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Sammanfattning 

Studien - Vad undersöks?  

I examensarbetet undersöks vilka problem det finns i fallföretagets arbete med och hantering 

av APD-planer under produktionen som leder till fel, brister och slöseri. Vidare undersöks 

varför dessa problem uppstår. Avslutningsvis redovisar studien de nödvändiga förändringar 

som måste ske inom fallföretaget för att förbättra verksamhetens nuvarande arbetet med och 

hantering av APD-planer.  Studien avgränsar sig inom husbyggnadsteknik och behandla endast 

byggprojekt. 

Syfte – Varför? 

Syftet med studien är att ge fallföretaget en bättre insyn i vart och i vilken omfattning aktuella 

problem förekommer samt hur fallföretagets anställda upplever dessa.  

 

Metodval – Hur utfördes studien? 

Undersökningar i studien utförs med hjälp av frågeformulär, enkäter, intervjuer, litteraturstudier 

i området samt observationer på arbetsplatser. I arbetet utfördes tre observationer. 

Frågeformulär samt enkäten skickades ut inom verksamheten till en utvald grupp (arbetsledare, 

platschefer, VDC-ingenjör m.fl.). Totalt antal respondenter som deltog i frågeformuläret var 

nio personer.  Totalt antal deltagande respondenter i enkäten var tretton personer.  

I examensarbetet utfördes sammanlagd fem intervjuer, intervjuerna spelades in och tog mellan 

20 till 50 minuter.  

Utöver det utfördes tre platsbesök vid tre olika stora byggprojekt där arbetet med APD-planen 

undersöktes. Till varje platsbesök kopplades också en intervju med arbetsledningen på plats, 

undersökningarna avslutades med en rundgång på respektive byggarbetsplats. 

Resultat – Vad kom studien fram till? 

De tre största orsakerna som leder till fel, brister och slöseri hos fallföretaget i arbetet med och 

hantering av APD-planer under produktionen är: 

1. Ofullständiga APD-planer 

2. Dålig uppdatering av befintliga APD-planer 

3. Bristande användningen av APD-planen under produktionen 

De tre största anledningarna till att dessa problem uppstår är:  

1. Okunskap 

2. Tidspress & stress 

3. Ostrukturerade arbetsmetoder 
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För att minimera problemen som uppstår i arbetet med och hanteringen av APD-planer så bör 

följande förändringar träda i kraft:  

• APD-planens betydelse måste höjas och lyftas inom företaget.  

• Det krävs en bättre förståelse inom området, utbildning samt kurser bör införas. (Det 

finns ett stort intresse) 

• Den befintliga informationen om APD-planer på företagets intranät måste uppdateras, 

den är i nuläget för dåligt. 

• Dokumentation och erfarenhetsåterföring samt arbetet med APD-planen under 

produktionen bör göras obligatoriskt. 

• Fallföretaget borde utföra mer djupgående undersökningar i ämnesområdet för att lyfta 

fram potentialen med APD-planering. 

• Verksamheten måste lägga mer fokus på grundläggande problem och sluta med att 

enskilt fokusera på den tekniska utvecklingen i området. 

• Grundinställningen ”det måste gå fort” måste förändras.  
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Abstract 

Thesis – What is being investigated?  

The thesis work examines the obstacles that exist in the case company's work with and 

management of construction site plans during production that lead to errors, shortcomings and 

waste. Furthermore, why these obstacles arise. In conclusion, the study presents the necessary 

changes that must take place within the fall company to improve the current work of the 

operations and management of construction site plans. 

The study delimits itself within housing construction technology and only processes house 

construction projects. 

Purpose – Why was the study conducted? 

The purpose of this thesis is to give the case company a better insight into the extent to which 

current problems occur and how the company's employees experience these. 

Method selection - How was the study performed? 

Studies in the thesis are carried out with the help of questionnaires, interviews, literature studies 

in the area and observations at workplaces. In the work, three observations are carried out on 

three different projects of varying size and scope. 

Questionnaires were sent out within the business to a selected group (supervisor, site managers, 

virtual design and construction engineers, etc.). The total number of respondents who 

participated in the first questionnaire was nine. The total number of respondents in the second 

questionnaire was 13. 

In the thesis work, a total of five interviews were performed, the interviews were recorded and 

took between 20 and 50 minutes. In addition to this, three site visits were carried out where the 

work on the construction site plan was examined. An interview with the work management was 

also connected to each site visit, the examinations were concluded with a roundabout at the 

respective construction site. 

Results - What did the study come up with? 

The three biggest causes that lead to errors, deficiencies and waste of the fall company in the 

work with and management of construction site plans during production are: 

1. Incomplete construction site plans 

2. Poor update of existing construction site plans 

3. Lack of use of the construction site plan during production 

The three main reasons why these errors occur are: 

1. Lack of knowledge 

2. Time pressure & stress 

3. Unstructured working methods 
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In order to minimize these problems, the following changes should take effect: 

• The importance of the construction site plans must be raised within the company. 

• A better understanding of the area is required, education and courses should be introduced.  

• The existing information on construction site plans on the company's intranet must be 

updated, it is currently too bad. 

• Documentation and experience feedback and work with construction site plans during 

production should be made compulsory. 

• The case company should carry out more in-depth investigations in the subject area to 

highlight the potential of construction site planning. 

• The development team must focus more on basic problems instead of only focusing on the 

technical development in the area 

• The default way of thinking “it must go fast” must change.  
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Förord 

 

Det här examensarbetet skrevs under våren och sommaren 2019 och är den avslutande delen på 

högskoleingenjörsutbildningen i byggnadsteknik med inriktning husbyggnadsteknik vid 

Karlstads Universitet. Idén till examensarbetet grundade sig på flera tidigare idéer i samma 

område som i sin tur grundade sig på ett tidigare intresse av författaren i området.  

Jag vill lämna ett stort personligt tack till företaget Veidekke som visade sitt intresse och 

engagemang i arbetet och som välkommande mig med öppna armar. Ett mycket stort tack till 

min handledare på företaget Jakob Haggärde som gav råd och hjälp under de krångligaste 

tiderna. 

Fortsättningsvis vill jag tacka alla respondenter som tog sin tid och deltog i diverse 

undersökningsmetoder, utan er hade arbetet inte varit möjligt. Tack till Håkan Haglund samt 

Emil Augustsson på Veidekke som bland annat arbetar med APD-planering och aktivt visade 

ett intresse i arbetet.  

Avslutningsvis vill jag tacka mina lärare på programmet för tre fantastiska utbildningsår samt 

sitt personliga intresse och engagemang till alla studenter.  

Speciellt tack till mina två handledare på universitetet Asaad Almssad och Mikael Götlind som 

fanns till hjälp under arbetets gång.  
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till studien och redogör studiens syfte, mål och 

problemformulering. Ytterligare presenteras studiens avgränsningar och disposition.    

Rapporten skrivs på 22,5 hp som ett obligatoriskt moment i högskoleingenjörsutbildningen 

inom byggteknik, inriktning husbyggnadsteknik -180 högskolepoäng på Karlstads Universitet. 

Detta examensarbete genomförs tillsammans med Veidekke Sverige AB i Karlstad sydväst 

regionen. 

1.1. Introduktion 

Byggprojekt är omfattande och komplicerade projekt med syftet att tillverka en byggnad eller 

en anläggning. En väsentlig del som ingår i ett byggprojekt är genomförandet av ett byggobjekt 

som också kallas för byggnadsverk. (Révai 2012).  

Uppförandet av ett byggnadsverk är en mycket komplex process som kräver att många olika 

aktiviteter samspelar och arbeta ihop. För att utföra byggprocessen på ett effektivt sätt och 

leverera ett önskvärt produktionsresultat anser Révai (2012) att en väl genomtänkt och 

strukturerad planering är mycket viktigt. Vidare anser Révai att planeringen dessutom är det 

effektivaste sättet för en entreprenör att lyckas med en produktion och skapa goda möjligheter 

till det.   Trots vikten i att planera ordentligt och i god tid så framgår det tydligt att 

planeringsnivån ur ett helhetsperspektiv är alldeles för lågt inom byggbranschen. Många projekt 

blir försenade, spräcker angiven tidsram och överskrider ekonomiska ramar (Révai 2012).  

Att byggprojekt överskrider ekonomiska ramar beror på flera anledningar men en orsak som 

bidrar till en ekonomisk förlust är slöseri. I studien Slöseri i byggprojekt; Behov av förändrat 

synsätt utförd av Josephson & Saukkoriipi (2005) konstaterades att slöseri på byggarbetsplatsen 

är väsentligt mycket högre än på andra arbetsplatser. I studien uppskattas att slöseri motsvarar 

30-35% av ett projekts totala produktionskostnad.  Med slöseri avser studien aktiviteter som 

förbrukar resurser i någon form men inte skapar något värde (Josephson & Saukkoriipi 2005). 

Detta är ett tydligt tecken på att det finns en stor potential till förbättring inom byggbranschen.  

Under sin utbildning ansåg författaren att det fanns flera områden inom branschen som har en 

stor potential till förbättring och därmed behöver undersökas. Ett speciellt område som fångade 

författarens intresse var arbetet med och utformningen av APD-planer 

(arbetsplatsdispositionsplaner). Trots att APD-planen ansågs som ett mycket viktigt 

planeringsverktyg inom branschen och föreläsaren listade flera exempel på hur en väl 

genomarbetad APD-plan minskar slöseri på byggarbetsplatsen, så fanns det många oklarheter. 

Alla APD-planer som redovisades under kursens gång såg annorlunda ut och varierade i 

detaljeringsgrad samt utseende. Det fanns knappast några likheter mellan planerna och det 

framgick ingen tydlig struktur i hur byggföretag utformar och arbetar med en APD-plan.  
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Efter kontakt med branschen och överskådliga litteraturstudier i ämnesområdet insåg studenten 

att det fanns ett intresse i att utveckla och undersöka arbetet med APD-planer, hur det kunde 

effektiviseras och anpassas till sina företag. I samband med studentens eget intresse av ämnet 

samt ett personligt intresse av planering och effektivisering bestämde sig studenten att arbeta 

med effektivisering av APD-planer. Härmed skapade sig grundtanken om att effektivisera 

APD-planer i arbetet.  

Effektivisering av befintliga processer är en nyckelfråga inom byggbranschen som påverka 

byggföretag likvärdigt eftersom allt slöseri i slutändan på ett eller annat sätt belastar beställarens 

plånbok (Josephson & Saukkoriipi 2005).  

Trots att effektiviseringen av befintliga processer är viktigt är det ännu viktigare att kartlägga 

de problem som leder till fel, brister och slöseri. Kartläggningen av befintliga problem är det 

första steget som måste tas för att åstadkomma en effektivisering och är därmed också temat i 

detta examensarbete.  

Arbetet skrivs ihop med företaget Veidekke Sverige Entreprenad AB och fokuserar sig enskilt 

på företagets arbete med APD-planer. 
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1.2. Syfte och målsättning   

Syftet med arbetet är att ge fallföretaget en bättre insyn i vart och i vilken omfattning aktuella 

problem förekommer i arbetet med och hantering av APD-planer samt hur företagets anställda 

upplever dessa.  

Målet i arbetet är att kartlägga samt analysera de problem som i nuläget förekommer inom 

fallföretaget i arbetet med och hantering av APD-planer, samt att redovisar vilka förändringar 

som behöver träder i kraft så att arbetet och hantering av APD-planer inom företaget kan 

effektiviseras. 

1.3. Problemformulering  

En APD-plan är ett viktigt planerings- och styrnings verktyg som omfattar arbetsplatsens 

disposition och ska vara till hjälp till yrkesarbetare på arbetsplatsen.  Rapporten behandlar 

följande frågor gällande arbetet med APD.  

• Vilka problem finns idag hos fallföretaget i arbetet med och hantering av APD-planer som 

leder till fel, brister och slöseri under produktionen? 

 

• Varför uppstår dessa APD-plan relaterade problem och slöserier? 

 

• Vilka förändringar i arbetet med och hantering av APD-planer är nödvändiga inom 

fallföretaget för att åstadkomma en förbättring i framtiden?  

 

 

1.4. Uppdragsgivare  

Examensarbete utförs med Veidekke Sverige AB. Veidekke är ett skandinaviskt bygg- och 

fastighetsföretag med huvudkontor i Oslo. I Sverige representeras Veidekke av Veidekke 

Sverige AB som är ett entreprenörsföretag. Företaget håller på att expandera och strävar alltid 

efter nya effektiva lösningar för en bättre och säkrare arbetsmiljö. I examensarbetet kommer 

Veidekke Sverige AB refereras till fallföretaget. Från fallföretagets sida hoppade Jakob 

Haggärde in som handledare till arbetet.  

1.5. Avgränsningar 

Undersökningar som intervjuer, enkäter, frågeformulär och platsbesök utförs enbart inom 

fallföretaget. Examensarbetet fokuserar på APD-planer inom husbyggnadsprojekt under 

förberedelse- och genomförandeprocessen. Väg- och anläggningsprojekt kommer inte att 

undersökas.  
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För att hinna i mål inom angiven tidsram och inte överbelasta arbetet kommer rapporten endast 

fördjupa sig inom ett fåtal problem som konstaterats finnas inom fallföretaget. Alla resultat 

redovisas i bilagorna.      

1.6. Val av metod  

Examensarbetet utförs med hjälp av frågeformulär, enkäter, intervjuer, litteraturstudier i 

området och observationer (platsbesök). I arbetet utförs tre observationer på tre olika projekt 

med varierande storlek och omfattning.  
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2. Bakgrund/teori 

I detta kapitel presenteras förutsättningar och en generell bakgrund för studien, samt den 

teoretiska referensramen studier förhåller sig till. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren 

insikt i begrepp och teorier som används inom byggbranschen eller på en byggarbetsplats. 

 

2.1. Arbetsplatsens organisation  

För att förstår hur en arbetsplats fungerar, samarbetar och utvecklas så är det viktigt att förstå 

själva organisationen på plats och dess omfattning. Det är av stor vikt att alla på arbetsplatsen 

vet vilken roll de har i produktionsprocessen och vad deras respektive uppgifter är. 

Som Révai (2012) skriver i boken byggstyrning förutsätter en väl fungerade byggproduktion 

en bra organisation på och omkring bygget. Ute på arbetsplatsen så finns det huvudsakligen två 

arbetskategorier, arbetsledning och arbetare. Men dessa kompletteras av andra yrkesroller på 

plats, ett sådan exempel är enligt Révai stabsfunktioner hos entreprenören som ska hjälpa till 

att få en smidig produktion (Révai 2012).  

Enligt Hansson m.fl. (2017) så består arbetsledningen på svenska byggarbetsplatser generellt 

sett av befattningarna platschef/produktionschef och arbetsledare.  Ledning på 

byggarbetsplatsen är väldigt viktigt för att säkerställa en god kvalité och håller sig inom angivna 

ramar med en god arbetsmiljö. Enligt Hansson m.fl (2017) så är platschefen/produktionschefen 

ansvarig för produktionen på byggarbetsplatsen. Som stöd till platschefen finns tillgängliga 

arbetsledare som ska hjälpa platschefen med hens uppgifter. Den avgörande skillnaden mellan 

platschef och arbetsledare är att arbetsledaren jobbar med produktionsrelaterade uppgifter och 

yrkesarbetarna på plats. En bra egenskap för en arbetsledare är att behärska en god 

kommunikation och koordinationsförmåga (Hansson m.fl. 2017).  I boken Byggstyrning skriver 

Révai att en arbetsledare skall organiserar, leder och följa upp arbetet. Fortsättningsvis skriver 

han att det är nödvändigt att arbetsledaren har utarbetade rutiner för handläggning av:  

• Planering och uppföljning av produktionen, med hjälp av utarbetade rutiner för 

handläggningen av:  

1. Upphandlingen av varor och tjänster 

2. Samordning av underentreprenörer 

3. Handläggning av kvalitets- och miljöfrågor 

4. Administrativa rutiner, som exempelvis hantering av fakturor och löner 

5. Bevakning av ÄTA-arbeten (ändrings- och tilläggsarbeten) 

Platschefen/produktionschefen är den ytterstansvariga på arbetsplatsen och ska se till att 

projektmålet uppfylls (Hansson m.fl. 2017). Enligt Hansson m.fl. (2017) så omfattar 

platschefens/produktionschefens arbetsuppgifter relaterade till:  
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• Teknik • Kvalitets- och miljöarbeten. 

• Avtal   • Planering 

• Ledarskap • Materialinköp 

• Ekonomi     • Möten med beställare 

• Dokumentation • Arbetsmiljö 

 

Viktigt att lägga märke till är att ovan angivna punkter är en grov sammanfattning, rollen som 

platschef innebär ett stort ansvar och det ingår mycket arbetet med många föreskrifter och krav 

att förhålla sig till. För mer detaljerade exempel och förklaringar angående platschefens 

arbetsuppgifter hänvisas till boken Byggledning Produktion (Hansson m.fl. 2017). De roller 

som finns i ett byggprojekt redovisas i nedanstående figur.  

 

Figur 1. Rollfördelning & ledning i byggprojekt.  

Utformningen av arbetsplatsen organisation och omfattning är beroende av flera faktorer, enligt 

Révai (2012) så är organisationens utformning och omfattning beroende av:  

▪ Byggets storlek 

▪ Byggets typ  

▪ Byggets svårighetsgrad  

▪ Produktionstiden 

KMA = kvalitets, miljöansvarig och 

arbetsmiljöansvarig. 
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▪ Geografiskt läge 

▪ Tillgängliga resurser 

▪ Företagets policy när det gäller organisationsfrågor 

▪ Beställarens krav, exempelvis på särskild installationssamordnare 

Själva planeringen av organisationen resulterar i en organisationsplan som skall tydligt 

redogöra vem som är ansvarig för vad. Då missförstånd och oklarheter angående 

ansvarsområden kan leda till stora konsekvenser. Ett företag måste se till att det finns tydliga 

rutiner samt principer vid arbetet med organisationsplanen (Révai 2012).  

”Det är av mycket stor betydelse att människor som ska samarbeta i ett projekt från början har 

en klar uppfattning om sina respektive roller i organisationen” (Révai 2012. S.105). 

Révai (2012) menar dessutom att organisationsplaneringen bör fastställs i god tid före byggstart 

och att betydelsen av planeringen ökar desto större byggprojektet är. 

Vidare skriver Révai (2012) att ett effektivt planeringsarbete är beroende av att 

planeringsorganisationen förhåller sig till fem punkter: 

• En person utses som är ansvarig för planeringen 

• Planeringen handläggs av därtill lämpliga personer 

• De som planerar har utbildning och erfarenhet av det arbete man står inför 

• De som planerar får en ställning som möjliggör att planeringens idéer förverkligas.  

• De som planerar ges en rimlig tid att utföra sitt arbete på ett meningsfullt sätt.  

2.2. Lean production 

Lean är en princip som uppkom under den industriella revolutionen under 1900-talet. Syftet 

med Lean var att skapa ett effektivt produktionssystem för bilproduktionen. Lean production 

är en fortsättning som grundades av Henry Ford som inspirerades av tänkare som bland annat 

Benjamin Franklin, Fran Gilberth och Frederick Winslow Taylor (Petersson m.fl. 2009). 

Sammanfattningsvis så är grundtankarna med Lean att minska slöseri, standardisera arbete, 

minska produktionskostnader, automatisera, utveckla samt effektivisera arbetsprocessen och 

minska ledtider (Petersson m.fl. 2009). 

Att sträva mot perfektion innebär att minskar slöserier. Enligt Petersson m.fl. (2009) så är 

synliggörandet av slöseri inom en verksamhet ett krav för att verksamhetens skall blir effektivt. 

För att göra detta skriver Petersson m.fl. att man måste göra slöserier synliga och utsätta 

verksamheten så att den bli sårbar. Sammanfattningsvis handlar det helt enkelt om att ta hand 

om avvikelser och skilja på värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter (Petersson m.fl. 

2009).  



 

 

18 

 

2.3. Lean Construction  

Ett mer bygganpassad alternativt till Lean production är Lean Construtction. 

Enligt Blücher & Öjmertz (2007) så finns det en stor förbättringspotential i den svenska 

byggbranschen och att det systematiska förbättringsarbetet är mycket kraftfullt inom Lean 

Construction.  

Att arbeta med Lean inom byggbranschen innebär enligt Blücher & Öjmertz (2007) att utmana 

sina processer, en flexibel produktion med stora variationer, korta ledtider och sträva efter god 

kundstyrning. Vidare i texten medger författarna att det dessutom handla om att involvera alla 

parter i företaget, både i kontor såväl som på byggarbetsplatsen i arbetet mot det gemensamma 

målet.  

I boken Effektivt byggande – utmana dina processer! skriver Blücher & Öjmertz (2007) att ett 

krav för att uppnå en förbättringspotential är att det finns ett standardiserat arbetssätt som 

fokuserar på ett systematiskt och kontinuerligt arbete.  

2.3.1. 7+1 Slöserier enligt Lean Construction 

En mycket central del som finns inom hela Lean konceptet är att dela upp tid och resurser i 

värdeskapande och icke värdeskapande delar. Inom Lean Construction så ligger fokus på att 

förbättra hela produktionens värdeflöde och inte enskilt fokusera på en process. Ofta handlar 

det framförallt om att få rätt material på rätt plats vid rätt tidpunkt (Blücher & Öjmertz 2007).  

Till de icke värdeskapande delarna tillhör 7 + 1 former av slöseri, dessa indelas i följande 

grupper (Blücher & Öjmertz 2007):  

1. Överproduktion 

2. Väntan 

3. Lager 

4. Rörelse 

5. Omarbete 

6. Överarbete 

7. Transport 

8. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 
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Figur 2. Lean construction (Bild: Blücker & Öjmertz 2007) 
                                                                                                     

 

2.3.1.1. Överproduktion  

Att överproducera är enligt Petersson m.fl. (2009) den värsta formen av slöseri, denna typ av 

slöseri medför alla andra typer. Det finns ingen nytta i att producera mer än nödvändigt eller 

mer än kunden önskar sig, det ger inget värde. En annat typ av överproduktion är att man 

producerar varor för snabbt eller tidigare än de behövs, det medför risker ifall det blir sena 

ändringar. Alla produkter som producera måste dessutom lagras och ta därmed upp värdefull 

yta (Petersson m.fl. 2009). 

 

2.3.1.2. Väntan 

Ett vanligt förekommande slöseri inom de flesta verksamheter är väntan. I boken Lean- Gör 

avvikelse till framgång skriver Petersson m.fl. (2009) att väntan är ett vanligt förekommande 

slöseri i alla typer av verksamheter och att denna form av slöseri innebär outnyttjad tid. Som 

exempel skriver han: ”Det kan t.ex. handla om att rätt material inte anlänt eller brist på 

information om vad som ska produceras härnäst.” (Petersson m.fl. 2009 s.91). Inom 
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byggbranschen kan det dessutom handla om att man behöver vänta på att andra yrkesgrupper 

ska bli färdiga (Blücher & Öjmertz 2007). 

2.3.1.3. Lager 

Lagring och placering av material framförallt inom byggbranschen kan vara mycket svårt när 

ytan är begränsad. Att ibland behöva lagra material i lager, förråd eller buffertar är enligt 

Petersson m.fl. (2009) nödvändigt när interna och eller externa leveranser inte fungerar som 

planerade. Problemen med lagringen är att de tar upp ytor, binder upp kapital, döljer problem, 

ökar risken för materialskador och ökar ledtiden. En ytterligare risk med stora lager uppstår då 

kvalitetsproblem hittas eller om kunden gör ändringar eller dess värre går i konkurs (Petersson 

m.fl. 2009).   

2.3.1.4. Rörelse 

Med slöseri i form av rörelse syftar Petersson m.fl. (2009) på förflyttning på arbetsplatsen som 

inte medför något värde. I denna kategori syftas på förflyttning av människor och inte 

transporter på arbetsplatsen. Enligt Petersson m.fl. (2009) så handla det om att t.ex. gå en 

sträcka på arbetsplatsen för att hämta material, verktyg eller andra föremål. I en del fall så 

handla det också om icke ergonomiska rörelser som kan vara skadliga för individen (Petersson 

m.fl. 2009). Vidare menar Petersson m.fl. att en god arbetsmiljö är viktigt för både arbetarna 

samt företaget och att det finns en stor produktivitetspotential i att utforma arbetsplatsen så att 

onödiga rörelser minimeras eller elimineras. Enligt Blücher & Öjmertz (2007) så gäller detta 

slöseri mest rörelser för att hämta material och verktyg.  

2.3.1.5. Omarbete: Produktion av defekta produkter  

Sammanfattad så innebär denna form av slöseri att man behöver ändra eller reparera felutförda 

produkter i efterhand. Slöseri då defekta produkterna i senare skeden behöver rättas till och 

dessa åtgärder kommer kunden inte att vilja betala (Petersson m.fl. 2009). Enligt Blücher & 

Öjmertz (2007) så omfattar denna kategori alla omarbeten, ändringar, korrigeringar på 

byggarbetsplatsen vilket inte medför något värde till kunden.  

2.3.1.6. Överarbete 

Med överarbete syftats på att ett extra arbete utförs i onödan, eller att man utför ett 

arbetsmoment med högre kvalité än nödvändigt. Att göra mer än som önskas låter fint men i 

verkligheten är det helt enkelt slöseri som kunden självklart inte kommer vilja betala (Petersson 

m.fl. 2009). Ett exempel på onödigt arbete enligt Petersson m.fl. (2009) är att man t.ex. köper 

ett alldeles för stort utgångsmaterial vid svarvning och sedan spendera mycket tid bara för att 

få till rätt dimension. Här skulle ett mindre utgångsmaterial spara kostsam arbetstid och 

förmodligen sparat pengar vid inköpet (Petersson m.fl. 2009). 

2.3.1.7. Transport  

På en byggarbetsplats sker flertals transporter och omförflyttningar av byggmaterial, verktyg, 

varor m.m. dessa transporter är på ett eller annat sätt nödvändiga. Men enligt Petersson m.fl. 

(2009) så tillför interna transporter inget värde och är därmed rent slöseri. Ytterligare skriver 
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Petersson m.fl. (2009) att transportbehovet kan vara ett symptom på att något annat är fel, till 

exempel arbetsplatsens layout.  

Det är vanligt att en verksamhet letar efter nya smidigare, billigare och effektivare sätt att 

transportera men det innebär att man inte minskar det faktiska slöseriet. Det verkliga slöseriet 

minskar först då transportbehovet elimineras eller åtminstone reduceras (Petersson m.fl. 2009).  

