plan kan vara utformad (Botrygg Bygg AB, 2014) 
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2.3.6 Arbetsberedning 

För att undvika störningar i samband med byggstart bör det fastläggas vilka aktiviteter som 
ska behandlas och förberedas extra noga för slutresultatet. En del av aktiviteterna får inte 
utsättas för störningar och de måste utföras i enlighet med planeringen.  Om dessa aktiviteter 
utsätts för störningar kan konsekvenserna bli stora vad gäller tid, kvalitet, ekonomi och 
säkerhet (Persson 2008). Vid arbetsberedningen av en aktivitet utförs extra noggranna 
förberedelser på ett sådant sätt att aktiviteterna genomförs i rätt planerad tid och med bästa 
möjliga metod samt med lämpliga resursinsatser (Révai 2012). 

Arbetsberedning bör göras i samband med den person som skall utföra aktiviteten (Persson 
2008). Arbetsberedning bör utföras för arbetsmoment med stor upprepningseffekt, vilken har 
stor volym, tar lång tid, innebär att nya material eller metoder är riskabla i något avseende 
(Åhman et.al 2013). Efter att arbetsberedning gjorts erhålls en översikt över de svåra 
momenten vilket senare underlättar egenkontrollen. Checklistor upprättas innan arbetet sätts 
igång och används som hjälpmedel vilket underlättar arbetsgången och ger en bra möjlighet 
till egenkontroll vid genomförandet av arbetet i fråga (Persson 2008). 

Vid beredning i byggbranschen används ”de fem M:en” vilka är (Åhman et.al 2013): 
 

 Metod: Bestämma metod dvs. arbetssätt i minsta detalj, är det ett liknande projekt sen 
tidigare eller krävs ett nytt sätt att arbeta på? Här kan arbetsledningens och 
byggarbetarnas erfarenheter från liknande projekt diskutera eventuella svårigheter och 
krav på nya metoder. 

 Material : Kontrollera inköp och leveransplan så att rätt material är beställt och finns 
på plats. Se till att materialen levereras på lämpligt sätt till inbyggnadsstället och se 
över hur restprodukter ska omhändertas. 

 Maskiner: Vilka maskiner är lämpliga och finns de på plats och fungerar som de ska? 
Kontrollera att maskiner och utrustning finns på plats och att de fungerar samt om el 
och belysning finns. 

 Människor : Det måste namnges vilka personer som ska utföra arbetet. Vilka personer 
är det som ska göra jobbet? 

 Miljö : Vilka miljökrav finns i bygghandlingarna samt hur restprodukter och 
emballage ska hanteras. Finns det viktiga kontrollpunkter? Säkerhetskrav?  
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2.3.7 Materialplanering 

Byggprojekt förbrukar material för att den färdiga byggnaden ska kunna fastställas.  
Planering av inköp och leveranser måste planeras noggrant för att försörjningen av material 
ska fungera kontinuerligt. Planering måste också göras för materialhantering på arbetsplatsen. 
När material anländer till arbetsplatsen är det bäst att det levereras direkt till inbyggnadsstället 
utan mellanlagring om det är möjligt. Om möjligt bör materialet eller utrustningen flyttas 
direkt från byggtransportörens pall eller lastbil till den slutliga installationsplatsen.  Planering 
av ankomsten av material på arbetsplatsen måste göras väl att oväntade leveranser kan 
undvikas då det kan leda till avbrott för arbeten på byggarbetsplatsen. 

Material som levererats till byggplatsen ska tilldelas en specifik plats för förvaring, det ska 
kontrolleras för skador m.m. och eventuella avvikelser från inköpsordern ska noteras och 
föras vidare till projektledningen. Personalförflyttningar och materialtransporter bör kortas 
ner så mycket som det går. Det är viktigt att det finns rutiner hos byggföretaget för 
handläggning av materialfrågor. Inköp av material ska planeras så att det omfattar samtliga 
köp i samlad form vilket avslutas vid angiven tidpunkt för första leveransen. Leveransplaner 
upprättas för enskilda material, exempelvis för förtillverkade trappelement, där varje leverans 
ska redovisas i leveransplanen. (Sears et.al 2008) 

Det finns tre generella syften med planering av inköp vilka är att säkerställa att inköp 
planeras, att få rätt pris och kvalitet samt att leveranserna kommer i tid. Ibland vid större 
byggobjekt används en preliminär inköpsplan då det finns risk för långa leveranstider och den 
görs för att få fram en inköpsplan så snabbt som möjligt. En inköpsplan upprättas och i en 
sådan ska följande redovisas (Révai 2012): 

 Beredningstid. 
 Offerttid. 

 Upphandlingstid. 
 Leveranstid. 

 Projekteringsarbeten, tillverkning och transport. 
 Avropstid. 

 
Beredningstid avser inköparens förberedelser för och utsändning av förfrågningsunderlaget. 
Offerttiden är den tid som passerar mellan utsändning av förfrågningsunderlag och ankomsten 
av offerter. Upphandlingstid är den behövda tiden för utvärdering, komplettering samt 
upphandling. Leveranstiden är tiden från beställning till den första leveransen. Avropstiden 
avser tid för kontakt mellan entreprenören och leverantören eller underentreprenören för att 
bekräfta att den avtalade leveranstiden håller. Förutom inköpsplan med tider kan det 
förekomma inköpsplan med delat ansvar om det gäller stora projekt där det sker mycket 
upphandlande av underentreprenörer och material. Leveransplanering görs för att 
byggprojektets alla delar ska ha sina leveranser i rätt tid där leveransplaner bygger på 
inköpsplan och olika arbetsplaner. Krav måste ställas på noggrannhet i leveransplanering och 
det är av flera anledningar såsom att det inte får inträffa förseningar som kan störa 
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produktionen. För störningar och väntetider ges sällan kompensation för oavsett vilket avtal 
som har gjorts med leverantören. När leveranstidpunkt bestäms uppmärksammas faktorer som 
tillförlitlighet hos leverantören, kommunikation, byggets belägenhet, 
mottagningsförhållanden etc. (Révai 2012) 

2.3.8 Produktionsstyrning  

Produktionsstyrning är arbetssättet som entreprenörerna använder för att genomföra sin 
produktion av ett byggobjekt så effektivt som möjligt. Ett byggobjekt ingår som en del av ett 
byggprojekt. Syftet med ett byggprojekt är att framställa en byggnad eller en anläggning.  
För att uppnå bra resultat med produktionsstyrning är effektivitet och ändamålsenlighet av 
avgörande betydelse i styrning av alla byggprojekt. Styrning av byggprojekt kräver flera olika 
moment som ska uppfyllas (Révai 2012): 

 Ställa upp mål 
 Planera 

 Genomföra 
 Följa upp 
 Kontrollera 

 Analysera 
 Åtgärda. 

För att styrning av ett byggprojekt ska fungera måste den vara planerad. Definierade mål 
måste vara uppställda och det krävs för att planering ska kunna utföras efter det kan följande 
planeras (Nordstrand 2008): 

 Hur resurser ska användas eller aktiviteter utföras t.ex. organisationsplan och 
kvalitetsplan.  När resurser ska användas eller aktiviteter utföras t.ex. projekteringstidplan och 
projekttidplan.  Var resurser ska placeras eller aktiviteter utföras t.ex. placeringsritning för 
byggarbetsplats. 

Ett planerat byggprojekt kan genomföras på ett bra sätt om planen ser till att följas. Det 
viktigaste är att det görs en uppföljning av byggprojektet under genomförandet vilket 
innefattar insamling och registrering av verkliga data samt kontroll. Verkliga data är 
information om verkliga tids- och kostnadsuppgifter från projektet. Dessa data kontrolleras 
mot förväntade data. Detta är en uppföljningsinsats som görs för att analysera dessa data och 
för att sedan kunna bedöma om det finns eventuella avvikelser samt om det kan få 
konsekvenser för resterande delar av projektet. Projektets tidplan samt projektets totala 
kostnader undersöks för att se om den håller respektive om kostnaderna för projektet över 
eller underskrids. Eventuella avvikelser bör åtgärdas för att det ska bli lättare ska kunna styra 
byggprojektet mot det uppsatta målet igen. (Révai 2012)  
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Mats Persson (2012) definierar i sin bok Planering och beredning av bygg- och 
anläggningsprojekt ett byggprojekt som ett åtagande som beror på en mer eller mindre säker 
bedömning av framtiden. Ett projekt kan relateras till faktorerna tid, kostnad och kvalitet vilka 
utgör delmålen för ett projekt. Delmålen påverkar varandra genom t.ex. att en högre kvalitet 
betyder högre kostnad och att det kan bli mer tidskrävande. (Persson 2012)  

Uppföljning och kontroll 

Byggledningen kan dra nytta av en effektiv planering och fortskridande övervakning och 
kontroll på många sätt. Nedanstående punkter presenterar några av de fördelarna med att 
utveckla och genomföra ett effektivt förlopp för tidsplanering. Dessa är några av de många 
fördelarna (Griffith 2004): 

 Möjliggöra en bedömning av behovet av arbetskraft.  Möjliggöra bestämning av materialkrav.  Underlätta planeringen av maskiner och inventarier.  Visa början och avslutning av inlagda aktiviteter.  Föreslå ett flöde av arbete för att undvika obalans av resurser.  Fastställa att lagret för material är tillgängligt för användning. 

