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Sammanfattning 
Det finns stora besparingsmöjligheter i byggbranschen genom effektivare kommunikation och 
planering. Examensarbetet har genomförts på tre av Q-gruppens byggarbetsplatser i 
Stockholmsområdet. En ombyggnation/ nyproduktion av lägenheter och lokaler i Saltsjöbaden, en 
nyproduktion av lägenheter och förskola på Södermalm samt en ombyggnation av lokaler i 
Folksamhuset på Södermalm. Kvalitativa intervjuer, deltagande observationer och en omarbetning av 
en befintlig Gantt tidplan till en LoB (Line of Balance) tidplan visar hur situationen med 
kommunikation och planering i byggbranschen upplevs av platsledning och yrkesarbetare samt hur det 
kan förbättras. 
 
Examensarbetet omfattar två delar där kommunikation mellan platsledning och yrkesarbetare på 
byggarbetsplatsen är den ena och användning av LoB planering är den andra.  
 
Examensarbetet visar att de som arbetar i produktionen gärna ser en kombination av 
planeringsmetoderna Gantt och LoB. Samtliga intervjuade är överens om att en väl fungerande 
kommunikation och planering är väsentligt för att projekt ska fortlöpa smidigt. Kommunikationen 
bidrar till en gemenskap och känsla av delaktighet som är viktig för viljan att utföra ett bra jobb. 
Därför är det angeläget att sätta den sociala arbetsmiljön centralt, mår man bra gör man också ett bra 
jobb. 
 
 
 

Nyckelord 
Kommunikation, Tidplanering, Gantt, LoB, Line of balance, Flowline, Lägesbaserad planering, 
Arbetsmiljö, Besparingsmöjligheter, Byggbranschen. 

  





Summary 
There are significant saving opportunities in the construction industry by having an effective 
communication and planning. The degree project has been conducted at three of Q-gruppen AB 
construction sites in Stockholm. A renovation/ new construction of apartments and premises in 
Saltsjöbaden, a new construction of apartments and nursery school in Södermalm, and a conversion of 
premises at Folksamhuset in Södermalm. Qualitative interviews, participant observations and a 
reworking of an existing Gantt schedule to a LoB (Line of Balance) schedule shows how the situation 
with communication and planning in the construction industry is experienced by site management and 
skilled workers as well as how it can be improved. 
 
The degree project comprises of two parts where communication between site management and skilled 
workers on the construction site is one and the use of LoB planning is the other. 
 
The degree project shows that a combination of the two planning methods Gantt and LoB would be 
prefered. All interviewees agree that a good communication and planning is essential to make sure that 
the project proceeds smoothly. Communication contributes to a community and a sense of belonging 
that is important for the willingness to do a good job. Therefore, it is essential to put the work 
environment centrally, if you feel good you will also do a good job. 
 
 
 

Keywords 
Communication, Scheduling, Gantt, LoB, Line of balance, Flowline, Work environment, Savings, 
Building industry. 

	   	  



	   	  



Förord 
Efter tre års studier på Kungliga Tekniska Högskolan har vi nu som kronan på verket genomfört ett 
examensarbete i samarbete med Q-gruppen AB. Detta examensarbete utfördes under vårterminen 
2014. 
 
Vi vill framförallt tacka våra två handledare Lennart Andersson och Thomas Johansson för allt stöd 
vid arbetet, tack även till examinator Per Roald för synpunkter på rapporten. 
 
Slutligen vill vi framföra ett stort tack till alla som ställt upp på intervjuer, utan era erfarenheter och 
svar hade examensarbetet aldrig kunnat färdigställas. 
 
 
 
Stockholm, maj 2014 
David & Oscar	   	  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen engagerar många och sysselsätter ca 500 000 personer (Sveriges Byggindustrier, 2013, 
s 3). Nya projekt startas hela tiden och skapar mängder med åsikter. En god kommunikation är ett 
måste för ett lyckat projekt, kommunikation både utanför och inom projektet. Enligt Svensk 
Byggtjänst (2007, s 20) kan besparingar på 10-15% göras varje år om kommunikationen under hela 
byggprocessen fungerar bättre. Detta indikerar att ett medvetandegörande av och ett kvalitativt arbete 
med kommunikationen på byggarbetsplatsen leder till kostnadsbesparingar. En bättre kommunikation 
på byggarbetsplatsen ger dessutom ett bättre slutresultat tack vare bland annat mindre stress för de 
inblandade. Kommunikation handlar i slutändan inte bara om ekonomi utan även om säkerhet och 
trivsel bland alla yrkesgrupper. 
 
Att tidigt i planeringen hitta avvikelser ger mer tid åt att lösa problem på ett kvalitativt sätt. En effektiv 
tidplanering är därför viktig för att byggarbetsplatsen ska bli produktiv. Ett utav de vanligaste sätten 
att planera på är med Ganttschema (Révai, 2012, kap 2), men även i en konservativt stämplad bransch 
måste nytänkande till för att utvecklas. Idag är tiden att planera ofta kort och metoderna måste 
effektiviseras för att välja rätt angreppslinje. 
 
Kvalitén på planeringsarbetet upplevs som försämrad under de senaste 10-20 åren (Hindersson, 2012, 
s 17). Här kan LoB planering, som är ett etablerat planeringssätt i Finland (Soini, Leskelä, & 
Seppänen, 2014, s 2), vara en möjlighet att effektivisera planeringsarbetet. 

1.2 Målformulering 
Huvudmålet med examensarbetet är att skapa en strukturerad rapport utförd enligt de kurs- och 
läromål som finns för kursen Examensarbete HS108X på KTH Haninge. Med examensarbetet vill vi 
även få en fördjupad kunskap om arbetet och komplexiteten med kommunikation och planering på 
byggarbetsplatser. 

Vi har på Q-gruppen AB fått möjligheten att genomföra intervjuer på tre byggarbetsplatser. Genom 
intervjuerna har vi undersökt hur kommunikationen upplevs i byggbranschen och hur den eventuellt 
kan förbättras.  

1. Går det att mäta effekten av bristande kommunikation? 
2. Hur vet man att information som förändras verkligen når ut? 
3. Hur ska information kommuniceras?  
4. Hur upplevs ny teknik? 
5. Hur får man alla att känna sig delaktiga? 

Mål att med lägesbaserad planering skapa en tidplan som är såpass tydlig att alla berörda enkelt kan 
läsa och förstå den. Vi vill med examensarbetet ta reda på hur LoB planering upplevs av platsledning 
och yrkesarbetare. Genom att omarbeta en befintlig Gantt tidplan till en LoB tidplan och simulera 
olika tänkbara användningsområden undersöks om det är något man vill satsa på hos Q-gruppen. 

6. Hur upplevs LoB?  
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1.3 Avgränsningar 
Då examensarbetet var begränsat till 10 veckor och det valda ämnet ”kommunikation och planering” 
kan göras väldigt brett gjordes följande avgränsningar för arbetet: 

• Intervjuer har begränsats till tre byggarbetsplatser samt till huvudkontoret. 
• Endast kommunikationen ute på byggarbetsplatsen med fokus på kommunikation mellan 

platsledning och yrkesarbetare har undersökts. 
• Bara ett projekts tidplan har behandlats och omarbetats.  
• Tidplanen har begränsats till en produktionstidplan med varvschema gällande stomkomplettering 

och inredningsarbeten/ ytskikt. 

1.4 Lösningsmetoder 

1.4.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie/ informationssökning har utförts för att ge en inblick och förståelse för de fakta, 
teorier och arbetssätt som varit relevanta för examensarbetet. 

1.4.2 Intervjuer 
I samråd med handledare Thomas Johansson och utbildningsledare Sten Hebert, båda från KTH 
Haninge, har vi valt att utföra kvalitativa intervjuer som är en vanligt förekommande arbetsform vid 
examensarbeten. Intervjuer ger en bearbetad bild av verkligheten där den intervjuade återger praktiken 
(Justesen & Mik-Mayer, 2011, kap 3). Det har därför varit viktigt att kritiskt granska och analysera 
svaren som antecknats vid intervjuerna. 

1.4.3 Deltagande observation 
Vi har haft möjlighet att aktivt delta i produktionen på ett av Q-gruppens byggen där vi har arbetat 
med besiktningsanmärkningar. Därmed har vi fått en inblick i hur informationen spridits och hur 
bygget utvecklats under tiden sedan vi kommit dit samt fått möjligheter till spontana intervjuer. De på 
platskontoret får inte samma inblick eftersom de av förklarliga skäl blir något isolerade på kontoret. 
Här kommer våra egna tankar och erfarenheter att ge ett djup till examensarbetet. 
 
Fördelar med arbetssättet är att man inte behöver avtala tid för möten och att man får en egen bild av 
verkligheten, nackdelar är att arbetsmetoden är tidskrävande (Justesen & Mik-Mayer, 2011, kap 5). 

1.4.4 Möten med handledare 
Regelbundna möten med handledare Thomas Johansson från KTH Haninge och Lennart Andersson 
från Q-gruppen AB har gjorts för att få feedback på utfört arbete och stöd för fortsatt arbete. Dessa 
möten har varit nödvändiga för att säkerställa att arbetet utvecklats i rätt riktning. 

1.4.5 Arbete med Plancon + 
Vi har under vår utbildning på KTH Haninge och Högskolan Dalarna arbetat med programvaran 
Plancon som är ett planeringsprogram från Consultec AB och används för att planera byggprojekt. 
Även Q-gruppen AB använder sig utav Plancon vid planeringsarbetet. Valet att arbeta med en 
uppdaterad version kallad Plancon + med möjlighet till LoB planering föll sig därför naturligt.  
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Branschen 
Ett problem som finns i branschen är allt kortare byggtider och kvalitetskrav som inte alltid 
överensstämmer med den korta tiden att utföra arbetet. Yrkesarbetare kan inte arbeta hela vägen fram 
till pensionen eftersom yrkeslivet är påfrestande med stress, olycksrisker och förslitningsskador. 
Anledningen till korta byggtider kan i vissa fall vara förståeliga t.ex. vid återupprättande av byggnad 
efter en brand. Men att pressa byggtiden några månader för ett flerbostadshus för att på så sätt få in 
hyresintäkter tidigare är svårmotiverat, eftersom förvaltningskostnaderna i ett sådant projekt ofta blir 
högre till följd av den pressade byggtiden (Révai, 2012, kap 3). 

Det blir allt vanligare med utländska arbetare, att de får rätt information och förstår den är inte bara 
viktigt, det kan vara livsviktigt, något som påpekas under intervjuerna. Statistik från Sveriges 
Byggindustrier (2013, s 41) visar på mer än en fördubbling av de utrikes födda förvärvsarbetande i 
byggindustrin mellan år 2002-2011. 

Kort tid mellan beställning och start av bygget gör att man tvingas lösa problem på byggplatsen 
(Ingemansson, 2012, s 14). Problem som uppträder i nyproduktion av bostäder kan förklaras av: 

 
• tidspress, 
• ofullständig projektering, 
• bristande motivation, 
• ledarskapsproblematik på arbetsplatsen samt att, 
• personligt ansvar saknas  

                 (Boverket, 2007, s 31). 
 

De som arbetar på byggarbetsplatsen känner inte ett eget ansvar för felen som uppkommer och tillåts 
inte alltid av projektorganisationen att ta egna initiativ. Ledarskapsproblematik och bristande 
kommunikation gör att det blir tidspress och bristande motivation (Boverket, 2007, s 12). Det här 
ställer stora krav på de som ansvarar för kommunikationen och planeringen på byggarbetsplatsen.  
 
För att underlätta planeringen finns allt fler och kraftfulla planeringsprogram att tillgå på marknaden. 
Planering med Ganttschema är det vanligaste sättet att planera på (Révai, 2012, kap 2), men är kanske 
inte alltid det bästa. Intresse för ny teknik finns även om det är varierande, det största hindret är 
troligtvis för många mindre företag brist på resurser i form av kunskap om denna nya teknik. Enligt 
Ingemansson (2012, s 10) är stora företag mer benägna för förnyelse än små företag. 
 
Nulägesbeskrivningen vittnar om kortare byggtider som i sin tur ställer höga krav på planeringsarbetet 
och en väl fungerande kommunikation, att yrkesarbetare inte alltid kan arbeta fram till pensionsålder 
tyder på brister i detta arbete. 
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2.2 Företaget 
Q-gruppen AB grundades 1997 av Jan Henriksson och sedan dess har Q-gruppen etablerat sig på 
byggmarknaden i Stockholmsregionen där ROT, nyproduktion och byggservice tillhör verksamheten. 
I företaget finns det närmare 100 anställda varav 75% är hantverkare och 25% är tjänstemän (Q-
gruppen AB, 2014a). Företaget är certifierat enligt BF9K, som är ett ledningssystem för kvalitet, miljö 
och arbetsmiljö (Q-gruppen AB, 2014b). Q-gruppen var med och startade ”Stockholmsbyggmästarna”, 
som är ett nätverk med 11 bygg- och fastighetsföretag i Stockholmsregionen (Q-gruppen AB, 2014a). 
 
I dagsläget använder sig Q-gruppen av Ganttscheman utförda med programvaran Plancon för att 
tidplanera sina projekt.  
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3 Teoretisk referensram 
Ett utav kraven i examensarbetet är att visa att det är en fördjupning av kunskaper man byggt upp 
under utbildningen. Följande redovisning av teoretisk kunskap visar att författarna uppnår de 
kunskapskrav en C-uppsats i detta ämnesområde kräver. 
 
 
Nedan presenteras och kommenteras ett urval av relevanta kurser som lett fram till en kunskapsnivå 
som gjort det möjligt att utföra detta examensarbete: 
 
• HS1006 Byggprocessen (KTH Haninge) 
• HS1015 Byggstyrning (KTH Haninge) 
• AF1720 Miljö och arbetsvetenskap (KTH Haninge) 
• BY1016 Byggplanering (Högskolan Dalarna) 
 
HS1006 har gett oss kunskap om olika aktörer och deras roller ute i byggproduktionen. En del av 
kursen tog även upp vikten av god kommunikation och ledarskap. 
 
HS1015 och BY1016 belyste bl. a. hur man upprättar tidplaner och tankesätt kring planeringsarbete. 
Kursen HS1015 omfattade även en fortsättning på kommunikation och ledarskap som påbörjats i 
HS1006. 
 
AF1720 behandlade för examensarbetet betydelsefull kunskap angående arbetsmiljöfrågor och 
ledarskap kring dessa. 
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4 Litteraturstudie och teori 
En litteraturstudie påbörjades direkt vid projektstart för att snabbt komma igång med de intervjuer som 
examensarbetet till stor del bygger på. Då examensarbetet behandlar planeringsarbete med Gantt och 
LoB följer även en förklaring av dessa metoder. 
 

4.1 Semistrukturerad intervju 
En intervju kan göras mer eller mindre strukturerad, en semistrukturerad intervju innebär att 
intervjuaren använder sig utav en intervjuguide där teman och huvudfrågor på förhand bestämts och 
lämnar utrymme utifall den intervjuade börjar berätta om oväntade intressanta saker. Om den 
intervjuade inte har gett ett tillräckligt uttömmande svar ställs flera frågor för att intervjuaren skall bli 
nöjd (Justesen & Mik-Mayer, 2011, kap 3). 

4.2 Deltagande observation 
Att genomföra en deltagande observation kan innebära att man antingen deltar: 

• Aktivt i arbetet på arbetsplatsen man undersöker samtidigt som man observerar och ställer frågor 
om det man vill veta mer om. 

• Passivt i arbetet men man är fortfarande observerande och ställer frågor om det man vill veta mer 
om. 

De deltagande observationerna kan sedan användas som komplement och jämföras med indata från 
andra studier (Justesen & Mik-Mayer, 2011, kap 5). 

4.3 Organisation på byggarbetsplatsen 
För att förtydliga de olika arbetsrollerna på byggarbetsplatsen görs en kort beskrivning nedan. Vid 
byggen finns det ofta en huvudentreprenör som sluter avtal med beställaren av bygget, denna 
huvudentreprenör kan sedan anlita andra entreprenörer för exempelvis el, ventilation, mark, stomme, 
rör etc., s.k. underentreprenörer. De beskrivna yrkesrollerna finns inte på alla byggen, men på de flesta 
mellanstora byggen är de representerade (se figur 1). 

	  

Figur 1. Hierarkin på byggarbetsplatsen. 

Platschefen har det övergripande ansvaret för 
byggarbetsplatsen. Arbetsledarna planerar, leder och 
fördelar arbetet inom egna ansvarsområden såsom fasad, 
tak, besiktningsanmärkningar och stomkomplettering. 
Lagbasen som ofta även är yrkesarbetare fungerar som 
en länk mellan platsledning (platschef och arbetsledare) 
och yrkesarbetare och närvarar bl.a. på möten. 
Informationen från mötena förmedlas till yrkesarbetarna 
som gör det praktiska arbetet. 

4.4 Hantering av ritningar och beskrivningar 
En väl fungerande dokumenthantering är en central del av byggandet, det är genom ritningar och 
beskrivningar projektet visualiseras för de som ska utföra arbetet. Att alltid bygga efter de senaste 
handlingarna är därför vitalt och frågor kring detta har ställts vid intervjuerna.  