3.3.1.8. Outnyttjad kompetens 

De åttonde slöseriet bruka inte räknas med när man beskriver de olika former av slöserier, varav 

namnet sju + 1 slöseri träder i kraft. Denna typ av slöseri syftar på att man inte utnyttjar befintlig 

kompetens inom verksamheten. När man inte utnyttjar tillgänglig kompetens så är det lätt hänt 

att man missar något och därmed missar sin chans till förbättring (Petersson m.fl. 2009). På det 

sättet blir det ett indirekt slöseri till skillnad från de andra sju där slöserierna är mätbara. Enligt 

Petersson m.fl. (2009) så ska organisationer satsa på att integrera arbetsinnehållet på djupet 

istället för på bredden för att ta tillvara på medarbetarnas kompetens. 

2.4. Produktionsplanering  

Eftersom uppförandet av ett byggnadsverk är mycket komplex, krävs det att många olika 

aktiviteter samspelar och arbeta ihop för att byggprocessen skall sker på ett effektivt sätt. Att 

planera inför en kommande produktionsprocess är därför av stor vikt. Enligt Révai (2012) så 

ger en väl genomtänkt produktionsplanering bra förutsättning för att uppnå ett bra 

produktionsresultat. Planeringen är dessutom det effektivaste sättet för entreprenören att lyckas 

med en produktion och skapa goda möjligheter till det (Révai 2012). 

En väl genomtänkt planering kräver tid och en vanlig fråga är när man ska börja planera. Enligt 

Révai (2012) så är svaret att man bör planera i så god tid som möjligt och så att resultatet av 

planeringen finns när det behövs. En sen planering är inte lika effektiv som en genomtänkt 

planering i rätt tid.  

Trots vikten i att planera ordentligt och i god tid så framgår det tydligt att planeringsnivån ur 

ett helhetsperspektiv är väldigt lågt inom byggbranschen. Många projekt blir försenade, 

spräcker angiven tidsram och överskrider ekonomiska ramar som ge upphov till irritationer på 

arbetsplatsen. Den slutliga produkten påverkas av planeringens utformning och försämras desto 

sämre planeringen är (Révai 2012).  

Révai (2012) nämner huvudsakligen fem punkter som är avgörande för att upprätthålla en god 

planeringsnivå. Dessa fem är: 

1. Företagen måste satsa helhjärtat på produktionsplanering. 

2. Utbilda specialister. 

3. Utbilda produktionsledningen i planering. 

4. Utbilda yrkesarbetare.  

5. Branchorganisationenernas ansvar.  
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Tre av dessa fem punkter är kopplade till utbildning vilket är ett tydligt tecken på att 

utbildningsnivån är för låg inom planering.  

När det gäller att företagen måste satsa helhjärtad på produktionsplaneringen syftar Révai på 

att de måste förstår och inse planeringens betydelse för verksamheten. Samtidigt som chefer 

oavsett nivå skall uppmuntra planeringstänkande. Vidare skriver han att planeringsarbeten bör 

omfattar ett kvalitativ och kvantitativt arbetssätt och att företagen är skyldiga att se till att det 

finns resurser till det (Révai 2012.). 

En utbildad specialist inom planeringsteknik kan vara till stor fördel, när kunskapsnivån är låg 

ökar risken att man inte utför planeringen på ett optimalt sätt. Fördelarna med en utbildad 

specialist enligt Révai (2012) är att hen kan inspirera och utbilda den stora gruppen platschefer, 

arbetsledare, yrkesarbetare m.fl. som utför det huvudsakliga planeringsarbetet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att syftet är att ge specialisten möjligheten till att sprida sina 

erfarenheter och öka erfarenhetsåterföringen inom verksamheten.    

Att utbilda produktionsledningen i planering är avgörande då företagen inte har tillgång till 

specialister inom verksamheten som kan utföra planeringsarbetet. Denna punkt i handlar om att 

ge platschefer, arbetsledare (befattningshavare) möjligheten till att lära sig hur man planerar 

(Révai 2012.). Återigen betonas vikten i att utbilda befattningshavare för att öka kunskapen 

förutsatt att kunniga utbildare finns tillgängligt. Ett vanligt fel eller som Révai skriver i sin text 

en varningsflagga när det gäller utbildning inom planering är att företag utför en 2–3 dagars 

kurs inom planeringsteknik. Kurser bör omfatta minst 50–60 kurstimmar och kopplas med 

verklighetsanpassade övningar för att ge någon som helst nytta. Gör man inte det så uppstår 

risken att korta 2-3 dagars kurser gör mer skada än nytta (Révai 2012). Texten tar dessutom 

upp det faktum att en utbildning inom planeringsprogram på datorn inte är någon 

planeringsutbildning. Programvaran och förmågan att planera är två helt separata saker, bara 

för att man är kunnig inom ett visst planeringsprogram blir man inte per automatik en bra 

planerare. ”Tillgången är kunskaperna som sitter i huvudet, datorprogrammet är ett verktyg 

och ingenting annat.” (Révai 2012 s.26). 

Det fjärde sättet för att upprätthålla en god planeringsnivå, utbilda yrkesarbetare syftar på att 

involvera yrkesarbetare i produktionsplaneringen. Enligt Révai så finns det flera fördelar med 

att göra det. Det är yrkesarbetarna som har detaljkunskaperna av produktionsutförandet och det 

kan vara av stor fördel att involvera dessa kunskaper vid planeringen. Framförallt vid metodval 

och arbetsberedningar. Vidare skriver han att yrkesarbetarnas involvering förbättrar responsen 

samtidigt som yrkesarbetarnas motivation stiger. Involveringen ökar dessutom yrkesarbetarnas 

prestationsförmåga och trivsel på arbetsplatsen (Révai 2012).  

Enligt Révai (2012) innebär Branschorganisationernas ansvar att branschorganisationer 

tillsammans med entreprenörer inleder och tar initiativet till att satsa mer på utbildning på 

erforderlig nivå, eftersom inte alla entreprenörer har den möjligheten att ge sina anställda den 

utbildningen som erfordras eller som önskas.  
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2.5. Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) 

Produktionsplaneringen mynnar ut i ett produktionsprogram som enligt Hansson m.fl. (2017 

s.199) motsvarar ”en övergripande karta eller en modell för genomförandet av byggprojekt.”  

Innan byggstart så är det viktigt att alla nödvändiga produktionsplaner- och 

produktionsprogram är färdiga för att man ska uppnå ett effektiv byggande. Detta omfattar även 

planeringen av den tillfälliga fabriken (Révai 2012) Med den tillfälliga fabriken menas den 

fysiska byggarbetsplatsen och organisationen som omger den, den slutliga planeringen av den 

tillfälliga fabriken redovisas i sin tur på en arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) som också 

kallas för en placeringsritning (Hansson m.fl. 2017). 

Etableringen av den tillfälliga fabriken är ett måste för att produktionen ska kunna börja (Révaí 

E. 2012). Enligt Révai (2012) så upprättas den tillfälliga fabriken för att på ett rationellt sätt 

kunna genomföra byggarbetsplatsen horisontella och vertikala transporter.   

Ansvar för upprättandet av APD-planen / placeringsritningen kravställs enligt beställaren i de 

administrativa föreskrifter (AF) (Révai 2012).  

 

Syftet med en APD-plan är enligt Révai (2012) att finnas till hjälp för att ge en viktig 

grundförutsättning för produktionsapparaten med en god arbetsmiljö och att tjäna som ett 

kommunikationsunderlag mellan dem som ska genomföra bygget.  

Målet med planeringen av en APD-plan är enligt Hansson m.fl. (2017) att skapa goda 

förutsättningar för en ekonomisk och säker produktion. Fortsättningsvis så skriver han i texten 

att detta kan åstadkommas igenom att: 

• Optimera lyftresurserna 

• Utnyttja permanenta (befintliga eller blivande) anläggningar som vägar och 

upplagsplatser 

• Planera personalutrymmen och temporära installationer 

• Hålla nere transportavstånden för arbetare och maskiner 

• Behålla anordningarnas placering under hela byggtiden 

• Skapa förutsättningar för att uppnå en god ordning under byggtiden 

 

AFG.111 Placeringsritning som upprättas av entreprenören 

Entreprenören ska upprätta ritning för placering av såväl egna som sidoentreprenörs 

allmänna hjälpmedel. Placering ska ske så att onödigt gångavstånd undviks. Om 

sidoentreprenör är utsedd, ska placeringen ske efter samråd med denne.    

(Révai 2012, s.275.). 



 

 

24 

 

2.5.1. Nödvändig information innan upprättandet av en APD-plan 

Examensarbetet fokuserar på arbetet med och hantering av APD-planer under förberedelse- och 

genomförandeprocessen. Trots det är det lämpligt att nämna att entreprenören vid behov 

upprättar en förenklad APD-plan redan i anbudsskedet. En förenklad APD-plan upprättas för 

att vissa delar som t.ex. kranens storlek, tillfälliga vägar m.m. påverkar anbudssumman 

(Hansson m.fl. 2017). 

En APD-plan påverkas av flera tidigare uppgifter och enligt Hansson m.fl (2017) kan det vara 

fördelaktigt att vänta med upprättandet av en APD-plan tills dessa uppgifter är genomförda. 

Hansson m.fl. (2017) sammanfattade de handlingar som i normalt fall behövs vid upprättandet 

av en APD-plan enligt följande:   

• Situationsplan med ledningsarbeten inritade 

• Schaktningsplan och massdispositionsplan 

• Strukturplan och preliminär tidplan 

• Arbetskraftsplan (preliminär för dimensionering av bodar) 

• Organisationsplan (preliminär för dimensionering av kontor) 

• Kapacitetsuppgifter och checklistor av olika slag (för att kunna bedöma mängder) 

• Under- och sidoentreprenörens behov enligt leveransförutsättningar 

Enligt Tekniska nomenklaturcentralen (1988) så är en situationsplan en handling som upprättas 

i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader och redovisar markdispositioner som 

planteringar, hårdgjorda ytor, p-platser och liknande.  

En schaktningsplan redovisar hur schaktningen skall genomföras och en massdispositionsplan 

redovisar och styr massdisponeringen på ett effektivt sätt (Hansson m.fl. 2017). Enligt 

Hansson m.fl. (2017) så måste arbeten med mass- och arbetsplatsdispositonsplanen 

samordnas. Hansson m.fl. (2017) skriver fortsättningsvis att massdispositionsplanen bör ritas 

in i APD-planen vid husbyggnadsarbeten.  

En strukturplan är enligt Révai (2012) en plan som redovisar i vilken ordning de olika aktiviteter 

i ett projekt utförs i förhållande till varandra. En tidplan är enligt Révai (2012) en plan som 

visar produktionens genomförande under en viss period. En preliminär tidplan är det första 

utkastet av en sådan.  

En arbetskraftplan motsvarar ett arbetskraftsdiagram, ett arbetskraftsdiagram redovisar hur 

många arbetare som är sysselsatt på bygget och görs oftast i form av ett histogram. Helst vill 

man ha en jämn bemanning och sysselsättning under hela arbetstiden (Hansson m.fl. 2017).  

En organisationsplan redovisar planeringen av organisationen på arbetsplatsen och redogör vem 

som är ansvarig för respektive områden (Révai 2012). 
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2.5.2. Innehåll, utformning och tillvägagångssätt  

Utformning och innehåll av en APD-plan varierar från projekt till projekt och påverkas av 

många faktorer. Det finns inga direkta krav på vad en APD-plan måste innehålla och hur en 

sådan plan skall utformas.  

”Det går inte att ange några detaljerade anvisningar om hur planeringen av den tillfälliga 

fabriken ska gå till. Varje arbetsplats har olika förutsättningar och villkor.” (Révai 2012, 

s.128). 

Det finns dock generella riktlinjer eller checklistor att förhålla sig till, enligt Hansson m.fl. 

(2012) så ska en APD-plan visa följande:  

• Personalbodar och toalett 

• Platskontor för arbetsledning, underentreprenörer, sidoentreprenörer och beställare 

• Verkstads- och förrådsbodar/containers och armeringsstation 

• Upplagsplatser 

• Kranuppställningar och kranspår 

• Bygghissar 

• Tillfälliga installationer för el och VA 

• Transportvägar 

• Placering av belysning 

• Inhägnad, stängsel och grindar 

• Parkering 

• Växtlighet som ska skyddas 

• Första förband och hjärtstartare 

• Avstängningar av gator och vägar 

Enligt Révai (2012) så kan följande tilläggas som Hansson m.fl. (2017) inte nämnde:  

• Tillfälliga, befintliga och blivande vägar och ytor. 

• Orienterings och trafikskyltar 

• Byggskyltar 

• Skydd av träd, mark, ledningar och byggnader 

Révai (2012) redovisar ytterligare generella riktlinjer:  

▪ Material ska om möjligt levereras direkt till inbyggnadsstället, utan mellanlagring 

▪ Materialtransporter och personalförflyttningar ska göras så korta som möjligt 

▪ Risker för skador på personal, material, fordon, omgivande träd och byggnader måste alltid 

beaktas 

▪ Beakta miljöpåverkan som energianvändning, buller, damm, avloppsutsläpp, 

markförhållanden 

▪ Rätt handläggning av källsortering och sophantering 

▪ Enkla lösningar medför ofta en god ordning på arbetsplatsen 

▪ Möjligheten att utnyttja färdigställda delar av byggobjektet bör undersökas 
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Som det framgår enligt ovanstående punkter finns det mycket att tänka på, beakta och planera. 

Vikten i att planera arbetsplatsens disposition ökar med trånga arbetsplatser, dessa kräver 

särskilt omsorg och bör planeras noggrant (Révai 2012).  

Révai (2012) skriver vidare att APD-planen måste anpassas till de olika byggskeden eftersom 

de omfattar olika moment. Enligt Révai innebär det att man eventuellt måste skapa flera APD-

planer, framförallt vid större projekt.  

Enligt Hansson m.fl. (2017) så redovisas en kortfattad arbetsgång för upprättandet av en APD-

plan:  

• Lägg in alla ledningsarbeten på en situationsplan (och andra väsentliga arbeten som ej 

framgår av situationsplanen). 

• Genomför basdisponering, d.v.s. bestäm placering av de delar som man inte vill och inte 

behöver ändra under byggets gång, t.ex. större transportvägar, kranar och kranspår, 

kontor, förråd, personalbodar, kraftkällor, byggskyltar och inhägnader. 

• Genomför skedesdisponering, d.v.s. detaljplanering av varje skede under byggandet. 

• Kontrollera att hänsyn tagits till kravet på personsäker arbetsplats, kranen bör t.ex. inte 

operera ned last över personalbodar. 

• Kontrollera att hänsyn tagits till sidoentreprenörernas krav. 

• Kontrollera innehållet i APD-planen. 

För mer djupgående förklaringar kring APD-planens innehåll så hänvisas till böckerna 

Byggledning Produktion (Hansson m.fl. 2017) och Byggstyrning (Révai 2012).  

2.5.3. Kostnader: Gemensamma kostnader.  

Révai (2012) förklarar att alla de aktiviteter som är nödvändiga vid byggandet av ett hus kan 

indelas i tre nivåer. Révai indelar dessa i bygg-, gemensamma- och centrala aktiviteter, de första 

två utförs på byggarbetsplatsen medans de centrala aktiviteterna utförs på byggföretagets 

kontor.  

Enligt Révai (2012) avser dessa nivåer följande: 

▪ Med Byggaktiviteter avses tillverkningen av byggobjekt och beskrivningen av den valda 

byggmetoden. Byggaktiviteterna kan dess vidare knytas till byggobjektets olika byggdelar. 

Detta ge upphov till direkta byggkostnader. 

 

▪ Gemensamma aktiviteter omfattar ledning och styrning av alla arbeten på 

byggarbetsplatsen, etablering, drift och underhåll samt avveckling av den tillfälliga fabriken 

som måste finnas under hela byggtiden. Detta ger upphov till gemensamma kostnader.  

 

▪ De Centrala aktiviteterna består bland annat av löneutbetalningar till arbetsplatsens 

personal, behandling av arbetsplatsens fakturor och rapporter etcetera, men omfattar också 
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arbete med marknadsföring, kalkylering med mera som medför beställning av 

entreprenaden.  

Enligt Hansson m.fl. (2017) så består byggarbetsplatsens självkostnad av de direkta- och 

gemensamma kostnader. Révai (2012) beskriver de gemensamma kostnaderna lite mer utförliga 

och indelar dessa i två huvudgrupper:  

▪ Den tillfälliga fabriken 

▪ Styrning och ledning av alla arbeten 

Han skriver fortsättningsvis att de gemensamma kostnaderna utgör en betydande del av 

arbetsplatsens totalkostnad och att det är viktigt att kalkylen för dessa kostnader är tillförlitligt. 

I texten framgår det att det är mycket viktigt att studera AF- delens föreskrifter (administrativa 

föreskrifter) om allmänna arbeten och hjälpmedel eftersom de gemensamma kostnaderna till 

skillnad från direkta kostnader inte går att bestämma med ur en mängdförteckning. Révai (2012) 

skriver trots det att det är möjligt med hjälp av redovisande tider för byggaktiviteter bedöma 

vissa hyrestider för exempelvis kranar, bodar, el centraler med mera på ett tillförlitligt sätt. Men 

Révai betonar att man bör undvika användningen av standardvärden som uttrycks i kostnad per 

kubikmeter byggvolym eller kvadratmeter bruttoarea i kalkylarbetet med de gemensamma 

kostnaderna.  

Kostnader för den tillfälliga fabriken indelas enligt Révai (2012) i fyra grupper: 

1. Etablering 

2. Drift och underhåll 

3. Avveckling 

4. Maskinhyror 

Dessa kostnader varierar från projekt till projekt och det finns inget direkt facit på vad som skall 

ingår vid beräkningen av dessa kostnader. Vid drift och underhåll av den tillfälliga fabriken 

skriver Révai (2012) att det är vanligt att företag har egna checklistor eller förtryckta 

kalkylblanketter som underlag för beräkning av dessa kostnader.  

Révai (2012) redovisar ett exempel på ett sådant kalkylblad och dess omfattning vid 

kostnadsberäkning. Detta kalkylblad innehåller följande:  

• Arbeten med tillfälliga vägar: anläggning och underhåll av upp- och tillfarter, vägar samt planer; 

avstängningar och trafikskyltar.  

 

• Etablering, avveckling: transporter, lossning, uppsättning, komplettering, extra inredning, 

nedtagning och lastning av kontor, bodar och förråd, inhägnad och grindar, markhyra. 

 

• Arbeten med tillfälliga installationer: el, vatten, avlopp, tryckluft. 
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• Arbeten med maskiner: transporter, lossning, montering, anslutning, drift, underhåll, reparationer, 

besiktningar, demontering och lastning av maskiner.  

 

• Förrådsarbete, skydd: verktyg, redskap, förbrukningsmaterial, personlig skyddsutrustning, 

sjukvårdsutrustning, brandskydd, skydd av träd, byggnader, ledningar och material, uppsättning av 

räcken och dylikt.  

 

• Transporter: frakter till och från arbetsplatsen inklusive lastning och lossning, interna transporter, 

anordning av tillfälliga upplagsplatser.  

 

• Renhållning, rengöring, städning: in- och utvändig renhållning under byggtiden, städning av 

kontor och bodar, in- och utvändig slutstädning, källsortering.  

 

• Vinter- och sommararbeten: uttorkning, uppvärmning och täckning av material, dörrar och fasader, 

snöskottning, sandning, väntetider. 

 

• Drift av kontor: extra inredning, kontorsutrustning, telefon, mobiltelefoner, datorer, 

förbrukningsmaterial, vakthållning.  

 

2.6. Logistik 

APD-planen omfattar många logistiska aspekter som bland annat transportvägar, hissar, 

kranplaceringar, grindar, passager, lossningsplatser, lager och mycket mer. Den interna 

logistiken är beroende av arbetsplatsens disposition och planeringen av logistiken är mycket 

viktigt (Gustafsson & Schultz 2010). Eftersom arbetsplatsens disposition och arbetsplatsens 

logistik starkt hänger ihop med varandra följer ett förenklat avsnitt om logistik samt dess 

kostnader.   

Med begreppet logistik avses: 

” planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning 

till slutlig konsumtion och returflöden av produkt och material, och som syftar till att tillfredsställa 

kundens och övriga intressenters behov och önskemål, d.v.s. ge en god kundservice, låga kostnader, låg 

kapitalbindning, små miljökonsekvenser och goda sociala förutsättningar.” (Jonsson & Mattsson 2016, 

s.19) 

En förenklad beskrivning av logistik är läran om effektiva materialflöden, som inkluderar och 

behandla ovanstående områden. Syftet med logistik är att förbättra effektiviteten inom ett 

företag och med hjälp av denna effektivisering uppnå en positiv resultatpåverkan. (Jonsson & 

Mattsson 2016). En bra logistik är således av stor vikt för att uppnå en god lönsamhet inom 

företaget och en nöjd kund.   
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2.6.1. Kostnader 

Enligt Larsson m.fl. (2005) så förekommer det ett enormt slöseri inom byggmaterialhantering 

som påverkar byggandets effektivitet och berör byggarbetsplatsens logistik. I rapporten Logistik 

vid husbyggnad – Några praktikfall nämner Larsson m.fl. (2005) följande exempel på slöseri:  

- Överproduktion 

- Korrigeringsarbete 

- Onödig förflyttning av material 

- Stora materiallager 

- Väntetid i produktionen  

- Onödiga arbetskraftsförflyttningar 

Detta slöseri påverkar byggprojekt negativt och medför bland annat merkostnader samt 

tidsförluster. Enligt Jonsson och Mattsson (2016) så påverkar logistiken flera kostnadsposter, 

dessa kan förenklat indelas i tre kategorier:  

1). Fysiska kostnader: som enligt Jonsson och Mattsson (2016) omfattar kostnader för 

förflyttning, hantering och lagring av material som i sin tur medför personal-, material-, drifts- 

och avskrivningskostnader.  

2.) Administrativa kostnader: inkluderar enligt Jonsson och Mattsson (2016) kostnader för 

administrativ personal och informationssystem, vilket inkluderar planering samt styrning av de 

fysiska materialflödena.  

3.) Ändringskostnader: omfattar brist- samt förseningskostnader och uppstår exempelvis då en 

order in kan levereras enligt överenskommelse (Jonsson och Mattsson 2016). 

 

2.7. Studieobjekt-/observationsobjekt  

I detta avsnitt följer en kort beskrivning av de tre projekten där det utfördes undersökningar i 

form av platsbesök, projekten varierar i storlek och omfattning. 

2.7.1. Projekt 1: Krematoriet  

Kort beskrivning:  

Om- och tillbyggnad av Karlstads Kapellkrematorium med två nya kremationsugnar i en 

tillbyggnad med installationer, rökgasrening, manöverrum, kistmottagning, energiåtervinning 

av producerad överskottsvärme från ugnar samt ombyggnad i befintlig byggnad. 

Information om projektet: 

Projekt inom: Bygg. 

Region och läge: Värmland, Karlstad. 
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Entreprenadform: Utförandentreprenad, generalentreprenad. 

Projektomfattning (kostnad): 40 Miljoner kronor.   

Antal yrkesarbetare på plats: 15 yrkesarbetare. 

Antal arbetsledare/platschefer på plats: En Arbetsledare och en platschef. 

Pågående sedan: Augusti 2018. 

Planerat slutdatum: Januari 2020. 

APD-plan vid platsbesök:  

 
Figur 3. Visar APD-planen för projektet Krematoriet.  

(Större bild - se bilaga C - Krematoriet) 

 

2.7.2. Projekt 2: Brf: Lärjegården  

Kort beskrivning:  

Projektet Brf: Lärjegården ligger i Göteborg. I projektet upprättas 18 radhus i bostadsrättsform 

med gemensam innergård. I projektet används mycket prefabricerade byggdelar.  

 

Information om projektet: 
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Projekt inom: Bygg. 

Region och läge: Västra Götalandsregionen, Göteborg. 

Entreprenadform: Totalentreprenad 

Projektomfattning (kostnad): 39 Miljoner kronor 

Antal yrkesarbetare på plats: 12 Träarbetare, en Maskinist och två Markarbetare 

Antal arbetsledare/platschefer på plats: Två Arbetsledare 

Pågående sedan: November 2018 

Planerat slutdatum: September 2019 

APD-plan vid platsbesök:  

 
Figur 4. Visar APD-planen för projektet Brf. Lärjegården.  

(Större bild - se bilaga C – Brf:Lärgegården) 

 

2.7.3. Projekt 3: Hills väg Villastad   

Beskrivning:  

Hills Villastad är ett helt nytt bostadsområde i sydvästra Mölndal som utvecklas i ett samarbete 

mellan fallföretaget och Hills Golf & Sports Club. Projektet omfattar en nybyggnation av 76 

arkitektritade villor i tre storlekar. 

Information om projektet: 
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Projekt inom: Väg- och anläggning & Bygg. 

Region och läge: Västra Götalandsregionen, Göteborg. 

Entreprenadform: Totalentreprenad 

Projekt omfattning (kostnad): 500 Miljoner kronor  

Antal yrkesarbetare på plats: 100-  

Antal arbetsledare/platschefer på plats: 3 platschefer och 6 arbetsledare 

Pågående sedan: produktion vår 2016 

Planerat slutdatum: Hösten 2019  

APD-plan vid platsbesök:  

 
Figur 5. Visar APD-planen för projektet: Hills Villastad (Större bild - se bilaga C – Hills Väg 

Villastad) 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som har används för att nå fram till ett resultat. Kapitlet är 

indelad i två delar, den första omfattar en tekniskt- och vetenskaplig beskrivning av respektive 

metod och den andra delen beskriver hur respektive metod användes i examensarbetet.  

3.1. Val av metod och undersökningsstrategi 

I boken Forskningsmetodik; om kvalitativa och kvantitativa metoder (Magne & Krohn 1997, 

s.75) så används ett citat av den danske samhällsforskaren Jette Fog ” Innan jag vet vad jag ska 

undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det” (Fog, 1979). Enligt Magne & Krohn (1997) 

så markerar detta citat tydligt att vi står inför ett metodval och att det finns flera sätt att bryta 

ner samhällsvetenskapliga frågor. Dessa metoder kallas enligt Magne & Krohn kvalitativa 

respektive kvantitativa metoder.  

Enligt Magne & Krohn (1997) så omvandlar kvantitativa metoder informationen till siffror och 

mängder som används till analyser, där resultaten är mätbara och enkelt jämförbara. I det 

kvantitativa arbetssättet är problemavgränsningen specificerad och de möjliga utfallen givna 

(Magne & Krohn 1997).  