Produktionsstyrningsmöten 

Eftersom att det förekommer ett samarbete mellan olika företag, arbetsgrupper och personer i 
ett byggprojekt behövs det en del sammanträden för att tillgodose behovet av information, 
samordning och problemlösning som måste förmedlas mellan parterna. Etableringsträffar 
ordnas när huvuddelen av personalen rekryterats till en större byggarbetsplats. Avsikten med 
träffarna är att informera om byggobjektet, den tillfälliga fabriken, produktionsplanering samt 
en presentation av de upprättade produktionsplanerna och projektorganisationen. Möten som 
behandlar det aktuella läget på bygget och genomgång av produktionsplaner, presentation av 
uppföljningar samt där kontroll av resurser sker kallas planeringsmöte. Under 
planeringsmöten diskuteras metod- och skyddsfrågor samt arbetsberedning. Bevakning av 
leveranser sker också under dessa planeringsmöten. Mötena hålls en gång per vecka där en ny 
veckoplan fastställs. (Révai 2012) 

Samordningsmöten också kallade UE-möten samordnas för att förbättra samarbetet mellan 
entreprenörer på bygget. Inför mötet sammankallas platschefen eller installationssamordnaren 
men det finns även en del andra medverkande såsom planerare och arbetsledare samt 
representanter för UE. Möten hålls varannan vecka kontinuerligt under produktionstiden där 
samordningsfrågor diskuteras särskilt mellan olika installatörer. Planeringsfrågor utgör en 
viktig del av dessa möten där nuvarande läget på bygget diskuteras. Sedan granskas planerna 
och det utförs en kontroll av resurser och leveransbevakningar. Byggmöten framförs en gång 
per månad där frågor rörande entreprenadavtalet mellan beställaren och byggentreprenören 
diskuteras. Medverkande kallas till mötet beroende på vad som är aktuellt att diskutera på 
bygget. (Révai 2012)  
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2.4 Supply Chain Management  

Supply Chain Management (SCM) är ett begrepp som uppkommit inom produktion och 
tillverkning som härstammar från och logistik (Griffith 2004). Det kan dock hävdas att 
logistik och SCM är likartade termer som ger en helhetssyn på det flöde av material från 
råvarutillstånd fram till förbrukning.(Sullivan et.al 2010) Supply Chain Management omfattar 
de organisationer som tillhandahåller material, komponenter, arbetskraft, anläggningar och 
utrustning för att göra det möjligt för att arbetsplatsens verksamheter att slutföras (March 
2009). Begreppet Supply Chain eller försörjningskedjan består av alla involverande parter i 
kedjan som uppfyller kundens efterfrågan där försörjningskedjan utöver tillverkare och 
leverantörer även innefattar transportörer, lager, återförsäljare och kunderna själva. 
Management är ett begrepp som syftar till hantering av försörjningskedjan och där av namnet 
Supply Chain Management (Chopra & Meindl 2008). 

Några av fördelarna med att använda SCM inom bygg kan sammanfattas i följande punkter 
(Griffith 2004): 

 Kostnadsbesparingar för alla medlemmar i försörjningskedjan  Ökad effektivitet av informationsöverföring  Förbättrad kundtillfredsställelse  Minskning av antalet tvister mellan parter  Minskning av totala projekttiden. 

Baserat på flera studier som gjorts av Vrijhoef och Koskela (2000) finns det fyra roller inom 
Supply Chain Management som är relaterade till byggsektorn: 

Roll 1: Att förbättra gränssnittet mellan arbetsplats aktiviteter och leveranskedjan; 
Fokus läggs på samarbete mellan leverantörer och entreprenörer för att förbättra det totala 
flödet av material medan traditionell behandling av bygglogistik och materialhantering främst 
koncentrerat sig på aktiviteter som förekommer på byggarbetsplatsen. 

Roll 2: Att förbättra leveranskedjan;  Vid utvecklingen av försörjningskedjan bör 
utväxlingen mellan transporter, inventering och produktionskostnader beaktas för att uppnå 
global förbättring dvs. ett bättre flöde i leveranskedjan. 

Roll 3: Överföring av aktiviteter från arbetsplatsen till leveranskedjan; Förtillverkning 
av byggnadsdelar kan betraktas som ett sätt för att eliminera aktiviteter på plats från hela 
produktionskedjan dvs. antalet arbetsmoment minskar genom att ha prefabricerade 
byggelement. Hela processen med industriellt byggande tenderar att bli komplicerat. Under 
industrialisering blir processen längre och design och konstruktion blir mer omfattande. 

Roll 4. Integration av arbetsplatsen och leverantörskedjan; Målet är att ersätta byggens 
normalt tillfälliga leveranskedjor med permanenta leveranskedjor.  
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2.4.1 Logistik 

Logistik omfattar planering, genomförande samt kontroll av resultat för materialflöden samt 
resurser och information som kan knytas till den. Målet med logistik är att kunden ska få sina 
produkter till rätt plats och i rätt tid med så liten kostnad som möjligt. Logistik handlar också 
om att få företagens flöden att fungera på ett effektivt sätt och är en viktig faktor som skapar 
konkurrenskraft och lönsamhet för ett företag. I byggbranschen drivs största delen av 
produktionen i projektform där varje färdig produkt är ett eget projekt och där varje ny 
byggnad är en produkt. Problematiken i byggprojekt är att det inför varje bygge skapas en ny 
organisation vilket försvårar skapandet av standardiserade produktions- och logistikprocesser 
då förutsättningar ändras från ett bygge till ett annat. (Oskarsson et.al 2013)  

Vid distribution av material på byggarbetsplatsen finns det möjlighet att fördela vissa 
områden för tillfällig förvaring men detta är inte att rekommendera då lagrade material kan bli 
skadade och det är beroende på hur dem lagras. Vissa platser som är begränsade kan dock 
vara den enda lösningen ibland. Områden för lagring av material ska tydligt märkas ut för att 
skilja på vilket utrymme som tillhör vilken entreprenör där det är vanligt att vissa vill utöka 
sina lagringsutrymmen. Tillfällig lagring av material är inte alltid acceptabelt och JIT-
leveranser att föredra, se nedan (Sullivan et.al 2010). För ett byggprojekt är kostnaderna för 
transport och logistik väldigt stora och därför bör de planeras väl. Det är därför viktigt att 
inför varje byggskede gå igenom APD-planen och bestämma hur varje större materialslag ska 
lossas, levereras och paketeras. Vad som mer bör bestämmas är hur de ska flyttas till 
inbyggnadsstället, hur de ska förvaras och hur restprodukterna ska omhändertas (Åhman et.al 
2013).  

2.4.2 Just in Time 

Just in Time (JIT) är en produktionsfilosofi som syftar till att eliminera slöseri och förbättra 
produktiviteten (Harrison & Van Hoek 2008). När detta har uppnåtts kan kostnaderna 
reduceras och kvaliteten förbättras vilket i sin tur leder till att ett företag blir mer flexibelt 
vilket ger konkurrensfördelar (Waters-Fuller 1995). Då en produktionsbuffert inte finns 
tillgänglig kan det vara önskvärt att leverera materialet i samma stund som det ska användas 
(Oskarsson et.al 2013). Slöseri i JIT är inte begränsat till konkreta föremål såsom stora lager 
och felaktiga material men även immateriella, opåtagliga värden såsom underutnyttjad 
arbetskraft och anläggningar som har bättre användning någon annanstans. Ett JIT principens 
mål är att leverera god kundservice, flöden av produkter och tjänster som måste hanteras väl 
för att möta kundens krav. JIT ger en kostnadseffektiv produktion och leverans av endast de 
viktigaste delarna som ska transporteras. Detta ska ske i rätt mängd, i rätt tid och plats och 
använda så lite resurser som möjligt i form av lokaler, utrustning, material och personal (Lai 
& Cheng 2009). Skillnaden mellan traditionella leveranser och JIT-leveranser är att med JIT 
är det kortare transporttider, små volymer samt högre leveranssäkerhet gentemot traditionella 
leveranser där det förekommer långa transporttider, stor volymhantering och lägre 
leveranssäkerhet (Oskarsson et.al 2013).  
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2.4.3 Tredjepartslogistik 