Rutiner för hantering av ritningar måste upprättas och följas för att säkerställa att man hela tiden 
handhar den senast reviderade ritningen (Nordstrand, 2008, kap 6).  

Platschef 

Arbetsledare 

Lagbas 

Yrkesarbetare 
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4.5 Kommunikation 
Det finns många sätt att beskriva kommunikation på, nedan följer en beskrivning av 
”kontextmodellen” (se figur 2). I examensarbetet har exemplen vinklats så att de speglar 
byggproduktionen. Vid kommunikation finns det en sändare och en mottagare, sändaren vill förmedla 
ett budskap till mottagaren. 
 
• Budskap, är det som förmedlas och kan delas in i: 

o Innehåll, exempelvis ett kök ska monteras. 
o Innebörd, köket ska monteras i lägenhet 4 innan nästa vecka eftersom plattsättarna ska börja 

jobba då. 
• Kodning, budskapet som sändaren vill förmedla kodas innan det sänds, denna kodning görs 

genom ett ”filter” sammansatt av kunskaper, känslor, personlighet, fördomar mm. Detta budskap 
tolkas sedan av mottagaren genom ett liknande ”filter”. 

• Tolkning, mottagaren försöker tolka budskapet som sändaren förmedlar, i praktiken tolkar 
mottagaren det upplevda budskapet sändaren förmedlat. 

• Feedback, i det här sammanhanget handlar feedback om en reaktion på budskapet. Det kan vara ett 
sätt för mottagaren att säkerställa att budskapet uppfattats rätt, dvs. mottagaren frågar sändaren 
något i stil med ”Har jag förstått dig rätt om...”, eller att mottagaren genom icke verbala signaler 
såsom minspel bekräftar sändarens budskap. 

• Kontext, syftar till att kommunikationen äger rum i ett sammanhang, detta sammanhang kan 
exempelvis vara: 
o Fysisk kontext, i examensarbetets fall kan det vara ute på byggarbetsplatsen med en ibland 

hög ljudnivå, eller i ett mötesrum på platskontoret.  
o Social kontext, maktförhållanden, exempelvis möte med platschef och arbetsledare eller vid 

lunchbordet med snickarkollegorna. 
o Kulturell kontext, kan vara värderingar och religiösa övertygelser. 

(Maltén, 1998, kap 1). 
 
En stor del av kommunikation handlar också om kroppsspråket som delas in i fem delar: 
1. Gester, användning av armar och händer för gestikulation. 
2. Mimik, de signaler man sänder med hjälp av ansiktsuttryck. 
3. Kroppshållning, hur man för sig. 
4. Kroppsutrymme och kroppsnärhet, hur nära varandra man är då man kommunicerar. 
5. Beröring. 
(Dimbleby & Burton, 1999, kap 2). 
 

	  
Figur 2. Kontextmodellen, inspiration från Dimbleby & Burton (1999, s 44). 
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4.6 Vikten av god kommunikation och arbetsmiljö 
För att få en väl fungerande kommunikation krävs en god arbetsmiljö och att alla känner sig delaktiga 
i planeringen och är väl informerade om de beslut som tas. Om kommunikationen är tillfredställande 
ökar trivseln och engagemanget på byggarbetsplatsen (Nordstrand, 2008, kap 6). En bidragande orsak 
till omtag, irritation och missförstånd i projekt är dålig och bristande kommunikation (Sällström & 
Härngren, 2009, kap 2). En god psykosocial miljö och arbetsmiljö leder till en ökad produktivitet.  

”För att en god arbetsmiljö ska råda krävs också att den psykosociala miljön uppskattas av 
personalen.” (Nordstrand, 2008, s 192).  

4.6.1 Psykosocial arbetsmiljö och stress 
Den psykosociala arbetsmiljön beskriver den psykiska hälsan, vikten av att ha ett stimulerande och 
tryggt arbete, hur ledarskapet fungerar, interaktion mellan människor mm. Det finns mycket som 
påverkar den psykosociala arbetsmiljön och Arbetsmiljöverket har listat upp ett flertal faktorer som 
påverkar situationen negativt: 

• Stor arbetsmängd – högt arbetstempo 
• Ensidigt, upprepat och monotont arbete 
• Oklara förväntningar på arbetsinsats – oklara roller 
• Ständiga förändringar – otrygghet i anställningen  
• Risker för hot och våld  
• Skiftarbete – oregelbundna arbetstider   
• Konflikter - kränkningar – trakasserier  
• Arbete med människor  
• Sociala kontakter  
• Ensamarbete  
• Den fysiska miljön   (Arbetsmiljöverket, 2014a). 

Det är okej att under en tid ha mycket att göra, men om det är så under en längre period är det inte bra 
för hälsan, för lite arbete är inte heller bra. För chefen är det därför viktigt att fördela och prioritera 
arbetet så att arbetsmängden och arbetsuppgiften blir rimlig för arbetstagaren. Det är även viktigt att 
arbetstagaren känner att det går att påverka arbetssituationen och att det finns en möjlighet till 
utveckling av kompetensen. Arbetsuppgiften ska vara tydlig så att arbetstagaren vet vad som 
förväntas, för att minska risken för ohälsa är det också viktigt att arbetstagaren får veta om arbetet är 
bra eller dåligt utfört. De som arbetar på en arbetsplats utgör en del av arbetsmiljön, därför är det 
viktigt att relationerna på arbetsplatsen vårdas. Det blir svårt att kommunicera med varandra på en 
arbetsplats med höga ljud. Farliga maskiner och ett arbete med hög olycksrisk gör att arbetstagarna 
kan känna en rädsla för att något ska hända (Arbetsmiljöverket, 2014a). 

Brister i den psykosociala arbetsmiljön leder bland annat till stress vilket i sin tur kan leda till: 

• tillbud och felhandlingar  
• samarbetssvårigheter och konflikter  
• sökande och utseende av syndabockar  
• arbetsskador och sjukfrånvaro  
• personalomsättning och kompetensförlust  
• andra produktionsstörningar   (Arbetsmiljöverket, 2014b). 

 
För att förebygga stress gäller det att rimliga krav ställs på de som arbetar och att det finns en 
möjlighet att påverka arbetssituationen.  
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4.7 Planering 
Planering görs för att hålla beställarens tider och krav på kvalitet, för att få en god ekonomi och 
undvika att tillgripa nödlösningar samt skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö (Révai, 2012, kap 
5). 

Det går att bygga med pressade byggtider utan negativt utfall om man ger planeringsarbetet 
förutsättningar att göras som det ska (Révai, 2012, kap 3). Idag ges planeringsarbetet inte alltid 
förutsättningar och enligt Hindersson (2012, s 17) upplevs kvalitén på planeringsarbetet som 
försämrad under de senaste 10-20 åren, något som även bekräftas av en intervju gjord vid ett 
examensarbete av Bruér & Lennartsson (2012, kap 6) på KTH Haninge. 
 
Det finns många olika typer utav planer för att styra ett bygge, de som omnämns i examensarbetet är: 
• Produktionstidplan, en övergripande tidplan för uppföljning och styrning av produktionen som 

ibland delas upp i flera planer, ex. en plan för markarbetet, en för stommen och en för 
stomkompletteringen. Dessa delas i sin tur in i mer detaljerade planer. 

• Placeringsritning, visar hur bodar, kontor, upplagsplatser för material, kran, transportvägar mm. 
placeras på byggarbetsplatsen. 

4.8 Planeringsmetoder 
Tidigare planerades projekt för hand, men numer finns fler och fler elektroniska verktyg för att 
planera. Verktygen är väldigt bra, men risken finns att planeringen blir sämre till följd av att 
programmen tänker åt en istället för tvärt om (Hindersson, 2012, s 17). Det är därför viktigt att låta 
planeringen ta tid, även om den grafiska framställningen idag går snabbt måste arbetet bakom planen 
fortfarande ges den tid som är behövlig för att i slutändan kunna skapa en väl genomtänkt tidplan. 

4.8.1 Gantt 
Ett av de vanligaste sätten att redovisa en planering på är med hjälp av Ganttschema (se figur 3), 
planeringen görs genom att aktiviteter läggs som horisontella staplar där längden motsvarar tiden 
arbetet pågår (Révai, 2012, kap 2). I Ganttschemat kan man enkelt läsa av den tid och den mängd 
arbete som ska utföras (Clark, 1923, kap 10). Med Ganttscheman får man snabbt en bild över vad som 
ska göras och när, däremot syns inte samband mellan aktiviteterna (Révai, 2012, kap 2). Eftersom 
planeringsformen populärt används i branschen är de flesta bekanta med redovisningssättet och vana 
vid att tolka och läsa av Ganttplanen.  
 
 
 
 

	  
Figur 3. Exempel på planering av innerväggar med Ganttschema. 
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Genom att rita in en linje som beskriver hur mycket av arbetet som är utfört i samma tidplan och 
jämföra med den planerade tiden, får man en uppfattning om hur arbetet ligger till i verkligheten. 
Clark (1923, kap 5) beskriver att man med hjälp av ett Ganttschema på detta sätt jämförde hur mycket 
olika arbetare hade producerat för att placera dem i ett annat arbete om de inte presterat tillräckligt, 
Ganttschemat användes även som underlag för att ge rätt lön och befordringar. 

4.8.2 LoB 
LoB kallas även för Linjär planering, Flowline eller Lägesbaserad planering (Consultec ByggProgram 
AB, kap 3). Med LoB planering (se figur 4) finns även läget på aktiviteten redovisat (Soini, Leskelä, 
& Seppänen, 2004, s 2), vilket medför att problem och avvikelser kan upptäckas genom en snabb 
överblick. Planeringsmetoden har använts framgångsrikt i Finland sedan 1980-talet där man i projekt 
har kunnat öka produktiviteten. I vissa fall har man lyckats minska projekttiden genom att använda 
samma resurser men en annan ordning på aktiviteterna, i andra fall har man slutfört projekt med färre 
resurser jämfört med den ursprungliga planen (Soini, Leskelä, & Seppänen, 2004, s 2, s 7). LoB 
ansågs tidigare endast lämplig vid högrepetitiva projekt såsom höghus och vägbyggen, men finska 
beställare efterfrågar att LoB används även vid andra projekt (Soini, Leskelä, & Seppänen, 2004, s 1,  
s 2). 

 
Figur 4. Exempel på planering av innerväggar med LoB, samma tidplan visas som i figur 3. 

Vid LoB planering kan man enkelt få en uppfattning hur snabbt aktiviteterna går eftersom lutningen på 
linjen visar produktionshastigheten. Den horisontella skalan visar tiden och den vertikala visar läget 
(Wang & Man, 2008, s 66). Genom avståndet mellan linjerna får man en bild av den platsbuffert som 
finns vid avläsning vertikalt, och den tidsreserv som finns vid avläsning horisontellt (Lutz & Halpin, 
1992) refererat i (Lundkvist & Martinell, 2009, kap 3) (se figur 4). Vid planeringen ska man försöka få 
aktiviteterna att gå i samma takt genom att se till att de har samma lutning (Kenley, 2005) refererat i 
(Lundkvist & Martinell, 2009, kap 3). 
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Den produktionstakt man väljer beror på den aktivitet som är styrande (Wang & Man, 2008, s 68). I 
figur 4 och 5 är den styrande aktiviteten enkling. LoB gör det lättare att planera effektivt utan glapp 
och kollisioner (Consultec ByggProgram AB, kap 3). Då två linjer korsar varandra har ordningsföljden 
mellan aktiviteterna ändrats och de som arbetar är på samma ställe samtidigt (Soini, Leskelä, & 
Seppänen, 2004, s 6). Ett exempel på detta kan vara att aktiviteten dubbling krockar med aktiviteten 
installationsarbeten (se figur 5). 
 
Genom att lägesbestämma aktiviteter går det att hitta avvikelser och lösa dessa innan de dyker upp i 
verkligheten. Lägesbaserad planering kan vara ett hjälpmedel för att snabbt hitta avvikelser, men för 
att hitta ett svar på varför avvikelserna finns där och hur de ska lösas krävs kunskap och ofta en lång 
erfarenhet.  
 

	  
Figur 5. Exempel på LoB tidplan med krock mellan aktiviteterna installationer och dubbling. 

I Finland har NCC använt sig utav LoB för planeringsbeslut och Gantt då de presenterat planen för 
underentreprenörer och beställare (Soini, Leskelä, & Seppänen, 2004, s 3). LoB har inte använts i lika 
stor utsträckning som Gantt i Sverige, en förklaring kan vara att det som Soini m.fl. (2004, s 2) 
beskrev har varit svårt att implementera tekniken eftersom det inte funnits tillräckligt användarvänliga 
programvaror som gör att man enkelt kan skapa logiska samband mellan aktiviteter.  
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5 Referensprojekt 
Nedan följer en presentation och översiktskarta över de referensprojekt (se figur 6) som behandlas i 
examensarbetet. 

5.1 Kv. Sänket 
På Metargatan 15 i Södermalm pågår i skrivande stund en nyproduktion av 16 lägenheter och en 
förskola. Huset uppförs i en miljö med 1920 arkitektur med närhet till Stockholm city och vatten 
(Abacus, 2014). Q-gruppen AB arbetar på beställning av Byggnads AB Abacus som 
generalentreprenör för projektet. 

5.2 Solsidan 
I Saltsjöbaden på Skyttevägen 15 ligger en fastighet från femtiotalet som byggs om till 21 lägenheter, 
en sushirestaurang, frisörsalong och gym. Fasaden är ljust putsad med inslag av trä, lägenheterna har 
hög standard och tillgång till uteplats, balkong eller terrass i söderläge. Fastigheten ligger i Solsidan 
med närhet till havet och goda kommunikationer (Alexander White fastighetsmäkleri, 2014a, 2014b). 
Q-gruppen AB hjälper här Tobin Properties AB att färdigställa bostäderna (Q-gruppen AB, 2014c). 

5.3 Folksamhuset 
På Bohusgatan 14 i Södermalm bygger Q-gruppen AB om befintliga lokaler i Folksamhuset (Q-
gruppen AB, 2014d). Det ska bli en stor träningsanläggning på 2290 m2 för Friskis&Svettis med 
möjligheter till individuell träning och gruppträning, projektet är klart till september 2014 
(Friskis&Svettis, 2013). I skrivande stund är man i full gång med att bygga mellanväggar.	  	  

 

Figur 6. Översiktskarta som visar de referensprojekt examensarbetet behandlar, kartan används med tillstånd från hitta.se. 
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6 Genomförandet 
Som en sista kurs i utbildningen på KTH Haninge gör man ett examensarbete, examensarbetet tog 
form efter en diskussion med Lennart Andersson på Q-gruppen AB. Efter diskussionen bestämdes att 
examensarbetet skulle behandla kommunikation på byggarbetsplatsen och planeringsmetoden LoB. 
En litteraturstudie har pågått parallellt under hela examensarbetet och redovisas därför inte varje 
vecka.  
 
Under den första veckan gjordes en förstudie där en planering över arbetsgången för examensarbetet 
framställdes. Ett första utkast till målformulering och val av lösningsmetod samt lämpliga 
avgränsningar gjordes också. Efter godkänd förstudie påbörjades arbetet med att inhämta fakta om 
teorier kring framförallt intervjuteknik eftersom examensarbetet till stor del bygger på intervjuer. 
Även tidigare examensarbeten som behandlat liknande ämnen studerades. 
 
Den andra veckan gjordes platsbesök på Metargatan och Skyttevägen, två av de byggen som 
examensarbetet behandlar. Arbetet med intervjuerna fortskred genom utformning av frågeställningar. 
Även deltagande observationer på Skyttevägen påbörjades. 
 
Tredje veckan inleddes med en föreläsning om informationssökning och källkritik på KTH Haninge. 
Under veckan gjordes den första intervjun på Skyttevägen, tanken från början var att ha färdigställt ett 
diskussionsunderlag för LoB planering, detta kunde inte utföras eftersom programvaran för 
planeringsarbetet vid tillfället ej fanns att tillgå. Trots detta genomfördes intervjun och komplettering 
med frågor om LoB sköts fram till ett annat tillfälle. En produktionstidplan över stomkompletterings- 
och inredningsarbeten för bygget på Metargatan studerades för att förbereda inför arbetet med LoB 
planen. Veckan avslutades med ett seminarium där tankar om hur man skriver en rapport diskuterades. 
 
Under den fjärde veckan påbörjades rapportskrivningen med seminariet i ryggen och en manual till 
planeringsprogramvaran lästes igenom. 
 
Under den femte veckan gjordes ytterligare intervjuer och arbetet med tidplanen började också ta fart 
eftersom programvaran för tidplanen nu fanns tillgänglig. Rapportskrivningen pågick parallellt under 
hela veckan och målet var att färdigställa diskussionsunderlaget för tidplanen inför den kommande 
veckan. Deltagande observation på Skyttevägen avslutades. 
 
Den sjätte veckan gjordes ännu fler intervjuer och rapporten började bli strukturerad. 
 