Kvalitativa metoder baseras enligt Magne & Krohn (1997) på forskarens uppfattning och 

tolkning av informationen som står i förgrunden. Enligt Magne & Krohn (1997) handlar det om 

tolkning av referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang vilket i sin tur 

leder till att kvalitativa resultat inte kan eller bör omvandlas till siffror (Magne & Krohn 1997). 

Trots att dessa metoder skiljer åt sig så är syftet med kvalitativa och kvantitativa metodsystem 

det samma, bådas angreppsätt inriktar sig på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever 

i men dessutom hur enskilda individer, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra. 

Det är oftast så att både kvalitativ och kvantitativ metod är användbar i de flesta situationer. 

Det kan dessutom vara fördelaktig att använda sig av båda metoder för att deras svaga och 

starka sidor kompletterar varandra (Magne & Krohn 1997). Val av metod är således beroende 

på frågeställningen och problemformuleringen som ställs (Magne & Krohn (1997). Ifall man 

inte väljer en metod efter frågeställning och gör tvärtom kan detta enligt Magne & Krohn (1997) 

leda till en inskränkt frihet gällande val av frågeställning.  

För att besvara frågeställningarna i examensarbetet har författaren valt att använda sig av 

litteraturstudier, observationer på plats (platsbesök), frågeformulär, enkät och intervjuer.  

Koppling mellan vald metod och frågeställning redovisas enligt figur 6. 
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Figur 6. Koppling mellan metod och frågeställning.  

 

3.2. Valda metoder för datainsamling  

De metoder som har valds för datainsamling är litteraturstudier, frågeformulär, intervjuer, enkät 

och observationer.  

3.2.1. Litteraturstudier 

En grov litteraturstudie är starten till all forskning. Enligt Korhonen & Lindström (2016) så är 

en litteraturstudie en systematisk genomgång av litteratur inom ett visst område med syftet att 

hitta svar på studiens syfte med hjälp av tidigare studier och undersökningar. Vidare menar 

Korhonen & Lindström att litteraturen i fråga ska vara vetenskaplig och att litteraturen hämtas 

i form av originaltexter som publicerades i vetenskapliga artiklar.   

3.2.2. Frågeformulär 

Enligt Wikipedia (2016) består ett frågeformulär av ett antal skrivna frågor som skriftligt 

skickas ut till ett antal personer. Vidare skrivs att det finns huvudsakligen två olika typer av 

frågeformulär, ett där de angivna svaren är förhandsdefinierade svar och ett där svaren är öppna. 

Enligt Wikipedia (2016) så räknas frågeformulär med flervalsfrågor eller vars svar anges på en 

gradskala i form av kryssrutor eller en skallinje som förhandsdefinierade svar och dessa ägnar 

sig bättre senare i ett projekt, där temat är bekant och mer specificerade svar söks. Denna typ 

av frågeformulär kan ses som en kvantitativ metod. Medan den andra typen av frågeformulär i 

enighet med texten är den med öppna svar vilket innebär att respondenten själv får formulera 

och skriva sina svar.  Denna typ av frågeformulär ägnar sig särskilt bra i början av ett projekt 

då den ger respondenten möjlighet att utrycka sig med egna ord (Wikipedia. 2016). Ett sådant 

frågeformulär baseras på kvalitativa svar. 
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3.2.3. Intervjuer 

”En intervju är en kommunikation mellan tre personer – en intervjuare, en respondent och en 

åskådare.” (Krag 1993, s. 10)  

Personliga erfarenheter av yrkesarbetare inom fallföretaget utgör en viktig del i arbetet och 

påverka resultatet i studien. I examensarbetet användes kvalitativa intervjuer för att få med 

personliga reflektioner så mycket som möjligt.  

Enligt Magne & Krohn (1997) så ligger styrkan med kvalitativa intervjuer i att de vid 

undersökning liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. En ytterligare fördel är att en 

sådan intervjun inte styrs på samma sätt som det skulle göras i en kvantitativ intervju, 

utvecklingen av samtalen beror på undersöknings-personerna och forskaren anger endast de 

tematiska ramarna.  

Enligt Krag (1993) så är syftet med en intervju att förmedla kunskap, upplevelser, erfarenheter, 

åsikter, attityder, värderingar med mera från en intervjupersons (respondent) sida. Ytterligare 

skriver han att med hjälp av en intervju blir vissa delar av en individs medvetande tillgängliga 

för en större krets människor. En intervju är således mycket mer än ett allmänt prat eller ett 

vanligt samtal. Resultaten av intervjuerna används främst som indata i rapporten och själva 

intervjun publiceras ej på annat sätt, detta innebär att respondenterna såväl som intervjuaren ej 

framträder för åskådaren.   

Krag (1993) skriver att initiativet till en intervju i de flesta fall kommer från intervjuaren och 

att det är intervjuarens ansvar att upprätta ett kontrakt med respondenten angående intervjuns 

syfte, ämne, omfattning, tid och plats, rättigheter samt eventuellt honorar och publicering.  Efter 

kontraktet upprättas så skriver Jacobsen att intervjuaren förbereder sig till intervjun som inleds 

genom att intervjuaren ställer de frågor som är planerade. Trots att det är ett samtal så är det 

intervjuaren som leder samtalet och strukturen i intervjun som hen i slutet av intervjun ska 

värdera och tolkar de svar som framkommit under intervjun (Krag 1993). 

3.2.4. Telefonintervju 

Eftersom möjligheten till personliga intervjuer har varit begränsad under examensarbetet 

utfördes flera telefonintervjuer. Samma frågor som i de personliga intervjuerna ställdes fast i 

en mindre omfattning. Telefonintervjuerna har samma syfte som de personliga intervjuerna. De 

ska öka förståelsen inom de valda fokusområdena och bidrar med indata till resultatet.  

I boken Intervju; konsten att lyssna och fråga skriver Krag (1993) att telefonintervjuer används 

väldigt ofta som arbetsmetod. Fördelar med en telefonintervju är att de är snabba och praktiska 

vilket även gör de billiga. Men enligt Jacobsen så är en nackdel med telefonintervjuer att man 

tappar större delar av kroppsspråket, därmed ökar betydelsen av att uttrycka sig korrekt 

eftersom kroppsspråket ofta säger något annat än det som sägs med orden.  Trots allt går det 

inte att säga att någon metod är bättre än den andra, det är viktigt att ta hänsyn till de för och 
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nackdelar med den metod man använder sig av och anpassa arbetssättet efter det (Krag 1993). 

Fortsättningsvis skriver Jacobsen att ett telefonsamtal är mer abstrakt än ett samtal mellan fyra 

ögon men att det är normalt sätt inte intervjun. I texten konstaterade han dessutom att 

respondenten i en telefonintervju har lättare möjligheten att slippa undan intervjun men att 

samtalsämnet ligger mer i centrum och samtalet kan därmed fokuseras mer på sig självt. Han 

menar vidare att tiden som intervjuer tar är en stor aspekt att ta hänsyn till och det 

rekommenderas starkt att ha ett möte mellan fyra ögon vid längre intervjuer och komplicerade 

frågeställningar.  

För att minska påverkan av detta problem så meddelas respondenterna i god tid innan vad 

intervjun handla om, ungefär hur lång tid den kommer att och vad den används till. Därefter 

bokar intervjuaren och respondenten ett telefonmöte med god tidsmarginal inför intervjun. Alla 

intervjuer spelas in och sammanfattas av författaren i efterhand, det sparar tid under intervjun 

och det gör det enklare att återspegla den kunskap som framgick av respondenten.  

3.2.5. Enkät 

Enligt Magne & Krohn (1997) så finns det flera kvantitativa arbetsmetoder och tekniker för att 

samla in information. I texten nämns bland annat observationer, experiment, enkäter och 

källanalyser. De två vanligaste tekniker som används vid frågeundersökningar är enkäter och 

intervjuer (Magne & Krohn. 1997). 

I enlighet med Wikipedia (2016) så är en enkät oftast ett skriftligt frågeformulär som skickas 

ut till ett större antal personer och vanligtvis görs enkätundersökningar via telefon där den 

uppringande fyller i svaren under tiden som konversationen pågår. Ett annat sätt enligt 

Wikipedia (2016) är att använda sig av en enkät i form av ett online formulär, där svaren fylls 

i av respondenterna. I examensarbetet används en online enkät eller ett online formulär.   

Magne & Krohn (1997) betonar att det är ytterst viktigt att tänka på hur enkäten läggs upp 

eftersom upplägget påverka respondentens svar. Enligt Magne & Krohn (1997) är det svårt att 

få respondenten att lägga ner tid på att besvara frågorna om enkäten uppfattas som slarvig, 

otydlig, för stor, ostrukturerad eller på annat sätt obegriplig. Det är således viktigt att vinna 

respondenternas uppmärksamhet och motivation. Sammanfattningsvis gäller det att inte endast 

tänka på enkätens utseende, språk och struktur men framförallt betona nyttan som respondenten 

kan ta del av vid besvarandet av enkäten. Det är också viktigt att respondenten kan lita på löftet 

om anonymitet (Magne & Krohn. 1997). 

3.2.6. Observationer 

En observation innebär enligt Magne & Krohn (1997, s.110) att ”...vi längre eller kortare tid 

är tillsammans med (eller befinner oss i direkt anslutning till) medlemmarna i den grupp vi ska 

undersöka” En observation är en bra metod för att se de sociala agerande på plats och det 

verkliga skedet. Enligt Magne & Krohn så innebär denna metod den mest intima relationen 

mellan forskare och undersökningsenheterna.  



 

 

37 

 

3.3. Arbetsprocessen  

Arbetsprocessen i examensarbetet indelas i tre delar, den första delen omfattar en grov 

kartläggning av de problem som förekommer inom fallföretag i arbetet med och hantering av 

APD-planer. Syftet med detta skede är att anskaffa sig en översiktlig bild i området och en bas 

olika fokusområden som behandlas mer djupgående i ett senare skede.  

Den andra delen omfattar mer detaljerade undersökningar av de valda fokusområdena. Syftet 

med detta skede är att tillägna sig den kunskap som är nödvändig för att förstå problemen mer 

djupgående, koppla teorin till praktiken och få fram ett mätbart resultat som kan användas som 

grund till senare utvärdering.  

I det sista skede analyseras, reflekteras och utvärderas resultaten. Syftet med det slutliga skedet 

är att sammanställa all information, indata, resultat, teori och forskning till ett avslutande 

resultat och därmed besvara de frågor som ställdes i början av examensarbetet.   

Arbetsprocessen presenteras visuellt i figur 7.  

 
Figur 7. Visualisering av arbetsprocessen i examensarbetet.  
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3.3.1. Litteraturstudier 

Den litteratur som användes i examensarbetet söktes via följande sökmotor: 

• Karlstads Universitets egna sökmotor onesearch  

• Google & Google Scholar  

• DIVA-portal 

Sökord som användes var; APD-plan, placeringsritning, produktionsplanering, LEAN, Slöseri, 

forskningsmetoder, arbetsplatsdispositionsplan, intervju, byggplanering, byggledning, 

byggproduktion, logistikplanering, logistik, byggstyrning, fel på arbetsplatsen, arbetsplatsfel, 

slöseri på arbetsplatsen, effektivisering på arbetsplatsen med mera. 

3.3.2. Frågeformulär 

Efter utförda litteraturstudier samt konversationer med arbetsledare, platschefer och annan 

personal inom företaget upprättades ett frågeformulär med hjälp av Google formulär.  I det 

första skedet var det viktigt att ägna sig åt personliga kvalitativa svar och därmed användes ett 

öppet frågeformulär där respondenten skriver sitt eget svar i en angiven text ruta. Syftet med 

detta formulär var således att få reda på fallföretagets erfarenheter angående faktorer som 

påverkar fel, brister och slöseri i arbetet med och hantering av APD-planer.  Formuläret 

skickades ut till arbetsledare, platschefer, VDC (Virtual design & Construction) ansvariga och 

annan behörig personal inom verksamheten. Spridningen av formuläret i verksamheten skede 

med hjälp av handledare och de interna kontakterna inom fallföretaget.  

Alla frågor i frågeformuläret som ställdes redovisas i bilaga A.  
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Figur 8. Frågeformuläret i arbetet 

 

Ett par av de frågor som ställdes i formuläret var:  

”Vad betyder APD-planen för fel, brister och slöseri i byggskedet?” 

”Hur stora/allvarliga är dessa APD-plan relaterade fel och slöserier som uppstår?” 

”Varför och hur uppstår dessa APD-plan relaterade fel och slöserier?” 

”Hur behöver arbetet med och hantering av APD-planer förändras för att minska de 

konstaterade fel, brister och slöserier?” 

o.s.v.… 

 



 

 

40 

 

3.3.3. Intervjuer 

Efter valda fokusområden utfördes semistrukturerade intervjuer mellan fyra ögon samt via 

mobil/Skype. De ämnen som diskuterades under intervjun behandla resultaten från det första 

frågeformulär, d.v.s. de orsaker som leder till problem, brister, slöseri i arbetet med och 

hantering av APD-planer.  

Ett mål som författaren hade under intervjuerna var att behålla en öppen konversation och inte 

sätta press på respondenten. Intervjuerna skulle mynna ut i en öppen diskussion där författaren 

(intervjuaren) ta upp samtalsämnena men inte styr själva samtalet. Det är respondentens 

erfarenheter som är avgörande och intervjuerna utformas så att de ska ge möjlighet för 

diskussioner utanför den ställde frågan.  

För skapandet av intervjuns struktur och upplägg så tog författaren hjälp av boken Intervju; 

konsten att lyssna och fråga (Krag 1993). Alla intervjuer spelades in för att inte missa någon 

information, utöver det så fick alla respondenter förfrågan om de vill lyssna på inspelningen för 

att korrigera eventuella missförstånd eller misstag. Intresset för detta var lågt och ingen 

respondent önskade inspelningen i efterhand.  

Tabell 1. Sammanställning av respondenter [1].   

Yrkesroll Avdelning Erfarenhet Intervjumetod Nr 

Arbetsledare Betong  4 år Personligt 1 

Platschef Bygg 25 år Personligt 2 

Arbetsledare Bygg 3 år Personligt 3 

Arbetsledare Bygg 5 år Skype  6 

Arbetsledare Bygg 4 år Mobil 7 

Respondenterna i denna grupp deltog på en intervju kopplade till fokusområden. 
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Tabell 2. Sammanställning av respondenter [2].   

Arbetsledare Väg & 

anläggning 

3 år Personligt 4 

Arbetsledare Bygg 3 år Personligt 5 

Respondenterna i denna grupp deltog på en intervju som framförallt kopplades med utfört 

platsbesök. 

3.3.4. Enkät 

Samtidigt med intervjuer skapades en enkät återigen i Google Forms. Enkäten upprättas som 

en fortsättning av de tidigare konstaterade problemen (resultaten från frågeformuläret). I 

examensarbetet utgör enkäten den kvantitativa arbetsmetoden, där svaren är punktsvar. 

Respondenten har möjligheten att vikta varje fråga mellan ett och fem, där ett är lägst och fem 

är högst.  

Enkäten skapades i Google forms för att underlätta och öka lusten till att svara på enkäten. Även 

här skickades enkäten ut inom verksamheten med hjälp av interna kontakter. Innehållet i 

enkäten fokuserar på viktningen av tidigare resultat som leder till fel, brister och slöserier i 

arbetet med och hantering av APD-planer. Dessa resultat sammanställs i resultatet i diagram.  

Figur 9 visar hur enkäten ser ut för respondenten. 
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Figur 9. Enkäten i arbetet 

 

Enkäten är uppdelade efter fokusområden som bland annat omfattar:  

▪ APD Allmänt  

▪ Planering och logistik 

▪ Uppdatering och tolkning 

▪ Tidspress och stress 

▪ … osv. 

Alla frågor som ingick i enkäten hittas i bilaga B.  
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3.3.5. Observationer 

Totalt utfördes tre observationer i examensarbetet i form utav platsbesök.  

För att få en bättre inblick och ett bättre resultat i hur fallföretaget använder sig av APD-planer 

vid olika projekt, observerades tre olika stora projekt. Projekten beskrivs i kap 3.7 Studieobjekt. 

Huvudsyftet med dessa observationer var att koppla teori med realiteten, d.v.s. att hitta de 

problem som enligt frågeformuläret konstaterades finnas i pågående projekt och på så sätt 

styrka problemens relevans. Men utöver det hade observationerna dessutom syftet att öka 

förståelsen hos författaren i hur fallföretaget arbetar med och hantera APD-planer.  

Undersökning om de konstaterade problemen som leder till fel, brister och slöserier finns på 

plats verkställdes med hjälp av: 

• Intervjuer på plats med arbetsledning (angående fokusområdena) 

• Granskning av APD-planen 

• Observation av arbetsplatsen 

• Egna reflektioner 

3.3.5.1. Intervju och granskning av APD-planen 

Innan observationerna på arbetsplatserna deltog respektive respondent i en kvalitativ intervju. 

Syftet med intervjuerna var att införskaffa sig en överblick av den undersökta arbetsplatsen och 

att få igång en diskussion kring APD-planer med respondenten. Intervjuerna motsvarade en 

öppen dialog angående hur arbetet med APD-planen har fungerat i projektet samt vad som gick 

mindre bra på arbetsplatsen (som relaterade till APD-planen). Under intervjuerna diskuterade 

och granskade författaren och respondenten den vid intervjun befintliga APD-planen. I 

intervjuerna diskuterades bland annat APD-planernas innehåll och upplägg. Utöver det 

diskuterades resultaten från frågeformuläret och respondentens syn på dessa. Samtliga 

intervjuer spelades in. 

Sammanfattningsvis: Intervjuerna motsvarade en öppen konversation mellan författaren och 

respektive respondent om APD-planer. Med fokus på arbetsplatsens APD-plan samt 

arbetsledningens sätt att arbeta med planen och avslutningsvis en allmän diskussion kring de 

konstaterade fokusområdena.  

3.3.5.2. Okulärbesiktning och reflektion 

Efter intervjuerna utfördes observationen på respektive arbetsplats ihop med arbetsplatsernas 

respondent. Syftet med dessa observationer var att dels undersöker de problem som framkom 

under intervjun men dessutom hitta ytterligare brister som inte nämndes. Under tiden 

analyserade författaren arbetsplatsen ordning, personal, generella upplägg och det pågående 

bygget. De som ansågs viktigt av observationerna skrevs ned på papper och fotograferades.   
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3.4. Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen i examensarbetet fokuserade sig på yrkespersonal från fallföretaget som arbetar 

med att hantera APD-planer i sitt yrke. I det första frågeformuläret framgår respondenternas 

yrkesroll som exempelvis: 

• Projektchef 

• Arbetsledare  

• VDC- ingenjör 

• Platschef 

o.s.v.…. 

I enkäten så är svaren däremot kvantitativa, d.v.s. mätbara på en skala från ett till fem. Här 

framgår inte respondenternas yrkesroller, fast formuläret skickades till samma personer 

(urvalsgrupp) inom verksamheten.  
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4. Analys 

I detta kapitel presenteras resultaten från undersökningarna i arbetet. Resultaten redovisas 

som separata delresultat för respektive metod för att ge en tydligare och djupare överblick på 

resultaten. Det slutliga resultatet redovisas i kap 5.  

4.1. Delresultat frågeformulär 

Frågeformuläret behandlade samtliga frågeställningar i examensarbetet och vissa generella 

grundläggande frågor. Syftet med frågeformuläret var att införskaffa sig en generell överblick 

i vad företagets anställda upplevde som ett problem inom temat och därmed finnas till som hjälp 

för att strukturera kommande undersökningar. Det insamlade materialet består totalt sett av 

svaren från nio respondenter med varierande arbetsroller. 

Följande yrkeskategorier tog del i frågeformuläret:  

▪ Projektchef Bostäder 1. 

▪ Projektchef 

▪ Arbetsledare, anläggning 

▪ Arbetsledare, Industri 

▪ Projektchef Bostäder 2. 

▪ Arbetsledare/VDC-Ingenjör inom Bygg Bostäder 

▪ Traineeingenjör. Bygg 

▪ AL Anläggning/Bygg (Betong) 

▪ Traineeingenjör (just nu VDC-ingenjör) på Bygg Syd. 

Samtliga frågeställningar i formuläret hittas i bilaga A. 

 

4.1.1 Generella åsikter 

De flesta respondenter skapar idag APD-planer i 2D och använder sig av programvaran 

Bluebeam. Två respondenter har arbetat med såväl 2D (Bluebeam) och 3D (Sketchup) APD-

planer, endast en respondent använder sig av endast 3D APD-planer.   

 

APD-planens betydelse för fel, brister och slöseri under byggskedet är enligt respondenterna av 

större betydelse. Alla respondenter höll med om att APD-planen är betydande för fel, brister 

och slöseri under byggskedet.  

 

Redan under de mer generella frågorna i formuläret så kopplar många av respondenterna fel, 

brister och slöseri på arbetsplatsen huvudsakligen till logistiska aspekter, så som 

materialupplag, förflyttning och transporter på arbetsplatsen.  
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Då fel uppstår så har dessa negativa konsekvenser på arbetsplatsen, svaren visar på att de flesta 

respondenterna är medvetna om detta. Trots att respondenter inte betonade sina svar lika starka 

så framgår det tydligt att APD-relaterade fel, brister och slöseri har större ekonomiska, 

tidsrelaterade och HMS (Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet) -relaterade konsekvenser. Återigen 

så kopplar flera av respondenterna sådana konsekvenser huvudsakligen till logistiska aspekter. 

Utöver logistiska aspekter nämns dessutom merkostnader i form av spill och skador av material.   

 

4.1.2. APD-plan relaterade fel, brister och slöserier 

Enligt respondenterna uppstår APD-plan relaterade fel och slöseri på grund av:  

 

• Dåligt planerade/ej genomarbetade APD-planer, framförallt inom logistiska aspekter  

• APD-planen uppdateras inte och stämmer ej överens med verkligheten 

• Fel personer tar fram APD-planer och det finns en oklar ansvarsfördelning 

• Tidsbrist och stress 

• Dålig kommunikation och respekt för APD-planen (svårtolkade planer) 

• Kunskapsbrist inom området, samt dålig erfarenhetsåterföring och utbildning 

• Krångliga programvaror 

• Skaparna saknar en tydlig arbetsmetod gällande arbetet med och hantering av APD-planer 

(Alla gör olika) 

• Det finns inte tillräckligt mycket vägledning/hjälpmedel (guider) tillgängliga inom 

fallföretaget 

 

4.1.3. Förslag på nödvändiga förändringar enligt respondenter 

De förändringar som enligt respondenterna behöver ske för att minska fel, brister och slöserier 

i arbetet med och hantering av APD-planer är följande:  

• En person borde äga och informera samt följa upp planen, vilket även omfattar 

uppdateringen av planen 

• Arbetet med APD-planer bör ingå som ett obligatoriskt moment i skyddsronderna 

• Man bör involvera flera parter i planering (lagbasar, logistiska ansvariga, leverantörer) 

• Öka prioritering och fokus på APD-planering och förtydliga planens betydelse samt 

påverkan 

• Det krävs ett standardisera arbetssätt 

• Skapa enklare programvaror 

• Färglägga eventuella ändringar på planen för att förtydliga att en ändring har skett 

De flesta respondenter hade egna synpunkter och förslag till förbättring men flera respondenter 

var överens över att de önskar sig en tydlig arbetsmetod eller en tydlig struktur i hur de ska går 
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till väga (specifika krav), en kunskapsbank eller checklista helt enkelt. Det ska finnas ett 

program (verktyg) som sätter en standard. 

4.1.4. APD-planering i 3D 

Ett påstående som fallföretaget starkt värvar med är att företagets APD-planer skapas i en 

interaktivt tredimensionell modell och är dynamiska, med motiveringen att det underlättar och 

förtydliga arbetet med APD-planer.  

Detta påstående ansågs enligt studenten i arbetet som mycket märkligt eftersom studenten fick 

en helt annorlunda bild efter att har läst in sig i området. De flesta företagen arbeta med 

tvådimensionella APD-planer och arbetet med tredimensionella APD-planer ansågs snarare 

som ett mycket ovanligt arbetssätt. För att redogöra vilket arbetssätt fallföretaget använder sig 

mest utav ägnades ett litet avsnitt i studien till att undersöka vilket arbetssätt det är som utgör 

normen inom företaget.  

 

4.1.4.1 Resultat 

Enligt respondenterna i undersökningarna framgår det tydligt att fallföretaget inte jobbar med 

3D APD-planer som ett självklart arbetssätt. Snarare så är det tvärtom, det finns till och med en 

del respondenter som inte ens har sett eller varit i kontakt med en dynamiskt 3D APD-plan. En 

mindre andel av respondenter angav att de arbetar med tredimensionella APD-planer.  

 

Många respondenter svarade att det i nuläget saknas nödvändig kunskap om APD-planering i 

ett 3D program och att det huvudsakligen är de yngre som eventuellt är kunniga i sådana 

program. Fortsättningsvis uttrycks flera negativa synpunkter angående fallföretagets 

programvara (Sketchup). Synpunkterna riktar sig framförallt till programmets praktiska 

funktionalitet under produktionen, denna upplever respondenterna som krångligt och för 

tidskrävande. Framförallt då det är mycket krångligt att uppdatera en befintligt APD-plan i 

programmet. Det framgår tydligt ett önskemål om enklare programverktyg.  

Trots det så finns det en positiv inställning till dynamiska 3D APD-planer, en del av 

respondenter anser att en tredimensionell plan är bra och kan medföra stora fördelar. Ett par 

fördelar enligt respondenterna är: 

• En tredimensionell APD-plan underlättar visualiseringen och därmed gör det lättare att 

förstå planen för motparten  

• Det går att beräkna volymer och se förflyttningar/transporter i höjdled 

• Man kan gå in i VR och se placeringar i en verklig skala 

• Det underlättar involveringen av HMS-aspekter 

”Vi gör APD planerna tredimensionella och dynamiska, vilket börjar blir ett självklart sätt för oss 

att arbeta på – det handlar om att öka medarbetarinvolveringen!” vidare ”Med hjälp av dynamiska 

APD-planer kan vi bättre förklara för kunder och andra aktörer hur vi vill bedriva våra projekt, vad 

gäller bl a logistik och HMS (Hälsa, arbetsMiljö och säkerhet).” (Veidekke 2019).  

 



 

 

48 

 

 

Sammanfattningsvis så är de flesta överens om att visualiseringen av arbetsplatsen är bättre och 

tydligare i en 3D-modell än i en 2D-modell. Men en större andel respondenter anser det hittills 

inte smidigt nog att använda sig av 3D-modeller under produktionen eftersom filerna i datorn 

blir för stora och det är för krångligt att hantera.  