Tredjepartslogistik (TPL) är ett företag som tar hem material från leverantörer och lagrar det 
för att sedan leverera det till kunden när det behövs. TPL innebär att en tredje part, dvs. 
varken kunden eller leverantören ansvarar för logistiken på en byggarbetsplats. TPL företaget 
brukar sköta lagring och lagerhantering åt sina kunder och det kan handla om att distribuera 
färdiga produkter. I vissa fall kan TPL-företag ansvara för emballering och märkning av gods 
speciellt anpassat till kunden. Ett TPL företag specialiserar sig på att leverera JIT till 
byggarbetsplatsen och leverera till byggena i rätt tid genom att bli informerade om täta 
uppdateringar av statusen i byggenas projektplaner. Tredjepartslogistik intresserar inte alla 
eftersom många företag har egen kompetens och resurser för att utföra arbetet själva dock är 
det lämpligt för företag som vill frigöra resurser för att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. 
Företagen som köper tredjepartslogistik tjänster gör det för att lägga mer fokus på sin 
kärnverksamhet och för att reducera sitt eget behov av att göra egna investeringar, sänka sina 
totala kostnader samt för att erhålla en ökad logistisk flexibilitet genom att få tillgång till en 
färdig logistikstruktur. (Oskarsson et.al 2013)   

2.5 Lean-produktion 

Lean-produktion är en högt utvecklad metod för att hantera en organisation för att förbättra 
dess produktivitet, effektivitet och kvalitet på sina produkter eller tjänster. Lean började 
utvecklas av Toyota genom studier på biltillverkningsindustrin som genomfördes på 1980-
talet. Lean produktion handlar om att skapa ett tillförlitligt arbetsflöde samt att göra mer med 
mindre resurser genom skapandet av effektivare processer. Grunden i lean produktion är att 
försöka göra sig av med slöseri som kan definieras som all resursförbrukning som inte skapar 
nytta för kunden (Eriksen 2009). Att lean-produktion får mer gjort med mindre insatser 
betyder inte bara mindre resurser men också mindre arbetskraft, mindre utrustning, mindre tid 
och mindre utrymme eftersom den eliminerar avfallsproduktionen från leveranskedjan och 
produktionsprocessen. Samtidigt fokuserar lean på att ge värde till slutkunden (Kenley & 
Seppänen 2010). Figur 7 visar standardisering och stabilisering av arbetet vilket är grunden 
till lean för att kunna utföra ett effektivt förbättringsarbete. Genom mätning får en 
organisation kontroll över sina processer. Pelarna som håller upp taket till templet är Just in 
Time och kvalitet. Dessa går ut på att skapa effektiva flöden med reducerade ledtider samt 
med en hög leveransprecision. Genom att upprätthålla en bra kvalitet så produceras korrekta 
produkter (Lean Bygg Forum). 
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Figur7. Lean templet (Lean Bygg Forum) 

Lean produktionens principer består av följande (Kenley & Seppänen 2010): 

 Definiera kundvärde: Definieras i termer av slutkunden, värde här innebär att varan 
eller tjänsten måste uppfylla behoven hos slutkunden till ett angivet pris och tid.  Identifiera värdeflöde: Att identifiera värdeströmmen för respektive produkt eller 
produktfamilj och ta bort aktiviteter som inte tillför något värde. Värdeströmmen kan 
kartläggas och slöseri elimineras  Flödesorientera: Skapa ett flöde i de återstående flödesstegen  Behovsbasera (Pull): Designa och producera det som kunden vill ha och endast när 
kunden vill ha det. Slutanvändaren använder produktionen för att passa deras behov.  Förfina: Eftersträva perfektion. 

Lean Construction är tillämpningen av leanprinciperna inom byggbranschen och kan 
definieras som: ”Ett sätt att utforma produktionssystem för att minimera slöseri med material, 
tid och insatser för att generera största möjliga mängd värde” (Koskela 2002). Principen 
Lean Construction har minst två viktiga punkter som skiljer sig från traditionell 
byggproduktion. Fokus ligger på avfall och på minskning av avfall (Ballard 1997). 
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2.5.1 Last Planner 

Last Planner-systemet (LPS) är ett extremt kraftfullt planerings- och kontrollsystem som 
utvecklats av Lean Construction Institute och ett nätverk av forskare runt om i världen. Last 
Planner baseras på leanprinciperna (Kenley & Seppänen 2010). Last Planner kan tolkas som 
en mekanism för att omvandla vad som bör göras till vad som ska göras och därmed utgör det 
en inventering av färdigställda arbeten varifrån veckoarbetsplaner kan skapas. Att ta med 
uppdrag samt uppgifter som ska göras på veckoplanerna är ett åtagande från de som använder 
Last Planner att verkligen utföra det de ska göra (Ballard 2000). 

Enligt Mossman (2013) finns flertalet anledningar till att organisationer och företag ska 
tillämpa Last Planner. De huvudsakliga anledningarna är:  För att få projekt att levereras säkrare, snabbare eller till lägre kostnad.  För att skapa ett mer förutsägbart produktionsprogram.  För att minska på belastningen som projektledningspersonal har.  För att bidra till en förbättring av den övergripande produktionsprocessen. 

 
Last Planner-systemet är utformad för att uppnå en bra arbetsstruktur genom en process som 
involverar olika aktörer för att senare uppnå bra samordning på arbetsplatsen. Exempel på 
detta är att försäkra att jobb som ska utföras inte får vänta på arbetare samt att arbetare inte får 
vänta på att utföra jobb (Koskela 2002).  
 
Last Planner erbjuder ett realistiskt sätt att samarbetsvilligt hantera projektbaserad produktion. 
Dessutom att göra det möjligt för problem att identifieras och lösas innan de blir verkliga 
problem på arbetsplatser vilket ökar chanserna att arbetet kommer flyta på och att projektet 
slutförs i tid. Byggbranschen är en högriskindustri och inom bygg är olyckorna tre gånger fler 
än för de flesta andra yrkesbranscher. Last Planner hjälper till att minska olycksrisker 
ytterligare. Inom traditionell produktionskontroll handlar det normalt om att ta reda på och 
åtgärda saker efter dem har gått fel till, exempel på detta kan vara när en projektgrupp för ett 
bygge har blivit försenade i projektet. Med hjälp av Last Planner ges fokus på att få saker att 
hända genom att vara säker på att de kan utföras vilket betyder att de måste vara planerade 
innan dess. Last Planner hjälper även till att hantera målkonflikter inom ett projekt. För varje 
entreprenör finns oftast en önskan att optimera användandet av personal för ett antal projekt 
och för att hantera dessa krävs oftast en viss nivå av komplexitet och en hög nivå av 
samarbete och kommunikation mellan olika parter. CPM är en metod som är bristfällig då den 
endast undersöker flöden av aktiviteter innan arbetet sätts igång, det är därför att föredra en 
kombination av LOB och LPS då LOB också ser till restriktioner av utrymme. Tom Richert, 
projektledare, Linbeck Construction i USA beskriver effektiviteten hos LPS på följande sätt: 
”Om en projektledare utesluter användandet av LPS kommer denne att gissa sig fram till vad 
som skulle kunna åstadkommas i ett projekt gentemot att veta hur jobbet kommer 
utföras”(Mossman 2013). 
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3 BESKRIVNING AV EMPIRIN 

I det här kapitlet ges en introduktion till projektet Framtidens US via en sammanställning av 
inhämtade data från personer som intervjuats och material som tillhandahållits från 
respektive person.  Avsnittet är uppdelat i tre delar som ska presentera de inhämtade data för 
varje ämnesområde som berörts under intervjuerna.  

3.1 Introduktion till projektet Framtidens US 

Projektet Framtidens US är uppdelat i tre olika etapper där den första innefattar nybyggnation 
av ett nytt huskomplex på östra sidan av sjukhuset samt en på den västra delen. Ett inramande 
torg kommer byggas vilket kommer fungera som en vägledning till sjukhusets Norra entré 
samt kommer en ny akutmottagning med ambulansintag upprättas på den västra delen. 
Sjukvårdsverksamheten kommer flytta in i de nya lokalerna när första etappen är klar och 
sedan kommer etapp två påbörjas där de äldre byggnaderna börjar byggas om. Etapp tre 
kommer innefatta ett hus för samlad psykiatrisk vård och kommer bli en helt ny byggnad som 
ska ligga öster om Sjukhusvägen. Byggnaderna ska vara inflyttningsklara under 2015. 
Framtidens US är ett samverkansprojekt vilket innebär att alla involverade parter samarbetar 
mot ett och samma mål och speciellt ligger fokus på att använda varje enskild individs 
kompetens för att behålla en så bra organisation som möjligt. 

 

Figur 8: En bild av de olika etapperna på Framtidens US (Projektansvarig Framtidens US 
2014) 
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För att upprätthålla en bra organisering av projektet krävs att materialhanteringen och 
resurshanteringen observeras väl och därför har denna uppgift har getts till ett 
tredjepartslogistikföretag(TPL). Tredjepartslogistikern fungerar som en underentreprenör som 
är specialiserad på just material- och resurshantering i form av byggnadsmaterial, 
upprättandet av kranar och andra tillbehör. Tredjepartslogistikern erbjuder entreprenörerna ett 
bokningssystem som heter LogNet och är ett webbaserat hjälpmedel vid leveransplanering där 
de kan bli informerade dygnet runt om inkommande leveranser. Logistikföretaget ansvarar 
också för checkpoint som är en plats där leverantörer och transportörer anmäler sin ankomst 
till byggarbetsplatsen. Anledningen till att ha en tredjepartslogistiker i projektet Framtidens 
US är först och främst för att undvika att störningar sker i sjukhusområdet och att kunna 
förbättra framkomsten på sjukhusområdet och därmed undvika att material lagras på 
arbetsplatsen.  