Sjunde veckan inleddes med en mittredovisning och seminariedeltagande, under redovisningen 
framförde examinator Per Roald önskemål att fler intervjuer skulle utföras på ytterligare en 
arbetsplats. Seminariedeltagandet gav information om hur man gör informationssökningar och hur 
man skriver ett examensarbete. Rapportskrivningen fortgick och en analys av det material som tagits 
fram påbörjades. 
 
Under den åttonde veckan söktes ytterligare ett bygge upp, Folksamhuset, där fler intervjuer 
genomfördes. Arbetet med rapportskrivningen och analys av allt material som tagits fram fortsatte. 
 
Under den nionde veckan fortsatte arbetet med rapportskrivningen och en föreläsning om muntlig 
framställning gav inspiration inför slutredovisningen. 
 
Under den tionde veckan gjordes förberedelser för opponering och slutredovisning.  
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6.1 Intervjuer 
Efter att ha läst på om intervjuteknik föll valet på den semistrukturerade intervjun. Flertalet intervjuer 
med platsledning, underentreprenörer och yrkesarbetare har utförts för att få en bredd och en kvalitativ 
bild av hur kommunikationen och tidplaneringen upplevs i byggbranschen. Intervjusvaren speglar 
byggbranschen som helhet och inte nödvändigtvis de byggarbetsplatser intervjuerna utförts på. 

För att utföra intervjuerna på ett kvalitativt sätt har en intervjuguide utformats enligt teorin om den 
semistrukturerade intervjun, där teman och huvudfrågor strukturerats så att samtalet kunnat flyta på 
även om den intervjuade skulle sväva ut i sitt svar. Öppna frågor har ställts för att de intervjuade inte 
ska bli påverkade av våra åsikter eller att svaren ska bli missvisande genom ledande frågor.  
 
Totalt har 15 intervjuer med samtalslängd mellan 0,5h till 2h på tre av Q-gruppens arbetsplatser gjorts, 
varav 5 med platsledning och 10 med yrkesarbetare samt underentreprenörer. De intervjuade har 
varierande erfarenhet, från något år till hela yrkeslivet, majoriteten av de som svarat är män. 
Intervjuerna har gjorts ute på byggarbetsplatserna, innan de startats har en kort presentation om oss 
och vår bakgrund samt syfte med examensarbetet och intervjun presenterats. Under intervjuerna har en 
av författarna ställt frågorna och den andra antecknat svaren. De intervjuade har varit välvilligt 
inställda och gett utförliga svar vilket har hjälpt till med underlaget för examensarbetet. 

Till en början ställdes för öppna frågor utifrån teman och alltför mycket information gavs från de 
intervjuade. Vartefter vi intervjuade blev vi bättre på att ställa frågor och följa upp svar och fick på så 
sätt mer koncentrerad information och effektivare intervjuer. 
 
För att få inspiration till frågeställningarna har tidigare utförda arbeten där intervjuer med liknande 
ämnesområde studerats. 
 
I rapporten finns intervjuguiden som använts vid examensarbetet med som bilaga (se bilaga 1). 
 
  



	   17 

6.2 LoB planering 
En befintlig Gantt tidplan från projektet på Metargatan har granskats och omarbetats systematiskt till 
en LoB tidplan. Efter dialog med platsledningen på Metargatan kom vi fram till att göra en LoB plan 
med den ursprungliga produktionstidplanen över stomkomplettering, inredningar och ytskikt som 
grund. Stomkompletteringsarbetet omfattar ett stort antal aktörer som är beroende av att samordningen 
fungerar, det gör att man måste vara mycket noggrann med planeringsarbetet. Om någon av 
aktiviteterna som ska utföras inte görs enligt plan påverkas hela planen direkt (Révai, 2012, kap 5). 
 
Först studerades den befintliga produktionstidplanen för att få en överblick (se figur 7).  
 

 
Figur 7. Produktionstidplan för stomkomplettering från referensprojektet på Metargatan. 

Planen är detaljerad för att vara en produktionstidplan och utformad som ett varvschema med 
återkommande aktiviteter på de olika våningsplanen. Dessa aktiviteter var därför enkla att 
lägesbestämma och efter det att plan- och sektionsritningarna (se figur 8) studerats kunde samtliga 
aktiviteter i projektet tilldelas ett bestämt läge. 

Gantt Metargatan
Hier K

od Beskrivning Varaktig Fixt start Fixt avslut Start tidigast Avslut tidigast

3 Yttertak 50 d 2014-09-15 2014-09-15 2014-11-21
5 Stomkomplettering 94 d 2014-09-29 2014-09-29 2015-02-13
5.1 Stomkomlettering Garage Pl 09 30 d 2014-09-29 2014-09-29 2014-11-07

5.2 Stomkomplettering  Förskola Pl 09, 10 48 d 2014-10-06 2014-10-06 2014-12-10

5.2.1 Interntrappa förskola 2014-10-06 2014-10-06 2014-10-06

5.2.2 Komplettering utfackningsväggar 6 d 2014-10-06 2014-10-06 2014-10-13

5.2.3 Enkling 6 d 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-21

5.2.4 Installationer mellanväggar 6 d 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-29

5.2.5 Dubbling 6 d 2014-10-30 2014-10-30 2014-11-06

5.2.6 Lapp och lagning 6 d 2014-11-07 2014-11-07 2014-11-14

5.2.7 Div kompletteringar 6 d 2014-11-17 2014-11-17 2014-11-24

5.2.8 Inklädnad av trummor 6 d 2014-11-25 2014-11-25 2014-12-02

5.2.9 Fallgolv 6 d 2014-12-03 2014-12-03 2014-12-10

5.3 Stomkomplettering Hus A Entréplan Plan 10 44 d 2014-11-03 2014-11-10 2015-01-16

5.3.1 Komplettering utfackningsväggar 5 d 2014-11-10 2014-11-10 2014-11-14

5.3.2 Enkling 5 d 2014-11-17 2014-11-17 2014-11-21

5.3.3 Installationer mellanväggar 5 d 2014-11-24 2014-11-24 2014-11-28

5.3.4 Dubbling 5 d 2014-12-01 2014-12-01 2014-12-05

5.3.5 Lapp och lagning 5 d 2014-12-08 2014-12-08 2014-12-12

5.3.6 Div kompletteringar 5 d 2014-12-15 2014-12-15 2014-12-19

5.3.7 Inklädnad av trummor 9 d 2014-12-22 2014-12-22 2015-01-09

5.3.8 Fallgolv 5 d 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-16

5.4 Stomkomplettering Hus A Plan 11 44 d 2014-11-10 2014-11-17 2015-01-23

5.4.1 Komplettering utfackningsväggar 5 d 2014-11-17 2014-11-17 2014-11-21

5.4.2 Enkling 5 d 2014-11-24 2014-11-24 2014-11-28

5.4.3 Installationer mellanväggar 5 d 2014-12-01 2014-12-01 2014-12-05

5.4.4 Dubbling 5 d 2014-12-08 2014-12-08 2014-12-12

5.4.5 Lapp och lagning 5 d 2014-12-15 2014-12-15 2014-12-19

5.4.6 Div kompletteringar 9 d 2014-12-22 2014-12-22 2015-01-09

5.4.7 Inklädnad av trummor 5 d 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-16

5.4.8 Fallgolv 5 d 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-23

5.5 Stomkomplettering Hus A Plan 12 44 d 2014-11-17 2014-11-24 2015-01-30

5.5.1 Komplettering utfackningsväggar 5 d 2014-11-24 2014-11-24 2014-11-28

5.5.2 Enkling 5 d 2014-12-01 2014-12-01 2014-12-05

5.5.3 Installationer mellanväggar 5 d 2014-12-08 2014-12-08 2014-12-12

5.5.4 Dubbling 5 d 2014-12-15 2014-12-15 2014-12-19

5.5.5 Lapp och lagning 9 d 2014-12-22 2014-12-22 2015-01-09

5.5.6 Div kompletteringar 5 d 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-16

5.5.7 Inklädnad av trummor 5 d 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-23

5.5.8 Fallgolv 5 d 2015-01-26 2015-01-26 2015-01-30

5.6 Stomkomplettering Hus A Plan 13 44 d 2014-11-24 2014-12-01 2015-02-06

5.6.1 Komplettering utfackningsväggar 5 d 2014-12-01 2014-12-01 2014-12-05

5.6.2 Enkling 5 d 2014-12-08 2014-12-08 2014-12-12

5.6.3 Installationer mellanväggar 5 d 2014-12-15 2014-12-15 2014-12-19

5.6.4 Dubbling 9 d 2014-12-22 2014-12-22 2015-01-09

5.6.5 Lapp och lagning 5 d 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-16

5.6.6 Div kompletteringar 5 d 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-23

5.6.7 Inklädnad av trummor 5 d 2015-01-26 2015-01-26 2015-01-30

5.6.8 Fallgolv 5 d 2015-02-02 2015-02-02 2015-02-06

5.7 Stomkomplettering Hus A Vindsvåning Plan 14 44 d 2014-12-01 2014-12-08 2015-02-13

5.7.1 Komplettering utfackningsväggar 5 d 2014-12-08 2014-12-08 2014-12-12

5.7.2 Enkling 5 d 2014-12-15 2014-12-15 2014-12-19

5.7.3 Installationer mellanväggar 9 d 2014-12-22 2014-12-22 2015-01-09

5.7.4 Dubbling 5 d 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-16

5.7.5 Lapp och lagning 5 d 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-23

5.7.6 Div kompletteringar 5 d 2015-01-26 2015-01-26 2015-01-30

5.7.7 Inklädnad av trummor 5 d 2015-02-02 2015-02-02 2015-02-06

5.7.8 Fallgolv 5 d 2015-02-09 2015-02-09 2015-02-13

6 Inredningar och Ytskikt 91 d 2014-12-11 2015-04-28
6.1 Inredningar och Ytskikt Garage Pl 09 36 d 2015-02-11 2015-02-11 2015-04-01

6.2 Inredningar och ytskikt  Förskola Pl 09, 10 63 d 2014-11-20 2014-12-11 2015-03-17

6.2.1 Målning underbehandling 6 d 2014-12-11 2014-12-11 2014-12-18

6.2.2 Plattor våtrum underbehandling 9 d 2014-12-19 2014-12-19 2015-01-08

6.2.3 Plattor våtrum ytskikt 6 d 2015-01-09 2015-01-09 2015-01-16

6.2.4 Snickerier, kök, innerdörrar 6 d 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-26

6.2.5 Plattor kök, div kompletteringar 6 d 2015-01-27 2015-01-27 2015-02-03

6.2.6 Målning, tapeter 6 d 2015-02-04 2015-02-04 2015-02-11

6.2.7 Golv, parkett 6 d 2015-02-12 2015-02-12 2015-02-19

6.2.8 Garderober 6 d 2015-02-20 2015-02-20 2015-02-27

6.2.9 Listning, beslagning 6 d 2015-03-02 2015-03-02 2015-03-09

6.2.10 Div. kompletteringar 6 d 2015-03-10 2015-03-10 2015-03-17

6.3 Inrednigar och Ytskikt Hus A Entréplan Plan 10 50 d 2014-12-10 2015-01-19 2015-03-27

6.3.1 Målning underbehandling 5 d 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-23

6.3.2 Plattor våtrum underbehandling 5 d 2015-01-26 2015-01-26 2015-01-30

6.3.3 Plattor våtrum ytskikt 5 d 2015-02-02 2015-02-02 2015-02-06

6.3.4 Snickerier, kök, innerdörrar 5 d 2015-02-09 2015-02-09 2015-02-13

6.3.5 Plattor kök, div kompletteringar 5 d 2015-02-16 2015-02-16 2015-02-20

6.3.6 Målning, tapeter 5 d 2015-02-23 2015-02-23 2015-02-27

6.3.7 Golv, parkett 5 d 2015-03-02 2015-03-02 2015-03-06

6.3.8 Garderober 5 d 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-13

6.3.9 Listning, beslagning 5 d 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-20

6.3.10 Div. kompletteringar 5 d 2015-03-23 2015-03-23 2015-03-27

6.4 Inrednigar och Ytskikt Hus A Plan 11 50 d 2014-12-17 2015-01-26 2015-04-07

6.4.1 Målning underbehandling 5 d 2015-01-26 2015-01-26 2015-01-30

6.4.2 Plattor våtrum underbehandling 5 d 2015-02-02 2015-02-02 2015-02-06

6.4.3 Plattor våtrum ytskikt 5 d 2015-02-09 2015-02-09 2015-02-13

6.4.4 Snickerier, kök, innerdörrar 5 d 2015-02-16 2015-02-16 2015-02-20

6.4.5 Plattor kök, div kompletteringar 5 d 2015-02-23 2015-02-23 2015-02-27

6.4.6 Målning, tapeter 5 d 2015-03-02 2015-03-02 2015-03-06

6.4.7 Golv, parkett 5 d 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-13

6.4.8 Garderober 5 d 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-20

6.4.9 Listning, beslagning 5 d 2015-03-23 2015-03-23 2015-03-27

6.4.10 Div. kompletteringar 5 d 2015-03-30 2015-03-30 2015-04-07

6.5 Inrednigar och Ytskikt Hus A Plan 12 50 d 2014-12-24 2015-02-02 2015-04-14

6.5.1 Målning underbehandling 5 d 2015-02-02 2015-02-02 2015-02-06

6.5.2 Plattor våtrum underbehandling 5 d 2015-02-09 2015-02-09 2015-02-13

6.5.3 Plattor våtrum ytskikt 5 d 2015-02-16 2015-02-16 2015-02-20

6.5.4 Snickerier, kök, innerdörrar 5 d 2015-02-23 2015-02-23 2015-02-27

6.5.5 Plattor kök, div kompletteringar 5 d 2015-03-02 2015-03-02 2015-03-06

6.5.6 Målning, tapeter 5 d 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-13

6.5.7 Golv, parkett 5 d 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-20

6.5.8 Garderober 5 d 2015-03-23 2015-03-23 2015-03-27

6.5.9 Listning, beslagning 5 d 2015-03-30 2015-03-30 2015-04-07

6.5.10 Div. kompletteringar 5 d 2015-04-08 2015-04-08 2015-04-14

6.6 Inrednigar och Ytskikt Hus A Plan 13 50 d 2015-01-14 2015-02-09 2015-04-21

6.6.1 Målning underbehandling 5 d 2015-02-09 2015-02-09 2015-02-13

6.6.2 Plattor våtrum underbehandling 5 d 2015-02-16 2015-02-16 2015-02-20

6.6.3 Plattor våtrum ytskikt 5 d 2015-02-23 2015-02-23 2015-02-27

6.6.4 Snickerier, kök, innerdörrar 5 d 2015-03-02 2015-03-02 2015-03-06

6.6.5 Plattor kök, div kompletteringar 5 d 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-13

6.6.6 Målning, tapeter 5 d 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-20

6.6.7 Golv, parkett 5 d 2015-03-23 2015-03-23 2015-03-27

6.6.8 Garderober 5 d 2015-03-30 2015-03-30 2015-04-07

6.6.9 Listning, beslagning 5 d 2015-04-08 2015-04-08 2015-04-14

6.6.10 Div. kompletteringar 5 d 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-21

6.7 Inrednigar och Ytskikt Hus A Vindsvåning Plan 14 50 d 2015-01-21 2015-02-16 2015-04-28

6.7.1 Målning underbehandling 5 d 2015-02-16 2015-02-16 2015-02-20

6.7.2 Plattor våtrum underbehandling 5 d 2015-02-23 2015-02-23 2015-02-27

6.7.3 Plattor våtrum ytskikt 5 d 2015-03-02 2015-03-02 2015-03-06

6.7.4 Snickerier, kök, innerdörrar 5 d 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-13

6.7.5 Plattor kök, div kompletteringar 5 d 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-20

6.7.6 Målning, tapeter 5 d 2015-03-23 2015-03-23 2015-03-27

6.7.7 Golv, parkett 5 d 2015-03-30 2015-03-30 2015-04-07

6.7.8 Garderober 5 d 2015-04-08 2015-04-08 2015-04-14

6.7.9 Listning, beslagning 5 d 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-21

6.7.10 Div. kompletteringar 5 d 2015-04-22 2015-04-22 2015-04-28

13 Sammordnad Funktionsprovning 2 d 2015-04-29 2015-04-29 2015-04-30
14 Färdigställande 34 d 2015-05-11 2015-05-11 2015-06-29
14.1 Egenkontroller/ Förbesiktning 6 d 2015-05-11 2015-05-11 2015-05-19