4.1.5. Arbetsstruktur & hjälpmedel 

Slutligen så ställdes frågor angående respondenternas arbetsstruktur, samt möjligheten till 

hjälp/information i arbetet med APD-planer. Nästintill alla respondenter svarade att de arbetar 

efter egna erfarenheter och inte följer någon struktur. Inom fallföretaget finns det inga 

standardiserade arbetsmetoder och alla arbetar olika. Flera respondenter nämner dock att det 

finns hjälp på företagets intranät i form av en checklista med mera men åsikterna kring dessa 

hjälpmedel är blandade: Ett svar från en av respondenterna lyder enligt följande:  

”Nej jag skulle inte säga att det finns en tydlig rutin som alla jobbar efter. Jag tror att det behövs mer 

exempel och utbildningar om hur vi kan jobba. För kunskapen finns inom företaget. Om jag behöver 

hjälp med hur man ska skapa en APD-plan så hittar jag ganska mycket information på APD-rummet. 

Men för att hitta bra lösningar till produktionen gäller det att ha någon som har erfarenhet hur man 

ska tänka vid placering av kranar, inlastning etc. Detta är inget som man kan hitta information i 

verksamhetssystemet.” (Traineeingenjör Bygg)  

Enligt svaren i formuläret kan följande konstateras angående fallföretagets arbetsmetoder och 

hjälpverktyg:  

• Det finns ingen tydligt struktur/arbetsmetod 

• De flesta arbetar efter sina personliga erfarenheter 

• De flesta problemen med APD-planering finns under produktionen, där saknas hjälpmedel 

• Det finns vissa hjälpmedel på fallföretagets APD-rum på intranätet, i form av checklistor 

med mera 

• De finns blandade åsikter kring de befintliga hjälpverktygen på intranätet (APD-rummet)  

 

4.1.6 Förtydligande Tema indelning 

Efter granskning av arbetet önskades ett förytligande angående temaindelningen i arbetet och dess 

ursprung/koppling till frågeformuläret. Syftet med detta delkapitel är att förytliga kommande 

temaindelningar.  

 

Teman i området fastställdes med hjälp av svaren från frågeformuläret i arbetet (se figur 10). 

Beteckningen av respektive rubrik för varje tema baserades enskilt på vad som ansågs som en 

lämplig rubriksbeteckning. Tema beteckningen i kommande delresultat förändras en aning men 

innehållet och undersökningsområdet förblir oförändrat igenom hela arbetet. De mindre 

förändringarna som sker i respektive rubrikbeskrivning är beroende på mindre förändringar i 
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studentens undersöknings- samt analysmetod. Frågor som behandlade mer generella åsikter 

inom ämnet minskade succesivt med antalet utförda delundersökningar eftersom det primära 

fokuset skiftades till de mer studieinriktade teman, det vill säga de faktiska problemen.  

 

 
Figur 10. Visar hur svaren i frågeformuläret bidrog till respektive temaindelning. 
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4.2. Delresultat intervjuer 

Eftersom flera respondenter har samma beteckning så sker hänvisningen till respondenter enligt 

nedanstående:   

Yrkesroll Avdelning Erfarenhet Nr Beteckning 

Arbetsledare  Betong  4 år 1 Arbetsledare Btg 

Platschef Bygg 25 år 2 Platschef 

Arbetsledare Bygg 3 år 3 Arbetsledare [1] 

Arbetsledare Bygg 5 år 6 Arbetsledare [2] 

Arbetsledare Bygg 4 år 7 Arbetsledare [3] 

Figur 11. Visar deltagande respondenter vid intervju, sant deras beteckning i kapitlet.  

 

Intervjuerna behandlade de fokusområden och svaren som frågeformuläret gav upphov till i 

sina respektive kategorier, återigen så är dessa följande:  

 

• Dålig planerade/ej genomarbetade APD-planer, framförallt inom logistiska aspekter  

• APD-planen uppdateras inte och stämmer ej överens med verkligheten 

• Fel personer tar fram APD-planer och det finns en oklar ansvarsfördelning 

• Tidsbrist och stress 

• Dålig kommunikation och respekt av APD-planen (& svårtolkade planer) 

• Kunskapsbrist inom området, samt dålig erfarenhetsåterföring och utbildning 

• Krångliga programvaror 

• Skaparna saknar en tydlig arbetsmetod gällande arbetet med och hantering av APD-planer. 

* (Alla gör olika) 

• Det finns inte tillräckligt mycket vägledning/hjälpmedel (guider) tillgängliga inom 

fallföretaget. 
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Författaren använde sig av följande nyckelfrågor under intervjun, dessa ställdes om och om 

igen för varje tema (ovanstående punkter) i intervjun. 

✓ Håller du med att det är ett problem?  

✓ Varför och hur uppstår problemet? 

✓ Vems fel är det? Vem är ansvarig?  

✓ Hur påverka problemet projektet, dig själv och dina yrkesarbetare?  

✓ Vad kan vi/du göra åt detta problem? Vad behöver förändras? 

✓ Har du någon ytterligare reflektion eller åsikt kopplat till detta tema?  

 

4.2.1. Tema 1. Allmänt, dåliga APD-planer, oduglig logistik & tolkning.  

Alla deltagande respondenter är starkt överens om att en ej genomarbetad och otydlig APD-

plan är ett problem som leder till fel, brister och slöseri på arbetsplatsen. Majoriteten anser att 

problemet främst uppstår på grund av, tidsbrist vid planering, okunskap i området samt 

programvaran och allmän stress. Blandade åsikter erhölls gällande ansvaret till problemet, men 

det framgick i de flesta intervjuerna att arbetsledningen i första hand ansvarar för upprättandet 

av APD-planen. En mindre del av respondenterna påpekade fortsättningsvis att företaget bär ett 

större ansvar och bör avsätta mer tid för planering.  

De flesta respondenter är överens om att problem i detta tema medför större ekonomiska och 

tidsmässiga skador för projektet. God planering av logistik anses som mycket viktigt och 

extremt påverkande vid de flesta intervjuer, ytterligare är merparten av de intervjuade eniga i 

att uppträdande av fel på grund av en ogenomtänkt APD-plan är ganska frustrerande och 

påverka arbetsmoral negativt. En av respondenterna nämnde att det kan uppstå mycket 

allvarliga risker om HMS-relaterade arbeten med APD-planen utförs på ett bristfälligt sätt.  

Majoriteten anser att kunskapsnivån inom området måste höjas, vilket enligt respondenterna 

skulle uppnås med hjälp av kurser- och eller utbildning i området. Utöver det nämns 

erfarenhetsåterföring och att den måste förbättras för att uppnå bättre kvalitét. Ytterligare 

förslag till lösningar som nämndes var att införa en specialist som ansvarar för APD-planen, 

inblanda underleverantörer och para ihop yngre datorvana arbetsledare med äldre erfarna 

platschefer.  

Ingen respondent hade ytterligare reflektioner till temat. 

4.2.1.1. Sammanfattning 

Problem 

• En ofullständig APD-plan leder till fel 

• Majoriteten tycker att problemet främst uppstår p.g.a. okunskap, tidsbrist vid planering 

samt stress på arbetsplatsen. 

• Ansvarig för en god APD-plan är arbetsledningen 
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• Dåliga APD-planer medför större ekonomiska och tid relaterade skador. 

• Planering av logistiska arbetsmoment anses som extra viktigt 

• Problemet är frustrerande och irriterande 

 

Förbättringsförslag 

• Kunskapsnivån inom området måste höjas  

• Man bör införa kurser, utbildningar etc. 

• Erfarenhetsåterföring måste förbättras och bör göras obligatoriskt  

• Dokumentation måste förbättras och bör göras obligatoriskt  

4.2.2. Tema 2. Ingen eller otillräcklig uppdatering av APD-planen 

Respondenterna är i mycket hög utsträckning överens om att uppdateringsbrist inom APD-

planering är ett problem samt att APD-planer inte alltid stämmer överens med verkligheten. Att 

planen inte stämmer överens med verkligheten hänger enligt de intervjuade starkt ihop med den 

bristande uppdateringen av APD-planen. Anledningen till att APD-planen inte uppdateras beror 

enligt de svarande främst på tidsbrist och stress under produktionen samt att uppdateringen av 

placeringsritningen inte anses tillräckligt viktigt i förhållande till andra pågående byggmoment.  

Majoriteten av respondenterna ansåg under intervjun att uppdateringen av APD-planen 

försvinner i bakgrunden och att planen endast uppdateras vid större förändring/behov. Ett par 

respondenter nämnde att uppdateringsbristen i en del projekt beror på otydlig ansvarsfördelning 

och att ingen part känner sig ansvarig för uppdaterandet. Vidare nämndes att det allmänt finns 

ett bristande intresse för arbetet med APD-planen och att uppdateringen inte görs då det inte 

anses lönsamt, framförallt vid mindre förändringar. Respondenterna anser att det är krångligt 

och tidskrävande att rita in förändringar i programvaran.  

Ansvaret till den faktiska uppdateringen av APD-planen ligger hos arbetsledningen och detta 

är respondenterna tydligt medvetna om. Utöver det tyckte majoriteteten att det bör avsättas mer 

tid inför planering och arbetet med APD-planen men att detta ansvar ligger längre upp i kedjan. 

Effekterna av detta problem anses enligt de intervjuade kunna medföra större konsekvenser 

men detta är mer i teori. Flera av respondenterna berättade att de inte har varit med eller hört 

om stora/allvarliga problem som uppstod på grund av en inte uppdaterad APD-plan.  

Under intervjuerna användes ofta ord som kan, eventuellt, skulle kunna mm. och det framkom 

inga verkliga exempel på allvarliga konsekvenser som inträffade p.g.a. bristande uppdatering 

av APD-planen. En majoritet anser trots det att det definitivt medför mindre slöserier.  En del 

av de eventuella påverkningar som nämndes av respondenterna var bland annat:  

• Irritationer och frustrationer på arbetsplatsen 

• Onödig tidsåtgång och merkostnader 

• Missförstånd på arbetsplatsen 
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• Fel placering av material 

• Förlorad överblick av arbetsplatsen 

• Ökat spill 

• Ökar risk för HMS-relaterade arbetsmoment 

Majoriteten av de intervjuade anser att det krävs kurser inom programvaran samt mer tid för 

uppdateringen under produktionen, eller att uppdateringen förenklas på något sätt. Utöver det 

nämndes att ansvarsfördelningen måste förbättras och att det ska finnas en person som är 

ansvarig för arbetet med och uppdateringen av APD-planen (helst en specialist).  Slutligen 

talade ett par respondenter om att respekten/betydelsen för APD-planen måste höjas om 

förändringar ska ske och att det måste bli ett krav att uppdatera och att kontinuerligt arbeta med 

ritningen.  

Två respondenter hade ytterligare åsikter/reflektioner till temat. En av respondenterna 

(Arbetsledare [2]) betonade att det är mycket viktigt att tänka till i tid och ordentligt planera 

APD-planen innan produktionen börja. Arbetsledare [3] ansåg att uppdateringen och arbetet 

med APD-planen starkt bör tas upp inom verksamheten.  

Ingen av de andra respondenterna hade ytterligare reflektioner till temat.  

4.2.2.1. Sammanfattning 

Problem 

• Är ett vanligt förekommande problem inom verksamheten 

• Anses i praktiken kunna leda till stora fel (se exempel ovan) 

• Anses i de flesta fall inte tillräckligt viktigt (värdefullt) 

• Beror till stor del på tidspress, krångel med programvaran, bristande intresse 

• Ansvaret till uppdateringen av APD-planer ligger hos arbetsledningen 

• Det är oklart hur mycket värde uppdateringen tillför (hur viktigt det är) 

• Försvinner i bakgrunden 

 

Förbättringsförslag 

• Uppdateringen bör göras obligatoriskt 

• Nuvarande respekt av APD-planen måste höjas 

• APD-planens betydelse måste lyftas 
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4.2.3. Tema 3. Tidsbrist och stress 

En anledning till att fel, brister och slöseri uppstår i arbetet med och hantering av APD-planen 

konstaterades vara tidsbrist och stress på arbetsplatsen. Alla intervjuade höll med om att detta 

är ett aktuellt förekommande problem inom verksamheten.  

Flera respondenterna hävdade att tidsbrist och stress på arbetsplatsen till stor del uppstår på 

grund av företagets nuvarande inställning som enligt de intervjuade uppfattas som: Vi måste 

komma igång och bygga så snabbt som möjligt. Vidare anser majoriteten att tidsbrist och stress 

på arbetsplatsen starkt beror på bristande planering innan projektstart och oförsebara hinder. De 

intervjuade upplevde att det alltid förekommer stress under produktionen och att det är något 

man måste leva med. Ett par respondenter berättade att stress på arbetsplatsen dessutom uppstår 

på grund av ojämn ansvarsfördelning samt underbemannade arbetsplatser (För mycket arbete – 

för lite folk). 

Inom detta tema kunde ingen direkt part (arbetsledningen eller verksamheten) anses som 

ansvarig till problemet. Respondenterna hävdade att felet ligger i grundinställningen det måste 

gå fort men att detta problem förekommer i de flesta verksamheter. Det anses vara ett problem 

inom branschen och det är därmed svåravhjälpt, ansvaret ligger därmed i branschen och berör 

alla.  

Majoriteten önskade sig mer tid inför arbetet och uppdaterandet av APD-planen under 

produktionen och att man planerar projekt i god tid med hög standard. Detta för att försöka hitta 

eventuella framtida hinder och för att avlasta den enorma arbetsprocessen under produktionen 

i ett tidigt skede. 

De intervjuade ansåg att framförallt stress på arbetsplatsen medför stora risker för projektet 

samt individen. Respondenterna är överens om att för mycket stress ökar risken för fel och 

skador på arbetsplatsen, vilket leder till ekonomiska merkostnader eller värre, olyckor/skador 

på arbetsplatsen. Flera respondenter anser måttlig stress som bra och produktivitetsökande men 

varnar återigen för förmycket stress och att en individ eventuellt går in i väggen. 

Sammanfattningsvis anser de intervjuade att tidsbrist och stress allmänt försämrar projektets 

kvalité och ökar risken för fel samt skador.  

Lösningar till tidsbrist och stress på arbetsplatsen är enligt majoriteten av respondenterna att 

avsätta mer tid för projektet, planera bättre, ta hjälp av varandra, införa extra personal, fördela 

arbetsuppgifterna så jämnt som möjligt och att finnas där för hjälp till andra. Utöver det nämnde 

en minoritet av respondenterna att verksamheten bör lägga mer fokus på och blir bättre på att 

förutse hinder i ett tidigt skede.  

Ingen respondent hade ytterligare reflektioner till temat. 
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4.2.3.1. Sammanfattning 

Problem 

• Förekommer i nästintill alla projekt 

• Mycket påverkande, ökar starkt risken till fel 

• Uppstår främst på grund av pressade byggtider, grundinställningen det måste gå fort, 

bristande planering och dålig ansvarsfördelning 

• Det önskas mer tid för att arbeta med APD-planen 

• Måttlig stress anses vara bra 

• Oförsebara hinder påverkar och är svåra att bli av med 

 

Förbättringsförslag 

• Verksamheten bör avsätta mer tid för projekten 

• Det behövs bättre arbets- och ansvarsfördelning 

• Man bör lägga större fokus på att hitta hinder i ett tidigt skede 

 

 

4.2.4. Tema 4. Bristande arbetsmetoder och hjälpmedel 

Inom detta tema håller alla respondenter med om att avsaknaden av strukturerade arbetsmetoder 

samt hjälpmedel är ett förekommande problem inom verksamheten.  

Otillräckliga hjälpmedel, vägledningar, guider, kurser, förklaringar etc. inom verksamheten är 

enligt alla intervjuade den huvudsakliga anledningen till en bristande struktur och ett ordentligt 

arbetssätt vid APD-planering. Utöver det nämnde flera respondenter att kommunikationen 

mellan storstäder till mindre regioner/städer är mycket dåligt och att de finns ett bristande 

intresse av storstäder att kolla utanför sina stadsgränser. Det förekommer en splittring inom 

verksamheten och det arbetas annorlunda i Stockholm/Göteborg jämfört med Karlstad.  De är 

storstäderna som har tillgång till specialister och konsulter inom APD-planering.  

APD-planer upprättas enligt respondenterna främst med egna erfarenheter och om det finns, 

tidigare kunskaper från universitetsutbildning.   

Majoriteten talar om att det finns en del hjälpmedel på intranätet (checklista, kartotek) men att 

dessa inte är särskilt vägledande eller användbara under själva produktionen. Vidare nämndes 

att de saknas dokumentation och erfarenhetsåterföring inom verksamheten angående APD 

området.   

Ansvaret och felet ligger enligt majoriteten av de intervjuade främst på verksamheten sida men 

nästintill alla respondenter är trots det överens och inställda på att lösningen måste framarbetas 

tillsammans mellan konsulter och arbetsledningen på plats. Enligt respondenterna gäller det att 
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förbättra kommunikationen inom företaget. De flesta intervjuade anser dessutom att 

avsaknaden av en tydlig arbetsstruktur kostar tid samt pengar och påverkar projektet 

ogynnsamt. Bättre vägledningar samt guider hade enligt respondenterna kunnat öka 

produktiviteten dessutom anses förändringar i området kunna förbättra det generella arbetet 

med APD-planen och underlätta APD-planens förståelse och specificera planens innehåll. 

En lösning till problemet anser majoriteten vara att utöka, förbättra, organisera, förtydliga de 

befintliga APD-rummet och dess hjälpmedel på intranätet. Vidare anser flera respondenter att 

utbildningar och kurser i området är mycket önskvärda och bör införas. Återigen nämndes 

införandet av en specialist som tar hand om APD-planeringen under hela projektet.  

Avslutningsvis hade tre respondenter ytterligare kommentarer till temat. Arbetsledare Btg 

menade att det hade varit mycket uppskattat om man inför en standard och redovisar hur 

arbetsledningen ska tänka vid upprättandet av APD-planer.  

Platschefen påpekade återigen att det hade varit bra om fallföretaget få in en standard i det hela. 

Arbetsledare [3] tyckte att APD-området är ett ganska diffust område och att det är vettigt att man tar 

tag i det hela.    

Ingen av de andra respondenterna hade ytterligare reflektioner till temat.  

 

 

4.2.4.1. Sammanfattning 

Problem 

• I nuläget saknas tydliga arbetsstrukturer inom fallföretaget 

• Strukturerade arbetsmetoder och bra vägledning anses som mycket viktigt och 

eftertraktas 

• APD-planer skapas efter egna erfarenheter, alla gör olika i nuläget 

• Befintligt hjälpmedel och vägledning anses inte vara tillräckligt hjälpsamt 

• Verksamheten bär det huvudsakliga ansvaret till problemet 

• Det är mycket tidskrävande 

• Tydlig vägledning skulle uppskattas 

 

Förbättringsförslag 

• Befintliga hjälpmedel måste förbättras 

• Kommunikationen inom verksamheten måste förbättras 

• Utbildning och kurser bör införas 
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4.2.5. Tema 5. Bristande utbildning, dokumentation & erfarenhetsåterföring 

Alla respondenter håller med om att det finns brist på utbildning, erfarenhetsåterföring och 

dokumentation inom verksamheten inom APD-området. Utöver det upplever majoriteten av 

respondenter att de befintliga programvarorna är krångliga eller delvis krångliga och att det 

finns potential till förbättring.  

De intervjuade ansåg främst att brist på utbildning, kurser, dokumentation och 

erfarenhetsåterföring i området var de största anledningarna till problemen. Vidare nämnde 

majoriteten att det finns ett bristande intresse till att lära sig de nya programvarorna och att 

intresset för förändring i området är lågt. Ett par respondenter berättade att det i nuläget inte 

finns krav på dokumentation och erfarenhetsåterföring i området och att det är ett stort problem 

då det gör det svårare att hitta brister samt potential till förbättring.  

Det huvudsakliga ansvaret låg enligt respondenterna i verksamheten och det bristande intresset 

i området. Verksamheten erbjuder inga utbildningar eller kurser i APD-området och eftersträvar 

ingen särskild utveckling. APD-planering uppfattades av de flesta respondenter som något  

bortglömt i det hela.  

Okunskap i området på grund av bristande utbildning, erfarenhetsåterföring och dokumentation 

ansåg de flesta respondenterna som mycket allvarlig, enligt de intervjuade så leder okunskap 

till stora merkostnader samt tidsförluster eller värre, till skador på arbetsplatsen.  

Angående krångliga programvaror tyckte en övervägande del av de svarande att det framförallt 

är tidskrävande och irriterande men att det inte påverkar alldeles för mycket.  

Respondenterna ansåg att det till en början räcker med att införa ett möte som lyfter APD-

planen lite och väcker tankarna kring temat. Vidare ansåg nästintill alla respondenter att det 

borde erbjudas utbildningar samt föreläsningar i området som går igenom och belyser generella 

punkter som: APD-planens roll, betydelse, funktion och dess programvaror. Majoriteten av de 

intervjuade svarade dessutom att man ska ta hjälp av varandra vid arbetet med APD-planen, 

flera rekommenderade att placera yngre datorvana arbetsledare med äldre erfarna platschefer. 

När det gäller dokumentation och erfarenhetsåterföring anser respondenterna att det är viktigt 

men att det inte görs då det inte finns krav på det, lösningen till detta är enligt majoriteten att 

göra dokumentationen och erfarenhetsåterföringen i området obligatoriskt. En respondent 

nämnde att APD-planen borde läggas in som ett obligatoriskt tema i den befintliga 

erfarenhetsåterföringen som görs i slutet av projekt.   

Arbetsledare [2] berättade i slutet av intervjun att det måste utses en ansvarig person inom 

verksamheten som enbart sitter med dessa teman och reder ut dessa.  Platschefen menade 

avslutningsvis att temat är mycket viktigt.  

Ingen av de andra respondenterna hade ytterligare reflektioner till temat.  
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4.2.5.1. Sammanfattning 

Problem 

• I nuläget förekommer det brist på utbildning, dokumentation och erfarenhetsåterföring  

• Verksamheten erbjuder inga utbildning eller kurser inom APD-området 

• Intresset till förändring i temat är lågt 

• Problemen leder till okunskap vilket leder till fel, alt ökar risken till fel 

• Programvaran anses delvis krångligt (framförallt vid uppdaterandet) 

 

Förbättringsförslag 

• Kunskapsnivån i området måste höjas 

• Verksamheten bör erbjuda ordentliga utbildningar & kurser i området  

• Dokumentation och erfarenhetsåterföring i området måste förbättras och bör göras 

obligatoriskt 

 

4.3. Delresultat – Observation & Intervju 

Här presenteras observationerna som utfördes samt tillhörande intervjuer. 

4.3.1. Krematoriet 

I detta projekt deltog både arbetsledaren och platschefen på intervjun och rundgången på plats. 

Respondenterna kommer i detta kapitel hänvisas till som arbetsledningen. När respondenternas 

åsikter skiljer sig gentemot varandra redovisas deras åsikter separata vid sådana tillfällen.  

4.3.1.1. Intervju 

I projektet används APD-planen i en medelstor omfattning. Den finns med vid möten om dessa 

berör temat. Planen hängde tydligt på dörren och var enkelt att se. Den generella uppfattningen 

som framkom under intervjun var att APD-planen är viktigt, framförallt för material upplag och 

planering av leveranser. Arbetsledningen berättade att projektet flyter på bra trots vissa hinder 

som uppkom under tiden.  

Ansvaret för upprättandet och uppdateringen av APD-planen ligger hos båda arbetsledaren och 

platschefen. Men under intervjun framgick det att arbetsledaren mest ansvarar för det praktiska 

arbetet med planen, vilket innebär att hen rita upp planen i programvaran. Uppdateringen av 

APD-planen görs enligt respondenterna vid behov men det anses finnas ont om tid med det 

under produktionen. 

För skapandet av APD-planen använder sig arbetsledningen av programvaran Bluebeam och 

ritar planen manuellt i 2D. Respondenterna frågades hur de upplevde arbetet med APD-planen 

i allmänhet samt hur de arbetar och varifrån de hämta sin information.  Arbetsledningen svarade 

att det är lite små jobbigt att manuellt rita in alla containrar, bodar, förråd m.m. och att det 
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önskades färdiga exemplar. Fortsättningsvis talade arbetsledningen om att de skapar APD-

planen efter egna erfarenheter och att de inte har fått någon särskild genomgång. Arbetsledaren 

har delvis kunnat ta med sig erfarenheter från tidigare universitetsutbildning inom området. 

Men bägge respondenter var intresserade att gå på utbildning eller kurser ifall dessa erbjuds.   

Arbetsplatsen är inte speciellt stor och material lagras huvudsakligen i kanten av arbetsområdet. 

Materialet upplaget är inte utritad på APD-planen men arbetsledningen har en överblick på 

nästan hela arbetsplatsen ur barackerna och ser enkelt vart material befinner sig.  

Enligt arbetsledningen fungerar kommunikationen på plats bra, den lilla bemanningen förenkla 

kommunikation på arbetsplatsen. Trots att projektet är avsevärd mindre än de andra två 

studieobjekten så förekom det tidspress innan start och under produktionen. Arbetsledningen 

berättade att de inte hade särskilt mycket tid för planeringen av APD-planen innan projektet 

startade. I sammanhang med temat nämndes att den kommande kranen som projektet behöver 

vid kommande arbetsmoment, inte når till armeringsstationen och att armerings då måste flyttas 

på ett annat sätt. Respondenterna nämnde att de förmodligen hade byt plats på bodarnas och 

armeringsstationens placering ifall det hade funnits mer tid för planering innan projektstart. 

Men arbetsledningen var osäker på om den nuvarande eller den omvända placeringen skulle 

vara bättre.  

”Det är svårt att veta vad som skulle vara mer gynnsamt, man skulle egentligen behöva jämföra 

båda alternativen” (Arbetsledare på Krematoriet).  

Avslutningsvis diskuterades de resterande fokusområden där arbetsledningen höll med om det 

mesta. Sammanfattningsvis tyckte respondenterna att de viktigaste faktorerna är kunskap, 

erfarenhet och tid.    