3.2 Organisation och upphandling 

I projektet Framtidens US finns ett flertal medverkande entreprenörer på plats med olika 
ansvarsområden. Landstinget är beställaren i projektet Framtidens US och har en stödjande 
produktionsenhet som sköter projektledningen och denna fungerar som en projektorganisation 
som ansvarar för byggnation och ombyggnad. Beställaren behövde tillsätta en entreprenör 
tidigt i projektet för att hjälpa till med produktionsplanering i projektet. En generalentreprenör 
upphandlades och köptes upp som en tjänstemannaorganisation som fick i uppgift att ansvara 
för bl.a. arbetsmiljö, produktionsstyrning och ledning samt gemensamma kostnader m.m.  

Generalentreprenören har samordningsansvaret i projektet men ansvarar även för schaktning, 
rivning, grundläggning, markarbete, pågjutning samt stomkomplettering. Denna ska även 
ansvara för tidssamordningen, hålla huset med värme under byggtiden samt ansvara för 
arbetarskydd och skyddsronder på byggarbetsplatsen. Generalentreprenören sköter 
samordningen och har upphandlat tredjepartslogistikföretaget (TPL). Detta medför en unik 
upphandling i förhållande till en vanlig entreprenad. Entreprenadformen i projektet 
Framtidens US fungerar som en variant av generalentreprenad och delad entreprenad, vilket 
betyder att beställaren upphandlar underentreprenörer själv medan en entreprenör får 
samordningsansvaret.  Se Figur 9 för en förenklad uppdelning av organisationen av 
entreprenörer i projektet Framtidens US. 
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Figur 9: En förenklad bild av organisationen vid projektet Framtidens US(Peter Nilsson, 
projektansvarig Framtidens US 2014) 

Generalentreprenören hade en bild av hur projektet skulle se ut innan projektet Framtidens US 
skulle påbörjas eftersom denne tidigare utfört projekt på US där entreprenören byggt 
operationssalar m.m. De andra entreprenörerna hade också en bild av vad de skulle förvänta 
sig av projektet men det var första gången för dem att en tredjepartslogistiker var med och 
ansvarande för materialhanteringen.  

Det största problemet för alla medverkande entreprenörer i projektet är att den pågående 
sjukhusverksamheten inte får störas av byggverksamheten. För att undvika eventuella 
störningar som sker i samband med byggprojektet har både Generalentreprenören och 
sjukhusledningen ständigt kontakt med varandra. Hittills har det inte förekommit några större 
problem och sjukvården har varit nöjda över hur arbetet fungerar samt att deras verksamhet 
störts väldigt lite av det pågående byggarbetet. Generalentreprenören anser att det kan bli 
svårt att ha endast en entreprenör som sköter allt i ett projekt som Framtidens US då projektet 
är stort och komplext med en yta på 65000 m2 därför har en uppdelning i s.k. block valt att 
göras, vilket delas in våningsvis.  

Syftet med blockindelning är rita ett delprojekt åt gången istället för att rita allt på samma 
gång. Genom att dela in i block får varje delprojekt istället för ett smeknamn en benämning 
såsom Block 1 och en vidare uppdelning som Block 1a och 1b vilket ska representera två 
parallellt pågående projekt som utförs samtidigt. I varje block arbetar ca fyra entreprenader 
vilka är Bygg-, El-, Ventilations- och Rörentreprenörer. Genom att arbeta i block erhålls 

Projektledning 

Generalentreprenad 
med samordningsansvar   

Vent-entreprenör 

Övriga entreprenörer 

Tredjepartslogistiker El-entreprenör 

Rör-entreprenör 

Byggentreprenör 
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kunskap och erfarenhet från ett tidigare delprojekt för att eventuella framtida felsteg i 
projektet ska kunna undvikas dessutom underlättar det resursplaneringen och optimerar 
projektorganisationen.  

Om huvudentreprenören skulle vara upphandlat som en totalentreprenad så skulle 
organisationen i projektet se annorlunda ut antyder generalentreprenören. Det som är 
annorlunda i projektet gentemot andra projekt är att generalentreprenaden inte inreder 
våningsplanen med väggar och undertak själva utan detta är underentreprenörernas uppgift. 
Ett flertal underentreprenörer är involverade i projektet såsom byggentreprenörer, 
ventilationsentreprenörer m.fl., dessa är upphandlade av beställaren där generalentreprenören 
har den samordnande rollen. Underentreprenörerna på byggsidan ansvarar för 
verksamhetsanpassningar, gipsväggar och invändig komplettering m.m. och 
ventilationsentreprenören ansvarar för att bygga fläktrum, schakt m.m.  

Underentreprenörerna ser positivt på projekts organisation och upplägg pga. 
byggnadsarbetarna upplevs som effektivare i allmänhet och att uppdelning i block ses som ett 
lätt sätt att arbeta på. Byggentreprenören tycker det är annorlunda att arbeta i ett projekt som 
har en färdigbyggd stomme som generalentreprenören byggt. Andra skillnader i projektet är 
att stor hänsyn till intilliggande verksamheter måste beaktas så att dem inte störs av 
entreprenörernas arbete. 

3.3 Planering och samordning 

Beställaren och generalentreprenören har planerat projektet gemensamt där beställaren har 
ansvaret för huvudtidplanen och projektering medan generalentreprenören har ansvaret för 
produktionsplaneringen. Generalentreprenörens tidplaner är mycket mer detaljerade än 
beställarens tidplaner då denne har flera moment att se över i produktionen. Eventuella 
problem i projektet diskuteras och åtgärdas tillsammans mellan de båda parterna. 

Planeringen har gått till på samma sätt som i alla andra projekt generalentreprenören 
medverkat i och det vanligaste problemet som brukar leda till omplanering är att det 
tidsmässigt varit svårt för projektörer att kunna hinna rita allt. Exempel på detta är att 
grundläggningen fick ritas om då berget var i för dåligt skick vid sprängning vilket ledde till 
att de kom efter i tidsplaneringen. Problemet löstes genom att användning av prefabricerade 
byggelement som kördes från fabriken och lyftes ned direkt till platsen där den skulle 
användas. Om planeringen inte håller så kan det lösas på olika sätt beroende på hur 
omfattande problemet är. Det kan räcka med att tillsätta mer resurser och i vissa fall räcker 
mindre justeringar under kortare tid. 

Generalentreprenören har samordningsansvaret i projektet och brukar samordna genom att 
hålla ett antal möten med alla berörda parter varannan vecka för att gå igenom tidplaner och 
aktiviteter. Det finns andra typer av möten som t.ex. projektsamordningsmöten, 
tidsamordningsmöten, byggmöten och tidplanemöten. Generalentreprenören använder sig av 
rullande veckoplanering vilket är en korttidsplanering som kan göras om varje vecka. 
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Märkbara skillnader i projektet är att det blivit fler möten än vanligt och det kan vara allt från 
3-4 möten om dagen mellan entreprenörerna och projektledningen på beställarsidan.   

Generalentreprenören och underentreprenörerna arbetar fram en start och en sluttid för 
delprojektet under samordningsmötena. Mellan start och sluttiden ska underentreprenörerna 
planera för sig själva vad som ska följas och hur mycket tid och resurser som ska tillsättas. 
Eftersom generalentreprenören har samordningen på tidsplanen lägger denne i sin tur in 
underentreprenörernas planerade aktiviteter i huvudtidplanen för att få en bättre överblick 
över entreprenörernas arbeten. Alla entreprenörer har någon som representerar dem på 
samordningsmötena där de går igenom vad som ska hända den kommande veckan sedan 
brukar protokoll erhållas från mötena.  

Planering hos underentreprenörer innebär mycket tidsplanering gemensamt med andra 
entreprenörer medan de egna arbetena planeras självständigt för sig. Det sker ett möte en gång 
i veckan ute på arbetsplatsen där arbetsledare för Bygg-, El-, VVS-entreprenörer närvarar. 
Alla montörer och snickare samla ihop för att planera samordning och utförande med dem i 
respektive block där också planering inför varje kommande vecka utförs. Projekteringen har 
skett löpande parallellt med produktionen till skillnad från andra projekt. Det finns ingen 
direkt produktionskalkyl som följs vilken man sedan för över till planeringsverktyget. När det 
kommer till tider så är det mycket gissningar och antaganden som leder fram till beslut. 
Störningar som kan uppstå är att projekteringen inte hunnit blivit klar och detta resulterar i att 
det blir svårare att tidsplanera samt att det kan stå stilla i vissa skeden av projektet när 
problemet måste gå tillbaka till projekteringsstadiet.  