14.2 Justeringsarbeten 10 d 2015-05-18 2015-05-18 2015-05-29

14.3 Slutstädning 5 d 2015-05-28 2015-05-28 2015-06-03

14.4 Slutbesiktning 2 d 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09

14.5 Justeringsarbeten-slutbesiktning 8 d 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-23

14.6 Efterbesiktning 1 d 2015-06-25 2015-06-25 2015-06-25

14.7 Slutjustering 3 d 2015-06-25 2015-06-25 2015-06-29

15 INFLYTT 1 d 2015-06-30 2015-06-30 2015-06-30

3 Yttertak

5 Stomkomplettering

5.1 Stomkomlettering Garage Pl 09

5.2 Stomkomplettering  Förskola Pl 09, 10

5.2.2 Komplettering utfackningsväggar

5.2.3 Enkling

5.2.4 Installationer mellanväggar

5.2.5 Dubbling

5.2.6 Lapp och lagning

5.2.7 Div kompletteringar

5.2.8 Inklädnad av trummor

5.2.9 Fallgolv

5.3 Stomkomplettering Hus A Entréplan Plan 10

5.3.1 Komplettering utfackningsväggar

5.3.2 Enkling

5.3.3 Installationer mellanväggar

5.3.4 Dubbling

5.3.5 Lapp och lagning

5.3.6 Div kompletteringar

5.3.7 Inklädnad av trummor

5.3.8 Fallgolv

5.4 Stomkomplettering Hus A Plan 11

5.4.1 Komplettering utfackningsväggar

5.4.2 Enkling

5.4.3 Installationer mellanväggar

5.4.4 Dubbling

5.4.5 Lapp och lagning

5.4.6 Div kompletteringar

5.4.7 Inklädnad av trummor

5.4.8 Fallgolv

5.5 Stomkomplettering Hus A Plan 12

5.5.1 Komplettering utfackningsväggar

5.5.2 Enkling

5.5.3 Installationer mellanväggar

5.5.4 Dubbling

5.5.5 Lapp och lagning

5.5.6 Div kompletteringar

5.5.7 Inklädnad av trummor

5.5.8 Fallgolv

5.6 Stomkomplettering Hus A Plan 13

5.6.1 Komplettering utfackningsväggar

5.6.2 Enkling

5.6.3 Installationer mellanväggar

5.6.4 Dubbling

5.6.5 Lapp och lagning

5.6.6 Div kompletteringar

5.6.7 Inklädnad av trummor

5.6.8 Fallgolv

5.7 Stomkomplettering Hus A Vindsvåning Plan 14

5.7.1 Komplettering utfackningsväggar

5.7.2 Enkling

5.7.3 Installationer mellanväggar

5.7.4 Dubbling

5.7.5 Lapp och lagning

5.7.6 Div kompletteringar

5.7.7 Inklädnad av trummor

5.7.8 Fallgolv

6 Inredningar och Ytskikt

6.1 Inredningar och Ytskikt Garage Pl 09

6.2 Inredningar och ytskikt  Förskola Pl 09, 10

6.2.1 Målning underbehandling

6.2.2 Plattor våtrum underbehandling

6.2.3 Plattor våtrum ytskikt

6.2.4 Snickerier, kök, innerdörrar

6.2.5 Plattor kök, div kompletteringar

6.2.6 Målning, tapeter

6.2.7 Golv, parkett

6.2.8 Garderober

6.2.9 Listning, beslagning

6.2.10 Div. kompletteringar

6.3 Inrednigar och Ytskikt Hus A Entréplan Plan 10

6.3.1 Målning underbehandling

6.3.2 Plattor våtrum underbehandling

6.3.3 Plattor våtrum ytskikt

6.3.4 Snickerier, kök, innerdörrar

6.3.5 Plattor kök, div kompletteringar

6.3.6 Målning, tapeter

6.3.7 Golv, parkett

6.3.8 Garderober

6.3.9 Listning, beslagning

6.3.10 Div. kompletteringar

6.4 Inrednigar och Ytskikt Hus A Plan 11

6.4.1 Målning underbehandling

6.4.2 Plattor våtrum underbehandling

6.4.3 Plattor våtrum ytskikt

6.4.4 Snickerier, kök, innerdörrar

6.4.5 Plattor kök, div kompletteringar

6.4.6 Målning, tapeter

6.4.7 Golv, parkett

6.4.8 Garderober

6.4.9 Listning, beslagning

6.4.10 Div. kompletteringar

6.5 Inrednigar och Ytskikt Hus A Plan 12

6.5.1 Målning underbehandling

6.5.2 Plattor våtrum underbehandling

6.5.3 Plattor våtrum ytskikt

6.5.4 Snickerier, kök, innerdörrar

6.5.5 Plattor kök, div kompletteringar

6.5.6 Målning, tapeter

6.5.7 Golv, parkett

6.5.8 Garderober

6.5.9 Listning, beslagning

6.5.10 Div. kompletteringar

6.6 Inrednigar och Ytskikt Hus A Plan 13

6.6.1 Målning underbehandling

6.6.2 Plattor våtrum underbehandling

6.6.3 Plattor våtrum ytskikt

6.6.4 Snickerier, kök, innerdörrar

6.6.5 Plattor kök, div kompletteringar

6.6.6 Målning, tapeter

6.6.7 Golv, parkett

6.6.8 Garderober

6.6.9 Listning, beslagning

6.6.10 Div. kompletteringar

6.7 Inrednigar och Ytskikt Hus A Vindsvåning Plan 14

6.7.1 Målning underbehandling

6.7.2 Plattor våtrum underbehandling

6.7.3 Plattor våtrum ytskikt

6.7.4 Snickerier, kök, innerdörrar

6.7.5 Plattor kök, div kompletteringar

6.7.6 Målning, tapeter

6.7.7 Golv, parkett

6.7.8 Garderober

6.7.9 Listning, beslagning

6.7.10 Div. kompletteringar

13 Sammordnad Funktionsprovning

14 Färdigställande

14.1 Egenkontroller/ Förbesiktning

14.2 Justeringsarbeten

14.3 Slutstädning

14.4 Slutbesiktning

14.5 Justeringsarbeten-slutbesiktning

14.6 Efterbesiktning

14.7 Slutjustering

15 INFLYTT
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Sida 1/1
PlanCon + 6.4.1 Consultec ByggProgram AB

Gantt Metargatan
Hier K

od Beskrivning Varaktig Fixt start Fixt avslut Start tidigast Avslut tidigast

3 Yttertak 50 d 2014-09-15 2014-09-15 2014-11-21
5 Stomkomplettering 94 d 2014-09-29 2014-09-29 2015-02-13
5.1 Stomkomlettering Garage Pl 09 30 d 2014-09-29 2014-09-29 2014-11-07

5.2 Stomkomplettering  Förskola Pl 09, 10 48 d 2014-10-06 2014-10-06 2014-12-10

5.2.1 Interntrappa förskola 2014-10-06 2014-10-06 2014-10-06

5.2.2 Komplettering utfackningsväggar 6 d 2014-10-06 2014-10-06 2014-10-13

5.2.3 Enkling 6 d 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-21

5.2.4 Installationer mellanväggar 6 d 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-29

5.2.5 Dubbling 6 d 2014-10-30 2014-10-30 2014-11-06

5.2.6 Lapp och lagning 6 d 2014-11-07 2014-11-07 2014-11-14

5.2.7 Div kompletteringar 6 d 2014-11-17 2014-11-17 2014-11-24

5.2.8 Inklädnad av trummor 6 d 2014-11-25 2014-11-25 2014-12-02

5.2.9 Fallgolv 6 d 2014-12-03 2014-12-03 2014-12-10

5.3 Stomkomplettering Hus A Entréplan Plan 10 44 d 2014-11-03 2014-11-10 2015-01-16

5.3.1 Komplettering utfackningsväggar 5 d 2014-11-10 2014-11-10 2014-11-14

5.3.2 Enkling 5 d 2014-11-17 2014-11-17 2014-11-21

5.3.3 Installationer mellanväggar 5 d 2014-11-24 2014-11-24 2014-11-28

5.3.4 Dubbling 5 d 2014-12-01 2014-12-01 2014-12-05

5.3.5 Lapp och lagning 5 d 2014-12-08 2014-12-08 2014-12-12

5.3.6 Div kompletteringar 5 d 2014-12-15 2014-12-15 2014-12-19

5.3.7 Inklädnad av trummor 9 d 2014-12-22 2014-12-22 2015-01-09

5.3.8 Fallgolv 5 d 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-16

5.4 Stomkomplettering Hus A Plan 11 44 d 2014-11-10 2014-11-17 2015-01-23

5.4.1 Komplettering utfackningsväggar 5 d 2014-11-17 2014-11-17 2014-11-21

5.4.2 Enkling 5 d 2014-11-24 2014-11-24 2014-11-28

5.4.3 Installationer mellanväggar 5 d 2014-12-01 2014-12-01 2014-12-05

5.4.4 Dubbling 5 d 2014-12-08 2014-12-08 2014-12-12

5.4.5 Lapp och lagning 5 d 2014-12-15 2014-12-15 2014-12-19

5.4.6 Div kompletteringar 9 d 2014-12-22 2014-12-22 2015-01-09

5.4.7 Inklädnad av trummor 5 d 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-16

5.4.8 Fallgolv 5 d 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-23

5.5 Stomkomplettering Hus A Plan 12 44 d 2014-11-17 2014-11-24 2015-01-30

5.5.1 Komplettering utfackningsväggar 5 d 2014-11-24 2014-11-24 2014-11-28

5.5.2 Enkling 5 d 2014-12-01 2014-12-01 2014-12-05

5.5.3 Installationer mellanväggar 5 d 2014-12-08 2014-12-08 2014-12-12

5.5.4 Dubbling 5 d 2014-12-15 2014-12-15 2014-12-19

5.5.5 Lapp och lagning 9 d 2014-12-22 2014-12-22 2015-01-09

5.5.6 Div kompletteringar 5 d 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-16

5.5.7 Inklädnad av trummor 5 d 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-23

5.5.8 Fallgolv 5 d 2015-01-26 2015-01-26 2015-01-30

5.6 Stomkomplettering Hus A Plan 13 44 d 2014-11-24 2014-12-01 2015-02-06

5.6.1 Komplettering utfackningsväggar 5 d 2014-12-01 2014-12-01 2014-12-05

5.6.2 Enkling 5 d 2014-12-08 2014-12-08 2014-12-12

5.6.3 Installationer mellanväggar 5 d 2014-12-15 2014-12-15 2014-12-19

5.6.4 Dubbling 9 d 2014-12-22 2014-12-22 2015-01-09

5.6.5 Lapp och lagning 5 d 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-16

5.6.6 Div kompletteringar 5 d 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-23

5.6.7 Inklädnad av trummor 5 d 2015-01-26 2015-01-26 2015-01-30

5.6.8 Fallgolv 5 d 2015-02-02 2015-02-02 2015-02-06

5.7 Stomkomplettering Hus A Vindsvåning Plan 14 44 d 2014-12-01 2014-12-08 2015-02-13

5.7.1 Komplettering utfackningsväggar 5 d 2014-12-08 2014-12-08 2014-12-12

5.7.2 Enkling 5 d 2014-12-15 2014-12-15 2014-12-19

5.7.3 Installationer mellanväggar 9 d 2014-12-22 2014-12-22 2015-01-09

5.7.4 Dubbling 5 d 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-16

5.7.5 Lapp och lagning 5 d 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-23

5.7.6 Div kompletteringar 5 d 2015-01-26 2015-01-26 2015-01-30

5.7.7 Inklädnad av trummor 5 d 2015-02-02 2015-02-02 2015-02-06

5.7.8 Fallgolv 5 d 2015-02-09 2015-02-09 2015-02-13

6 Inredningar och Ytskikt 91 d 2014-12-11 2015-04-28
6.1 Inredningar och Ytskikt Garage Pl 09 36 d 2015-02-11 2015-02-11 2015-04-01

6.2 Inredningar och ytskikt  Förskola Pl 09, 10 63 d 2014-11-20 2014-12-11 2015-03-17

6.2.1 Målning underbehandling 6 d 2014-12-11 2014-12-11 2014-12-18

6.2.2 Plattor våtrum underbehandling 9 d 2014-12-19 2014-12-19 2015-01-08

6.2.3 Plattor våtrum ytskikt 6 d 2015-01-09 2015-01-09 2015-01-16

6.2.4 Snickerier, kök, innerdörrar 6 d 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-26

6.2.5 Plattor kök, div kompletteringar 6 d 2015-01-27 2015-01-27 2015-02-03

6.2.6 Målning, tapeter 6 d 2015-02-04 2015-02-04 2015-02-11

6.2.7 Golv, parkett 6 d 2015-02-12 2015-02-12 2015-02-19

6.2.8 Garderober 6 d 2015-02-20 2015-02-20 2015-02-27

6.2.9 Listning, beslagning 6 d 2015-03-02 2015-03-02 2015-03-09

6.2.10 Div. kompletteringar 6 d 2015-03-10 2015-03-10 2015-03-17

6.3 Inrednigar och Ytskikt Hus A Entréplan Plan 10 50 d 2014-12-10 2015-01-19 2015-03-27

6.3.1 Målning underbehandling 5 d 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-23

6.3.2 Plattor våtrum underbehandling 5 d 2015-01-26 2015-01-26 2015-01-30

6.3.3 Plattor våtrum ytskikt 5 d 2015-02-02 2015-02-02 2015-02-06

6.3.4 Snickerier, kök, innerdörrar 5 d 2015-02-09 2015-02-09 2015-02-13

6.3.5 Plattor kök, div kompletteringar 5 d 2015-02-16 2015-02-16 2015-02-20

6.3.6 Målning, tapeter 5 d 2015-02-23 2015-02-23 2015-02-27

6.3.7 Golv, parkett 5 d 2015-03-02 2015-03-02 2015-03-06

6.3.8 Garderober 5 d 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-13

6.3.9 Listning, beslagning 5 d 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-20

6.3.10 Div. kompletteringar 5 d 2015-03-23 2015-03-23 2015-03-27

6.4 Inrednigar och Ytskikt Hus A Plan 11 50 d 2014-12-17 2015-01-26 2015-04-07

6.4.1 Målning underbehandling 5 d 2015-01-26 2015-01-26 2015-01-30

6.4.2 Plattor våtrum underbehandling 5 d 2015-02-02 2015-02-02 2015-02-06

6.4.3 Plattor våtrum ytskikt 5 d 2015-02-09 2015-02-09 2015-02-13

6.4.4 Snickerier, kök, innerdörrar 5 d 2015-02-16 2015-02-16 2015-02-20

6.4.5 Plattor kök, div kompletteringar 5 d 2015-02-23 2015-02-23 2015-02-27

6.4.6 Målning, tapeter 5 d 2015-03-02 2015-03-02 2015-03-06

6.4.7 Golv, parkett 5 d 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-13

6.4.8 Garderober 5 d 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-20

6.4.9 Listning, beslagning 5 d 2015-03-23 2015-03-23 2015-03-27

6.4.10 Div. kompletteringar 5 d 2015-03-30 2015-03-30 2015-04-07

6.5 Inrednigar och Ytskikt Hus A Plan 12 50 d 2014-12-24 2015-02-02 2015-04-14

6.5.1 Målning underbehandling 5 d 2015-02-02 2015-02-02 2015-02-06

6.5.2 Plattor våtrum underbehandling 5 d 2015-02-09 2015-02-09 2015-02-13

6.5.3 Plattor våtrum ytskikt 5 d 2015-02-16 2015-02-16 2015-02-20

6.5.4 Snickerier, kök, innerdörrar 5 d 2015-02-23 2015-02-23 2015-02-27

6.5.5 Plattor kök, div kompletteringar 5 d 2015-03-02 2015-03-02 2015-03-06

6.5.6 Målning, tapeter 5 d 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-13

6.5.7 Golv, parkett 5 d 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-20

6.5.8 Garderober 5 d 2015-03-23 2015-03-23 2015-03-27

6.5.9 Listning, beslagning 5 d 2015-03-30 2015-03-30 2015-04-07

6.5.10 Div. kompletteringar 5 d 2015-04-08 2015-04-08 2015-04-14

6.6 Inrednigar och Ytskikt Hus A Plan 13 50 d 2015-01-14 2015-02-09 2015-04-21

6.6.1 Målning underbehandling 5 d 2015-02-09 2015-02-09 2015-02-13

6.6.2 Plattor våtrum underbehandling 5 d 2015-02-16 2015-02-16 2015-02-20

6.6.3 Plattor våtrum ytskikt 5 d 2015-02-23 2015-02-23 2015-02-27

6.6.4 Snickerier, kök, innerdörrar 5 d 2015-03-02 2015-03-02 2015-03-06

6.6.5 Plattor kök, div kompletteringar 5 d 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-13

6.6.6 Målning, tapeter 5 d 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-20

6.6.7 Golv, parkett 5 d 2015-03-23 2015-03-23 2015-03-27

6.6.8 Garderober 5 d 2015-03-30 2015-03-30 2015-04-07

6.6.9 Listning, beslagning 5 d 2015-04-08 2015-04-08 2015-04-14

6.6.10 Div. kompletteringar 5 d 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-21

6.7 Inrednigar och Ytskikt Hus A Vindsvåning Plan 14 50 d 2015-01-21 2015-02-16 2015-04-28

6.7.1 Målning underbehandling 5 d 2015-02-16 2015-02-16 2015-02-20

6.7.2 Plattor våtrum underbehandling 5 d 2015-02-23 2015-02-23 2015-02-27

6.7.3 Plattor våtrum ytskikt 5 d 2015-03-02 2015-03-02 2015-03-06

6.7.4 Snickerier, kök, innerdörrar 5 d 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-13

6.7.5 Plattor kök, div kompletteringar 5 d 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-20

6.7.6 Målning, tapeter 5 d 2015-03-23 2015-03-23 2015-03-27

6.7.7 Golv, parkett 5 d 2015-03-30 2015-03-30 2015-04-07

6.7.8 Garderober 5 d 2015-04-08 2015-04-08 2015-04-14

6.7.9 Listning, beslagning 5 d 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-21

6.7.10 Div. kompletteringar 5 d 2015-04-22 2015-04-22 2015-04-28

13 Sammordnad Funktionsprovning 2 d 2015-04-29 2015-04-29 2015-04-30
14 Färdigställande 34 d 2015-05-11 2015-05-11 2015-06-29
14.1 Egenkontroller/ Förbesiktning 6 d 2015-05-11 2015-05-11 2015-05-19

14.2 Justeringsarbeten 10 d 2015-05-18 2015-05-18 2015-05-29

14.3 Slutstädning 5 d 2015-05-28 2015-05-28 2015-06-03

14.4 Slutbesiktning 2 d 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09

14.5 Justeringsarbeten-slutbesiktning 8 d 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-23

14.6 Efterbesiktning 1 d 2015-06-25 2015-06-25 2015-06-25

14.7 Slutjustering 3 d 2015-06-25 2015-06-25 2015-06-29
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PlanCon + 6.4.1 Consultec ByggProgram AB

	  



	   18 

 
 

 
Figur 8. Exempel på sektions- och planritning som studerats från referensprojektet på Metargatan. 
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Vi har använt oss utav programvaran Plancon +, som är en uppgradering av Plancon, för att 
genomföra LoB planeringen. Programvaran fick vi tag på via en kontakt på Consultec AB förmedlad 
av Lennart på Q-gruppen AB, vi fick tillgång till en fullversion under 45 dagar. 
Med programvaran installerad startades ett nytt projekt med en linjär mallfil och den befintliga 
Ganttidplanen överfördes till projektet. Sedan skapades lägen baserade på tidplanen och ritningarna 
som studerats. De lägen som skapades var våningsplan som i sin tur delades in i lägenheter, trapphus, 
garage och förskola (se figur 9). Aktiviteterna från Ganttidplanen tilldelades dessa lägen och grunden 
var därmed lagd till LoB planen. 
 