4.3.1.2. Sammanfattning- Intervju 

Följande punkter framgick enligt intervjun: 

• Projektet fungerar i stort sett felfritt 

• Kommunikation på plats fungerar bra 

• Hela arbetsledningen arbetar med APD-planen 

• APD-planen används regelbundet och finns med på möten 

• Respekt för APD-planen finns 

• Arbetet med APD-planen sker på egen hand och med egna erfarenheter 

• Arbetsledningen anser kunskap, erfarenhetsåterföring och tid viktigast när det gäller APD-

planering 

• Det finns ont om plats på arbetsplatsen 

• Material lagras bredvid arbetsområdet men finns ej utritad på APD-planen 
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• Kommande kran kommer ej nå fram till armeringsstationen, förflyttning av armering måste 

ske på annat sätt 

• Arbetsledningen önskar sig mer manualer samt hjälpverktyg 

• Uppdatering av APD-planen görs vid behov 

• Arbetsledningen upplever tidspress under produktionen 

4.3.1.3. Observation 

Under observationen konstaterades att de punkterna som diskuterades under intervjun 

överensstämde med verkligheten. Det som arbetsledningen ritade ut på APD-planen fanns på 

sin angivna plats på arbetsplatsen.  

När det gäller observationen av av själva APD-planen konstaterades att viktiga delar så som 

brandsläckare, första hjälpen och återsamlingsplatsen inte är utritad. Brandsläckare och 

förstahjälpen m.m. fanns trots det på arbetsplatsen men dessa redovisades inte på APD-planen. 

Vidare saknade APD-planen en legend (förklaringar, beteckningar). Planen hade definitivt 

kunde vidareutvecklats.  

Arbetsplatsen är väldigt liten i förhållande till de andra studieobjekten, observationen på plats 

gick relativt snabbt och inga särskilda anmärkningar hittades. 

 

 

 
Figur 12. Förstoring och färgkodning av APD-planen för projekt Krematoriet 

Den ljusblåa cirkeln avser arbetsområdet, inom denna cirkel lagras det mesta material på 

arbetsplatsen.  
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Figur 13. Visar material som lagras på arbetsplatsen kant.  

 
Figur 14. Visar en bild på hela arbetsplatsen. 
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4.3.2. Brf: Lärjegården 

Respondenten vid observation samt intervju är en av arbetsledarna (bygg) på plats, i detta 

kapitel kallas hen för arbetsledare bygg. I projektet Brf: Lärjegården byggs totalt 18 radhus som 

är exakt likadana. Den främsta ytan som används för arbete på plats är innegården.  

4.3.2.1. Intervju 

Tidigt i intervjun berättade arbetsledaren (bygg) att projektet i stor utsträckning går felfritt och 

att de ända väsentliga problemen uppträdde på grund av väder förhållanden.  

”Det uppkom egentligen inga fel under bygget, husen gick jättebra. Bara lite väder problem 

som snö och slask men de berör ej APD-planen.” (Arbetsledare Bygg) 

Själva APD-planen anser arbetsledningen trots det felfria byggandet som ett mycket viktigt 

hjälpverktyg och som bas till all planering. APD-planen har i detta projekt upprättas i 

programmet Sketchup (3D).  

Framförallt vid möten ska APD-planen uppfylla en viktig funktion, den skall finnas till som en 

karta att peka på så att alla vet vilket område man pratar om. Det framgår att planen används 

regelbundet men uppdatering av den görs sällan. På plats finns det två arbetsledare varav endast 

en har fått ansvaret att uppdatera APD-planen. Att endast en av två arbetsledare uppdaterar 

planen ligger i det faktum att endast en av dessa behärskar programvaran.  

I projektet används APD-planen regelbundet och finns med på varje möte, trots det är planen 

inte särskilt detaljerad. En väsentlig del som saknas på Lärjegårdens APD-plan är materialrutor 

som redovisar vart material är placerat. Vidare saknades bland annat legenden (förklaringar, 

beskrivningar) som redovisar vad de olika föremål och pilar på planen avser. En ytterligare 

märkvärdighet var att planen inte uppdateras regelbundet trots att dess betydelse viktades högt. 

I det stora hela kunde planen uppfattas som något diffus och simpel. 

Under intervjun påpekades och diskuterades dessa punkter. Anledningarna till att APD-planen 

inte uppdateras eller utvecklas var enligt arbetsledaren följande:  

- All yrkes- och ledningspersonal vet vart saker finns 

- Mängden material och leveranser 

- Bra kommunikation inom projektet och av ledningen 

- Krånglig/jobbig programvara 

- Tidsbrist för uppdatering 

- Projektets typ samt storlek  

Att materialrutor inte ritas ut beror enligt respondenten främst på projektets typ och storlek. 

Husen byggs av mycket prefabricerade material som lagras direkt utanför entrén av den 
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blivande byggnaden. Det byggs ett hus i taget och det är alltid samma material som ska 

levereras. Projektet är på det viset väldigt unikt gentemot de andra två studieobjekten. Utöver 

det faktum att byggnaderna är lika och material leveranser alltid sker på samma sätt för varje 

hus, så berättade arbetsledaren dessutom att den mängd material som behöver placeras på plats 

inte är särskilt stort. Det kommer dessutom inte många leveranser på samma tillfälle. Dessa två 

orsaker gör det enligt arbetsledaren ännu enklare att överblicka och planera material leveranser.   

Arbetsledaren håller dock med om att APD-planen bör specificeras och uppdateras vid större 

mängder material, flera leveranser på samma gång och större omförflyttningar av materialet.  

I Brf: Lärjegården läggs all materialplacering på minnet och arbetsledningen är tvungen att 

komma ihåg materialets placering i huvud. För att inte behöva komma ihåg all placering utantill 

skall APD-planen finnas till hjälp men i detta projekt ansåg arbetsledningen att det inte är något 

problem och att det funkar utmärkt.   

”Det är jobbigare att rita ut det i programmet än att komma ihåg det, det ger så lite”.  

(Arbetsledare Bygg)  

Bemanningen på plats består totalt av 15 yrkesarbetare och två arbetsledare. Då denna 

personalstyrka inte variera och det alltid är samma yrkesarbetare och arbetsledare på plats, 

hävdar arbetsledaren i intervjun att alla yrkesarbetare dessutom vet var deras material finns och 

att det inte är något problem att det inte är utritat.   

Hela leveransprocessen och materialplaceringen tänks till ordentligt i förväg då det inte finns 

en teleskoplastare på plats som kan flytta material. Arbetsledningen har lagt extra stor fokus på 

att leverera rätt material till rätt plats så att yrkesarbetarna enkelt når sitt material.  

”Vi tänker till innan så att vi få allt material till respektive hus, vi ställer (bland annat) alltid 

exakt antal gips utanför entrén. Så att det finns tillgängligt för våra yrkesarbetare.” 

(Arbetsledare Bygg)  

På större projekt anser arbetsledaren att det är lätt hänt att man inte tänker på placeringen av 

material så mycket då det finns så mycket plats. Men att det i mindre projekt som Brf: 

Lärjegården behövs en ordentlig planering då ytan är begränsad och det inte finns särskilt bra 

möjligheter till omförflyttning. Trots den goda planeringen och det i stort sätt felfria arbetet 

påpekade arbetsledaren att det trots det hade förekommit fel placering av material men i mindre 

utsträckning.  

Intervjuaren som i detta examensarbete är författaren frågade arbetsledaren om yrkesarbetarna 

hade frågor angående material upplagen och hur de allmänt involvera sina yrkesarbetare i 

projektet. Arbetsledaren svarade att deras lagbas är med på fredagsmöten och reder ut sådana 

frågor och förmedlar informationen vidare till yrkesarbetarna.  

När det gäller uppdatering av APD-planen anser arbetsledaren att det inte är lönsamt i projektet. 

Den generella åsikten är att desto mer man skriver in och ändra, desto mer måste man ändra 
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sen. Då det inte har funnits några väsentliga problem som skulle kunna kopplas till 

uppdateringsbrist av APD-planen har det inte utförts några särskilda uppdateringar. På det viset 

slipper arbetsledningen krångla med APD-planen och kan fokusera på annat.  

Inställningen till uppdateringen av ritningen är i grunden positivt, ”Jag tror ju egentligen att 

det är bra men då måste det finnas tid för det och det kan inte bara var en person som gör det” 

(Arbetsledare Bygg).  

Men den praktiska inställningen är att man inte vill uppdatera planen för småskit då det blir för 

jobbigt och inte ge något. Det skadar mer än det gör någon nytta i projektet där skadan 

motsvarar slöseri i form av tid.  

Anledningen till att det ta så mycket tid är att programvaran är krånglig att hantera, 

arbetsledaren menar att programvaran bland annat är väldigt tung för datorn och att det är 

alldeles för krångligt att skriva ut APD-planen.  

Arbetsledaren beskriver förfarandet enligt följande:  

”Problemet med uppdateringen är inte att det ta tid att lägga in den men när man ska skriva ut 

APD-planen måste man rita in uppdateringen, skicka det till layout för rätt format, göra det till 

en A3:a , sedan göra det till en PDF och därefter skriva ut det. De är ändå några steg” 

(Arbetsledare Bygg).  

Dessa steg är så pass omfattande att det inte är lönt att uppdatera planen under produktionen då 

det tar alldeles för långt tid. Framförallt vid mindre förändringar, arbetsledaren nämner tydligt 

att det finns många andra/viktigare saker att göra under produktionen och att det då inte finns 

tid för uppdateringen av APD-planen. I synnerhet då det inte medför något särskilt värde i att 

uppdatera.   

Något nämnvärt är att under tiden som arbetsledaren berättade ovanstående steg visade hen 

dessa steg samtidigt i programmet, i något av dessa steg hängde/dampade programvaran och 

behövde startas om.  

I programvaran Sketchup använder sig arbetsledningen huvudsakligen av 2D vyn och skriver 

ut den. Den tredimensionella delen fyller nästintill ingen funktion i projektet överhuvudtaget, 

förutom att krångla till det hela. Det används en tredimensionell modell av huset i programmet 

Solibri framförallt för att redovisa olika monterings aspekter.  

Avslutningsvis ställdes en generell fråga under intervjun angående respondentens åsikter kring 

i examensarbetet konstaterade problem (fokusområden). 

Sammanfattningsvis berättade arbetsledaren att hen håller med om punkterna och bland annat 

uppdateringsbristen. När det gäller ett standardiserat arbetssätt svarade arbetsledaren följande: 
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”De är väldigt individuellt på fallföretaget, hur man arbetar med APD-planer och hur stort 

intresset är i att jobba med att. Jag har ju lärt mig detta själv” (Arbetsledare Bygg). 

Vidare håller arbetsledaren med att det saknas en generell grund eller att minimikrav saknas i 

APD-planering. När det gäller potentialen med APD-planer, framförallt i dess 

placeringsupplägg svarade hen: 

”Man hade säkert kunnat tjäna mycket pengar om man hade jämfört olika placeringar” 

(Arbetsledare Bygg).  

Vidare höll arbetsledaren med om att det vore en bra idé att införa en specialist inom området 

som reder ut problem och ta åt sig rollen som APD-planerare.   

4.3.2.2. Sammanfattning – Intervju 

Följande punkter framgick enligt intervjun:  

- Projektet fungerar nästintill felfritt 

- APD-planen används regelbundet och finns med på varje möte 

- APD-planen genomarbetas ej ordentligt, planen utförs väldigt simpelt då det inte anses 

finnas behov av en mer detaljerad APD-plan  

- Materialupplag ritas ej ut eftersom arbetsledningen inte anser det lönsamt eller nödvändigt 

- Uppdateringar av APD-planen görs väldigt sällan då det är för jobbigt och lönar sig inte 

- 3D funktioner i programvaran Sketchup används ej och fyller i stort sätt ingen nytta 

- Programvaran anses krånglig och inte brukarvänlig 

- Det finns inget standardiserat arbetssätt och arbetsledningen har lärt sig programvaran själv 

- APD-planen anses viktigt och respekt av planen finns 

- Det finns ont om tid för uppdateringar av APD-planen under produktionen 

 

4.3.2.3. Observation 

Efter utförd observationen på plats hittades inga särskilda anmärkningar, de material som fanns 

på plats låg utanför respektive husentré, se figur 15. Arbetsplatsen var bra disponerad och allt 

var mycket ordentligt uppställt och sorterat. Det fanns inget löst material utsprid över 

arbetsplatsen och yrkespersoner hade bra koll på vart de hittade sitt material. Det som fanns 

uppritad på APD-planen stämde överens med verkligheten. Material var korrekt betecknad, 

skyddat för väder och arbetsplatsen försedd med grindar och stängsel. Utritad brandsläckare 

och förstahjälp fanns på angivet ställe och transportvägar användes enligt planen. APD-planen 

fanns tillgängligt och utskrivet i barackerna.  

Inga vidare anmärkningar hittades på arbetsplatsen! 
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Figur 15. Förstoring och färgkodning av APD-planen för projekt Brf: Lärjegården 

De ljusblåa ytorna i ovanstående figur används i projektet som materialrutor och dessa omfattar 

de lediga områden framför husentréerna. Den röda ringen visar innegården på projektet där de 

flesta arbeten utförs. Det grönmarkerade området är ytterligare lagringsplats för eventuellt 

material ifall det behöver lagras. 

 
Figur 16. Innegården av projektet som används för det mesta arbetet.  
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Figur 17. Visar uteplatsen framför en entré.   

 

 

4.3.3. Hills Väg Villastad 

Respondenten i intervjun är en arbetsledare på väg och anläggningssidan och förkortas för 

arbetsledare V-Ä. Projektet involvera både fallföretagets bygg och anläggningsavdelning. I 

detta kapitel förkortas fallföretagets byggavdelning till F-bygg och fallföretagets väg & 

anläggningsavdelning till F-VÄ.  

4.3.3.1. Intervju 

I projektet Hills väg Villastad används APD-planen inte särskilt effektivt. Planen anses mer 

som ett pappersdokument som måste finnas med och används inte som ett hjälpverktyg. 

Respondenten berättade att en APD-plan i mångas ögon är något som folk bara gör för att den 

ska finnas med och att dess potential inte utnyttjas.  

Enligt respondenten så har flera arbetsledare från anläggnings och bygg sidan varit med och 

upprättad den första APD-planen i projektet. Därefter fick båda parter (anläggning/bygg) 

ansvaret att kontinuerlig uppdatera och arbeta med APD-planen. Det gemensamma ansvaret 

medförde dock oklara ansvarsfördelningar och oklara gränsdragningar gällande fortsatta 

arbeten med APD-planen i projektet. Under intervjun framgår det att det har förekommit flera 

problem och störningar på grund av dålig kommunikation och oklar ansvarsfördelning mellan 

F-bygg och F-VÄ. Den bristande ansvarsfördelningen och kommunikationen har också 

påverkat arbetet med arbetsplatsens disposition. 
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Generellt anser respondenten att projektets egna APD-plan är otillfredsställande eller enligt 

enkelt utryckt dålig. Vidare berättade respondenten att projektets APD-plan fokuserar på helt 

fel grejer. Hen menar att APD-planen nästintill enskilt återspeglar vart vi (F-bygg/F-VÄ) är och 

jobbar och inte redovisar de väsentliga delar, så som materialupplag, transportvägar och 

placering av allmänna hjälpmedel (T.ex. extra toaletter m.m.).  

” Vi har till exempel extra toaletter men de ritas inte ut, vi har satt på en husgrund som vi har 

precis tagit bort, den har inte ens funnit med på APD-planen” (Arbetsledare V-Ä)  

De enda materialrutor som återspeglas på APD-planen är materialet från F-VÄ, F-bygg har inte 

avsatt någon speciell yta för sina materialupplag på APD-planen och istället lagrat material 

utsprid över arbetsplatsen. Orsaken till det är enligt respondenten följande: ”Från början fanns 

det hur mycket yta som helst, så man behövde inte tänka till så mycket men nu finns det mindre 

yta och nu ligger en massa material i vägen” Ytan krympte då projektet körde igång för fullt, 

där tidigare material kunde lagras byggdes hus och vägar. Allt material som står i vägen måste 

flyttas bort och det ta tid och förbrukar resurser. I projektet har det enligt arbetsledaren blivit så 

pass illa med materialplaceringen från F-byggs sida att deras material står i vägen för maskiner 

och att dessa inte kommer fram. Detta tvingar i sin tur arbetsledningen från F-VÄ sidan att hitta 

på nya tillfälliga arbetsuppgifter till maskinförarna eller vänta på att Bygg flyttar sitt material.  

Respondenten menar fortsättningsvis att det i vägen placerade materialet inte flyttas då ingen 

känner sig ansvarig för det. Oftast flyttas enskilt ställningar och materialet lämnas kvar. Detta 

medför större problem och tillfälliga stop för V-Ä sidan. Problemet förlängs ytterligare då 

kommunikation mellan arbetsledarna i samma avdelning (bygg eller V-Ä) är bristande. 

Respondenten menar att så fort en arbetsledare flyttar bort material som står i vägen kommer 

en annan och ställer ditt nytt. Ett annat omfattande problem med det utsprida och ej utritade 

materialet är att man helt tappar överblicken. Arbetsledaren talar om att folk går runt om 

dagarna och letar efter material för att man inte vet vart det befinner sig och att arbetsledningen 

själv inte vet vart materialet finns.  

”Inget material är utmärkt överhuvudtaget, men de ligger material överallt”.  

(Arbetsledare V-Ä) 

”Det ställs material framför varje hus, så man vet aldrig om materialet finns där eller ej, man 

är alltid tvungen att kolla efter”. (Arbetsledare V-Ä)  

Att alltid behöva letar efter material är ett oerhört slöseri på tid, helhetsbilden tappas helt och 

det blir oordning. En arbetsplats av sådan storlek med cirka 100 arbetare behöver en noggrann 

och ordentlig arbetsplatsdisponering för att fungera. Respondenten håller med och menar att 

arbetarna är alldeles för utsprida och att det är lätt att man tappar överblicken då det är så oerhört 

många saker som måste flyttas runt och behövs på olika ställen.  
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Respondenten menar att det förekommer en hel del slöseri på grund av att man inte har koll på 

vart olika material befinner sig och när motparten få sina leveranser. Arbetsledaren berättade 

att det ofta beställs för mycket material eller material som inte behövs och att det då slängs helt 

nya, oanvända produkter. Som ett vanligt exempel nämns virke som det slängs en hel del av.   

Problemen uppstår enligt respondenten främst på grund av bristande kommunikation mellan F-

bygg och F-VÄ på arbetsplatsen samt bristande information på APD-planen och dålig 

kommunikation av denna. Efter att intervjuaren ifrågasatte förekomsten av dessa problem så 

förklarade respondenten att hen starkt försöker jobba ihop men att det inte finns tid för att jaga 

efter andras arbeten.  

”Vi försöker att jobba ihop men jag har andra uppgifter än att jaga efter andra. Det finns ingen 

tid för det.” (Arbetsledare V-Ä)  

Fortsättningsvis berättade arbetsledaren att man allmänt inte hade koll på APD-planens syfte 

och omfattning och att det inte är någon som vet vad som egentligen måste finnas med på en 

APD-plan. Vidare nämndes att det också är oklart vem man borde kommunicera planen till.  

”Det är ingen som vet vad som ska finnas med på en APD-plan.” (Arbetsledare V-Ä)  

Intervjuaren frågade respondenten hur arbetsledningen använder sig av de hjälpverktygen som 

finns tillgängliga på fallföretagets intranät (APD-rummet) och vad hens åsikt kring dessa är. 

Respondenten svarade att dessa hjälpverktyg inte är särskilt användbara ute i produktionen och 

att den befintliga checklistan främst tillämpar sig för konsulter som sitter på kontor.  

”De är inget man använder, sitter man inne på kontoret så har man kanske tid, men vi ute 

känner ju såhär; man har inte tid.” (Arbetsledare V-Ä) 

Ytterligare ansågs den befintliga checklistan för grundläggande och otillfredsställande. 

Problemen med APD-planer är enligt respondenten att för många inte vet vad de ska ha planen 

till och att dess betydelse är låg.  

Ett problem som arbetsledningen enligt respondenten har stora problem med är att 

yrkesarbetarna parkerar på ställen där de inte få parkera. Bilar parkerar i vägen för maskiner 

eller på olämpliga/ej tillåtna platser så som bland annat cykelvägar.  

”De lyssnar ej på oss, vi har behövt ringa kommunen för att de ska komma och ge dom 

böter.”(Arbetsledare V-Ä) 

”Säger man till en att flytta på sig så kommer en annan direkt och ställer sig på samma ställe” 

(Arbetsledare V-Ä).  

Trots kontinuerliga påminnelser från arbetsledningen ändras inte beteendet. På APD-planen 

redovisas det tydligt vart arbetarna ska och inte ska parkera men det finns enligt arbetsledaren 

inget som binder de i deras avtal att förhåller sig till den.  
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”Man har börjat skämta om att man borde riva deras bil med en grävmaskin för att få de att 

flytta sig. Men det finns inget i deras avtal som hindra de att parkera där, de ska kunna köra 

till och från arbetsplatsen.” (Arbetsledare V-Ä)  

”Vi måste redan under våra avtal specificera att parkeringen ska ske enligt APD-planen” 

(Arbetsledare V-Ä) 

Vidare tyckte arbetsledaren att uppdatering av APD-planen måste göras obligatoriskt och 

betydelsen/vikten/respekten måste höjas. I projektet har APD-planen inte uppdateras och det 

beror enligt respondenten främst på oklar ansvarsfördelning, bristande intresse och tidspress. 

Arbetsledaren hävdar att det är mycket oklart vem som uppdatera vad i APD-planen och att det 

därför inte finns någon som gör ändringar eller skriver ut planen. Uppdaterandet av APD-planen 

förekommer sällan och arbetsledaren talade om att man brukar endast ta upp uppdateringen på 

måndagsmöten. Enligt respondenten är det bara någon som slänger ut frågan ”Kan någon 

uppdatera APD-planen?” och sen händer det inte mycket mer. Generellt används planen inte 

till något väsentligt i projektet, den används varken för kommande leveranser eller för logistisk 

relaterade ärenden. Mottot kan starkt uppfattas som ”de mesta löses på plats”. 

Respondenten menar avslutningsvis att arbetet med APD-planen måste tänkas till från start och 

att det inte finns tid för det under produktionen.  

”Vi måste bli bättre på det från start, tänka ut bra ytor. Vart vi ska förvara materialen på det 

bästa sättet, det finns inte tid att krångla med det när bygget är igång.”  

Vidare berättade arbetsledaren att företaget måste ta initiativet och eftersträva förbättringar i 

område, då det inte görs tillräckligt i dagsläget. Alternativt bör det enligt respondenten införas 

ett specialistteam som enskilt arbetar med APD-planer och åker från projekt till projekt.  

”Man hade nog kunnat tjäna väldigt mycket pengar om man effektivisera arbetsplatsens 

upplägg” (Arbetsledare V-Ä) 

 

4.3.3.2. Sammanfattning – Intervju 

Följande punkter framgick under intervjun: 

- Projektet Hills Väg Villastad fungerar långt ifrån felfritt 

- Kommunikationen mellan F-Bygg och F-Vägg & Anläggning är mycket bristande och det 

påverka flera arbetsmoment (ink. APD-planen) 

- Det förekommer problem i projektet på grund av dålig/oklar ansvarsfördelning som bland 

annat påverka arbetet med och uppdateringen av APD-planen  

- APD-planen utnyttjas inte och fokusera på fel saker 

- APD-planen stämmer under flera skeden inte överens med verkligheten 

- Kommunikationen av APD-planen är oklar/dålig 
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- Arbetsledningen är mycket osäker angående vad en APD-plan egentligen ska redovisa 

- APD-planen uppdateras mycket sällan eller inte als 

- Respekt för APD-planens saknas 

- Enorm tidspress förekommer under produktionen 

- Det förekommer mycket stora problem på grund av utsprid och ej utritad material placering 

(tidsslöseri, spill, fel beställning, överförbrukning av resurser m.m.) 

- Det finns i stor utsträckning ingen ordning på arbetsplatsens disposition  

4.3.3.3. Observation 

Under observationen granskades de temana som diskuterades under intervjun. Det första som 

märktes var att APD-planen inte fanns tillgängligt på dörren och att den behövdes skrivas ut. 

Observationen skede tillsammans med respondenten. 

I nedanstående figur har flera färgkodningar lagts in som under observationen diskuterades. Det 

grönmarkerade område visar vart arbetsledningen har avsedd placering för material på den 

befintliga APD-planen. Notering till dessa områden är att de enligt Arbetsledaren V-Ä endast 

omfattar F-VÄ:s material. F-Bygg har inte ritad ut något upplag på APD-planen.  

 
Figur 18. Förstoring och färgkodning av APD-planen för projekt Hills Väg Villastad 

De ljusblå områden markera områden som används som materialupplag men inte är utritad på 

APD-planen. Sådant material lagras huvudsakligen mellan husen eller på vägkanter, se figur 

18. 

Ljusblå = Ej utritade 

materialupplag som ligger i vägen 

Grön = Utritade materialupplag 

Röd = Lös material som ligger 

utsprid över arbetsplatsen 

Gul = Färdigt område där det låg 

mycket mer löst material  

Lilla = Området mellan husen där 

material inte har flyttats med och 

står i vägen 
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Figur 19. Visar material som står på vägkanten 

Arbetsledaren V-Ä menar att det vid observationen för tillfället är förvånansvärt fritt och att det 

har varit mycket mer material i vägen förut som blockerade vägen för maskiner. 

Det syns trots allt tydligt att material ligger löst utspritt på arbetsplatsen. Till temat berättade 

respondenten fortsättningsvis att problem med material som står i vägen var oerhört mycket 

värre på den första etappen och att det var synd att examensarbetets undersökning inte skede 

tidigare. Denna etapp inringades gult i figur 18. Redan på satellitbilden som ligger till grund 

för APD-planen är det möjligt att med blota ögat se material som står löst och utspritt på 

arbetsplatsen. Materialet är inte markerad på APD-planen och placeringarna redovisas med en 

röd ring i figur 18.  

Ett ytterligare område som markerades på figur 18 är det lila inringade området. Inom detta 

område framkom ett bra exempel på löst material som står i vägen och som ingen kände sig 

ansvarig för att flytta bort. 

Mellan husen är F-VÄ ansvarig för att fixa grunden för uteplatsen så att F-bygg kan fortsätta 

och göra klart resten, en färdig uteplats syns i figur 18. Innan dess så utför en annan part arbete 

med fasaden och har ställning på plats. F-bygg ska se till så att ställningen och material flyttas 

så att F-VÄ kan påbörja sitt arbete.  Problem uppstår då material lämnas kvar på plats eftersom 

ingen känner sig ansvarig för att flytta materialet. Yrkesarbetarna som arbeta med fasaden 

flyttar endast med sig ställningen då det inte är deras ansvar att ta med materialet.    
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Figur 20. Bild på den färdiga uteplatsen och det planerade arbetsmomentet för nästa hus. 

 
Figur 21. Bild på näst kommande uteplats som blockeras av material. 