Generalentreprenörens planeringsverktyg utgörs av bl.a. PlanCon i vilken arbetsuppgifter 
läggs in och rangordnas efter vad som skall göras först. Det blir svårare att planera vad som 
skall göras om det inte finns kompletta handlingar att planera utifrån och att det ständigt 
dyker upp förändringar i projektet. Underentreprenörernas planering går till genom att de 
arbetar utefter en kalkyl där respektive arbetsmoment granskas för att sedan tidplaneras. 
Dessutom sköts planering av leveranser av respektive projektledare. Materialleveranser kan 
ses som en störning speciellt saker som har längre leveranstid som t.ex. dörrar och fönster. 
Andra störningar är sjukdom, VAB samt problem med distributörer som inte levererar som 
överenskommet. För att lösa ett leveransproblem brukar underentreprenörerna ha ständigt 
kontakt med leverantören tills varorna anländigt. En viktig sak som underentreprenörerna ser 
över är resursplanering vilket de gör genom att använda sig av en lista vilken innehåller varje 
arbetares uppgifter. 

3.4 Logistik och Materialhantering  

För att klara av materialförsörjningen i projektet Framtidens US har generalentreprenören 
upphandlat en tredjepartslogistiker för beställarens beräkning som skall ansvara för inbärning 
av material. Ett sådant upplägg resulterar i att det inte förekommer någon lagring av material 
på byggarbetsplatsen. Tredjepartslogistikern fungerar som ett hjälpmedel för att bidra till en 
bättre planering och för att undvika störningar i projektet samt framförallt inom sjukvården. 



Produktionsplanering i komplexa projekt 

28 

Logistikupplägget i projektet var lite osäkert i början för dem flesta involverade i projektet 
och ingen visste hur det skulle bli exakt.  

Att ha ett externt företag som arbetar med logistik och materialhantering är väldigt positivt i 
många avseenden men är inte alltid det mest kostnadseffektiva alternativet, dock är det många 
fördelar med att ha ett externt företag som sysslar med logistik inkopplad till just detta 
projekt. Fördelarna i det här projektet och allmänt sett är först och främst att det bara är en 
entreprenör som sköter materialhanteringen. För det andra är att det inte blir kaotiskt runt 
omkring byggarbetsplatsen och sjukhuset där man blir av med vanliga störningar som att t.ex. 
lastbilar står och väntar runt om hela området samt stör eventuell sjukvårdstransport. En 
annan fördel med logistikupplägget är att byggnadsarbetarna blivit effektivare genom att inte 
behöver anstränga sig för att bära in material och slänga skräp själva dessutom leder det till 
mindre spilltid. Genom att använda sig av logistikupplägget undviks att transportörerna 
levererar fel material vilket kan vara vanligt vid andra byggprojekt. Det har också underlättat 
för byggarbetarna att ha materialet dem ska använda i rätt och på rätt plats och att de inte 
behöver leta efter bortkommet material. 

Allt detta tar tredjepartslogistikern hand om för att byggnadsarbetarna och andra entreprenörer 
kan fokusera på deras arbetsuppgifter direkt och inte slösa bort tid vilket kan leda till extra 
kostnader i projektet. Om platschefen istället skulle ansvara för logistikupplägget kanske det 
inte skulle ges lika hög prioritet gentemot dennes andra arbetsuppgifter därför är det bra att ha 
ett företag som endast jobbar med detta. Det är inga entreprenörer som störs av 
tredjepartslogistikern eftersom de arbetar kvällstid med att bära in inkomna material och det 
följer en fast uppställd APD-plan som visar vilka korridorer som skall vara fria när t.ex. 
byggarbetarna avslutat sin arbetsdag. Bilaga 1 visar korridorerna som skall vara fria vilka 
markerade med grönt. Logistikupplägget skapar en struktur och ett flyt för hela projektet 
vilket gör att hissarna kan användas för deras ämnade syfte vilket är att transportera personal 
istället för material.  

Det framstår inga tydliga nackdelar med logistikupplägget hos de involverade i projektet och 
alla tycker att tredjepartslogistiken är en bistående resurs till projektet dessutom har alla 
förväntningar infriats hos entreprenörerna angående upplägget vilket tyder på en positiv 
inställning till att arbeta på detta sätt. Entreprenörerna tar hem material genom att lägga en 
order hos en grossist och därefter läggs en order hos leverantören och sedan bokas en tid i 
LogNet fem dagar innan transport av material sker men det krävs tidig planering för att detta 
ska fungera på ett bra sätt. När leveransen anländer anmäler sig transportören i checkpoint i 
närheten av byggarbetsplatsen.  

Logistikupplägget i projektet Framtidens US har skiftat i karaktär beroende på vilket skede 
projektet varit i samt beroende på om det varit nya aktörer involverade. Nya aktörer innebär 
att de inte är vana vid det här upplägget vilket kan resultera det tar sin tid för dessa aktörer att 
vänja sig vid det. Det finns möten som hålls en gång i veckan där alla entreprenörer och 
Tredjepartslogistikern finns representerade. Under detta möte diskuteras logistiken och var 
materialet är placerat samt vilka kommande transporter som ska anlända framöver. 
Sammanfattningsvis tycker entreprenörerna att logistikupplägget på Framtidens US fungerat 
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bra och likartat hela tiden där de tycker att tredjepartslogistikerna blivit duktigare på att 
hantera situationen dag för dag som gått och det är marginellt om något material placerats på 
fel plats.  

Ständig kontakt med tredjepartslogistikern är nödvändigt för att upprätthålla en bra 
kommunikation mellan parterna vilket underlättar arbetet i projektet samt att material och 
varor erhålls i rätt tid och på rätt plats vid rätt tillfälle. Trots att det fungerar bra med 
logistikupplägget krävs det mycket tidig planering i början av projektet men detta arbete leder 
till bättre samarbete för alla involverade parter i projektet. 
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4 ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras analyserna som gjorts baserat på de inhämtade data från empiri 
kapitlet och innehållet från teoretiska referensramen. Sedan diskuteras resultatet av 
fallstudien i löpande text. 

4.1 Organisation och upphandling 

Persson (2012) förespråkar att genom tillämpning av samordning kan alla medverkande i 
projektet bli informerade om målen för projektet vilket leder till att alla parter arbetar mot 
samma mål. Detta överensstämmer vid jämförelse med landstingets sätt att arbeta mot samma 
mål via samverkansprojekt. Det som saknas i Persson (2012) är en beskrivning av hur fokus 
ska läggas på att använda varje enskild individs kompetens i ett projekt för att behålla en så 
bra organisation som möjligt i projektet.  

Det kan fastslås att landstinget har ett tydligt mål med vad de gör i projektet Framtidens US 
där det märks på alla involverade att de har fått en bra uppfattning om vad de ska göra i 
projektet. Det beskrivs inget sätt för hur en enskild individs kompetens ska utnyttjas i ett 
projekt därför ser det ut som att samverkansprojekt är ett relativt nytt sätt att arbeta på som 
skiljer sig från tidigare sätt att arbeta på. Det kan dock konstateras att detta sätt att arbeta på 
skulle kunna gynna alla på ett positivt sätt då alla är ständigt informerade om vad som händer 
i projektet. Detta kan i sin tur leda till mindre missförstånd och problem då det kan vara ett 
sätt som effektiviserar arbetssättet i projektet samt utnyttjar resurserna på ett klokt sätt. 

Beställaren har upphandlat en entreprenadform som är väldigt lik generalentreprenad men att 
det finns märkbara skillnader med vad Révai (2012) behandlar gällande generalentreprenader. 
Skillnaden är att generalentreprenören självständigt upphandlat ett tredjepartslogistikföretag 
(TPL) som ansvarar för materialhanteringen i projektet samt att beställaren upphandlat 
underentreprenörer själva. Vid jämförelse med Révai (2012) så saknas en tydlig förklaring till 
hur generalentreprenader sköter sin materialhantering i teorin. Det går dock att konstatera att 
detta är en unik upphandling jämfört med andra projekt men att resterande delar av 
entreprenadformen överensstämmer bra med den som nämnts i Révai (2012) förutom att det 
inte finns ett specifikt begrepp för denna sorts blandning av entreprenader.  

Genom att använda sig av ett externt företag som ansvarar för logistik har landstinget kunna 
planera på ett bättre sätt då huvudentreprenören inte behöver åta sig för många uppgifter och 
kan istället lägga mer fokus på att samordna projektet. Ett logistikupplägg som detta minskar 
störningar och ökar framkomsten för ambulanser samt andra transporter som behöver ta sig in 
på sjukhusområdet. Denna entreprenadform som uppstått i projektet Framtidens US kan ses 
som ett sätt att fördela ansvaret och arbetsuppgifterna för att låta respektive entreprenör arbeta 
med det som de är bäst på. Det kan tolkas som att denna typ av entreprenadform har valts för 
att avbelasta huvudentreprenörens arbetsuppgifter för att projektet är omfattande och kräver 
mycket resurser. Dessutom för att låta denna fokusera mer på samordningen i projektet vilket 
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leder till att det inte blir några störningar i projektet ifall huvudentreprenören skulle åta sig 
flertalet uppgifter. Istället kan underentreprenörer ansvara för vissa delar som 
huvudentreprenören vanligtvis har ansvaret för.  