	  
Figur 9. Identifierade lägen från referensprojektet på Metargatan. 
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För att ytterligare förtydliga planen färgkodades aktiviteterna beroende på vilken yrkesgrupp som kan 
tänkas utföra arbetet och även text lades till för att veta vad respektive linje står för (se figur 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 10. LoB produktionstidplan för stomkompletteringen från referensprojektet på Metargatan (aktiviteter i trapphus visas 
inte). 
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LoB planen användes sedan som diskussionsunderlag tillsammans med andra exempel och skillnader 
mellan Gantt och LoB kunde visas vid intervjuerna. När man lägger in den tid det i praktiken tar att 
utföra aktiviteterna, syns skillnader mellan de olika planeringsmetoderna. Då verkliga tider inte 
funnits att tillgå har simuleringar istället gjorts. Följande sidor visar några av de simuleringar som 
presenterades under intervjuerna. 
 
Bland annat visades hur en krock mellan två aktiviteter ser ut i Gantt respektive LoB (se figur 11). I 
LoB syns krocken mellan aktiviteterna installationer och dubbling genom en snabb överblick som två 
korsade linjer. Det är inte säkert att man skulle upptäcka samma krock i Gantt vid en lika snabb 
överblick. Detta eftersom lägessambandet inte framgår grafiskt av figuren, man måste läsa sig till det, 
men det syns att dubblingen blir klar innan installationerna. Vidare ser man inte hur lång tid 
dubblingen kan pågå innan aktiviteten hinner ikapp installationerna i Ganttidplanen. Däremot syns det 
tydligt i LoB att man kan man jobba i två dagar med dubblingen innan arbetet har hunnit ikapp och 
gått om aktiviteten installationer. Tydligheten i LoB medför att man i tid kan förutsäga när krocken 
mellan aktiviteterna inträffar och på så sätt omfördela resurser för att förhindra att den äger rum. 
 

	  
Figur 11. Exempel på hur samma krock mellan aktiviteter ser ut i Gantt respektive LoB. 
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Ett exempel med aktiviteter som planerats med onödiga glapp och skillnader i produktionshastighet 
visades också (se figur 12). I LoB tidplanen syns dessa glapp tydligare än i Gantt eftersom linjerna 
som beskriver de olika aktiviteterna bryts vid våningsplanen. För att hitta samma glapp i Gantt krävs 
att man först identifierar vilka aktiviteter som ska utföras i en följd planvis och sedan noggrant 
studerar start och slutdatum för dessa, vilket kan vara både komplicerat och tidskrävande vid stora 
tidplaner. Produktionshastigheten syns i bägge planerna, i Gantt som olika långa staplar och i LoB 
som skillnader i linjernas lutning. 
 

	  
Figur 12. Exempel på hur samma glapp och skillnader i hastighet mellan aktiviteter ser ut i Gantt respektive LoB. 
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Här har glappen i aktiviteten enkling från föregående exempel (se figur 12) justerats för att få en 
jämnare produktionstakt (se figur 13). Detta syns direkt i LoB planen eftersom linjen som beskriver 
aktiviteten enkling är kontinuerlig över alla våningsplanen. I Gantt måste man återigen studera start 
och slutdatum för att konstatera samma sak. 
 

	  
Figur 13. Glapp i den första aktiviteten (från figur 12) är åtgärdad, samma exempel visas i Gantt och LoB. 
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Samtliga glapp från exemplet (se figur 12) är nu justerade och aktiviteterna utförs i jämn takt med 
varandra (se figur 14). Genom att färre arbetar med installationer och dubbling och fler med 
målningsarbetet, har tiden för att utföra arbetet minskats med en vecka. Att planen är optimerad utan 
glapp och skillnader i produktionshastighet syns vid en snabb överblick i LoB som kontinuerliga linjer 
med liknande lutning. I Gantt syns det inte lika tydligt men det går att läsa av om man ger det mer tid. 
 

	  
Figur 14. Glapp och hastigheter i exemplet är nu utjämnade (jämför med figur 12), samma exempel visas i Gantt och LoB. 
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Aktiviteter som låser utrymmen, exempelvis plattsättning i trapphus, är särskilt viktiga att hålla koll 
på. Man kan tänka sig att projektet saknar hiss och att det därför inte går att utföra arbeten på samma 
våning som plattsättningen görs och de våningar som är ovanför. En jämförelse mellan Gantt och LoB 
i produktionsplanen från referensprojektet på Metargatan gjordes för att se hur man kan upptäcka de 
aktiviteter som påverkas (se figur 15 och 16). I exemplet syns det inte på vilket plan aktiviteten 
”Trapphus plattor” utförs i Ganttidplanen. Studerar man LoB tidplanen syns däremot att aktiviteten 
utförs på plan 2 och därför påverkar de aktiviteter som är på samma plan och de ovanför. 
 

	  
Figur 15. Exempel med produktionstidplanen från referensprojektet på Metargatan, aktiviteten ”Trapphus plattor” låser 
utrymme och påverkar aktiviteter på samma våning samt de ovanför. Exempel med Gantt (jämför med figur 16). 
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Figur 16. Exempel med produktionstidplanen från referensprojektet på Metargatan, aktiviteten ”Trapphus plattor” låser 
utrymme och påverkar aktiviteter på samma våning samt de ovanför. Exempel med LoB (jämför med figur 15).	   	  
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6.3 Deltagande observation 
Deltagande observationer har utförts på referensprojektet i Solsidan, Skyttevägen. Under de 
deltagande observationerna har vi arbetat som snickare med besiktningsanmärkningar i lägenheter, 
dvs. allt från att färdigställa kök och badrum till mindre justeringar av fönster och gipsarbeten  
(se figur 17). Parallellt med arbetet har iakttagelser och möjligheten till spontana intervjuer nyttjats. 
 

 
Figur 17. Bilder från deltagande observationer på referensprojektet Skyttevägen.  
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7 Resultat 
Nedan följer en sammanställning av svaren från intervjuerna, för att inte hänga ut någon enskild 
person redovisas svaren anonymt, först presenteras platsledningens (PL) svar och sedan 
yrkesarbetarnas (YA) och underentreprenörernas (UE) svar. Se kapitel 4.3 för begreppsförklaringar. 

7.1 Kommunikation- sammanställning av intervjusvar 
Vilken information anser du ska synas på en byggarbetsplats? Hur görs den synlig? 

PL 
Den information som PL tycker är viktigast att synas är säkerhetsinformation och 
byggarbetsplatsinformation (se figur 18). Majoriteten nämnde att ritningar skall vara lättillgängliga, 
speciellt för yrkesarbetarna- ”de är ju de som arbetar med ritningarna”. En i PL berättade att det alltid 
ges en placeringsritning och arbetsmiljöinformation till de som kommer till bygget i samband med 
inskrivningen. Det ska finnas tydliga huvudtidplaner i byggbodarna för att viktiga hålltider ska synas. 
Alla bygghandlingar finns och förmedlas på platskontoret. 

En av platscheferna beskrev att ren rumsinformation ute på bygget kan bli svår om det är mycket som 
ändras och det är stora byggen, då är det bättre om det istället finns tydliga rumsnummer uppsatta i 
lägenheterna och hantverkarna själva går och hämtar den senaste ritningen på platskontoret.  

YA och UE 
YA och UE vill se säkerhetsinformation av alla slag och en utav de intervjuade betonade vikten av att 
se olycksinformation såsom larmnumret- ”det finns de som aldrig behövt ringa 112, och i en 
nödsituation är det kanske inte självklart vilket nummer man ska ringa”. Annan information som 
upplevs som viktig är framförallt ritningar och beskrivningar, tidplaner var det bara en som nämnde. 
 

 

Figur 18. Exempel på information som synliggörs, bilder från referensprojekten Metargatan och Skyttevägen. 
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På vilket sätt föredrar du att kommunicera information om arbetet som ska utföras? 
(direktkommunikation, mail, SMS, anslagstavla, surfplatta, infomöten) 

PL 
PL använder sig helst av direktkommunikation. Vid ändringar berättade flera att det bästa är om det 
kommuniceras muntligt tillsammans med bilder, ”en bild säger mer än 1000 ord”. Vid mindre byggen 
fungerar direktkommunikation oftast alldeles utmärkt, vid information till flera är möten bäst. SMS 
fungerar bra till yrkesarbetare och anslagstavlor används för mer allmän information. En i PL nämnde 
att kommunikation med mail inte alltid är det bästa. Är det något som ska ändras på bygget ex. 
förbättrad städning, är inte mail bra att gömma sig bakom. Kan man inte säga det rakt ut kan man inte 
heller förvänta sig att någon gör något åt saken, teamkänslan försvinner. Mail fungerar däremot bra till 
arbetsledare. 

YA och UE 
Direktkommunikation är också något som uppskattas av yrkesarbetarna. Samtliga YA och UE 
använder sig gärna av telefonen för att få information snabbt, två av de intervjuade föredrar SMS och 
mail då det inte går att missförstå informationen på samma sätt som vid samtal, ”då har man något 
skriftligt att falla tillbaka på om det skulle bli diskussioner”.  
 
En av de intervjuade tog upp vikten av att avvikelser från handlingarna skriftligen bekräftas samt att 
relationshandlingar av dessa ändringar utförs av de som gör ritningarna. 
 
 
Hur får du överblick om vad som händer på byggarbetsplatsen? 

PL 
Alla i PL betonade vikten av att gå ut på bygget för att se vad som händer, utöver dagliga ronder är 
mötena effektiva för att veta vad som händer och kommer att hända. En av de intervjuade beskrev en 
metod där färgade magneter som representerade yrkesgrupper placerades på en ritning för att veta var 
någonstans arbete pågick, metoden fungerade mycket bra och till slut började även YA placera ut 
magneterna på ritningen. En annan hade varje vecka frukostmöten där alla på bygget är närvarande, 
det gör att de som normalt sett inte är med på möten får och kan ge direkt information om vad som 
händer. Under mötena ges möjlighet att påverka och därmed känner de närvarande en delaktighet på 
bygget. 

YA och UE 
Några beskrev att de får informationen genom samordningsmötena, andra berättade om att det är ”upp 
till var och en att ta reda på”, ”man får fråga”, ”vid etableringen går man igenom hela bygget”.  
 
 
Vem ansvarar för att information går hela vägen fram på byggarbetsplatsen? Hur säkerställer 
man att den man gett information verkligen har förstått? 

PL 
PL lade mycket ansvar på sig själva, och var överens om att man måste vara tydlig och ställa 
följdfrågor för att säkerställa att den man delgett information verkligen har förstått. Ställ gärna frågor 
som ”hur tänkte vi nu?”, ”har du förstått?” och var inte nöjd med ett ”ja”, be istället personen att 
beskriva vad som skall göras. Oftast ser man om personen ifråga har förstått eller inte. Vikten av att 
säkerställa att man pratar om samma sak nämndes av en i PL. Ett exempel gavs om ett sopnedkast där 
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man diskuterade materialval, den ena pratade om luckan till nedkasten och den andra om rännan till 
sopnedkastet. 

YA och UE 
Den som ger informationen ansvarar, PL har det yttersta ansvaret. En av YA beskrev att det blir 
enklare att förstå varandra efter några veckors arbete tillsammans och att det då blir färre missförstånd. 
Man får dubbelkolla för att säkerställa att man har förstått. 
 
 
Vem har ansvaret för kommunikationen på byggarbetsplatsen? 
 
PL 
En samlad bild från PL är att alla har ansvar för att kommunikationen ska fungera ute på bygget, men 
huvudansvaret ligger på platschef och arbetsledare. Därför är det viktigt att röra sig ute på bygget och 
träffa alla yrkesarbetare och på så sätt stärka teamkänslan och få alla delaktiga i kommunikationen. 

YA och UE 
Majoriteten av YA och UE anser att huvudansvaret ligger på PL, endast en av de intervjuade sade att 
det var eget ansvar med kommunikationen. 
 
 
Hur fungerar kommunikationen med de som inte kan svenska? 

PL 
Det blir allt vanligare med utländsk arbetskraft och kommunikationen fungerar inte särskilt bra. Flera 
av de intervjuade betonade att det är viktigt att de som inte kan svenska snabbt lär sig säkerhetstänk 
och varningssignaler t.ex. ”SE UPP”, ”AKTA”. Vidare är det viktigt att veta att de förstår vad de 
skriver på och förbinder sig till vid inskrivning vad gäller bl.a. arbetsmiljö. Några i PL berättade att 
inskrivningen inte är något problem då informationen finns översatt till flera språk. Samtliga i PL 
talade om att det vanligaste sättet att kommunicera är med hjälp av en lagbas som tolkar och 
vidarebefordrar informationen till yrkesarbetarna. Samtliga vittnade även om att detta inte alltid 
fungerar då tolken/ lagbasen kanske blir sjuk eller behövs på något annat bygge. Det är praxis att kräva 
tolk och skriva in krav på detta i kontrakt. Men vi fick även information om att det tyvärr är många i 
branschen som inte tar ut en tolk eftersom det kostar pengar. En av PL berättade att det kan kännas 
som att man dumförklarar YA då man står och pratar med lagbasen när YA står bredvid istället för 
direkt med YA. 

En i PL nämnde att det förekommer en viss kulturskillnad mellan de svenska och utländska 
yrkesarbetarna. Det visar sig tydligast i att svenska yrkesarbetare kan prata ”vanligt” med chefen 
medan de utländska ”står med mössan i handen och lyssnar”, det är en större skillnad mellan chef och 
yrkesarbetare, något som förklaras av kulturskillnader. En annan sade att det är viktigt att betona att 
alla jobbar på samma nivå och att allas arbete är lika viktigt för att få bygget att fungera optimalt. Vi 
fick även berättat att det är vanligt att de utländska arbetarna kanske förstår mycket av vad som 
förmedlas, men har svårt att ställa frågor och där har deras lagbas ett stort ansvar, ”de jobbar men 
ifrågasätter för lite”. 

En av de intervjuade i PL berättade att anledningen till att man tar in utländsk arbetskraft är för att det 
är billigare. En följd av detta är att de inte alltid ges samma förutsättningar att utföra ett bra och 
framförallt säkert jobb. Ofta jobbar de bara under en period och då blir det en ny inkörning med nya 
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grupper hela tiden. Vid startmötena måste man tydligt säga vad som ska utföras för att sedan slippa 
ägna mycket tid åt att arbetsleda, när de väl kommer till byggarbetsplatsen måste de veta exakt vad 
som ska göras. 

YA och UE 
Den samlade bilden är att det är svårt att kommunicera med de som inte pratar svenska. En utav de 
intervjuade tog upp att det kan bli missförstånd som blir farliga. Man försöker kommunicera så gott 
det går på engelska, men känner att man själv och den man pratar med ibland har bristande 
språkkunskaper. En tolk eller en lagbas med rätt språkkunskaper brukar fungera bra, men det gäller att 
de hela tiden finns på plats vilket inte alltid är fallet. En utav de intervjuade gav förslaget om en form 
av ett ”körkort” för de som ska arbeta på en byggarbetsplats, vilket ska betyda att man förstår 
grundläggande varningssignaler och att man kan kommunicera om säkerheten på arbetsplatsen. 