Arbetsledaren V-Ä förklarade att liknande problem uppträdde på flera ställen och att det väcker 

irritationer. Vidare menar hen att det ta fruktansvärd mycket tid att jaga efter andra och be de 

att flytta sitt material. Oftast blir det problematiskt då det är oklart vems material det är och 

vem som egentligen är ansvarig för att flytta att.   
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Vid rundgång på arbetsplatsen hittades ett annat praktiskt exempel på dålig leveransplanering 

och materialplacering. Under tiden kom en leverans som skulle lagras och arbetsledaren som 

var med på rundgången fick uppgiften att lösa leveransen på plats. Arbetsledaren hade en 

planerad en plats där leveransen skulle placeras men det visade sig att infarten till den tänkte 

lagringsytan var blockerad. Arbetsledaren blev tvungen att lämna rundgången en stund för att 

lösa problemet.  

Utöver ovan nämnda störningar hittades inga ytterligare fel som är nämnvärda att påpeka, allt 

annat som var utritad på APD-planen fanns på de ställen där det var uppritad. Projektet har haft 

en hel del störningar men i det stora hela går det framåt.  

4.4. Delresultat – Enkät 

I enkäten indelades frågor i nedanstående teman, presentationen av dessa resultat i detta kapitel 

följer samma distribution som temana i enkäten.  

Tema 1 - Arbetsplatsdispositionsplan – Allmänt 

Tema 2 – Planering och logistik 

Tema 3 – Uppdatering och tolkning 

Tema 4 – Tidspress och stress 

Tema 5 – Arbetsmetoder och hjälpmedel 

Tema 6 - Utbildning, erfarenhetsåterföring/dokumentation & programvaror 

Totalt deltog 13 respondenter i enkäten. 

OBS: I kommande undersökningar så blev tema 1 och 2 ett enda tema. Dels för att underlätta 

arbetsprocessen och minska skrivandet men dessutom på grund av att det första tema relaterar 

och samspela med den andra temat.  

4.4.1. Tema 1: APD-plan – Allmänna frågor 

Sammanfattning: Majoriteten av respondenterna anser en APD-plan som en mycket viktig del 

för en effektiv arbetsplats. APD-planens kvalité anses ha en påverkan på om projektet lyckas, 

dock ger respondenterna detta en mindre viktighetsgrad. Den övervägande majoriteten av 

respondenterna ser APD-planen som väldigt viktigt ur ett HMS-perspektiv (hälsa, arbetsMiljö 

och säkerhet). De medger även att i dem flesta projekten finns det brister inom APD-planer. 
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Tabell 3. Visar en sammanfattning av tema 1 i enkäten. 

Arbetsplatsdispositionsplan - 
Allmänt 

Inte alls viktigt! / 

Håller inte alls 

med! [1] 

[2] [3] [4] 

Mycket viktigt! / 

Håller helt med! 

[5] 

Hur viktig är en väl genomtänkt 

APD-plan för en effektiv 

arbetsplats? 

0% 0% 8% 31% 62% 

Anser du att en bra/dålig APD-plan 

är mycket påverkande för att ett 

projekt lyckats eller ej? 

0% 15% 54% 15% 15% 

Hur viktig är APD-planen ur ett 

HMS-perspektiv (hälsa, arbetsMiljö 

och säkerhet)? 

0% 0% 15% 69% 15% 

I de flesta projekten anser jag att 

det finns brister i APD-planen. 
0% 8% 15% 62% 15% 

 

4.4.2. Tema 2: Planering och logistik 

Sammanfattning: När det kommer till planering och logistik, blir fördelningen av 

respondenterna mycket jämnare. Den större delen av respondenterna upplever att många APD-

planer bör tänkas igenom mer och förbättras. Dock anses den generella logistiken att vara 

fungerande och tydligt. Men när respondenterna ifrågasattes angående felfria leveranser intill 

och på arbetsplatsen erhölls väldigt utspridda svar av respondenterna. 

Tabell 4. Visar en sammanfattning av tema 2 i enkäten. 

Planering och logistik 
Inte alls viktigt! 

/ Håller inte alls 

med! [1] 

[2] [3] [4] 

Mycket viktigt! / 

Håller helt med! 

[5] 

Jag upplever att många APD-

planer inte har tänkts igenom 

ordentligt och kan förbättras. 

0% 15% 31% 39% 15% 

Logistiken på arbetsplatser 

fungerar bra och APD-planen 

redovisar tydligt vart och hur 

material ska placeras. 

0% 23% 62% 15% 0% 

APD-planen kontrolleras innan 

leverans och kommunikationen 

mellan leverantör och 

ledningspersonal på 

byggarbetsplatsen fungerar smidigt. 

23% 23% 39% 15% 0% 

Leveranser intill och på 

arbetsplatsen fungerar i stort sett 

felfritt. 

0% 31% 23% 39% 8% 

 

4.4.3. Tema 3: Uppdatering och tolkning 

Sammanfattning: Tema 3, uppdatering & tolkning av APD-planer har generellt gett ett ensidigt 

perspektiv, med de mesta av svaren på samma sida. Respondenterna är mestadels överens om 

att det är viktigt med uppdatering av APD-planer samt att en brist på detta medför stora 
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konsekvenser. Den övervägande majoriteten anser att denna brist på uppdatering existerar på 

deras arbetsplatser. 

Trots denna tydliga samsyn om brist på uppdatering, upplever de flesta respondenterna inte att 

det finns många fel på grund av det. Den allmänna tolkningen och förståelsen av APD-planer 

mellan arbetarna anses vara mestadels fungerande. 

Tabell 5. Visar en sammanfattning av tema 3 i enkäten. 

Uppdatering och tolkning 
Inte alls viktigt! 

/ Håller inte alls 

med! [1] 

[2] [3] [4] 

Mycket viktigt! / 

Håller helt med! 

[5] 

Det är viktigt att, löpande, 

uppdatera APD-planer. 
0% 0% 8% 39% 54% 

En APD-plan som inte uppdateras 

kan medföra stora konsekvenser för 

ett projekt. 

0% 0% 46% 39% 15% 

APD-planer uppdateras tillräckligt 

ofta. 
0% 69% 23% 8% 0% 

Jag har deltagit i projekt där fel 

uppstod på grund av att APD-

planen inte var uppdaterad. 

33% 33% 8% 25% 0% 

Fel på grund av att APD-planen 

inte uppdateras inträffar ofta. 
0% 50% 25% 25% 0% 

Jag upplever att min APD-plan är 

lätt att tolka och enkel att förstå 
0% 0% 23% 46% 31% 

Jag upplever att mina yrkesarbetare 

enkelt tolkar och förstår mina 

APD-planer så som var tänkt. 

0% 15% 15% 54% 15% 

Mina yrkesarbetare frågar mig ofta 

APD-plans relaterade frågor. (Tex: 

vart material skall lagras) 

17% 17% 17% 50% 0% 

 

4.4.4. Tema 4: Tidspress och stress 

Sammanfattning: Upplevelserna av tidspress och stress på arbetsplatsen har gett mer utspridda 

svar igen. De flesta av respondenterna anser ha tillräckligt med tid för att skapa en väl 

genomtänkt APD-plan till kommande projekt. Däremot känner majoriteten att de inte har 

tillräckligt med tid för uppdaterandet av APD-planen vid behov under löpande produktion. De 

flesta respondenter anser trots det inte att de känner sig särskilt stressad av att behöva uppdatera 

APD-planen under produktionen. 
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Tabell 6. Visar en sammanfattning av tema 4 i enkäten. 

Tidspress och stress 
Inte alls viktigt! 

/ Håller inte alls 

med! [1] 

[2] [3] [4] 

Mycket viktigt! / 

Håller helt med! 

[5] 

Jag har tillräckligt mycket tid för 

att skapa en väl genomtänkt APD-

plan inför ett kommande projekt. 

8% 15% 15% 46% 15% 

Jag har tillräckligt mycket tid 

under produktionen för att 

uppdatera min APD-plan vid 

behov. 

8% 33% 17% 25% 17% 

Tanken om att behöver ändra APD-

planen flera gånger under 

produktionen gör mig stressad. Det 

finns viktigare saker att göra! 

15% 46% 23% 8% 8% 

 

4.4.5. Tema 5: Arbetsmetoder och hjälpmedel 

Sammanfattning: Svaren inom arbetsmetod och hjälpmedel ger återigen mer ensidiga resultat. 

Den större delen av respondenterna anser ett standardiserat arbetssätt för hantering av APD-

planer som viktig. Den stora majoriteten tycker dessutom att de är påläst om hur man skapar en 

APD-plan. Mer än 75% av respondenterna medger däremot att det inte finns en tydlig struktur 

för arbetet med APD-planer. Detta illustreras tydligt inom fallföretaget. Respondenterna anger 

att deras arbetssätt för APD-planer skiljer sig mycket beroende på vart de befinner sig i Sverige. 

Generellt anses information om APD-planer att vara tillgängligt och användbart. Undantaget 

här är att majoriteten av respondenterna trots det inte använder sig av kartoteket utan riter på 

egen hand. 
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Tabell 7. Visar en sammanfattning av tema 5 i enkäten. 

Arbetsmetoder och hjälpmedel 
Inte alls viktigt! 

/ Håller inte alls 

med! [1] 

[2] [3] [4] 

Mycket viktigt! / 

Håller helt med! 

[5] 

Jag anser det viktigt att det finns ett 

standardiserat arbetssätt i arbetet 

med och i hanteringen av APD-

planer. 

0% 23% 23% 31% 23% 

Jag är påläst om hur jag ska skapa 

mina APD-planer, vad som bör 

finnas med, vilka krav jag måste 

uppfylla och hur den ska 

presenteras. 

8% 0% 46% 46% 0% 

Vi har en tydlig struktur inom 

verksamheten avseende hur vi ska 

arbeta med APD-planer och det 

fungerar utmärkt. (Standardiserad 

arbetsmetod) 

8% 85% 8% 0% 0% 

Vi på Veidekke jobbar likadant med 

APD-planer oavsett vart jag 

befinner mig i Sverige. 

39% 54% 8% 0% 0% 

Jag upplever att kommunikationen 

inom verksamheten fungerar bra 

och jag har alltid tillgång till det 

material som jag behöver för att 

upprätta mina APD-planer. 

8% 15% 23% 46% 8% 

Jag använder mig av den 

tillgängliga informationen på 

intranätet vid skapandet av APD-

planer. 

8% 0% 23% 54% 15% 

Jag upplever att den tillgängliga 

informationen på intranätet om 

APD-planer är tillräcklig och en 

bra vägledning inför skapandet av 

APD-planer. 

0% 39% 39% 23% 0% 

Jag använder mig av kartoteket på 

intranätet för skapandet av APD-

planer och slipper rita mycket på 

egen hand. 

33% 25% 25% 8% 8% 

 

4.4.6. Tema 6: Utbildning, erfarenhetsåterföring, dokumentation & programvaror 

Sammanfattning: Den större majoriteten anser en utbildning inom APD-området som viktig 

och de medger en generell säkerhet inom kunskap och erfarenhet gällande dessa. Dessutom 

finns det ett stort intresse inom ytterligare utbildning och kunskap inom ämnet. Majoriteten av 

respondenterna känner sig även kunnig inom programvaran de använder samt anser att denna 

är smidigt och enkelt att använda.  
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Däremot finns det ett mestadels ensidigt perspektiv när det kommer till erfarenhetsåterföring. 

Den övervägande majoriteten av respondenterna anser att erfarenhetsåterföring är mycket 

viktigt, dock så instämmer en stor majoritet om att det existerar en brist på denna. 

En liknande bild visar sig inom ämnet dokumentation av fel, brist och slöseri inom APD-planer. 

Här har majoriteten av respondenterna angett att dokumentation är väldigt viktigt, samt att den 

inte fungerar väl på deras arbetsplatser. 

Tabell 8. Visar en sammanfattning av tema 6 i enkäten. 

Utbildning, 
erfarenhetsåterföring/dokumentation 

& programvaror 

Inte alls viktigt! 

/ Håller inte alls 

med! [1] 

[2] [3] [4] 

Mycket viktigt! 

/ Håller helt 

med! [5] 

Jag anser att utbildning är viktigt inom 

APD-området. 
0% 0% 8% 69% 23% 

Jag anser att jag har tillräckligt mycket 

kunskap om och erfarenhet av APD-

planer. 

0% 23% 23% 54% 0% 

Jag hade gärna deltagit i någon 

utbildning om APD-planer för att lära mig 

mer. 

0% 8% 8% 39% 46% 

Jag har koll på hur jag använder mig av 

de tillgängliga programvaror som erbjuds 

vid skapandet av APD-planer. (Bluebeam, 

sketchup, etc.) 

8% 8% 15% 39% 31% 

Jag tycker att våra programvaror är 

smidiga och enkla att hantera. 
8% 8% 31% 46% 8% 

Jag anser att det är viktigt med 

erfarenhetsåterföring. 
0% 0% 0% 23% 77% 

Erfarenhetsåterföring inom APD-området 

fungerar bra och jag har kunnat ta hjälp 

av andras erfarenheter i mina egna 

uppdrag. 

31% 54% 15% 0% 0% 

Jag anser att det är viktigt att 

dokumentera eventuella fel, brister och 

slöserier som uppstår i arbetet med och 

hanteringen av APD-planer. 

8% 8% 8% 62% 15% 

Jag är nöjd med dokumentationen vi utför 

inom verksamheten avseende fel, brister 

och slöserier i arbetet med och 

hanteringen av APD-planer. 

0% 69% 30% 0% 0% 
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5. Resultat  

I detta kapitel presenteras studiens slutliga resultat vilket ta hänsyn till alla tidigare delresultat. 

Vidare analyseras resultaten som leder till fel, brister och slöserier i arbetet med och hantering 

av APD-planer samt de huvudsakliga anledningar som påverka orsakerna. 

5.1. Analys - Tema 1. Allmänt om APD-planer & Dålig planering 

Inom fallföretaget anses en APD-plan som ett viktigt hjälpverktyg, alla eller den övervägande 

majoriteten av respondenter inom respektive undersökningsmetod är överens om att en APD-

plan är ett viktigt hjälpverktyg och betydande för fel, brister och slöseri under byggskedet. 

Fortsättningsvis är majoriteterna starkt överens om att en ej genomarbetad och otydlig APD-

plan är ett problem som leder till negativa konsekvenser samt fel, brister och slöseri på 

arbetsplatsen.  

Trots att APD-planen anses som mycket viktigt så anses planen inte avgörande för om ett 

projekt lyckas eller ej. I enkäten viktade 54% av alla respondenter APD-planen som varken 

avgörande eller ej avgörande för projektets lycka, men majoriteten av den andra halvan 

tenderade till att vikta planen som delvis eller till och med mycket avgörande för projektens 

utformning. Att majoriteten inte viktade APD-planen som påverkande eller ej påverkande 

antyder att det förekommer oklarheter samt tvivel angående APD-planens påverkning och visar 

på en generell osäkerhet inom temat. Vid observationerna konstaterades att planens påverkning 

starkt beror på vilken typ av projekt det är samt hur omfattande projektet är.  

Inom den kvantitativa delen i arbetet så ansåg en stark majoritet (ca: 75%) att det generellt finns 

brister på APD-planer. Efter utförda intervjuer samt observationer så anser författaren att det 

definitivt finns större brister inom APD-planeringen men att dess påverkning är mycket 

varierande och beroende av projektets typ 

 

Redan under de mer generella frågorna i frågeformuläret så kopplar många av respondenterna 

fel, brister och slöseri på arbetsplatsen huvudsakligen till logistiska aspekter, så som 

materialupplag, förflyttning och transporter på arbetsplatsen. Denna åsikt visade sig delas av de 

flesta respondenter även i senare undersökningsmetoder då bra logistik på arbetsplatsen viktas 

mycket högt. Majoriteten av respondenterna vid alla undersökningsmetoder är starkt överens 

om att det framförallt är de logistiska delarna på en arbetsplats som har större påverkningar då 

dessa går fel. Fel och problem på grund av dåliga materialupplag nämndes mest i arbetet.  

 

Då fel uppstår så medför dessa enligt respondenterna framförallt ekonomiska-, tid- och HMS-

relaterade konsekvenser. Hur allvarliga dessa fel är, anses variera och är enligt respondenterna 

återigen beroende av vilket fel det är samt projektets typ och omfattning. Trots det anses fel 

inom HMS alltid ha stor påverkning och dessa viktades generellt väldigt högt. Fallföretaget 

verka lägga mycket fokus på att undvika HMS relaterade fel/skador på arbetsplatsen. 
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Ytterligare anses krångel med APD-planen som generellt irriterande och frustrerande, samt 

negativt påverkande för arbetsmoralen på plats.   

I projektet Krematoriet och Brf: Lärjegården anser arbetsledningen att APD-planen är mycket 

viktigt och använder sig av planen regelbundet. I Krematoriet anses APD-planen viktigt för 

planering-/placering av material samt planering av leveranser. Inom Brf: Lärjegården används 

APD-planen framförallt som en karta vid möten för att peka på med syftet att förtydliga de 

samtalsämnen som diskuteras, vart på arbetsplatsen man har tänkt att utföra någon aktivitet eller 

förändring.  

I projektet Hills Väg Villastad används APD-planen inte särskilt ofta eller till något väsentligt, 

varken till materialupplag eller leveranser m.m. Det finns två materialupplag utritade på APD-

planen men det är en bråkdel av allt det utsprida material på plats. I projektet anses APD-planen 

mer som ett pappersdokument som måste finnas med och används inte som ett hjälpverktyg.  

Respondenten för Hills projektet berättade att en APD-plan i mångas ögon är något som folk 

bara gör för att den ska finnas med. Trots det så uppfattade författaren att respondenten var 

upprörd och missnöjd med det befintliga APD arbetet och att hen starkt ville förbättras, då 

respondenten ansåg APD-planen som mycket viktigt.  

”Man hade nog kunnat tjäna väldigt mycket pengar om man effektivisera arbetsplatsens 

upplägg” (Arbetsledare V-Ä) 

Anledningen till att planen inte utnyttjas berodde enligt respondenten på ett bristande intresse 

från arbetsledningen och framförallt på enorm tidspress under produktionen.  

Arbetet med APD-planen under produktionen visade sig mycket varierande från projekt till 

projekt. Generellt uppfattades dock känslan att det finns ett bristande intresse till att aktivt 

arbeta med och kontinuerligt uppdatera APD-planen. 

5.1.1. Sammanfattning 

Problem 

Alla eller den övervägande majoriteten av respektive undersökning anser att…. 

• En APD-plan är ett viktigt hjälpverktyg 

• Det förekommer brister på dagens APD-planer  

• Utformningen av APD-planen är avgörande för fel, brister och slöseri på arbetsplatsen 

• En dålig APD-plan leder till merkostnader, tidsförluster och eventuellt HMS-relaterade 

skador 

• APD-planen är väldigt viktigt vid möten 

• HMS-relaterade delar viktas högt inom företaget 

• En dålig APD-plan leder till frustrationer och irritationer på plats 

• Det finns ont om tid för att arbeta med APD-planen under produktionen 
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• Det förekommer okunskap i området 

• Det finns ingen struktur i arbetet 

• En APD-plan är inte avgörande för om ett projekt lyckas eller ej 

• Det finns ett bristande intresse till att vilja arbeta med APD-planen 

 

Förbättringsförslag 

• APD-planer måste tänkas till från start 

• Det måste finnas tid för planeringen 

 

5.2. Analys - Tema 2. Ingen eller otillräcklig uppdatering av befintliga APD-

planer 

Oavsett undersökningsstrategi så anser alla eller en stark majoritet av respondenterna i 

respektive undersökningsgrupp att uppdateringen av APD-planen är mycket viktigt samt att det 

förekommer brist på det inom fallföretaget. I enkäten som hade störst antal respondenter, ansåg 

70% (motsvarande 2/3) av respondenterna att det förekommer kommer brist på uppdatering 

inom fallföretaget, vilket starkt återspeglades vid utförda observationer. Den generella 

uppfattningen är att en ej uppdaterad APD-plan kan medföra stora ekonomiska-, tid- eller 

HMS-relaterade konsekvenser och leder till frustrationer och irritationer på plats.  

Om en APD-plan inte uppdateras vid förändringar så leder det till att planen inte längre stämmer 

överens med arbetsplatsens faktiska disposition. Detta leder i sin tur att APD-planen inte längre 

fyller en funktion. Trots att majoriteten av alla respondenter i respektive undersökning ansåg 

att uppdateringen av APD-planen är mycket viktigt, antyder praktiska undersökningar att det 

inte alls anses så viktigt som det sägs.  

Vid alla tre studieobjekt i arbetet fanns det inget projekt som regelbundet uppdaterade sin APD-

plan. I Krematoriet så uppdaterades APD-planen vid behov men praktiskt sett innebar det att 

APD-planen inte uppdateras särskilt ofta. I Brf: Lärjegården uppdaterades APD-planen ännu 

mindre då det inte ansågs ge något värde och i Hills Väg Villastad användes APD-planen andast 

för att visa var respektive avdelning (F-Bygg eller F-Anläggning) arbetade.  

Den absolut största orsaken till att APD-planer inte uppdateras är att det inte anses ge något 

värde i förhållande till andra byggmoment, det glöms bort eller försvinner i bakgrunden. 

Arbetsledningen vill inte uppdatera APD-planen då det tar för långt tid, det finns ont om tid 

under produktionen och små förändringar på APD-planen anses inte göra någon skillnad. Varje 

liten detalj som läggs in i APD-planen måste senare flyttas eller uppdateras och det är jobbigt, 

vilket leder till att arbetsledningen aktivt väljer att inte detaljera planen för mycket eller 

uppdatera smådetaljer. En ytterligare anledning till att APD-planer inte uppdateras är en oklar 

ansvarsfördelning mellan arbetsledningen, framförallt i större projektet är det otydligt vem som 
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skall uppdatera APD-planen eller vilken del av planen. Ingen tar på sig ansvaret och därmed 

görs inga uppdateringar. Åt andra sidan så förekommer det i flera projekt att endast en person 

kan hantera programvaran och därmed få allt ansvar och är ensam med uppdateringen. Här 

anser flera respondenter att det inte är bra att överbelasta en person och ge hen allt ansvar.   

 

Nästan alla respondenter anser och nämner flera eventuella påverkningar och eventuella 

effekter som uppkommer då en APD-plan inte uppdateras. Men den stora majoriteten anser att 

de inte har varit med på projekt där det faktiskt har förekommit större fel på grund av det. Hur 

påverkande en ej reviderad APD-plan är visade sig vara mycket oklart, det variera från projekt 

till projekt och beror fortsättningsvis på ytterligare andra faktor (arbetsledningen, yrkesarbetare, 

miljö, motivation, arbetsstyrka, typ av projekt, komplexitet, kommunikation på plats o.s.v.).  

Generell konstaterades att - desto större och komplexare ett projekt är, desto större blir 

betydelsen av att kontinuerligt arbeta med arbetsplatsens disposition och APD-planen. Detta 

framgick tydligt efter utförda observationer och intervjuer på de tre studieobjekten som 

undersöktes i examensarbetet. Men återigen vill författaren betona att det finns flera andra 

orsaker som påverkar.  

 
Figur 22. Visar hur viktigt det är att kontinuerligt arbeta med APD-planen i förhållande till 

projektets komplexitet. Denna figur baseras på egna observation.  

Respekt för samt intresse för att arbeta med APD-planen är lågt och många anser inte att 

uppdateringen av APD-planen är tillräckligt viktigt. För att förbättra uppdaterandet av APD-

planer inom företaget anser många att man bör göra det obligatoriskt. Om uppdateringen är så 

viktigt måste det också framgå på något sätt. Kunskapen samt vikten av APD-planen måste 

höjas och det måste finnas tid för uppdaterandet under produktionen.  
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5.2.1. Sammanfattning 

Problem 

• Uppdateringen anses viktigt men i praktiken så uppdateras planer inte så ofta 

• Uppdateringen anses i de flesta fall inte tillföra något värde i förhållande till andra 

byggmoment 

• I nuläget uppdateras APD-planer inte tillräckligt ofta 

• Det är krångligt att uppdatera APD-planen  

• Det finns ont om tid under produktionen för att arbeta och uppdatera APD-planen (Inte 

enligt enkäten)  

• Desto större/komplext ett projekt är, desto viktigare blir arbetet och uppdaterande av 

APD-planen 

• Det förekommer oklarheter angående vem som är ansvarig för uppdatering och vad som 

behöver uppdateras på en APD-plan 

• Det är oklart hur mycket värde det ger att uppdatera APD-planen 

 

Förbättringsförslag 

• Kunskapen i området måste höjas 

• Respekten av APD-planen måste höjas 

• Uppdateringen av APD-planen bör göras obligatoriskt 

• Befintlig uppdateringsprocess måste förenklas och kortas ner 

5.3. Analys – Tema 3. Tidspress och stress 

Tema 3, Tidspress och stress är ett väldigt intressant tema. Undersökningsmetoderna visade sig 

ge blandade svar kring temat. I frågeformuläret, intervjuerna samt observationerna framgick 

det att det finns ont om tid i projekt att det är ett problem i dagsläget. Respondenterna tycker 

att det inte finns tillräckligt mycket tid under produktionen och att det också påverka arbetet 

med APD-planen, framförallt uppdateringen av en sådan. Tidspress och stress anses också som 

väldigt vanligt förekommande och som något man måste leva med i branschen. Vidare tycktes 

problemet leda till ekonomiska skador, ökar risken för fel/slarv men framförallt leda till 

frustatrationer och irritationer på arbetsplatsen. Dock så anser en större majoritet att måttlig 

stress är nyttigt och ökar produktiviteten.  

Resultaten ur enkäten gav inte samma synpunkt till det hela, här ansåg majoriteten (trots att den 

är liten) att de har tillräckligt med tid för att skapa en väl genomtänkt APD-plan till kommande 

projekt. Utöver detta ansåg denna majoritet dessutom att de inte känner sig särskilt stressad av 

att behöva uppdatera APD-planen under produktionen och att det finns tillräckligt mycket tid 

för uppdateringen. Dessa resultat skiljer sig från alla andra utförda undersökningsmetoder vilket 

enligt författaren är mycket märkligt. Men om man kollar lite noggrannare på den procentuella 
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andelen som faktiskt utgör och motsvara majoriteten, så framgår det att dessa majoriteter ligger 

på gränsen till att svänga till det negativa.  