Kommunikation mellan de involverade parterna, innebär inte endast kommunikation mellan 
en entreprenör och underentreprenörer utan också mellan andra berörda parter i detta fall 
sjukvårdsverksamheten.  Åhman et.al (2013) påvisar att problem och brister i ett projekt som 
leder till irritation och störningar kan bero på problem på byggarbetsplatsen gällande t.ex. 
arbetsutrymme, fel i projekteringsstadiet eller brist på samordning. Generalentreprenören och 
sjukvården har ett bra samarbete och har undvikt större problem samt att verksamheten varit 
med om väldigt få störningar. Detta visar att samordningen har tillämpats i detta projekt enligt 
vad Åhman et.al (2013) beskriver. De medverkande respondenterna i intervjuerna för 
undersökningen har inte klarlagt att det skulle varit några större problem i projektet och det 
går bara att konstatera att projektet flutit på bra samt att allting fungerat som det ska.   

Beställaren har valt att organisera projektet i mindre delprojekt kallade block. Syftet med 
indelningen är att rita mindre delprojekt åt gången samt att kunna förebygga framtida problem 
inom ett annat delprojekt genom att titta tillbaka på ett tidigare. Detta sätt att arbeta framgår 
inte i något fastlagt sätt om hur det skall utföras utan är ett nytt sätt att arbeta på. Däremot 
finns det vissa likheter med hur en Styrd totalentreprenad fungerar. En styrd totalentreprenad 
är en entreprenadform där projektörer och konsulter innan infordran av anbud låter göra en 
"halvfärdig" projektering för att försäkra sig om att vissa tekniska lösningar fungerar som dem 
ska (Révai 2012). Att halvfärdig projektering utförs i styrd totalentreprenad behöver inte 
betyda att det är samma arbetssätt vid blockuppdelning när det kommer till projekteringen. 
Eftersom projektet är så omfattande kan det behövas en annorlunda uppdelning till skillnad 
från andra projekt där smeknamn används. Dessutom är det bra att göra en blockuppdelning i 
just detta projekt vilket ger entreprenörerna en mall att gå efter inför nästa block för att 
undvika eventuella liknande fel som kan uppstå i kommande delprojekt som utgörs av block. 

Om huvudentreprenören skulle vara upphandlad som en totalentreprenad så skulle 
organisationen i projektet se annorlunda ut. Révai (2012)  beskriver att en totalentreprenad är 
en entreprenadform som ansvarar för både projektering och produktion. Detta stämmer då 
våningsplanen inte inretts med väggar och undertak av generalentreprenören själv. För en 
underentreprenör betyder detta att stommen till huset är färdig och att de kan börja med 
inredningar, ventilation m.m. vilket de ser positivt på att få göra.  
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4.2 Planering och samordning 

Enligt Griffith (2004) skulle ett nytt flöde av arbete kunna planeras in för att undvika en 
obalans av resurser samt möjliggöra en bedömning av behovet av arbetskraft.  
Det finns ingen tumregel för att åtgärda alla typer av fel men genom tillämpning av Last 
Planner kan ett realistiskt arbetssätt erhållas för att hantera projektbaserad produktion vilket 
också gör det möjligt att identifiera problem och lösa dem innan de blir verkliga problem på 
arbetsplatsen (Mossman 2013).   

Detta planeringssätt kan vara att föredra framför traditionell produktionsplanering därför att 
det blir lättare att åtgärda problem innan de uppstått. Last planner kan således fungera som ett 
sätt att kontrollera projektet. 

Empirin tar upp ett exempel som kommit fram i intervjuerna där dem låg efter i tidsplanen 
pga. att grundläggningen fick ritas om. Det löstes genom att använda sig av prefabricerade 
byggelement som monterades direkt på byggarbetsplatsen. Detta sätt att arbeta på stöds av en 
studie som Vrijhoef och Koskela (2000) gjort och som behandlar de fyra rollerna inom 
Supply Chain Management vilken är relaterat till byggsektorn. Denna studie visar under Roll 
3 att användningen av förtillverkade byggelement minskar antalet arbetsmoment på 
byggarbetsplatsen. Griffith(2004) tar upp några fördelar om Supply Chain Management och 
en av dessa är den totala projekttiden kan minskas. 

Griffiths antaganden om Supply Chain Management förstärker trovärdigheten av Vrijhoef och 
Koskelas studie om användandet av prefabricerade byggelement. Griffith presenterar en 
fördel med att tillämpa SCM vilken kan ge en totalt minskad projekttid vilket således löser 
problem kopplade till tidsplaner. 

För veckoplaneringar har generalentreprenören valt att använda sig av rullande 
veckoplanering och detta överensstämmer med vad Révai (2012) säger om veckoplaneringar 
som gör det möjligt att göra om planeringen varje vecka. Möten är ett viktigt fenomen där 
väsentliga delar av projektet tas upp och syftar till att tillgodose behovet av information, 
samordning och problemlösning som de olika parterna måste känna till (Révai 2012).  Det 
Révai (2012) framhåller angående möten överensstämmer med det de inhämtade data visar 
gällande vikten av att ha möten ofta men den enda skillnaden är att det förekommer fler 
möten än vanligt i projektet Framtidens US.  

Att ha flera möten per dag kan anses som mycket men är väldigt nödvändigt för att 
upprätthålla en bra kommunikation mellan entreprenörerna i projektet och för att hålla dem 
informerade. Storleken och omfattningen av projektet kan också ligga till grund för hur ofta 
möten sker då det finns mycket att diskutera och planera. Genom att underentreprenörerna får 
en start och sluttid samt kan planera sina egna arbeten vilket blir enklare för dem att 
bestämma hur mycket resurser som ska tillsättas. Samtidigt blir det lättare för 
generalentreprenören att samordna då denne bara kan se över att allt går enligt planeringen. 
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Gemensam tidsplanering hos underentreprenörerna med andra entreprenörer krävs för att 
planera samordning och detta kan besvaras med vikten av att närvara vid samordningsmöten 
där syftet är att förbättra samarbetet mellan entreprenörer på bygget vilket Révai (2012) 
betonar. Att lägga fokus på att vara närvarande vid dessa samordningsmöten kan vara en 
lösning till förbättrat samarbete vilket i sin tur kan effektivisera arbetet och minska eventuella 
konflikter som kan uppstå mellan entreprenörerna. 

I och med att projektet Framtidens US är så omfattande och har flera delprojekt som tillhör ett 
större projekt, detta innebär att sättet att arbeta på kommer bli annorlunda gentemot hur 
Persson (2008) beskriver om hur arbetet skall utföras. Det är många etapper i projektet och 
allt är inte klart hur det ska utföras då sjukhusverksamheten ständigt är i förändring och 
därmed även deras behov. Störningar bör undvikas och redan i början av byggprojektet måste 
det stå klart vilka aktiviteter som ska utföras och förberedas inför slutresultatet. Detta är 
givetvis något som bör följas i praktiken men eftersom projektet är beroende av hur 
projekteringen ser ut hänger allt på det, helt enkelt går det inte alltid att följa teorin. 

Om huvudentreprenören skulle varit upphandlat som en totalentreprenad skulle denne ha 
funktionsansvaret och även projektera. Det skulle därför ha funnits möjligheter för 
planeringen att överlappa projektering med produktion tidsmässigt vilket skulle leda till 
kortare projekttid (Révai 2012). Det framgår alltså ett alternativ på hur det skulle kunna ha 
varit upphandlat. En totalentreprenad skulle innebära att samordningen eventuellt skulle ha 
prioriterats mindre då huvudentreprenören är ansvarig för flera områden i projektet. Detta 
kanske skulle ha minskat problemen med halvfärdiga projekteringar mitt i produktionen då 
det är en och samma entreprenör som ansvarar för det. 

Vid stora projekt där materialleveranser kan antas bli väldigt långa leveranstider kan det vara 
bra att använda sig av en preliminär inköpsplan (Révai 2012). Det framgår tydligt genom 
intervjuerna att leveranser planeras av projektledare. Även om en projektledare sköter 
planering av leveranser kan det givetvis alltid uppstå problem hos leverantören som inte går 
att påverka fast det finns en fastlagd inköpsplan som visar allt från beredningstider till 
leveranstider. 
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4.3 Logistik och Materialhantering 

Att välja en tredjepartslogistiker gör det möjligt att undvika lagring av material på 
byggarbetsplatsen och att samtidigt bidra till en bättre planering för att undvika störningar i 
projektet. Sullivan et.al (2010) hävdar att det går att fördela vissa områden för tillfällig 
förvaring men att det inte är att rekommendera då lagrade material kan bli skadade och därför 
är inte tillfällig lagring av material inte alltid att föredra. 

Eftersom sjukhusområdet ständigt är aktivt och i rörelse samt att det är väldigt trångt när det 
kommer till utrymme för att lagra material. Detta har uppmärksammats på byggarbetsplatsen 
där det tydligt syns att lagring för material inte skulle fungera. De trånga ytorna och den 
begränsade framkomsten av fordon och transporter är väldigt uppenbar. 