 

Hur fungerar kommunikationen rent allmänt på byggarbetsplatsen? Finns det problem med 
kommunikationen? 

PL 
Det beskrevs att PL har ett stort ansvar, ”börjar arbetet 06.30 ska yrkesarbetarna inte behöva gå in på 
platskontoret och fråga efter ritningar”, ”man ska synas på bygget minst två gånger per dag”, ”det 
gäller att vara aktiv och peppa varandra hela tiden”. Även vikten av småprat nämndes under 
intervjuerna- vissa sitter bara framför datorn hela tiden, ”förstår kritiken som kommer ifrån gubbarna 
när det är så”. Kommunikationen mellan PL och YA/UE beskrevs som mycket olika mellan olika 
arbetsplatser. En lösning som omnämndes för att minska problemen med kommunikationen var en 
fortbildning i kommunikation för ledare. 
 
Majoriteten av PL berättade att kommunikationen fungerar bäst när det blir en ordentlig teamkänsla, 
där måste platschefer och arbetsledare röra sig ute på bygget för att medverka. En av de intervjuade 
sade att det till en början är lämpligt att ha tätare mötestillfällen. Alla tar kanske inte plats under de 
första mötena och man får vara ihärdig för att det till slut även lossnar för de som inte från början tagit 
plats, det hjälper till att få alla att arbeta som ett team. 
 
En av de intervjuade beskrev att det ofta är självklart vad som ska göras, men att det är viktigt att även 
få med hur, av vem och när. Risk för syndabockstänkande nämndes, många vill kunna allt och har 
svårt att erkänna fel. Det beskrevs att man ibland i onödan försöker hitta den som har gjort felet istället 
för att lösa den riktiga källan till felet. En i PL förklarade att det finns en risk för en ”vi och dom” 
känsla om inte kommunikationen fungerar och då blir informationsutbytet dåligt. Några i PL nämnde 
vikten av att prata med ett språk så att alla förstår, används facktermer måste man ställa frågor, ”PL 
kan inte alla facktermer men kan oftast beskriva vad som ska göras ändå”. En av de intervjuade 
berättade att en platschef inte kan allt, men att frågorna ofta går igenom platschefen ändå, då är det 
bättre att fungera som länk och förmedla kontakterna istället. På så sätt kan den som har en tekniskt 
avancerad fråga ställa den korrekt utan filter till den som har svaret. Vi fick berättat att PL ibland 
måste våga säga att ”så här gör vi”, även om det inte alltid är 100% rätt, ibland är det värt att göra 
momentet 70% rätt och 30% fel än att bygget stannar upp helt. Vikten av att ta med sig papper och 
penna när man är ute på bygget beskrevs också, det vittnades om att det finns de som inte har det med 
sig och då glöms saker bort väldigt lätt. 
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YA och UE 
Missförstånd är vanliga, men i det stora hela fungerar det bra var ett svar från de flesta, ”fungerar för 
det mesta bra, veckomöten, anslagstavlor med veckoplaner underlättar”. En nämnde att problem 
uppstår om det blir glapp mellan veckomötena. Det är lätt hänt att information fastnar på vägen, ”det 
är viktigt att hela kedjan fungerar”. En av de intervjuade nämnde att placeringsritningen (se figur 19) 
inte uppdateras som den ska och det händer att upplagsplatser används då de inte ska användas. En 
utav YA betonade vikten av att ha en engagerad PL, ”oftast kan vi lösa problemen själva, men det är 
inte bra när PL är där bara för att tjäna pengar”. Problem finns med för mycket information på en gång 
eller ingen information alls. Även prioritering av arbete som visar sig vara onödiga att stressa så 
mycket med, det är vanligt att det visade sig vara viktigare med något annat moment. Okunskap hos 
PL beskrevs som ett problem av en av de intervjuade. En YA beskrev bygget som ett korthus, ”saker 
bygger på varandra- saknas det ett kort rasar allt snabbt ihop”.  
 

 
Figur 19. Exempel på placeringsritning, foto taget från referensprojektet på Metargatan. 

 
Finns det vanliga problem som uppkommer vid bristande kommunikation?  

PL 
PL upplever att vanliga problem är stress, byggfel, irritation, frustration, sämre kvalitet, arbeten som 
utförs i fel ordning och en allmänt dålig arbetsmiljö. Vid installationssamordning är det speciellt 
viktigt att kommunikationen fungerar. 
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YA och UE 
”Allt kan komma från stress”, det blir dålig kommunikation, man blir arga på varandra och jobb måste 
göras om på nytt. Det blir pressade byggtider och arbete utförs dåligt eller så utförs inget arbete alls, 
det blir driftstopp. Ibland ges otydliga svar- ”kanske för att man är lite fin i kanten när man frågar, 
man måste kanske vara rakare”. 
 
En av de intervjuade tog upp att det är lätt att säga att någon ska göra ett arbete på ett avvikande sätt 
om man inte behöver ta ansvar för det arbete som görs. Om man kräver att de ska skriva ett intyg på 
att jobbet ska utföras på ett avvikande sätt är de inte lika angelägna att arbetet ska utföras på det sättet 
och man kan istället utföra jobbet korrekt. 
 
 
Vad skulle en effektivare kommunikation i byggproduktionen resultera i? 

PL, YA och UE 
En god kommunikation leder till att planeringen fungerar. En bra ledning och planering leder till 
minskade byggkostnader i form av tid, resurser och en bättre kvalitet på arbetet. Det blir lättare och 
roligare att jobba, rent och snyggt med bättre arbetsmiljö och arbetet flyter på som det ska.  
 
 
Hur får man alla att känna sig delaktiga på bygget? 

PL 
”Kan man lösa den frågan kan nog resten av frågorna strykas, mycket ligger på platschefen som 
faktiskt jobbar för alla”. 

En platschef berättade om tillvägagångssättet vid en arbetsberedning. Ställ frågan ”vad tycker du 
själv?”, den som ska utföra jobbet vet oftast ett optimalt tillvägagångssätt och om han får vara med 
och välja arbetsmetod blir han sedd och delaktig. En annan nämnde att det är viktigt att se till att alla 
förstår. Tolk för de som är döva och de som inte kan svenska är viktigt, men görs nog inte på alla 
byggen dessvärre. Att de som bygger vet vad som byggs och vem som ska bruka lokalerna, att det inte 
bara är en vägg, det kan vara ett kontor, mötesrum mm.  

Det framkom under intervjuerna att det finns en del prestige i branschen där man som chef pekar på 
vad andra ska göra istället för att göra det själv. En i PL beskrev ett scenario ”om man har burit en 
trave med cellplast är det lätt hänt att man glömmer bort att det finns plast kvar där man hämtade 
bunten ifrån, istället för att säga till är det inte så farligt att slänga plasten själv- alla vill göra ett bra 
jobb”. Man kanske inte kan bygga rent praktiskt speciellt bra som platschef, men man kan i alla fall 
städa när man är ute på bygget. Det är viktigt att visa att chefspositionen är oviktig och att allas arbete 
är lika viktigt. Har man en god teamkänsla blir det också lättare att ge och ta mellan yrkesgrupperna, 
ibland får man flytta på sig för att ge plats till en annan yrkesgrupp och vice versa. En i PL betonade 
att det är viktig att tänka på vad respektive YA har för kapacitet så att man kan sätta dem på rätt 
arbete, ”om de är slitna i ryggen ska man sätta dem på ett jobb där de producerar utan att det sliter och 
på så sätt blir de delaktiga”. 
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YA och UE 
Prata mycket med varandra, fråga hur det är. Det blir bättre om det känns som att alla jobbar som ett 
team, PL inkluderat. ”Det är inte kul med översittare”, ”om planeringen fungerar bra jobbar alla som 
ett team”. En av yrkesarbetarna upplever ett generationsskifte där yngre ger korrekta arbetsuppgifter 
istället för den hårdare ”traditionella” inskolningen där man t.ex. ber lärlingen att hämta skråspik.  
 
 
Hur fungerar erfarenhetsåterföringen? 

PL 
En av de intervjuade beskrev att erfarenhetsåterföring alltid äger rum i slutet av bygget, men då har 
man ofta glömt bort mycket ”man kommer ihåg det värsta och det bästa, men det finns saker även mitt 
emellan”. Att på byggmöten ordentligt anteckna beskrevs som bättre för att få mer information. Några 
av de intervjuade beskrev att utvärderingar görs under byggets gång för att ta reda på vad som har varit 
bra/ dåligt i början, mitten och slutet av bygget, rutiner för detta finns. Ett önskemål om att 
erfarenhetsåterföringen borde delas in i projektbankar med ex. skola, nyproduktion av lägenheter, 
sjukhus framkom under intervjuerna. 

Det framkom under intervjuerna att det finns en kultur i byggbranschen där man ”tjuvhåller” 
information inom grupperingar. Två av de intervjuade i PL förklarade att det tyvärr görs om samma 
misstag av kollegor. Om någon är duktig på sitt arbete flyttas den ofta från exempelvis yrkesarbetare 
till arbetsledare eller arbetsledare till platschef. Då tillsätts nya som tyvärr gör om samma misstag som 
tidigare gjorts. De som är nya måste därför våga fråga de som är erfarna om råd istället för att tro att 
man måste klara allt själv. PL med en lång erfarenhet av byggbranschen är ett mycket bra sätt för de 
som är nya att tillgodose sig tidigare erfarenheter. 

Under intervjuerna framkom att man under erfarenhetsåterföringen inte tar hänsyn till de som utför 
arbetet. En av de intervjuade framhöll att frågor som tar upp hur man fick de som arbetade att känna 
sig motiverade och prestera på topp borde finnas i större utsträckning, ”Erfarenhetsåterföringar med 
information om hur man har mått och vad som gör att man mår bra på arbetsplatsen vore bra att se”. 

YA och UE 
Många upplever att varje platschef bygger på sitt sätt och gör om samma misstag som sina kollegor. 
Under en av intervjuerna framkom erfarenhetsåterföring mellan YA, ”det är mycket individuellt, det 
finns de som gör om samma misstag hela tiden och de som inte gör det”. En av de intervjuade önskar 
att man stämmer av vad som upplevs som bra och dåligt under byggets gång. 
 
 
Tas det hänsyn till den psykosociala arbetsmiljön vid exempelvis arbetsberedningar och 
skyddsronder? 

PL 
Majoriteten av de intervjuade i PL talade om att den psykosociala biten kommer in indirekt via 
arbetsmiljöronder, men det är inget man särskilt tänker på eller dokumenterar. En av de intervjuade 
berättade att man inte tar hänsyn till den sociala delen, skaderisk är däremot något man alltid tar upp. 
”Att det är städat och snyggt- självklart inom rimliga gränser, att det finns bra matsalar och att vägen 
till och från bodar och bygge är grusade och inte leriga- allt sammantaget gör mycket för stämningen 
på bygget”. Alla menar att den sociala delen är mycket av en uppmärksamhetsfråga och att det är 
viktigt att direkt flagga och vidta lämpliga åtgärder om man ser att någon mår dåligt. 
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YA och UE 
Bilden är att ingen hänsyn tas till den sociala miljön, ”inte ett skit om det sociala”, ”finns nog ingen 
hänsyn till det, beställaren ställer nog inga krav på det”. En av yrkesarbetarna beskrev att de flesta 
hantverkarna är sociala och om man ser att någon är hängig försöker man peppa, ”om grabbarna mår 
bra produceras mycket”. Flera påpekade vikten av att PL är uppmärksamma. En av YA beskrev att det 
slarvas med städningen när det blir stressigt och att filter till dammätare då inte byts ut, ”då mår man 
inte bra, det är bra om det tas ut städare som hjälper till i sådana fall”. Några av de intervjuade 
upplevde att det på senare år blivit mer uppdelat mellan yrkesgrupperna, trots att det är viktigt att prata 
med varandra. 
 
 
Hur vet du att det är den senaste ritningen som används ute på bygget? 

PL 
”Det är svårt att veta, när en ny ritning kommer gäller det att informera direkt”. Majoriteten i PL har 
system för att veta att den senaste ritningen finns ute på bygget. En i PL berättade att det är viktigt att 
ha en som uttalat är ritningsansvarig. Det upplevs ofta som ett tråkigt och tidskrävande jobb utav den 
som får det, men det är ett mycket viktigt jobb, ”alltför ofta har det hänt att gamla ritningar används 
ute på bygget”. Det framkom även att ritningarna ofta kommer försent, följden blir att man därför 
ibland bygger efter fel ritning. 

En av de intervjuade berättade att man skriver och antecknar på ritningarna och brukar därför alltid 
spara den ritning som använts innan revideringen under den nya tills det kommer ytterligare en 
revidering. På så sätt säkerställs att ingen information går till spillo och att det alltid är den senaste 
ritningen som används. En annan i PL använder sig utav ett register där man skriver revideringsdatum, 
namn på vilken arbetsgrupp/ person som har ritningen när man kopierar en ritning på kontoret som tas 
ut på bygget. Sedan kan man enkelt kontrollera när en ny revidering kommit om det är den som finns 
ute på bygget eller inte. Vi fick förklarat för oss att det finns ett system där man med hjälp av QR-
koder (Quick Response) på ritningarna säkerställer att det är den senast reviderade som används, något 
som man skulle vilja testa. 

YA och UE 
”Kan vara katastrof ibland, revideringar görs hela tiden”, ”Om mötena fungerar får man de senaste 
ritningarna”, ”något man bör titta närmare på”, ”lätt hänt att man jobbar efter fel ritning”, ”om det 
sitter en ritning på väggen är det den som gäller”. PL ges ansvar för att det är den senaste ritningen 
som används ute på bygget och man känner inte till några rutiner. 
	  
	  
Hur upplever du ny teknik, ex. surfplattor, har du andra idéer på ny teknik som kan vara 
användbar på byggarbetsplatsen? 

PL 
En samlad bild är att framförallt byggbodarna behöver moderniseras, ett behov av en smartboard för 
att effektivisera möten och protokollskrivning och en tv som kan visa leveranser, tidplaner och annan 
information i entrén är återkommande förslag. Surfplattor upplevs som något positivt eftersom man 
lätt kan hitta ritningar och zooma mm. när man rör sig ute på bygget. Att yrkesarbetarna har surfplattor 
i byggbodarna är något som kan fungera, men att de ska ha med sig en ute på bygget är nog för 
klumpigt och det finns en stor risk att de blir stulna- ”folk tar till och med toapapper från byggen”. 
Åsikten att arbetsledare/ platschefer skulle ha nytta av surfplatta delas av alla i PL. En av platscheferna 
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berättade att det redan nu finns de YA som kollar ritningar i telefonen. Under två av intervjuerna 
framkom det att teknik med QR-koder på ritningar finns och att man genom dessa med telefonen kan 
kolla om det finns en nyare ritning att bygga efter. Utvecklingen beskrevs som något föråldrad, ”IT 
frågorna känns inte så högt prioriterade i branschen”. 

YA och UE 
Merparten av de intervjuade är positiva till ny teknik, telefonerna används mycket för att ta foton på 
ritningar och utfört arbete, två av de intervjuade har redan idag digital tidsrapportering. En av de 
intervjuade får veckans arbeten och veckoschemat uppdaterat på sin surfplatta, avvikelser från 
arbetsföreskrifter skrivs in i telefonen och undertecknas av beställaren, mail skickas med bekräftelse 
till kontoret och sparar mycket tid. 
 
Att ha en surfplatta med sig ute på bygget upplevs inte som aktuellt om det inte finns något bra skydd 
för den, då är det bättre med pappersritningar- risk för att den går sönder annars. I byggboden kanske 
det skulle fungera, men risken finns att surfplattan skulle missbrukas och att man även läser 
dagstidningar och annat på den. En av de intervjuade önskar att det finns säkerhetsfilmer som visas i 
bodarna på bygget för att få alla att förstå säkerhetsarbetet. En annan berättade att det inte har hänt 
särskilt mycket med ny teknik sedan 70-talet, men att det förekommer att mötesprotokoll skickas med 
mail. 
 
 
Har du alltid den information som krävs för att du ska kunna arbeta? 
 
YA och UE 
”Nej, aldrig”, ”sällan att all information finns, man får ofta improvisera fram lösningar”, ”oftast, men 
viktigt att verkligheten stämmer med vad som sagts”, ”väldigt olika”, ”har inte alltid information, 
saknas ofta rumsbeskrivningar och dimensioner”. För att få information vänder man sig oftast till PL. 

 

Vill du ha bättre överblick över arbetet på byggarbetsplatsen än vad du brukar ha? 

YA och UE 
Blandat intresse, de flesta tycker att de har den kollen de behöver. YA och UE vill ha information så 
att de har framförhållning om jobb ska utföras efter någon annan. En av YA berättade att det är 
beroende på storlek på bygget- vid ett större bygge är det viktigt att få reda på ex. områden som man 
inte får gå i och att säkerhetsrisker förmedlas. ”Ju bättre samordning desto bättre arbetsmiljö, då 
slipper vi stress”. 
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7.2 Planering- sammanställning av intervjusvar 
Vilka gör tidplanen? Hur brukar den göras? 