I enkäten ansåg endast 61% att de har tillräckligt mycket tid för att skapa en väl genomtänkt 

APD-plan inför ett kommande projekt, 15% ansåg att de inte tendera åt något håll och 23% 

ansåg att de inte hade tid för att. Under nästa fråga ansåg endast 42% att de har tillräckligt 

mycket tid under produktionen för att uppdatera APD-planen, 17% höll sig i mitten och 41% 

ansåg att de inte hade tillräckligt mycket tid. Majoriteten i denna kategori utgörs alltså av endast 

1% skillnad och är därmed inte särskilt positivt. Åt andra hållet kan man tänka sig att det endast 

är 41% som anser sig ha tillräckligt mycket tid för uppdateringen under produktionen och att 

detta är mindre än 50% av alla respondenter, vilket inte är bra.  

Anledningarna till att det förekommer tidspress och stress är enligt respondenterna olika, men 

ett stort problem verka ligga i branschen samt företagets grundinställning det måste gå fort. 

Inställningen grundar sig på att det ska fort då man vill börja tjäna pengar och blir klar så snabbt 

som möjligt men samtidigt leder denna inställning till tidspress och stress på arbetsplatser, 

vilket i sin tur leder till fel. Eftersom fel kostar pengar och tid och eventuellt kan leda till 

allvarliga skador bör man fundera över om det verkligen är värt att pressa sina byggtider. 

Framförallt då det finns risk att blivande merkostnader överstiger projektets vinst av att pressa 

sina byggtider. Vad som är rätt eller fel går inte att avgöra eftersom förutsättningar till att ett 

projekt lyckas variera från projekt till projekt. Vidare finns det ingen dokumentation för att göra 

en efterhandskalkylering och räkna på allt slöseri som uppstår under ett projekt. Det 

förekommer mycket slöseri i dagens byggbransch. (30-35% av ett projekts totala 

produktionskostnad (Josephson & Saukkoriipi 2005). 

I projektet Hills väg förekom det många problem och slöseri, framförallt kopplat till material. 

Projektets totala produktionskostnad omfattar 500 Miljoner kronor och ett snittslöseri på 32,5% 

motsvara ett slöseri på ca: 160 Miljoner Kronor. Denna siffra är stor och väcker förhoppningsvis 

en tanke om att inte pressa sina byggtider och fokusera på att minska slöseri istället.  

Avslutningsvis anser majoriteterna i detta tema att det generellt bör tilldelas mer tid för 

projekten och att man bör lägga större fokus på att hitta hinder i ett tidigt skede. Vidare önskade 

sig de flesta respondenter mer tid till att arbeta med APD-planen, framförallt under 

produktionen.  

5.3.1. Sammanfattning: 

Problem 

• Förekommer i nästintill alla projekt 

• I nuläget visar de flesta undersökningsmetoder på att det finns ont om tid under 

produktionen till att arbeta med APD-planen 

• Mycket påverkande, ökar starkt risken till fel 
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• Uppstår främst på grund av pressade byggtider, grundinställningen ”det måste gå fort”, 

bristande planering och dålig ansvarsfördelning 

• Det önskas mer tid för att arbeta med APD-planen 

• Måttlig stress anses vara bra 

• Oförsebara hinder påverkar och är svåra att bli av med 

 

Förbättringsförslag 

• Verksamheten bör avsätta mer tid för projekten 

• Det behövs bättre arbets- och ansvarsfördelning 

• Man bör lägga större fokus på att hitta hinder i ett tidigt skede 

• Företaget bör fokusera på att minska slöseri och inte pressa sina byggtider 

 

5.4. Analys – Tema 4. Ostrukturerade arbetsmetoder & bristande hjälpmedel 

Till detta tema krävs ingen större analys, oavsett undersökningsmetod anses respondenter att 

strukturerade arbetsmetoder är viktigt. Det framgår tydligt att det i dagsläget inte finns någon 

struktur i att arbeta med APD-planer. APD-planer upprättas efter egna erfarenheter och från 

eventuella tidigare utbildningar från skolan eller universitet. I enkäten ansåg 93% av alla 

respondenter att det inte finns en tydlig struktur inom fallföretaget och att det arbetas olika 

beroende på vart man befinner sig i Sverige. Enligt fallföretagets medarbetare anses det i 

nuläget inte finnas ett tillräckligt strukturerad arbetssätt. Detta syns och återspeglas tydligt i 

APD-planerna då dessa ser mycket olika ut och utförs på mycket varierande sätt.  

När det gäller befintliga hjälpmedel så använder sig en del respondenter av den befintliga 

informationen på fallföretagets intranät. Men huvudsakligen då det inte finns någon annan info, 

många använder sig inte alls av de befintliga hjälpmedel då dessa anses vara otillräckliga. 

Väldigt ofta talade respondenter om att de befintliga hjälpmedlen inte är användbara under 

produktionen. En mycket stor majoritet använder sig inte av kartoteket och ritar APD-planer på 

egen hand, det befintliga kartoteket finns för programvaran Sketchup (3D) som inte används 

under produktionen och snarare enskilt av konsulter i storstäderna. Majoriteten använder sig i 

av programvaran Bluebeam under produktionen. Flera använder sig av en befintlig checklista 

som finns i verksamhetens intranät. Men återigen så används den främst då det är den enda 

informationen som finns tillgängligt.  

Generellt så anser de flesta respondenter inte att befintliga hjälpmedel är tillräckliga och önskar 

sig mer hjälpmedel. Framförallt så önskas en vägledning till hur man ska arbeta med APD-

planen samt minimikraven (enligt lag/föreskrifter) för en sådan.  
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5.4.1. Sammanfattning 

Problem 

• I nuläget saknas tydliga arbetsstrukturer inom fallföretaget 

• Befintliga hjälpmedel är mycket bristande 

• Strukturerade arbetsmetoder och bra vägledning anses som mycket viktigt och 

eftertraktas 

• APD-planer skapas efter egna erfarenheter 

• Alla arbeta olika i nuläget 

• Det arbetas olika beroende på vilken del i Sverige man befinner sig i 

• Befintligt hjälpmedel och vägledning anses inte vara tillräckliga 

• Verksamheten bär det huvudsakliga ansvaret till problemet 

• Det är mycket tidskrävande 

• Tydlig vägledning skulle uppskattas 

 

Förbättringsförslag 

• Befintliga hjälpmedel måste förbättras 

• Fallföretaget måste införa ett strukturerad arbetssätt 

• Kommunikationen inom verksamheten måste förbättras 

• Utbildning och kurser bör införas 

 

5.5. Analys – Tema 5. Bristande utbildning, erfarenhetsåterföring och 

dokumentation 

Oavsett undersökningsmetod anser alla eller en stor majoritet att det är mycket viktigt med 

utbildning, dokumentation och erfarenhetsåterföring i området. Den stora majoriteten är 

dessutom överens om att det i nuläget finns brist på samtliga. Verksamheten erbjuder inga 

utbildningar eller kurser i området. Vidare finns det i dagsläget inget krav på att göra 

dokumentationer eller erfarenhetsåterföringar i området.  

En mindre majoritet av respondenter tyckte att de är tillräckligt kunniga i området. I enkäten 

svarade endast 54% att de känner sig tillräckligt kunniga i området och enligt intervjuerna 

erhölls mycket blandade åsikter. Generellt saknas kunskap i området. Då författaren frågade 

generella frågor som ”Vad är en APD-plan?”, ”Vilket syfte har en APD-plan?”, ”Vad ska finnas 

med på en APD-plan?” så erhölls nästintill alltid samma svar. Svaren var mycket korta och 

osäkra, framförallt gällande innehållet av en APD-plan. Vid ytterligare frågor angående hur 

man skapa en APD-plan erhölls återigen korta, osäkra svar. Alla gör lite så som de tycker och 

det finns endast en grundläggande förståelse vid upprättandet av APD-planen. 

Sammanfattningsvis uppfattade författaren arbetsledningens inställning som - vi gör lite efter 

känsla, där de blir bra.  

Att många respondenter anser sig tillräckligt kunniga i området beror med mycket stor 

sannolikhet på att det finns okunskaper i området. En APD-plan anses inte tillräckligt värdefullt 

och i nuläget funkar arbetet med APD-planen. De flesta ser helt enkelt inte potentialen i att 



 

 

88 

 

utveckla APD-planer. Detta anser författaren inte särskilt märkvärdigt då arbetet med APD-

planer funkar i de flesta projekten och att det på grund av det helt enkelt finns ett bristande 

intresse i att utveckla arbetet. Det finns heller inga undersökningar som redovisa potentialen i 

att kontinuerligt arbeta med och utveckla APD-planer. Även om fel uppstår under produktionen 

som hänger ihop med APD-planen så dokumenteras det inte, felet åtgärds på något sätt och 

projektet fortsätter som vanligt. Det är svårt att försöka förbättra en process om man inte kan 

påvisa för företaget att det ger en ekonomisk vinst. Utan utbildning, erfarenhetsåterföring och 

dokumentation i området är det nästintill omöjligt att utföra undersökningar i området för att 

påvisa en förbättringspotential eller för att redovisa problem. Detta arbetet är väldigt bra 

exempel på att det finns problem i området men att ingen dokumentation kring det föreligger. 

För att lösa problemet anser de flesta respondenter att verksamheten måste erbjuder kurser och 

utbildningar i området. Vidare måste erfarenhetsåterföringen göras obligatoriskt, samma sak 

gällande dokumentationen. Med motiveringen att det annars inte görs. Kurser för programvaran 

bör också erbjudas, då en del känner sig okunniga inom dessa. Kurserna bör omfatta minst 50–

60 kurstimmar och kopplas med verklighetsanpassade övningar för att ge någon som helst nytta. 

Gör man inte det så uppstår risken att korta 2–3 dagars kurser gör mer skada än nytta (Révai 

2012). 

5.5.1 Sammanfattning 

Problem 

• Majoriteten anser att utbildning, dokumentation och erfarenhetsåterföring är mycket 

viktigt i området och att det finns brist på samtliga i nuläget. 

• Verksamheten erbjuder inga kurser i området. 

• Det finns inget krav på dokumentation eller erfarenhetsåterföring i området. 

• Efter utvärdering av samtliga undersökningsmetoder anses kunskapsnivån hos 

företagets anställda för dåligt/bristande i området. 

• Syftet och målet med en APD-plan framgår endast på en ytterst bred skala och i detalj 

finns det generellt stora oklarheter.  

• Mottot: - vi gör efter känsla eller det blir bra förekommer mer än ett strategiskt arbete. 

Vilket motsvarar det duger principen.  

• Potentialen med en APD-plan är oklar. 

• Det saknas intresse för att aktivt utveckla och arbeta med en APD-plan under 

produktionen. 

Förbättringsförslag 

• Erfarenhetsåterföringen och dokumentation i området bör göras obligatoriskt. Med 

motiveringen - ”Annars görs det inte”.  

• Det krävs fler studier i området. 

• Verksamheten måste aktivt komma fram och erbjuder kurser samt utbildningar i 

området samt tillhörande programvaror.  
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5.6. Dagens fokus inom fallföretaget  

Något som starkt framgick under examensarbetets gång är att verksamheten nästintill enbart 

fokuserar på att underlätta och förbättra befintliga programvaror. Allt handlar om en teknisk 

utveckling och det är mycket fokus kring programvaran Sketchup för tillfället. Sketchup är ett 

3D program som fallföretaget förfogar över, men i verkligheten används inte 3D programvaran 

särskilt ofta. De flesta använder sig av programvaran Bluebeam, endast konsulter i storstäderna 

sitter med programvaran Sketchup. De få arbetsledare/platschefer som gör sina APD-planer i 

Sketchup använder sig inte av 3D-funktionen. Ett bra exempel är projektet Brf: Lärjegården, 

APD-planen utfördes i programvaran Sketchup men i projektet användes bara programmets 2D 

vy.  

I nuläget ligger alldeles för mycket fokus på en slutsats som kan dras av undersökningarna i 

detta arbete är att utveckla de tekniska delarna i området, trots att det finns andra problem som 

är mycket mer påverkande. Verksamheten bör lägga fokus på att lösa de mer grundläggande 

problemen (tidspress, utbildning brist, ostrukturerade arbetsmetoder, brist på vägledning samt 

hjälpmedel, okunskap i området m.m.). Trots att nyare programvaror medför nya möjligheter 

så är det viktigt att inte hoppa över de grundläggande stegen. Författaren förespråkar en teknisk 

utveckling och är starkt övertygad om att byggbranschen borde använda sig mer av dessa men 

just vid arbetet med APD-planer krävs det fokus på annat. Trots att 3D APD-planer är långt 

ifrån ett standardiserat arbetssätt inom företaget så finns det planer om att undersöka och 

försöka implementera 4D APD-planer, där tidplanen kopplas med ritningen. Det är viktigt att 

ta ett steg i taget och inte hoppa över kunskapen. Programvaran och förmågan att planera är två 

helt separata saker, bara för att man är kunnig inom ett visst planeringsprogram blir man inte 

per automatik en bra planerare. Tillgången är kunskaperna som sitter i huvudet, 

datorprogrammet är ett verktyg och ingenting annat. (Révai 2012). 
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5.7. Orsaker till fel, brister och slöseri inom APD-planering 

Efter utförda undersökningar samt observationer konstaterades att det förekommer följande fel-

/problem under produktionen i arbetet med och hantering av APD-planen som leder till fel, 

brister och slöseri:  

1. Ofullständiga/svårtolkade/ej genomtänkta APD-planer (Bristande planering) 

- framförallt inom logistik 

2. Dålig eller ingen uppdatering av befintliga APD-planer 

3. Bristande användning av APD-planen under produktionen 

 

5.7.1 Varför uppstår dessa fel? 

Efter utförda undersökningar samt observationer konstaterades att följande anledningar ger 

upphov till ovanstående orsaker som leder till fel, brister och slöseri inom APD-planering. 

1). Okunskap i området   

      Förstärks av och beror på: 

       1.1. Bristande utbildning i området 

         1.2. Dålig erfarenhetsåterföring i området 

            1.3. Bristande dokumentation i området 

2). Tidspress och stress 

3). Otydliga-/ostrukturerade arbetsmetoder  

     Förstärks av och beror på: 

        1.1. Bristande utbildning i området 

          1.2. Bristande vägledning och hjälpmedel i området 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4). Bristande intresse i arbetet med APD 

5). Bristande respekt av APD-planen  

6). Dålig kommunikation  

7). Oklar-/dålig ansvarsfördelning 

8). Bristande intresse till förändring inom verksamheten 

9). Krångliga programvaror 

10.) Frustration och irritation på arbetsplatsen  

Okunskap, tidspress och stress samt otydliga-/ostrukturerade arbetsmetoder konstaterades 

vara de tre största anledningar som leder till fel, brister och slöseri vid upprättandet-/arbetet 

med APD-planen under produktionen.  
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5.8 Vad behöver förändrats?  

Vad som behöver förändras i framtiden beror på vilket tema / vilket problem som skall 

förbättras, men sammanfattningsvis kan följande konstateras hjälpa i de flesta områden:  

• APD-planens betydelse måste höjas och lyftas inom företaget.  

• Det krävs en bättre förståelse inom området, utbildning samt kurser bör införas. (Det 

finns ett stort intresse) 

• Den befintliga informationen på företagets intranät måste uppdateras, den är i nuläget 

för dåligt. 

• Dokumentation och erfarenhetsåterföring samt arbetet med APD-planen under 

produktionen bör göras obligatoriskt. 

• Det krävs undersökningar i området för att lyfta fram potentialen med APD-planering. 

• Verksamheten måste lägga mer fokus på grundläggande problem och sluta med att 

enskilt fokusera på den tekniska utvecklingen i området. 

• Grundinställningen ”Det måste gå fort” måste försvinna, rimliga projektramar bör avses 

 

Ytterligare förändringsmöjligheter:  

• Fallföretaget bör lägga extra stort fokus på ett kontinuerligt arbeta med och uppdatera 

APD-planer vid större och mer komplexa projekt (logistik) 

• Det kräv bättre kommunikation mellan arbetsledningen  

• Innan projektstart måste diverse ansvarsområden fastställas  

• Fallföretaget måste avse rätt och kompetent arbetsledning till det till individen 

fördelaktiga projekt  

• Fallföretaget måste avsätta rimliga projektramar  

• Fallföretaget bör hitta en mindre tidskrävande metod till att skriva ut APD-planer från 

programvara till pappersformat (t.ex. som ett obligatoriskt moment i skyddsronderna) 

• Införa möten som lyfter APD-planen 

• Arbetsledningen bör involvera externa parter vid arbetet med APD-planen (lagbasar, 

leverantörer, logistik ansvariga, UE etc.) 

• Kommunikationen måste förbättras inom verksamheten 

• Införandet av en APD-chattrum eller motsvarande bör övervägas 

• Det behövs ett ökat intresse från verksamheten till förändring 

• Företaget måste samarbeta mera, det finns en generell splittring mellan städer och 

regioner i dagsläget som bland annat påverka arbetet med APD-planer 

• En specialist bör införas som lär ut sina kunskaper eller ta över APD-planeringen 
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• Företaget måste starta sina egna förbättrings undersökningar i området och utföra 

förbättringsåtgärder (Eventuell en avdelning som arbetar med förbättringspotential för 

olika avdelningar)  

• Fallföretaget måste redovisa hur viktigt arbetet med APD-planen är (kunskap) 

• Arbetsledningen måste ges tid att arbeta med APD-planen under produktionen 

• Fallföretaget bör öka arbetsledningens intresse i att arbeta med APD-planen 

• Fallföretaget bör underlätta arbetet med APD-planen under produktionen, införandet av 

extrapersonal 

 

 

5.9. Avslutande ord – Komplexiteten  

Syftet med detta delanalys kapitel är att ge läsaren en avslutande inblick i det komplexa 

systemet som omfattades i arbetet. Det är mycket viktigt att förstår hur helheten hänger ihop 

och hur allt påverkar varandra. Hur de orsakerna till fel hänger ihop med anledningarna samt 

hur anledningarna hänger ihop med varandra. Eftersom alltingen hänger ihop är det svårt att 

redovisa just ett svar som är rätt. 

Författaren har tagit sin tid och skapad en förenklad illustrativ modell om hur olika anledningar 

påverkar varandra samt orsakerna som leder till fel, slöseri och brister i arbetet med och 

hantering av APD-planer (se figur 23.) 
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Figur 23. Visar en komplex bild av hur olika anledningar påverka varandra samt orsakerna som leder till fel.
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5.9.1. Exempel på komplexa samband 

Om en arbetsledare har ett bristande intresse i att arbeta med APD-planering så kommer hen 

inte vilja lära sig mer i området. Detta leder till att arbetsledaren förblir okunnig i området och 

inte tillägnar sig kunskaper.  

Eftersom arbetsledaren inte vet vad hen håller på med så uppstår det tidspress och stress på 

arbetsplatsen då allt tar så långt tid och arbetsledaren är osäker på vad hen egentligen måste 

göra. Då tiden på arbetsplatsen inte väntar så ökar tidspress och stressnivån vilket leder till att 

frustrationer samt irritationer och snabba ej genomtänka beslut. Dessa snabba beslut leder i sin 

tur till fel och riskerar att skada projektet ekonomiskt eller tidsrelaterad. I värsta fall så leder 

arbetsledarens beslut till ett fel som senare skada en annan arbetare. Poängen är att väldigt 

mycket hänger ihop och att det inte är enkelt att peka ut en anledning till varför ett problem 

uppstår. Det är viktigt att alltid tänka till i förväg och planera så gott som möjligt samt fundera 

på vilka risker det kan finnas för att minska fel, brister och slöseri.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras vilka problem som uppstod, metodval, använd data samt 

förbättringsmöjligheter i arbetet.  

APD-området är i nuläget mycket diffust och oklart, det finns inga lämpliga studier angående 

området i sin helhet. Befintliga studier fokusera oftast på enskilt en pusselbit av det hela och 

missar helheten, författaren anser att det finns en mycket stor potential i att utveckla det i 

nuläget befintliga arbetet med APD-planer. Fokus bör ligga på planens placering och hur den 

kan optimeras på ett smidigt sätt och inte på en enskild detalj. Framförallt vid större projekt 

anser författaren att det finns oerhört stora möjligheter till en ekonomisk förbättring.  

Vidare vill författaren återigen påpeka att dokumentationen samt erfarenhetsåterföringen är 

mycket dåligt inom branschen, majoriteten av problem som uppstår under ett projekt antecknas 

ej, erfarenheter går förlorade och ingen förändring sker. Anledningen till att ingen verka bry sig 

och dokumentera ligger troligen i att projekt ändå lyckas och att alla få betald och är glada. 

Författaren anser att det inte är klokt då den potentiella förbättringsmöjligheten förkastas. För 

att effektivisera en process i efterhand krävs det väl antecknad och tillgänglig dokumentation 

och erfarenhetsåterföring i området. Men då detta i normalfall inte finns inom företaget är det 

oerhört svårt eller till och med omöjligt att hitta felet (slöseri) och förbättra processen. 

Författaren anser att det är mer än dags att starta med kontinuerliga dokumentationer samt 

erfarenhetsåterföringar inom flera områden, inklusive APD-området.  

De flesta respondenter upplever problem och krångel men ingen känner sig ansvarig till att göra 

något åt det. Vådligt ofta fick författaren höra ord som ”det borde ändras, det skulle vara bra, 

det hade varit bra, det behövs en förändring” och så vidare. Om alla är så medvetna om 

problemen varför är det ingen som gör något åt det? Det verka som att det finns mycket prat 

kring förbättringspotential men när det faktiskt börjar bli tid att ta tag i det hela så känner sig 

ingen ansvarig till att göra det.  

6.1. Utvärdering av arbetet 

Metoderna som användes i arbetet anses vara mycket tillfredställande och passande för temat, 

metoderna gav tydliga och fallföretaget specifika svar på frågeställningarna som ställdes i 

arbetet. En mycket stor del av resultaten bygger på intervjuer samt frågeställningar som ställdes 

online. Hur frågorna i dessa två metoder ställdes har en mycket stor påverkning av projektets 

resultat. Det finns alltid en risk att respondenten missuppfattar frågan och därmed levererar ett 

felaktigt svar. Då ingen av respondenterna ville granska sina svar efter de skrevs ner av 

författaren ett par veckor senare efter inspelningen, finns det risk att det har blivit feltolkningar 

eller missförstånd.  

En ytterligare avgörande faktor för studiens resultat är urvalsgruppen vid undersökningar. I 

arbetet skickades såväl enkäten samt frågeformuläret ut inom verksamheten. Trots att ett grovt 

urval av lämplig personal gjordes så fanns det i teorin möjligheten till att fel personer svarade 
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på dessa formulär. Vidare finns det risk för att respondenter klickade in fel svar eller 

missuppfattade en fråga. Vid ett par enstaka frågor har det förekommit att en eller två 

respondenter har glömt eller valt att inte svara på en fråga.   

De resultat som har fåtts bedömer författaren trots det som pålitliga.  

6.2. Problem samt förbättringsmöjligheter 

Ett problem som uppstod under arbetets gång var att en inspelad intervju inte gick att spela upp 

i efterhand, detta innebar att författaren fick skriva ner de svar som han mindes men eventuellt 

missade något väsentligt.  De var också mycket svårt i att få tag i dokumentation samt studier i 

området, de flesta arbeten som har utförts är framförallt examensarbeten. Ingen studie angående 

APD-planering och dess helhet kunde hittas.  

Förbättringsmöjligheter anses finnas framförallt vid val av urvalsgrupp. Metoderna bör omfatta 

flera svar och en noggrannare selektion av valda respondent. Dessutom rekommenderas det att 

jämföra och kolla på flera företag och inte endast på ett. Detta ger en större helhetsbild av 

problemen i området. Fördelen med att undersöka flera företag är att de eventuellt har hittad 

lösningar till problem som ett av de andra företagen har. Studieobjekten i examensarbetet borde 

undersökas mer utförliga och undersökas under flera skeden.  

6.3. Studiens bidrag till en hållbar framtid 

En effektivare arbetsplatsdisposition leder till mindre fel, brister och slöseri på arbetsplatsen. 

Vilket bland annat innebär mindre spill och kortare byggtider. Mindre slöseri innebär mindre 

fordonstransporter av material, varor etc. som bidra till växthuseffekten. Mindre spill bidrar till 

ett hållbare framtid då mindre material behöver slängas (mindre avfall) samt produceras.  

Det blir färre stop på arbetsplatsen och en väl planerad samt placerad leverans minskar behovet 

av omförflyttning som kräver att stora maskiner körs igång mer än nödvändiga.  

Ett annat sätt att tänka på är att en bra arbetsplatsdisposition också medför en säkrare arbetsplats 

som bidrar till mindre skador vilket bidrar till en hållbar arbetsmiljö och mindre risker för 

personolyckor.   
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7. Slutsats 

I detta kapitel presenteras vad studien har kommit fram till. 

7.1. Vilka problem finns idag hos fallföretaget i arbetet med och hantering av 

APD-planer som leder till fel, brister och slöseri under produktionen? 

I dagsläget leder ofullständiga APD-planer, uppdateringsbrist av befintliga APD-planer och en 

bristande användning av APD-planen under produktionen till fel, brister och slöseri.  

 

7.2. Varför uppstår dessa APD-plan relaterade problem och slöserier? 

De tre största orsakerna till varför dessa fel uppstår är okunskap i området, tidspress och stress 

och ostrukturerade arbetsmetoder. 

 

Fler anledningar redovisas i kap 5.7.1. 

 

7.3. Vilka förändringar i arbetet med och hantering av APD-planer är 

nödvändiga inom fallföretaget för att åstadkomma en förbättring i framtiden?  

Vad som behöver förändras i framtiden beror på vilket tema / vilket problem som skall 

förbättras, men sammanfattnings bör följande åtgärder hjälpa i de flesta områden:  

• APD-planens betydelse måste höjas och lyftas inom företaget.  

• Det krävs en bättre förståelse inom området, utbildning samt kurser bör införas. (Det 

finns ett stort intresse) 

• Den befintliga informationen på företagets intranät måste uppdateras, den är i nuläget 

för dåligt. 

• Dokumentation och erfarenhetsåterföring samt arbetet med APD-planen under 

produktionen bör göras obligatoriskt. 

• Fallföretaget borde utföra mer djupgående undersökningar i ämnesområdet för att lyfta 

fram potentialen med APD-planering. 

• Verksamheten måste lägga mer fokus på grundläggande problem och sluta med att 

enskilt fokusera på den tekniska utvecklingen i området. 

• Grundinställningen ”Det måste gå fort” måste försvinna.  
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8. Förslag på fortsatta studier i området 

Här nedan följer ett par exempel på studier som jag hade tyckt är roliga/intresse och som jag 

starkt rekommendera till samtliga som är intresserade i området. 

• Undersökning samt utvärdering av två någorlunda liknande projekt, där man på något 

viss tvingar eller kräver att arbetsledningen på det ena projektet aktivt arbetar med att 

utveckla och effektivisera APD-planer i olika skeden för projektet. För att se eventuella 

skillnader i effektivt samt lönsamhet.  