Den inhämtade data visar att de involverade i projektet ser väldigt positivt på att ha en 
tredjepartslogistiker som tar hand om materialhanteringen. Men däremot anser en del av de 
intervjuade att det inte alltid är det mest kostnadseffektiva alternativet trots att det finns 
många fördelar med ett externt företag som sköter logistiken.  Oskarsson et.al (2013) betonar 
att syftet med logistik är att minska kostnaderna och öka effektiviteten för 
materialhanteringen, dock intresserar inte sig alla företag för att ha en tredjepartslogistiker 
som ansvarar för logistiken pga. att dessa företag har egen kompetens och resurser för att 
utföra dessa arbeten själva.  

I stora projekt som Framtidens US är det uppenbart att kostnaderna kommer vara höga för 
projektet, men i detta fall trots att logistikupplägget kan anses som icke kostnadseffektivt så är 
det ett alternativ som löser problemet med materialhanteringen. På detta sätt kan tid sparas 
och att byggarbetsplatsen samt sjukvårdsverksamheten kan störas mindre. 

Men enligt intervjuerna är en fördel med logistikuppläggen är att arbetsbördan för 
byggnadsarbetarna minskas och att de kan lägga resurser på att utföra sina arbetsuppgifter 
samt att undvika spilltid. Genom att eliminera bortslösad tid (spilltid) vilket kan vara 
resultatet av icke-värdeskapande arbetsmoment gör detta att arbetsplatsen blir effektivare 
(Sarkar 2006). Det har blivit lättare för byggnadsarbetarna att arbeta då materialet finns 
tillgängligt på rätt plats och i rätt tid då det ska användas. Detta kan jämföras med vad 
Oskarsson et.al (2013) förespråkar vilket är att vissa företag vill lägga mer fokus på deras 
kärnverksamhet istället för att göra egna investeringar. 

Spilltid är en viktig faktor att ta hänsyn till i byggbranschen och något som vill undvikas. 
Logistikupplägget ser ut att kunna lösa detta problem eller i alla fall minska det. Eftersom det 
skulle kosta mycket att ha en byggnadsarbetare som bygger och sköter materialhanteringen 
kan det här logistikupplägget vara en bra lösning för att minimera kostnaderna.  
Byggnadsarbetarna anser att det är bättre med logistikupplägget så de har materialet till hands 
hela tiden och undviker tunga lyft samt att bära in material själva. 

Platschefen har ansvar för kundkontakter, budget, tidssamordning men även för leveranser 
och transporter vilket innebär ansvar för logistiken (Åhman et.al 2013).  Utifrån empirin kan 
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dock konstateras att platschefens ansvar för logistikupplägget inte alltid kanske skulle 
prioriteras lika högt gentemot diverse andra uppgifter som denne åtagit sig att utföra. Därför 
anses det att logistikupplägget kan vara ett bättre alternativ för att platschefen skulle av 
belastas från åtagandet att ansvara för logistiken. Platschefen kan lägga mer fokus på sina 
andra uppgifter och utföra dem på ett bättre sätt. Samtidigt kan logistikföretaget ansvara för 
materialhanteringen för att utföra detta på bästa möjliga sättet. 

Genom intervjun har det framkommit att entreprenörerna tycker att tredjepartslogistikern 
fungerat bra och att de blivit bättre dag för dag att hantera situationen på byggarbetsplatsen 
trots att det varit osäkert i början. Detta kan avspeglas i Oskarsson et.al (2013) som beskriver 
det som ett vanligt problem för tredjepartslogistiker att ha det svårt i olika byggprojekt då en 
ny organisation skapas för varje projekt vilket försvårar skapandet av standardiserade 
logistikprocesser. Eftersom logistikföretaget kommer precis som en entreprenör befinna sig i 
en ny situation inför varje nytt projekt så är det normalt att det är osäkert i början tills de blivit 
vana vid upplägget och sättet att arbeta på.  Det tar också tid för de andra entreprenörerna, 
speciellt de som inte varit med om något liknande tidigare att vänja sig vid ett sådant här 
upplägg. 
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5 SLUTSATSER 

I detta kapitel presenteras de slutsatser tagits fram ifrån teorin och analysen. Sedan föreslås 
några rekommendationer och slutligen ett förslag till fortsatt utveckling. 

Materialhanteringen vid komplexa projekt är viktigt att ta hänsyn till då lagring av material 
inte rekommenderas på byggarbetsplatsen där det trångt. Målet med denna fallstudie har varit 
att undersöka hur respektive entreprenör upplevt logistikupplägget hittills samt hur 
planeringen fungerat vid ett komplext projekt som Framtidens US. Första frågeställningen 
besvaras med att materialförsörjningen och resurshanteringen har fungerat effektivt och bättre 
dag för dag som gått då tredjepartslogistikern arbetat i projektet. Detta kan stödjas av 
entreprenörernas upplevelser av tredjepartslogistikern. Den andra frågeställningen kan 
besvaras med att planeringen fungerar som den vanligtvis brukar fungera. Men det 
förekommer vissa svårigheter med att hålla tidplaner då vissa delar av projektet behöver 
projekteras om vilket det är ett av större problemen. Svaret på frågeställningen kan relateras 
till texten nedan där slutsatserna om planeringen hos entreprenörerna sammanställts. 
Besvarandet av dessa frågor uppfyller syftet med denna fallstudie och nedan beskrivs en mer 
detaljerad slutsats om tredjepartslogistiken och planering hos entreprenörerna.  

5.1 Entreprenörernas upplevelser av tredjepartslogistik  

De entreprenörer som medverkat i intervjuerna ser mycket positivt på hur flödet av material 
och resurser fungerar på arbetsplatsen baserat på logistikupplägget. De intervjuade anser att 
logistikupplägget har varit ett bra alternativ för att effektivisera materialförsörjningen och 
undvika störningar som kan påverka sjukhusverksamheten. Trots att det fungerat bra med 
logistikupplägget är det svårt att undvika störningar i form av sena materialleveranser som 
kan förekomma i vilket projekt som helst, dock har sjukhusledningen varit nöjda med hur det 
har fungerat hittills.  Logistikupplägget har således fungerat bra för att lösa trångheten och 
den begränsade ytan som funnits tillgängligt att arbeta och lagra material på. Det här 
logistikupplägget har förhindrat att några av de vanligaste problemen som skulle kunna ha 
stört sjukhusverksamheten ytterligare är att leveranser till de olika entreprenörerna anländer 
samtidigt eller att de står och blockerar trafiken som är på väg in i sjukhusområdet. Ett sådant 
här logistikupplägg bidrar till minskad spilltid eftersom entreprenörerna upplevt att arbetarna 
blivit mer effektiva i och med att de har materialet nära till hands. Det är tveksamt om ett 
sådant här logistikupplägg skulle vara kostnadseffektivt i ett mindre projekt där det inte 
förekommer flera olika entreprenörer och delprojekt. 

5.2 Entreprenörernas planering 

Planeringen har varit svår att genomföra gentemot vanliga projekt då det inte funnits 
kompletta handlingar att arbeta efter samt att det sker förändringar kontinuerligt i form av nya 
beslut och omprojektering. Uppdelningen i block för olika delprojekt har bidragit till att 
problem i kommande delprojekt kan undvikas genom att se tillbaka på eventuella fel från 
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tidigare delprojekt.  Beslut i planeringen har tagits baserat på erfarenhet från tidigare projekt. 
Kommunikation har varit ett viktigt hjälpmedel vid samordning för att ständigt hålla alla 
medverkande i projektet uppdaterade genom möten. Genom bra kommunikation och flera 
möten mellan entreprenörerna och andra berörda i projektet har en bra samordning och 
planering kunnat erhållas. Att det inte förekommit några större problem på byggarbetsplatsen 
tyder på ett bra samarbete mellan de olika medverkande i projektet. Störningar i planeringen 
har inte kunnat påverkas med någon speciell planeringsmetod dock är vanligaste lösningen 
vid omplanering att tillsätta mer resurser eller utnyttja oanvänd tid på tidsplanen för att 
förebygga eventuella problem. 

Avslutningsvis kan det konstateras att entreprenörerna upplevt att materialförsörjningen 
hanterats väl av tredjepartslogistikern fast upplägget kändes främmande för dem i början av 
projektet. De flesta entreprenörer har använt sig av traditionella sätt att planera på vilket dem 
är vana vid. Som nämnts ovan har planeringen varit svår att genomföra med tanke på de 
problem som kan uppstå i ett projekt som Framtidens US.  Ingen av dessa entreprenörer har 
använt sig av Last Planner metodiken för att planera sina arbeten. För att undvika att planera 
om skulle Last Planner Systemet kunna tillämpas på liknande i framtiden där problemen kan 
upptäckas i tidigt skede till skillnad från traditionell produktionskontroll där problem åtgärdas 
efter att dem gått fel men detta garanterar inte att exakt alla problem kan lösas. 
Planeringssystemet Last Planner gör att projektet kan levereras säkrare, snabbare och till en 
lägre kostnad. Med Last Planner behöver inte arbetare stå och vänta på att få utföra jobb utan 
kan börja med det direkt. Fallstudien har visat att en tredjepartslogistiker kan underlätta 
arbetet för alla medverkande i projektet samt att inte finns några svagheter med upplägget. 