PL 
”Tidplaner görs inte alltid som det beskrivs i skolan, man har helt enkelt inte tid för det”. 

En i PL förklarade att det första som görs är att dela upp bygget med ett varvschema där man redan 
från början delar upp bygget i byggdelar/ aktiviteter med lämpliga lägen. Aktiviteterna delas sedan 
upp i ”resurser” där material och verktyg kan planeras. Med en sådan tidplan kan man sedan fortsätta 
att upprätta materialplaner etc. Samma PL underströk vikten av att inte frestas av att ta från tiden som 
är avsatt för besiktningar, kompletteringar etc. i slutfasen. Om det är så att man ligger efter i tidplanen 
kommer arbetet att stressas på och därmed ökar risken att fel uppstår. Dessa fel måste åtgärdas innan 
slutbesiktning och därför är den reserverade tiden ännu viktigare att hålla på än om man ligger enligt 
tidplanen. En annan i PL beskrev att det vid utformning av tidplanen diskuteras med erfarna planerare 
och de som ska utföra arbetet. Man granskar ritningar och de som ska göra jobbet/ erfarna planerare 
ser om tiden som är avsatt för ett moment räcker till eller om det behöver förlängas eller kortas ner 
någonstans. Om tidplanen fungerat bra kan den i stora drag återanvändas på nya liknande byggen.  

Vi fick beskrivet att det är viktigt att ha tidplanen på papper för att kunna göra anteckningar och 
ändringar manuellt, när det blir för många ändringar ritas tidplanen om digitalt och en ny att anteckna 
på skrivs ut. 

YA och UE 
”Platschefen gör tidplanen”, vissa upplever sig ha möjlighet att påverka den, andra inte. Några av de 
intervjuade berättade att platschefen oftast frågar om det ser realistiskt ut, andra sade att det bara är 
platschefen som gör arbetet. Vid möten kan man sitta och diskutera kring tidplanen, ”det är där man 
har möjlighet att påverka den”. En av de tillfrågade beskrev att man alltid försöker få till lite reservtid, 
”det känns alltid bättre att kunna bli klar lite tidigare än att behöva stressa”, ”man får resonera sig fram 
och anpassa sig till hur andra kan arbeta”. En beskrev det som hopplöst med tidplaner, men även att 
det är viktigt, ”en övergripande plan räcker långt”. 
 
 
Vem använder sig utav tidplanen?  

PL,YA och UE 
Alla tillfrågade använder sig av tidplanen och några förmedlar den till de som inte kollar själva. 
 
 
Vad används tidplanen till? 

PL 
Tidplanen används som diskussionsunderlag vid möten, för att stämma av hur arbetet fortgår. 
Huvudtidplanen är viktig att ha för att stämma av arbetet vid viktiga hålltider, den bryts ner i flera steg 
för att få en bättre detaljgrad. 
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YA och UE 
Tidplanen används för att stämma av om man ligger i fas eller hindrar någon och för att kunna planera 
in när arbeten kan börja på andra byggen. En av de tillfrågade upplever att tidplanen har tappat sin 
trovärdighet, att den görs om för ofta. Det beskrevs att om tidplanen hålls kan YA klara sig själva, 
”om tidplanen är seriös använder man den som en viktig del av arbetet”, ”är gipsen klar kan målaren 
gå in”. Arbetsledarnas roll blir enklare och man slipper springa fram och tillbaka och ”släcka bränder” 
hela dagarna. Det är viktigt att alla yrkesgrupper är redovisade i planerna, ”vissa glöms ibland bort”. 

 

Är Gantt-tidplanen enkel att förstå? 

PL 
PL är själva med och utformar tidplanen och upplever den som enkel att förstå. PL förmedlar 
tidplanen till gubbarna- pratar om den, men framhåller att det är viktigt att det går att titta på den själv 
om man vill. 

YA och UE 
Majoriteten upplever tidplanen som lätt att förstå. Ibland blir tidplanen för omfattande, ”då orkar man 
inte läsa den”. En av YA beskrev att han förmedlar tidplanen till de som inte förstår den. 

 

Kan LoB vara något att satsa på? Hur upplever du LoB? 

PL 
När LoB planen presenterades för PL kände de flesta igen metoden, men det är inget man har använt 
sig av tidigare. Det nämndes att det är något man skulle vilja arbeta med och sätta sig in i om man får 
resurserna. Den samlade bilden är att man skulle kombinera Ganttplanen med LoB. Det råder skilda 
meningar om hur kombinationen skulle göras, men majoriteten tror att Ganttplanen skulle användas 
för att kommunicera information och att LoB planen skulle användas för att utvärdera metodval vid 
planeringsarbetet. ”Som platschef skulle man kunna ha stor nytta av LoB planeringen”, ”skulle 
förmodligen underlätta arbetet en hel del”. 

De aktiviteter som är viktiga att undersöka extra noga är de aktiviteter som låser utrymmen, ex. 
fallgolv och golv i entréer. Där skulle LoB planeringen eventuellt lättare visa på tänkbara utfall. 

YA och UE 
De flesta tyckte att LoB planen var minst lika lätt att läsa av som Gantt, en tyckte att den var 
krångligare, och tre tyckte att den var lättare att läsa av. Samtliga tror att det skulle vara något att testa 
för PL. En sade att det skulle vara intressant att se hur det fungerar om man sätter dem sida vid sida på 
ett bygge och sedan utvärderar vilken man tycker var bäst. En av de tillfrågade såg inte nyttan i LoB 
planeringen för egen del. 
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7.3 Deltagande observation 
De deltagande observationerna gav en inblick i hur kommunikationen och arbetsmiljön tidigare 
fungerat vid referensprojektet på Skyttevägen 15 i Saltsjöbaden, och hur den förändrats under tiden vi 
var på plats. När vi började arbeta hade Q-gruppen precis börjat hjälpa till med projektet. Första dagen 
fick vi muntlig, skriftlig samt platsvisning över det arbete som vi skulle utföra. Det fungerade väldigt 
bra, och vi behövde inte ställa extra frågor för att komma igång. Arbetsmiljön var inte den bästa när vi 
kom dit. Det första som gjordes av platsledningen från Q-gruppen var att säkerställa att alla 
säkerhetsbrister togs itu med, bristfälliga räcken åtgärdades och säkerhetstavlor sattes upp. 
Infästningsmaterial mm. sorterades upp i ett förråd och bygget blev mer och mer organiserat och 
städat (se figur 20). Vi märkte av en skillnad på arbetsglädje hos alla från det att vi började till dess att 
vi åkte därifrån, en bidragande orsak kan vara den ökade ordningen. Utöver observationerna nyttjades 
även möjligheten att skapa kontakter för att göra längre intervjuer. 
 

 
Figur 20. Bilder från referensprojektet på Skyttevägen. 
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8 Analys 
Utifrån examensarbetets 6 målformuleringar har resultaten från intervjuerna analyserats. För en logisk 
sammanställning av analysen har intervjufrågorna efter relevans grupperats under respektive 
målformulering enligt bilaga 2, analysunderlag. 

 

1. Går det att mäta effekten av bristande kommunikation? 
 

• Hur fungerar kommunikationen rent allmänt på byggarbetsplatsen? Finns det problem med 
kommunikationen? 
Kommunikationen fungerar för det mesta bra på byggarbetsplatserna, något examensarbetet visar 
är att en bristande kommunikation oftast beror på bristande information. YA vill ha ett jämnt 
informationsflöde, får man för mycket information på en gång finns inte en chans att man kommer 
ihåg allt och det upplevs också som mycket stressigt vilket inte är bra för arbetsmiljön. För lite 
information är givetvis inte heller bra med felaktigt utfört jobb eller inget jobb utfört alls som 
tänkbara följder. Ofta finns tyvärr stora brister i bygghandlingar och ibland är det därför kanske 
bättre att göra momentet 70% rätt och 30% fel än att hela bygget stannar upp som en i PL påtalade 
under intervjuerna.  

 
”Enligt undersökningen är brister i planeringsskedet och dåliga projekteringsunderlag de främsta 
orsakerna till dålig kommunikation.” (Svensk Byggtjänst, 2008, s 2). Beställaren har ett stort 
ansvar att se till att rimlig tid finns för de som utför projekteringen. Brister i ritningar och 
beskrivningar leder till problem för de som arbetar med produktionen och i förlängningen även 
förvaltningen och de som brukar byggnaden (Révai, 2012, kap 3). 

Stress leder till att man söker syndabockar (Arbetsmiljöverket, 2014b), och stress är något som 
förekommer när det blir en bristande kommunikation. Att man söker efter syndabockar vid 
bristande kommunikation var även något som framkom under intervjuerna. 
 
Vid intervjuerna kom även vikten av att ha en ordentlig teamkänsla fram. Försvinner teamkänslan 
och det blir en ”vi och dem” känsla fallerar allt vad kommunikation står för. Därför är det viktigt 
att redan i starten av bygget se till att alla får ta plats, något som kan göras genom att låta YA och 
UE deltaga vid möten och planeringsarbeten. Dessa möten bör göras tätare vid starten av bygget. 

• Vem har ansvaret för kommunikationen på byggarbetsplatsen? 
Mycket ansvar läggs på PL, därför är det viktigt att redan i ett tidigt stadium arbeta aktivt för att 
alla ska känna sig delaktiga i projektet och på så sätt få fler att känna ett ansvar. Om alla känner 
delaktighet i och ansvar för projektet ökar viljan att göra ett bra jobb.  

 
• Finns det vanliga problem som uppkommer vid bristande kommunikation? 

Stress var det problem som nämndes först av både PL och YA vilket kan leda till många andra 
problem. Andra problem som nämndes av de intervjuade var missförstånd, irritation och 
frustration samt byggfel.  

Byggbranschen har länge uppmuntrat snabbhet, tyvärr är detta inte alltid bra eftersom det ofta 
leder till många omtag (Sällström & Härngren, 2009, kap 2). Denna önskan om snabbhet är något 
vi tror leder till onödig stress för alla inblandade i byggprocessen, men framförallt för de som 
arbetar i produktionen.  



	   42 

• Vad skulle en effektivare kommunikation i byggproduktionen resultera i? 
Samtliga intervjuade var överens om att en effektivare kommunikation skulle leda till förbättringar 
av arbetsmiljön och en högre kvalitet på slutprodukten. 

En effektivare kommunikation leder till kostnadsbesparingar (Svensk Byggtjänst, 2007), vilket 
några av de intervjuade även nämnde.  

2. Hur vet man att information som förändras verkligen når ut? 
 

• Vem ansvarar för att information går hela vägen fram på byggarbetsplatsen? Hur säkerställer 
man att den man gett information verkligen har förstått? 
PL tog på sig ansvaret för informationen på byggarbetsplatsen, något som bekräftades av YA och 
UE då man anser att den som ger informationen ansvarar för att den går hela vägen fram. Att alla 
intervjuade har erfarenhet av att det blir missförstånd bekräftar bilden att det händer. Det har 
framkommit lite olika tillvägagångssätt för att säkerställa att någon förstått informationen. Genom 
att prata på samma språk, något som framkom vid frågan ”finns det problem med 
kommunikationen?”, be den man gett budskapet återge informationen igen och inte bara nöja sig 
med ett ”ja, jag har förstått”, komplettera den muntliga kommunikationen med bilder och skrift, 
och genom att studera ansiktsuttryck kan man minska risken för missförstånd. 
 
I början av ett projekt är det som viktigast att lägga tid på att vara tydlig och följa upp det man 
informerat om, genom att t.ex. gå ut på plats och se att momentet utförts enligt beskrivning. När 
man arbetat ihop ett tag vet man hur olika individer fungerar och behöver därför inte vara lika 
övertydlig. Att den man pratar med även ställer frågor om något är oklart är viktigt, det är något 
som kan vara speciellt svårt för de utländska arbetare som inte har tolk på plats. 
 

• Hur vet du att det är den senaste ritningen som används ute på bygget? 
Något som ofta förändras är ritningar, därför är en väl fungerande hantering av ritningar viktig. PL 
har alla en klar bild över hur arbetet ska ske. De har lite olika metoder hur de gör arbetet men det 
viktigaste är att det finns en rutin, något som bekräftas av Nordstrand (2008, kap 6). 
 
Efter intervjuer med YA och UE fick vi intrycket att de inte är medvetna om att någon rutin för 
hantering av ritningar finns och därför inte känner något större ansvar för att den senast reviderade 
ritningen används. Att informera och göra alla på bygget delaktiga i att rutinerna för hantering av 
ritningar följs skulle förmodligen göra att rätt ritning i större utsträckning används. Ett annat sätt 
som beskrivits i intervjuerna är att en i PL tilldelas ansvaret för att det hela tiden är den senaste 
ritningen som används. Ny teknik med QR-koder på ritningar finns och skulle förmodligen 
underlätta det administrativa arbetet om det tillämpades i projekten. 
 

• Har du alltid den information som krävs för att du ska kunna arbeta? 
Frågan ställdes för att få en bild av vilken information som saknas för framförallt YA och UE 
eftersom de ofta är sista länken i informationskedjan. En stor del av PLs arbete består av att ta 
fram information som saknas och frågan ställdes därför inte till dem. Ett svar som vi fick var att 
”oftast, men viktigt att verkligheten stämmer med vad som sagts”, ett annat var ”sällan att all 
information finns, man får ofta improvisera fram lösningar”. Svaren ger en bild av att ett bygge 
förändras, och att informationsspridningen och projekteringen inte alltid fungerar. Detta visar att 
det finns ett problem med att information som ändras inte når ända fram. För att få en lösning på 
problemet måste mer tid läggas på en kvalitativ projektering och planering. 
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3. Hur ska information kommuniceras? 
 

• Vilken information anser du ska synas på en byggarbetsplats? Hur görs den synlig? 
För att kunna svara på målformuleringen behövde vi ta reda på vilken information som man är 
mest angelägen att kommunicera. Därför ställdes frågor om vilken information som man upplevde 
som viktig att synas. 

 
Samtliga tog upp säkerhetsinformation som första punkt då frågan ställdes. Att 
säkerhetsinformation är något man vill synliggöra är väldigt positivt eftersom det är väldigt farligt 
att arbeta på en byggarbetsplats, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket (2009, kap 4) anmäls 
flest olyckor inom bygg och anläggning. Det är också en signal om att de som arbetar på byggena 
är medvetna om risken och vill arbeta aktivt för en säker arbetsmiljö. Ritningar och beskrivningar 
är väldigt viktiga för både YA och PL medan intresset för tidplanen är störst hos PL. Hur 
angelägen man är om den informationen speglar nog framförallt hur aktivt man själv jobbar med 
den. Att därför få med YA/UE i större utsträckning i planeringsarbetet skulle antagligen göra att 
intresset för att följa tidplanen ökar, något som bekräftas av Révai (2012, kap 5). 

• På vilket sätt föredrar du att kommunicera information om arbetet som ska utföras? 
(direktkommunikation, mail, SMS, anslagstavla, surfplatta, infomöten) 
En mer direkt fråga om hur man föredrar att kommunicera information ställdes för att få en 
uppfattning om det finns något sätt som upplevs som bättre. 

Direktkommunikation vid mindre byggen, möten vid information till större grupper. Att skicka 
SMS upplevs som positivt både från PL och YA eftersom man har något skriftligt att falla tillbaka 
på. Bättre är att kommunicera direkt och säkra upp informationen skriftligt. Att kommunicera 
direkt, skriftligt och med bilder torde vara det bästa sättet att kommunicera vad gäller större 
ändringar.  

• Hur fungerar kommunikationen med de som inte kan svenska? 
En frågeställning som kändes naturlig var hur kommunikationen med de som inte kan svenska 
fungerar, eftersom informationen översätts från ett språk till ett annat och risken finns att den 
förvrängs. Frågan gav svar på hur situationen upplevs idag. 

Den samlade bilden är att det är svårt att kommunicera med de som inte kan svenska. Dåliga 
språkkunskaper gör att det är viktigt med tolk på byggarbetsplatsen för att i så stor mån som 
möjligt undvika missförstånd. Även om det skrivs in i kontrakt att tolk ska vara på plats hela tiden 
är det inte så i verkligheten, vilket är något som man bör följa upp bättre. Även här tog de 
intervjuade upp säkerhetsaspekter, det är viktigt att de som arbetar på byggarbetsplatsen förstår 
säkerhetssignaler och aktivt arbetar för en säker arbetsmiljö. 