5.3 Rekommendationer 

Planeringssystemet Last Planner rekommenderas eftersom att det skulle vara ett närmare steg 
att gå för att närma sig Lean tänkandet i byggbranschen och samtidigt eventuellt kunna erhålla 
en bättre arbetsstruktur vilket skulle leda till bättre samordning mellan de olika 
entreprenörerna i byggprojektet. 

Vad gäller problem med leveranser så rekommenderas det att entreprenörerna bör vara ute i 
god tid för att se över leveranstiderna mer noggrant samt att ha förbättrad kontakt med 
leverantörerna. 

5.4 Förslag till fortsatt utveckling  

En frågeställning som dykt upp under fallstudien är hur man kan lösa problemet med 
projekteringar som skall göras om som påverkar tidsplaneringen. En annan sak är att försöka 
undersöka hur logistiken fungerar på nära håll genom att göra observationer på 
byggarbetsplatsen. Sedan kan en mer detaljerad undersökning utföras för varje enskild 
byggnadsarbetare och hur de upplever i och med att det finns en tredjepartslogistiker som 
ansvarar för materialhanteringen för att få en mer omfattande bild av ett sådant 
logistikupplägg.
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BILAGOR 

 

Bilaga 1- APD-plan för tredjepartslogistiker 
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Bilaga 2- Intervjufrågor till projektansvarige 

 Vilken roll har du och ditt företag i projektet Framtidens US?  

 Skulle du kunna ge oss lite bakgrundsinformation om projektet dvs. vilka företag som 
är involverade samt hur det är organiserat? 

 Hur har entreprenaderna upphandlats? Entreprenadform? 

 Vi har fått information att projektet är uppdelat i block.  Men hur fungerar det 
egentligen när man delar upp i block? Varför har ni valt att göra så? vad finns det för 
fördelar med det? 

 Hur är de olika entreprenörerna kontraktmässigt kopplade till varandra.? Vem är UE 
till vem? Har de direkt kontakt med er? 

 Vad är skillnaden att jobba i det här projektet jämfört med ett vanligt? 

 Finns det fördelar eller nackdelar med projektet? Vad gör ni i det här projektet som ni 
inte gör i ett annat projekt? 

 Gör ni någonting ni "inte" gör i ett vanligt projekt. Skillnad i arbetssätt ur deras 
synpunkt. Jobbar ni som ni är vana vid?  

 Hur fungerar det med samordningen? 

 Träffas ni varje vecka och tittar på vilka aktiviteter, hur de ligger till samt utvärderar 
orsaker till varför vissa ligger som dem ligger etc." Hur ofta träffas ni? 

 "Vad hade ni förväntat er av projektet innan ni påbörjade projektet", Hade ni någon 
bild av hur projektet var planerat? 

 Hur har man jobbat med att planera detta? är ensam, tillsammans eller gemensamt? 

 Hur upplever ni att det fungerar med logistikupplägget på US där en 
tredjepartslogistiker sköter den?  

 Har det hela tiden fungerat likadant? 
 Vad beror det på? 
 Vilka styrkor respektive svagheter tycker ni det finns med upplägget? 

 Har du erfarenheter från liknande upplägg i andra projekt? 
 Har det påverkat ert sätt att planera på? Hur då? 
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 Vilka förväntningar hade ni på logistikupplägget i projektet innan projektet startade? 
 Har de infriats? 

 Om nej, varför inte? Sämre? 
 Om ja, på vilket sätt? Bättre? 
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Bilaga 3- Intervjufrågor till Generalentreprenören 

 Vilken roll har du och ditt företag i projektet Framtidens US?  

 Hur har entreprenaderna upphandlats? Entreprenadform? 

 Vi har fått information att projektet är uppdelat i block.  Men hur fungerar det 
egentligen när man delar upp i block? Varför har ni valt att göra så? vad finns det för 
fördelar med det? 

 Hur är de olika entreprenörerna kontraktmässigt kopplade till varandra.? Vem är UE 
till vem? Har de direkt kontakt med er? 

 Vad är skillnaden att jobba i det här projektet jämfört med ett vanligt? 

 Finns det fördelar eller nackdelar med projektet? Vad gör ni i det här projektet som ni 
inte gör i ett annat projekt? 

 Gör ni någonting ni "inte" gör i ett vanligt projekt. Skillnad i arbetssätt ur deras 
synpunkt. Jobbar ni som ni är vana vid?  

 Vilka planeringsverktyg använder ni er av?  

 Fungerar planeringsverktygen i det här projektet som vanligt? 

 Vilka planeringssätt kör ni efter och vilka program använder ni er av? 

 Hur samordnar ni? 

 Träffas ni varje vecka och tittar på vilka aktiviteter, hur de ligger till samt utvärderar 
orsaker till varför vissa ligger som dem ligger etc." Hur ofta träffas ni? 

 Hur jobbar ni med planeringen, brukar ni planera som ni gör i vanliga projekt, vad är 
största problemet då ni måste planera om? Om inte planeringen håller, hur brukar ni 
lösa problemet? Vad är det som gör att de måste planera om. 

 "Vad hade ni förväntat er av projektet innan ni påbörjade projektet", Hade ni någon 
bild av hur projektet var planerat? 

 Hur har man jobbat med att planera detta? är ensam, tillsammans eller gemensamt? 

 Hur mycket får UE planera själva?  Hur mycket ansvarar ni över deras planering, 
Planerar de på egen hand?  
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 Hur upplever ni att det fungerar med logistikupplägget på US där en 
tredjepartslogistiker sköter den?  

 Har det hela tiden fungerat likadant? 
 Vad beror det på? 

 Vilka styrkor respektive svagheter tycker ni det finns med upplägget? 
 Har du erfarenheter från liknande upplägg i andra projekt? 

 Har det påverkat ert sätt att planera på? Hur då? 
  Vilka förväntningar hade ni på logistikupplägget i projektet innan projektet startade? 

 Har de infriats? 
 Om nej, varför inte? Sämre? 
 Om ja, på vilket sätt? Bättre? 

  Brukar du delta och vara aktiv på APD-mötena? 
 Varför/varför inte 
  Märker ni någon skillnad i produktionstakt? 
 Tidsplan? 
 Budget?  

 Då all inbärning av material sker av en tredjepartslogistiker har det förändrat er 
resursplanering? 
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Bilaga 4- Intervjufrågor till Underentreprenörer 

 Vilken roll har du och ditt företag i projektet Framtidens US?  

 Skulle du kunna ge oss lite bakgrundsinformation om projektet? 

 Vi har fått information att projektet är uppdelat i block.  Men hur fungerar det 
egentligen när man delar upp i block? Vad finns det för fördelar med det? 

 Hur är de olika entreprenörerna kontraktmässigt kopplade till varandra.? Vem är UE 
till vem? Har de direkt kontakt med er? 

 Vad är skillnaden att jobba i det här projektet jämfört med ett vanligt? 

 Finns det fördelar eller nackdelar med projektet? Vad gör ni i det här projektet som ni 
inte gör i ett annat projekt? 

 Gör ni någonting ni "inte" gör i ett vanligt projekt. Skillnad i arbetssätt ur deras 
synpunkt. Jobbar ni som ni är vana vid?  

 Hur fungerar det med samordningen? 

 Träffas ni varje vecka och tittar på vilka aktiviteter, hur de ligger till samt utvärderar 
orsaker till varför vissa ligger som dem ligger etc." Hur ofta brukar ni träffas? 

 Hur jobbar ni med planeringen, brukar ni planera som ni gör i vanliga projekt? 

 "Vad hade ni förväntat er av projektet innan ni påbörjade projektet", Hade ni någon 
bild av hur projektet var planerat? 

 Hur mycket får ni planera själva? 

 Hur upplever ni att det fungerar med logistikupplägget på US där en 
tredjepartslogistiker sköter den?  

 Har det hela tiden fungerat likadant? 
 Vad beror det på? 

 Vilka styrkor respektive svagheter tycker ni det finns med upplägget? 
 Har du erfarenheter från liknande upplägg i andra projekt? 

 Har det påverkat ert sätt att planera på? Hur då? 
  Brukar du delta och vara aktiv på APD-mötena? 

 Varför/varför inte 
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 Vilka förväntningar hade ni på logistikupplägget i projektet innan projektet startade? 
 Har de infriats? 

 Om nej, varför inte? Sämre? 
 Om ja, på vilket sätt? Bättre? 
  Märker ni någon skillnad i produktionstakt? 
 Tidsplan? 

 Budget?  
 Då all inbärning av material sker av en tredjepartslogistiker har det förändrat er 

resursplanering? 
 

 Kan ni beskriva hur det går till när ni beställer material till bygget? 
 Hur upplever ni att systemet med LogNet fungerar? 

 