• Hur fungerar erfarenhetsåterföringen? 
Erfarenhetsåterföringen borde vara en av de viktigaste informationskällorna för lyckade byggen. 
Vi får en bild av att erfarenhetsåterföringen inte görs utefter någon given mall även fast rutiner 
finns, det verkar som att det är individuellt från person till person. Om erfarenhetsåterföringen 
utförs på olika sätt blir det svårt att jämföra resultaten. Känslan är att erfarenhetsåterföringen 
endast görs för egen del med risk att misstag görs om av kollegor. Möjligtvis är det brist på tid 
som gör att erfarenhetsåterföringen inte fungerar som den borde? Att i slutet av ett bygge ta upp 
bra och dåliga erfarenheter är bra, men inte tillräckligt- mycket information riskeras gå till spillo 
då minnet är kort. Att under hela byggets gång följa upp och anteckna det som upplevs som bra 
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och dåligt för att sedan förmedla till sina kollegor är troligtvis det bästa sättet att tillvarataga 
erfarenheterna. Får man även med hur de som arbetat på byggarbetsplatsen har mått ges en 
komplett bild som sedan kan samlas i en projektbank och användas till framtida projekt, detta var 
förslag som framkom under intervjuerna.  
 

4. Hur upplevs ny teknik? 
 

• Hur upplever du ny teknik, ex. surfplattor, har du andra idéer på ny teknik som kan vara 
användbar på byggarbetsplatsen? 
Majoriteten av de intervjuade tycker om och intresserar sig för ny teknik. De intervjuade tror att 
man på platskontoren har mer nytta av tekniken än ute på bygget. Trots detta upplever vi att den 
största förändringen gällande ny teknik har ägt rum ute på byggarbetsplatsen. Flertalet intervjuade 
YA använder sig utav telefonen för att ta bilder, tidrapportera, ta emot mail och läsa ritningar. På 
platskontoren har tillgång till datorer funnits en längre tid, men den senaste tekniken har inte 
riktigt hittat dit ännu. Visst har även PL tillgång till smarta telefoner i arbetet, men de funktionerna 
telefonen fyller har redan tidigare funnits i och med datorerna. Teknik som skulle underlätta för 
PL är densamma som återfinns i moderna konferensrum. Exempelvis skulle smartboards kunna 
effektivisera möten och protokollskrivning, surfplattor skulle underlätta hantering av ritningar 
utanför byggboden för framförallt arbetsledare. Det bekräftas av de intervjuade att det hos 
arbetsledarna finns ett större behov av surfplattor för hantering av ritningar då man arbetar med 
flera ritningar samtidigt. Att direkt ute på bygget kunna ta fram vilken ritning som helst istället för 
att bläddra bland ritningar på kontoret skulle spara tid. För en enskild snickare ute på bygget 
behövs oftast bara en eller ett fåtal ritningar i taget och då är pappersritningar kanske att föredra 
framför en surfplatta. Om ett försök görs på ett bygge skulle man inte behöva gissa sig till en 
eventuell nytta, man skulle veta. 

5. Hur får man alla att känna sig delaktiga? 
 

• Hur får man alla att känna sig delaktiga på bygget? 
En ökad kommunikation var något som nämndes under intervjuerna, det framkom att PL ibland 
kan bli för isolerade på kontoret och därför missar det viktiga småpratet som hjälper till att bilda 
en gemenskap. Att arbeta som ett team var något som majoriteten av de intervjuade tog upp, 
chefsrollerna accepteras men det är viktigt att allas arbete blir värt lika mycket. Om platschefen 
kan plocka skräp på byggarbetsplatsen stärks teamkänslan och gränser suddas ut, ”det är inte kul 
med översittare” som en av de intervjuade YA nämnde. Att låta de som ska utföra arbetet 
medverka i planeringen av tid och utförande är något som stärker delaktigheten. Användning utav 
tolk för de som är döva eller inte kan svenska är också väldigt viktigt för att få med sig alla, här får 
man inte låta ekonomin styra. 
 
Alla vill bidra till slutprodukten, det är därför viktigt att lära känna de man arbetar med och ge 
lämpliga arbetsuppgifter till de som har problem med rygg, axlar etc. En av YA vittnade om att 
lärlingar inte alltid fått de arbetsuppgifter de borde ha fått, en viss kultur har funnits att de ska 
skolas in innan de får vara med ”på riktigt”, något som YA upplever är på väg att ändras med 
nytänkande arbetsledare. 
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• Tas det hänsyn till den psykosociala arbetsmiljön vid exempelvis arbetsberedningar och 

skyddsronder? 
Majoriteten av YA berättade att det inte tas någon hänsyn till den psykosociala arbetsmiljön. PL 
beskrev att det indirekt tas hänsyn till den, något vi håller med om. Men vi tror ändå att det finns 
en bristande kunskap om vilka faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Om man 
medvetandegör dessa faktorer och lyfter de till samma prioriteringsgrad som säkerhetsfrågorna, 
har man kommit långt och YAs bild skulle förmodligen ändras. 
 
Vid de riskanalyser som regelbundet görs under byggets gång måste även hänsyn tas till den 
psykosociala arbetsmiljön (Sällström & Härngren, 2009, kap 7). 

 
• Vill du ha bättre överblick över arbetet på byggarbetsplatsen än vad du brukar ha? 

Frågor om aktiviteter på bygget ställdes för att ge oss en bild om hur stor del av bygget man är 
intresserad av för att känna sig delaktig. Frågan ställdes till YA och majoriteten var nöjd med hur 
det är idag, något som förklaras av analysen nedan. 
 

• Hur får du överblick om vad som händer på byggarbetsplatsen? 
Eftersom YA hela tiden rör sig ute på byggarbetsplatsen får de per automatik en god överblick om 
vad som händer. YA är inte lika intresserade av att se helheten på bygget som PL är, det viktigaste 
är vad som påverkar närmast för att kunna samordna transporter och arbeten. PL har som uppgift 
att samordna alla arbeten på arbetsplatsen och försöker röra sig ute på byggarbetsplatsen så 
mycket som möjligt för att få en överblick. Då mycket av arbetet för PL görs inne på kontoret blir 
de något isolerade och måste använda sig av andra verktyg än den mer direkta att vara ute, därför 
är möten viktiga att få den informationen som behövs. En av PL beskrev en metod med färgade 
magneter som placerades på en ritning över bygget för att se var YA och UE är, här skulle LoB 
planering eventuellt kunna ersätta metoden eftersom även läget är redovisat i planen.  
 

6. Hur upplevs LoB? 
 

• Vilka gör tidplanen? Hur brukar den göras? 
”Det gäller att få med sig alla medverkande i planeringen, då blir intresset från deras sida också 
större att följa upprättade planer.” (Révai, 2012, s 269). 
 
Under intervjuerna framkom att tidplaneringen görs i första hand av platschefen, helst i samarbete 
med berörda YA. Detta är bra eftersom fler blir delaktiga och planen förmodligen bättre. Om en 
tidplan fungerat bra kan den återanvändas i andra liknande byggen. Under intervjuerna beskrevs 
att allt mindre tid ges till produktionen och att tidplanen därför kan bli bristfällig, något som 
bekräftas av litteraturstudien. 
 

• Vem använder sig utav tidplanen?  
Alla intervjuade använder sig utav tidplanen, detta bekräftar att det är ett viktigt verktyg i 
produktionen. Tidplanen har därför en central roll och en effektivisering skulle förmodligen ge 
märkbara resultat. 
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• Vad används tidplanen till? 

Tidplanen används som diskussionsunderlag vid möten och för avstämning av tider, en av de 
intervjuade YA beskrev att tidplanen tappar trovärdighet då den görs om ofta. Om tidplanen 
saknar trovärdighet är det inget bra verktyg längre. Om man tidigare kan upptäcka händelser som 
behöver korrigeras skulle planen inte behöva göras om lika ofta. 
 

• Är Gantt-tidplanen enkel att förstå? 
Ganttplanen upplevs av de flesta som enkel att förstå. Detta är bra, om det är smidigt att läsa av 
tidplanen är sannolikheten större att den används. Planen upplevs som svår om den blir för 
omfattande med många aktiviteter redovisade på samma utskrift. När aktiviteterna blir många är 
det därför kanske bättre att använda sig utav LoB för att förmedla informationen. 
 

• Kan LoB vara något att satsa på? Hur upplever du LoB? 
Ett stort intresse bland de intervjuade fanns då vi visade LoB planen, majoriteten hade lätt att läsa 
av den trots att de flesta aldrig sett en sådan tidigare. Många i PL trodde att LoB planen skulle 
vara krånglig för YA/UE att läsa av, vår undersökning visar på motsatsen. Efter en kort 
introduktion förstod samtliga intervjuade hur man läser av tidplanen. 
  
Den största nyttan av LoB sågs för PL där den skulle användas som ett verktyg parallellt med 
Ganttplanen. Det här visar på att ett försök med LoB och Gantt sida vid sida på ett bygge skulle 
uppskattas av såväl PL som YA och UE. Då man kan arbeta med både Gantt och LoB sida vid 
sida i de flesta programvaror, kan de som är bekanta med planeringsarbetet snabbt bilda sig en 
egen uppfattning om eventuella fördelar med LoB i ett försök. Vid ett senare tillfälle skulle man 
kunna göra ytterligare försök och bara planera med LoB.  
 
Vi anser att de största fördelarna med LoB jämfört med Gantt visar sig när tidplanerna blir 
omfattande med en hög detaljgrad och med många återkommande aktiviteter. Detaljerade planer i 
Gantt blir väldigt stora och det kan då bli svårt att se avvikelser i planeringen, särskilt om man inte 
varit närvarande vid arbetet med planen. Detaljerade planer i LoB får plats på en betydligt mindre 
yta än Gantt och det är lättare att se avvikelser i planeringen även om man ej deltagit vid 
framtagningen. Vår uppfattning är att det med LoB går betydligt snabbare att hitta avvikelser än 
med Gantt, och att man därför i större utsträckning kan ägna tiden åt att lösa dessa istället för att 
försöka identifiera dem (se exempel från kapitel 6.2). 
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9 Slutsatser 
Med analysen gjord följer kapitlet med slutsatser. Slutsatserna presenteras med examensarbetets 6 
målformuleringar. 
 
 
1. Går det att mäta effekten av bristande kommunikation? 

Bristande kommunikation leder till stress, byggfel, dålig arbetsmiljö, irritation och även en väl 
genomarbetad planering fallerar. Brister i kommunikationen beror ofta på brister i informationen, det 
är därför mycket viktigt att PL informerar YA och UE att information saknas för beslut om så är fallet. 
Ytterligare en risk med bristande kommunikation är att en ”vi och dem” känsla kan bildas på 
byggarbetsplatsen. 

Det finns ett samband mellan en bra arbetsmiljö, en fungerande planering och en god kommunikation. 
För det mesta kan man se om ett bygge går bra eller dåligt bara genom att studera hur stökigt det är på 
byggarbetsplatsen. Är det rent och snyggt fungerar bygget oftast väldigt bra med en god 
kommunikation, planering och gemenskap på arbetsplatsen. Det leder i sin tur till en hög kvalitet, 
mindre stress och bra ekonomi för projektet som helhet. 

2. Hur vet man att information som förändras verkligen når ut? 

Det finns ingen vattentät metod, däremot kan man öka sannolikheten att informationen når ut. 
Examensarbetet visar på följande: 

• PL har ett väldigt stort ansvar för att informationen som förändras når ut. Information får inte 
stanna på vägen utan ska gå direkt, helst utan mellanled till den som behöver informationen. Det 
är bra att ha som vana att mottagaren alltid ger verbal feedback på budskapet vid kritiska 
arbetsmoment, särskilt viktigt vid kommunikation med de som inte kan svenska då budskapet lätt 
annars kan feltolkas om bara minspel används. Detta ställer krav på användning av tolk om 
engelskan inte räcker till. 

• Vid hantering av ritningar finns det förbättringsmöjligheter, PL måste informera YA och UE om 
de rutiner som ska tillämpas på det aktuella bygget då många inte vet att rutinerna finns. 
 

3. Hur ska information kommuniceras? 
 

Beroende på vilken information som ska kommuniceras bör det göras på olika sätt, helst genom en 
kombination av flera kommunikationsmedel om det är möjligt. 
 
• Säkerhetsinformation ska framförallt synliggöras, man ska utan att behöva fråga se informationen 

och förstå den direkt när man kommer in på bygget. Är bygget flerspråkigt är det önskvärt att 
informationen även är översatt. 

• Information om arbeten som ska utföras ska kommuniceras direkt muntligt, helst kompletteras 
skriftligt för att undvika diskussioner kring utförandet och ansvarsfördelningen. För att samordna 
olika arbeten är samordningsmöten det bästa, tidplanen är också ett alternativ under förutsättning 
att den är aktuell och alla yrkesgrupper är redovisade. 

• Tolk måste finnas på byggarbetsplatsen hela tiden om engelskan inte räcker till. 
• Erfarenhetsåterföring bör kommuniceras direkt efter ett kritiskt moment är utfört och 

dokumenteras för att säkerställa att inget väsentligt glöms bort. 
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4. Hur upplevs ny teknik? 

Intresse för ny teknik finns hos PL, YA och UE. Det kan vara bekvämt att arbeta med gamla metoder, 
men ny beprövad teknik finns och borde testas i produktionen. Ett första steg skulle vara att 
modernisera platskontoren. 

5. Hur får man alla att känna sig delaktiga? 

Vikten av att kommunicera är än en gång framgångsreceptet, genom en väl fungerande 
kommunikation skapas ett team. För att alla ska förstå varandra måste tolk finnas på plats hela tiden då 
det inte finns annat alternativ.  

Att låta YA och UE medverka i planeringen av tid och arbetsutförande skapar en delaktighet. 

Frågor om den psykosociala arbetsmiljön bör lyftas till en ny nivå för att utveckla byggarbetsplatserna, 
något som branschen har möjlighet att förbättra. 

6. Hur upplevs LoB? 

LoB planering upplevs som något intressant som PL, YA och UE vill testa. Man ser fördelar med 
planeringssystemet, men för att utvärdera om det är något att satsa på som ett komplement eller 
ersättare till Ganttplanering måste ett försök göras på företaget. 
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10 Rekommendationer 
 

10.1 Företaget 
Då intervjufrågorna har varit ställda för att få en allmän bild av hur det ser ut i byggbranschen speglar 
de därför inte nödvändigtvis situationen hos Q-gruppens byggarbetsplatser. Vi vill ändå passa på att ge 
följande rekommendationer till företaget. 
 
• Gör ett försök med att använda LoB parallellt med Gantt vid tidplaneringen, det finns intresse för 

planeringsmetoden i företaget. 
• Informera YA och UE om de rutiner som finns för hanteringen av ritningar på 

byggarbetsplatserna. 
• Lyft tydligare fram frågan om den psykosociala arbetsmiljön i de bedömningar som görs gällande 

arbetsmiljön. 
 
 

10.2 Vidare studier 
Examensarbetet har fokuserat på att hitta svar på målformuleringarna ute i produktionen. Om man 
lyfter frågorna och istället ser till helheten i byggprocessen, kan varje målformulering resultera i ett 
enskilt examensarbete. 

• Går det att mäta effekten av bristande kommunikation? 
• Hur vet man att information som förändras verkligen når ut? 
• Hur ska information kommuniceras? 
• Hur upplevs ny teknik? 
• Hur får man alla att känna sig delaktiga? 
• Hur upplevs LoB? 
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Bilagor 
	  

INTERVJUGUIDE+
+
Namn%
Befattning%
Tidigare%erfarenheter%
År%i%branschen%
+
+
Kommunikation+
1. Vilken information anser du ska synas på en byggarbetsplats? Hur görs den synlig? 
2. På vilket sätt föredrar du att kommunicera information om arbetet som ska utföras? 

(direktkommunikation, mail, SMS, anslagstavla, surfplatta, infomöten) 
3. Hur får du överblick om vad som händer på byggarbetsplatsen? 
4. Vem ansvarar för att information går hela vägen fram på byggarbetsplatsen? Hur 

säkerställer man att den man gett information verkligen har förstått? 
5. Vem har ansvaret för kommunikationen på byggarbetsplatsen? 
6. Hur fungerar kommunikationen med de som inte kan svenska? 
7. Hur fungerar kommunikationen rent allmänt på byggarbetsplatsen? Finns det problem med 

kommunikationen? 
8. Finns det vanliga problem som uppkommer vid bristande kommunikation?  
9. Vad skulle en effektivare kommunikation i byggproduktionen resultera i? 
10. Hur får man alla att känna sig delaktiga på bygget? 
11. Hur fungerar erfarenhetsåterföringen? 
12. Tas det hänsyn till den psykosociala arbetsmiljön vid exempelvis arbetsberedningar och 

skyddsronder? 
13. Hur vet du att det är den senaste ritningen som används ute på bygget? 
14. Hur upplever du ny teknik, ex. surfplattor, har du andra idéer på ny teknik som kan vara 

användbar på byggarbetsplatsen? 
%

%
%
%
Planering+
1. Vilka gör tidplanen? Hur brukar den göras? 
2. Vem använder sig utav tidplanen?  
3. Vad används tidplanen till? 
4. Är Gantt-tidplanen enkel att förstå? 
5. Kan LoB vara något att satsa på? Hur upplever du LoB? 

%
%
%
%
YA+och+UE+
1. Har du alltid den information som krävs för att du ska kunna arbeta? 
2. Vill du ha bättre överblick över arbetet på byggarbetsplatsen än vad du brukar ha? 
  

Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 