 

• Undersök ett enda projekt från start till slut och tar reda på följande: 

- Hur arbetar man med APD-planen i olika skeden? 

- Vad finns det för potential i projektet med att utveckla och arbeta med en APD-

plan? Kostnadsvinst? 

- Hur effektivt är det att lägga ner sig på en APD-plan?  Nedlagt arbetstid kontra 

potentiella vinster. Går det att ta fram en tidskurva som redovisar när det blir 

icke effektivt att lägga ner sig på en APD-plan? 

- Osv…. 

 

• Undersökning av en tredimensionella APD-planer, hur kan man implementera en sådan 

plan i verkligheten? Är det smidigt/lämpligt/möjligt att fysiskt arbeta med en sådan 

APD-plan? Vilka svårigheter/möjligheter finns det?  

 

• Ta reda på de mest tid- och eller kostnadspåverkande moment på en APD-plan, hur kan 

dessa förbättras?  

 

• Utför en likande studie fast på ditt företag, förekommer det samma problem?  

- Eller blanda in flera företag, hur arbetar branschen i det stora hela? Finns det 

några företag som viktar arbetet med APD-planer högre än andra? Om ja, 

varför? Hur funkar företagets logistik? Om nej, varför inte? Finns det en 

branschstandard eller en norm som sätter stop för utvecklingen av APD-planer?  

 

• Försök att påvisa (på verkliga projekt) flera kostnadsvinster igenom att utveckla APD-

planens layout. Effektivisera! Kostnadsförändringar fångar så gott som alltid ett 

företagsintresse! 

Tips för dig som letar examensarbete: Var kreativt! APD-planer är ett väldigt stort område som 

saknar väsentliga studier. Här är några ord som kanske väcker någon fundering.  

Tolkning, effektivisering, planering av.., potential med…, branschens synpunkter, 

standardiserade arbetsmetoder, visuell tolkning, logistik & just in time. 4D APD-planer. 

Tack och lycka till!!! 
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Bilagor 

Bilaga A. Frågeformulär - Frågor  

Generella frågor 

1. Vad är din nuvarande yrkesroll och i vilket område befinner du dig i? (bygg, bostäder, 

anläggning). 

2. Hur skapar du en APD-plan idag? D.v.s vilket program, vilken typ 2D eller 3D eventuellt 4D 

använder du dig av? 

APD-frågor Del 1. 

1. Vad betyder APD-planen för fel, brister och slöseri i byggskedet? 

2. Hur stora/allvarliga är dessa APD-plan relaterade fel och slöserier som uppstår? 

3. Varför och hur uppstår dessa APD-plan relaterade fel och slöserier? 

4. Vilka fel finns idag i arbetet med och hantering av APD-planer som leder till fel, brister och 

slöseri i produktionen? 

Funderingsfrågor 

1. Hur behöver arbetet med och hanteringen av APD-planer förändras för att minska de 

konstaterade fel, brister och slöserier? 

2. Hur kan vi underlätta arbetet och hanteringen med APD för att göra det lättare och 

effektivare? Med andra ord, vad känner du att det saknas eller kan utvecklas när du arbetar med 

APD-planer? 

APD-frågor Del 2.  

1. Veidekke strävar efter dynamiska 3D APD planer varav motiveringen framgår enligt citatet. 

Håller du med nedanstående citat ? Om ja, på vilket sätt underlättar en dynamisk 3D APD-plan 

HMS och logistiska problem? 

2. Vilka andra för och nackdelar kan du tänka dig finnas med en dynamisk 3D APD-plan ? När 

är det lämpligt , när är det olämpligt ? 

3. Vilka hinder finns för användningen av en dynamisk 3D APD-plan? 

”Vi gör APD planerna tredimensionella och dynamiska, vilket börjar blir ett självklart sätt för oss 

att arbeta på – det handlar om att öka medarbetarinvolveringen!” vidare  ”Med hjälp av dynamiska 

APD-planer kan vi bättre förklara för kunder och andra aktörer hur vi vill bedriva våra projekt, vad 

gäller bl a logistik och HMS (Hälsa, arbetsMiljö och säkerhet).” (Veidekke 2019).  
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4. Vilka personliga erfarenheter har du när det gäller arbetsmetodiken för arbetet med och 

hanteringen av APD-planer? Jobba du som alla andra? Finns det en tydlig rutin, dvs. en 

standardiserad arbetsmetod? Vart hittar du information/hjälp ifall du behöver det ? 

5. Har du nånsin på något sätt deltagit i ett projekt som gick lite mindre bra eller lite bättre på 

grund av en dålig/bra utförd APD-plan ?  Om ja, vad var den/de avgörande skillnaden/erna ? 

 

Bilaga B. Enkät - Frågor och påstående  

Arbetsplatsdispositionsplan - Allmänt 

Hur viktig är en väl genomtänkt APD-plan för en effektiv arbetsplats?   

Anser du att en bra/dålig APD-plan är mycket påverkande för att ett projekt lyckats eller ej? 

Hur viktig är APD-planen ur ett HMS-perspektiv (hälsa, arbetsMiljö och säkerhet) ? 

Planering och logistik 

Jag upplever att många APD-planer inte har tänkts igenom ordentligt och kan förbättras. 

I de flesta projekten anser jag att det finns brister i APD-planen. 

Logistiken på arbetsplatser fungerar bra och APD-planen redovisar tydligt vart och hur material 

ska placeras. 

APD-planen kontrolleras innan leverans och kommunikationen mellan leverantör och 

ledningspersonal på byggarbetsplatsen fungerar smidigt. 

Leveranser intill och på arbetsplatsen fungerar i stort sett felfritt. 

Uppdatering och tolkning. 

Det är viktigt att, löpande, uppdatera APD-planer. 

En APD-plan som inte uppdateras kan medföra stora konsekvenser för ett projekt. 

APD-planer uppdateras tillräckligt ofta. 

Jag har deltagit i projekt där fel uppstod på grund av att APD-planen inte var uppdaterad. 

Fel på grund av att APD-planen inte uppdateras inträffar ofta. 

Jag upplever att min APD-plan är lätt att tolka och enkel att förstå. 

Jag upplever att mina yrkesarbetare enkelt tolkar och förstår mina APD-planer så som var tänkt. 
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Mina yrkesarbetare frågar mig ofta APD-plans relaterade frågor. (Tex: vart material skall 

lagras) 

Tidspress och stress. 

Jag har tillräckligt mycket tid för att skapa en väl genomtänkt APD-plan inför ett kommande 

projekt. 

Jag har tillräckligt mycket tid under produktionen för att uppdatera min APD-plan vid behov. 

Tanken om att behöver ändra APD-planen flera gånger under produktionen gör mig stressad. 

Det finns viktigare saker att göra! 

Arbetsmetod och hjälpmedel. 

Jag anser det viktigt att det finns ett standardiserat arbetssätt i arbetet med och i hanteringen av 

APD-planer. 

Jag är påläst om hur jag ska skapa mina APD-planer, vad som bör finnas med, vilka krav jag 

måste uppfylla och hur den ska presenteras. 

Vi har en tydlig struktur inom verksamheten avseende hur vi ska arbeta med APD-planer och 

det fungerar utmärkt. (Standardiserad arbetsmetod) 

Vi på Veidekke jobbar likadant med APD-planer oavsett vart jag befinner mig i Sverige. 

Jag upplever att kommunikationen inom verksamheten fungerar bra och jag har alltid tillgång 

till det material som jag behöver för att upprätta mina APD-planer. 

Jag använder mig av den tillgängliga informationen på intranätet vid skapandet av APD-planer. 

Jag upplever att den tillgängliga informationen på intranätet om APD-planer är tillräcklig och 

en bra vägledning inför skapandet av APD-planer. 

Jag använder mig av kartoteket på intranätet för skapandet av APD-planer och slipper rita 

mycket på egen hand. 

Utbildning, erfarenhetsåterföring/dokumentation och programvaror. 

Jag anser att utbildning är viktigt inom APD-området. 

Jag anser att jag har tillräckligt mycket kunskap om och erfarenhet av APD-planer. 

Jag hade gärna deltagit i någon utbildning om APD-planer för att lära mig mer. 

Jag har koll på hur jag använder mig av de tillgängliga programvaror som erbjuds vid skapandet 

av APD-planer. (Bluebeam, sketchup, etc ) 
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Jag tycker att våra programvaror är smidiga och enkla att hantera. 

Jag anser att det är viktigt med erfarenhetsåterföring. 

Erfarenhetsåterföring inom APD-området fungerar bra och jag har kunnat ta hjälp av andras 

erfarenheter i mina egna uppdrag. 

Jag anser att det är viktigt att dokumentera eventuella fel, brister och slöserier som uppstår i 

arbetet med och hanteringen av APD-planer. 

Jag är nöjd med dokumentationen vi utför inom verksamheten avseende fel, brister och slöserier 

i arbetet med och hanteringen av APD-planer. 
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Bilaga C. APD-planer 

Krematoriet 
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Brf: Lärjegården 
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Hills Väg Villastad 
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Bilaga D - Intervju 

Dålig planerade/ej genomarbetade APD-planer, framförallt inom logistiska 

aspekter  

Fråga Håller du med att detta är ett problem? 

Arbetsledare Btg ”Ja definitivt, det gör jag nog” 

Platschef ”Ja det kan jag nog hålla med om” 

Arbetsledare [1] Höll med att det var ett problem 

Arbetsledare [2] ”Ja det gör jag” 

Arbetsledare [3] ”Jodå det är nog så” 

 

Fråga Varför och hur uppstår detta problem? 

Arbetsledare Btg Det är framförallt tiden som påverka planeringen, ibland finns det inte tillräckligt 

mycket tid för att skapa en genomtänkt plan eller att uppdatera planen under 

produktionen.  

Det förekommer att projektet redan är igång innan planen är upprättad och då är det 

svårt att göra en bra plan i efterhand.  

Att behärska programvaran anses också mycket viktigt, då det ta tid att rita planen.  

Det ta tid att rita planen i Bluebeam och vissa kan inte verktygen särskilt bra, men 

de borde man lära sig. 

Annars så är kunskap viktigt, man måste veta vad man håller på med. 

Platschef Tid för planering och för hela projektet.  

Man får för kort tid på sig innan man startar upp, sen går det 120 hela väggen och 

ska du sedan går in och börja råda med APD-planen så är projektet redan igång. 

Okunskap i området. 

Arbetsledare [1] Tidsrelaterad, man hinner ej. Det är lätt att missa något.  
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Okunskap. 

Arbetsledare [2] Anser att det är såväl tid, kunskap och stress. 

Det handla om att tänka till med planeringen för att undvika sådant men det är lätt 

hänt att man har missat nåt, det är så mycket annat som pågår 

Arbetsledare [3] Det uppstår oftast på grund av stress då tiden är tajt. 

När det gäller logistiken så borde man kontrollera APD-planen oftare innan 

leveranser, eller iblanda leverantörer mera.  

En ”dålig” planerad APD-plan beror på okunskap i området. Vad den ska innehålla 

och hur man ska upprätta planen på ett förståeligt sätt.  

 

 

Fråga Vems fel är det? Vem är ansvarig? 

Arbetsledare Btg Verktygen är ett av problemen men det går att lära sig, samtidigt som fokus inom 

företaget ligger mest på att komma igång med jobbet än att planera att ordentligt. 

Man vill börja så snabbt som möjligt och då minskar tiden för att planera. 

Platschef Företaget måste avse mer tid till planeringen, under produktionen är det ibland 

omöjligt att hinna med att uppdatera planen.  

Sen krävs det ju kunskap också i hur man ska göra planen.  

Arbetsledare [1] -  

Arbetsledare [2] Det går inte att peka ut någon enskilt, det är många faktorer som måste samspelar 

för att det ska funkar bra. 

Men överst ansvar ligger hos arbetsledningen att skapa en fungerande APD-plan 

och hålla den uppdaterad. 

Arbetsledare [3] Problemet ligger i att det är så mycket annat som pågår samtidigt, fokuset läggs på 

annat.  

Det hade dock inte skadad att avse mer tid för planeringen, men ibland så går det 

inte. 
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Fråga Hur påverka problemet projektet, dig själv och dina yrkesarbetare? 

Arbetsledare Btg Då fel uppstår så uppstår onödiga omkostnader, det slösar dessutom på tid. Det 

gäller framförallt att tänka på materiatupplag och leveranser. Då dessa oftast blir 

avgörande.  

Det gäller att planera sina inköp så att man minskar leverans störningar.  

Om APD-planen inte görs på ett förståeligt/bra sätt så fyller den ingen nytta, 

yrkesarbetarna måste kunna förstå ritningen.  

Platschef Det kan ha rätt så stor påverkan tidsmässigt, då material levereras på fel ställe och 

måste flyttas om. De blir framförallt stora problem då det finns ont om plats, det 

kommer oftast flera leveranser.  

De tar resurser för att flytta fel placerad material som egentligen ska ägnas åt andra 

aktiviteter.  

En ofullständig plan fyller ingen nytta. 

Arbetsledare [1] Nämnde att det kan blir mycket allvarliga konsekvenser om val av kran samt dess 

placeringen inte tänks igenom ordentligt. Det nämndes dessutom att logistik var 

mycket viktigt.  

Arbetsledare [2] Det påverka ju alla på ett negativt sätt, det händer att man blir frustrerad då det 

uppkommer störningar.  

Beroende på vad felet är så påverkas projektet olika, men det är vanligt att 

logistiken blir krångligt. Ibland finns det ont om plats och material står i vägen, då 

behöver man flytta material och det slösar på tid.  

Arbetsledare [3] Beror på problemet, men det påverka ju projektet negativt.  

I vissa fall kan det finnas allvarliga risker, exempelvis då det rör sig kring HMS-

aspekter (häls, miljö och säkerhets). Som exempelvis lyft.  
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Fråga Vad kan vi/du göra åt detta problem? Vad behöver förändras? 

Arbetsledare Btg Företaget kan tilldela mer tid för planeringen, så att man hinner tänka igenom 

planen ordentligt. Man borde dessutom samordna med gubbar på plats.  

Det kan vara lämpligt att går på någon slags kurs för att utöka sina kunskaper i hur 

man ska tänka vid upprättandet av en APD-plan. Framförallt när det gäller 

användningen av programvaror.  

Platschef Det finns kurser i APD-planer, att man kan få en kurs i verktyget. Har man gott en 

kurs så sitter det i bakhuvud.  

Generellt handla det om att tilldela mer tid för planeringen, men alla projekt är 

olika. Ibland räcker det med en liten APD-plan och då behövs det inte mer.  

Ta hjälp av varandra och samordna planeringen så gott det går.  

Ha någon specialist på kontoret som kan granska planen som eventuellt säger till att 

tänka öva vissa punkter.  

Arbetsledare [1] Ökar kunskapen inom APD-planering och programvarorna. Många äldre kan ej 

programmen särskilt bra.  

Arbetsledare [2] Tror att det handla mycket om erfarenheter, de flesta arbetar efter egna erfarenheter 

och då är det viktigt att sprida erfarenheterna inom verksamheten. Det kan vara till 

fördel att blanda ihop yngre arbetsledare med erfarna platschefer, de kan hjälpas åt.  

Ytterligare gäller det att samordna logistiken med inblandade parter och att avse 

tillräckligt mycket tid för planering. Ibland så kan man ta hjälp av konsultföretag för 

skapandet av en APD-plan. Men det är något man inte gör så ofta här, det är 

vanligare i Göteborg och Stockholm vid större projekt.  

Arbetsledare [3] Företaget kan avse mer tid för planeringen eller erbjuda utbildningar inom APD-

planering.  

Annars handla det mycket om egna erfarenheter, det är viktigt att förbättra 

erfarenhetsåterföringen.  

Vid större projekt kan det vara lämpligt att blanda in flera logistik företag, som 

ansvarar för arbetsplatsen logistik. 
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Fråga Har du någon ytterligare reflektion eller åsikt kopplat till detta tema? 

Arbetsledare Btg Nej 

Platschef Nej 

Arbetsledare [1] - 

Arbetsledare [2] Nej 

Arbetsledare [3] Nej 

 

APD-planen uppdateras inte och stämmer ej överens med verkligheten 

Fråga Håller du med att detta är ett problem? 

Arbetsledare Btg Håller med.  

Platschef Håller med. ”Uppdatering borde göras mer ofta, speciellt vid trånga arbetsplatser.”  

Arbetsledare [1] Håller med. 

Arbetsledare [2] Håller med till vis del.  

Arbetsledare [3] Håller med.  

 

Fråga Varför och hur uppstår detta problem? 

Arbetsledare Btg Det är vanligt att man inte uppdatera planen under produktionen om det är mindre 

förändringar, då tiden inte finns för det.  

En ytterligare anledning är att man inte anser uppdateringen tillräckligt viktigt, 

respekten för planens betydelse är lågt. Andra moment och skeden som händer 

under samma tidsintervall anses viktigare. 
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Inom verksamheten så är kunskapen om planens betydelse lågt, många upprätta 

planen enskilt på grund av att det är ett krav. 

Platschef Problemet uppstår då tid inte finns under produktionen för uppdatering. Det är lät 

hänt att uppdateringen av APD-planen försvinner i bakgrunden och inte görs.  

Det finns dessutom inte lusten till att uppdatera planen. När man är på gång och 

håller på med annat vill man inte pausa allt för att uppdatera APD-planen. 

Men uppdateringen borde göras kontinuerligt.    

Arbetsledare [1] Tidsrelaterad samt ansvar.  

Arbetsledare [2] I de fall då det finns flera arbetsledare som är ansvariga för APD-planen är det 

ibland oklart vem av dessa är ansvarig för uppdateringen. Sedan måste tiden finnas 

för det.  

Det är i många fall inte lönsamt att uppdatera för småsaker.  

Men i det stora hela uppdateras planerna tillräckligt.  

Höll också med om att det finns en del osäkerheter i planens betydelse och dess 

nytta.  

Arbetsledare [3] Det måste finnas tid för uppdateringen, i många fall är det är inte värt att uppdatera 

små saker. 

I många projekt så är det mycket annat som händer under produktionen som tar 

första prioritet.    

 

Fråga Vems fel är det? Vem är ansvarig? 

Arbetsledare Btg Det är arbetsledningen som skall se till att planen uppdateras men man hade 

definitivt kunnat förenkla denna process. 

Platschef Ansvaret i att uppdatera planen ligger hos oss. Det gäller att ha erfarenheter 

angående APD-planering allmänt och i programvaran.  

Att tidsplanen är så tajt och att det då finns ont om tid är något vi på arbetsplatsen 

inte kan påverka alldeles för mycket. Detta måste lösas längre upp i kedjan.  



 

 

113 

 

Det borde erbjudas kurser inom verksamheten gällande APD-planering och 

programvarorna.  

Arbetsledare [1] - 

Arbetsledare [2] Ansvaret ligger hos arbetsledningen att uppdatera planen. Men problemet ligger väl 

mer i projekteras upplägg samt planering. Om mer tid önskas för planeringen måste 

detta planeras.  

Arbetsledare [3] Problemet ligger i att APD-planen inte prioriteras, det gäller att lifta planens 

relevans så att den prioriteras mer och att avse mer tid för det. 

Men när det gäller själva uppdateringen av planen på plats är det arbetsledningen 

som är ansvarig.  

 

Fråga Hur påverka problemet projektet, dig själv och dina yrkesarbetare? 

Arbetsledare Btg Om planen inte överens stämmer med verkligheten så kan de uppstå problem. Om 

material har flyttats och det inte uppdateras så kan de bli förvirringar på platsen och 

väntetider. Det kan bli mycket tidskrävande på större projekt om man är tvungen att 

springa runt och letar efter saker.  

Det kan uppstå irritationer och frustrationer då det finns  

Platschef Det påverka främst UE då planen inte uppdateras, vart deras material finns o.s.v.  

Sedan finns det risker när det gäller HMS, dessa bör alltid uppdateras. Exempelvis 

vart första hjälpen låda, brandsläckare, återsamlingsplats m.m. finns.  

När det gäller projektet så kostar det tid och pengar om det blir fel p.g.a. APD-

planen.  

Arbetsledare [1] -  

Arbetsledare [2]  Det kostar tid och pengar om planen inte uppdateras och fel uppstår men det finns 

andra faktorer som påverka projektet mer.   

Arbetsledare [3] Det kan ha allvarliga konsekvenser då HMS delarna inte uppdateras, sedan kan det 

påverka projektet om exempelvis materialupplag och transportvägar inte 

uppdateras.  



 

 

114 

 

Antingen så står material i vägen eller så står det någonstans och är inte utritat, då är 

man tvungen att leta efter materialet. 

Det är också mycket viktigt att rita ut kranens placering, så man inte ställer material 

i vägen eller utanför dess radie.  

 

Fråga Vad kan vi/du göra åt detta problem? Vad behöver förändras? 

Arbetsledare Btg En kurs hade varit uppskattad av många, allmänt kring APD-planer samt 

programvaror. 

Mer tid för uppdateringen måste finnas under produktionen.  

Dessutom måste planens funktion och vikt ökas inom verksamheten.  

Platschef En kurs inom programvarorna, förenkla uppdaterandet.  

Det är framförallt de yngre som kan programvarorna och det behövs utbildning 

inom dessa.  

Arbetsledare [1] Det handlar om att planera in mer tid för APD-planering/uppdatering.  

Arbetsledare [2] Planera in mer tid eller underlättar uppdatering, anser en som är ansvarig för 

uppdateringen och göra det till ett krav. T.ex. att APD-planen skal ses över varje 

vecka och uppdateras.  

Arbetsledare [3] Fördelar ansvarsområdet bättre och eventuellt sätta krav på att planen måste 

uppdateras/kontrolleras varje vecka.  

Ta in en specialist inom APD-planering som ritar och uppdatera planen.  

 

Fråga Har du någon ytterligare reflektion eller åsikt kopplat till detta tema? 

Arbetsledare Btg Nej 

Platschef Nej 

Arbetsledare [1] - 
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Arbetsledare [2] Man måste tänka till och planera in tid för APD-planen innan produktionen börja 

Arbetsledare [3] Temat bör tas upp inom verksamheten.  

 

Av saknandet av strukturerade arbetsmetoder och hjälpmedel 

Fråga Håller du med att detta är ett problem? 

Arbetsledare Btg Håller starkt med. 

Platschef Håller med. 

Arbetsledare [1] Håller starkt med. 

Arbetsledare [2] Håller med. 

Arbetsledare [3] Håller med. 

 

Fråga Varför och hur uppstår detta problem? 

Arbetsledare Btg Problem uppstår eftersom det saknas struktur inom verksamheten, det finns en liten 

checklista till hjälp men den redovisar inte hur du ska går till väga. Framförallt inte 

under produktionen.  

Man skapar planen efter egna erfarenheter och placera ut bodar etc. lite som man 

känner. Men man ska självklart ta hjälp av varandra.  

Det finns ett bristande intresse från storstadskontoren att involvera sig och ”kolla 

utanför” stadsgränserna.   

Dålig dokumentation/erfarenhetsåterföring inom verksameheten. 

Platschef APD-planering utförs efter egna erfarenheter och det saknas vägledning samt 

struktur inom verksamheten gällande arbetsmetoden.  

Det är inget man har fått lära sig eller fått en utbildning på. Sedan finns det en 

splittring inom verksamheten, det arbetas annorlunda i Stockholm och Göteborg 

gentemot Karlstad. De har tillgång till resurser och specialister. 
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Arbetsledare [1] Det är ett problem inom verksamheten som förhoppningsvis tas tag i, alla APD-

planer utformas olika då projekten är varierande. Men det borde finnas en tydligare 

struktur när det gäller hur man ska går till väga vid planeringen.  

Arbetsledare [2] Det finns helt enkelt ingen struktur i planeringen, man lär sig efterhand av 

rutinerade platschefer.  

Sedan finns det brist på kommunikation inom verksamheten. Angående hur man ska 

arbeta med APD-planer.  

Alla gör olika och det krånglar till det hela.  

Dålig dokumentation inom verksamheten. 

Arbetsledare [3] Detta problem uppstod förmodligen då Veidekke är relativt nytt i Sverige. Veidekke 

växer så pass snabbt här i Värmland att det blir svårt att planera in allt ordentligt.  

Det finns ingen som redovisar hur vi ska arbeta med APD-planer eller vad som ska 

finnas med. Det finns en checklista på vårt intranät men den berättar ju inte hur vi 

ska göra.  

”Jag ritar APD-planen efter egna erfarenheter från skolan och tidigare projekt”.  

 

Fråga Vems fel är det? Vem är ansvarig? 

Arbetsledare Btg Ansvaret för detta problem ligger främst inom verksamheten.   

Platschef Det är något som vi själva måste lyfta upp men det är någon längre upp som måste 

reda ut det.  

Dessa teman behandlas främst i Göteborg och Stockholm men eftersom vi är delvis 

splittrade blir det svårt. Det måste finnas ett större intresse av storstäderna.  

Arbetsledare [1] - 

Arbetsledare [2] Både arbetsledningen och konsulter få slås ihop och prata om detta. Detta är något 

som vi måste lösa tillsammans. Det går inte att peka ut någon enstaka part.  

Arbetsledare [3] Felet ligger på kommunikationen inom verksamheten, mellan arbetsledningen såväl 

som regionerna.  
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Fråga Hur påverka problemet projektet, dig själv och dina yrkesarbetare? 

Arbetsledare Btg Det kostar tid att sitta med planeringen och behöver fundera på vad som måste 

finnas med. Framförallt om man är hyfsat nyanställd.  

Om planens utseende variera från projekt till projekt och alla beteckningar är olika 

varje gång så blir det förvirrande för oss inom verksamheten.  

Platschef Det kan nog göra en stor skillnad, framförallt när det gäller tidsbesparing.  

Arbetsledare [1] En tydlig struktur hade underlättat arbetet och sparad tid.  

Arbetsledare [2] Det påverka då den som utför planeringen är okunnig och skapar en ”ofullständig” 

plan. Sedan påverkas våra yrkesarbetare då de alltid måste lära sig nya 

beteckningar. 

Sedan ta det tid, men man lär sig under tiden och det funkar hyfsat bra i de flesta 

fall.  

Arbetsledare [3] Ett tydligt arbetssätt och en tydlig vägledning hade definitivt kunnat öka 

produktiviteten. Det ta onödig tid att själv lista ut vad som ska finnas med och vad 

som inte behöver finnas med på APD-planen. Detta borde finnas tydlig angivet. 

 

 

Fråga Vad kan vi/du göra åt detta problem? Vad behöver förändras? 

Arbetsledare Btg Utöka intranätet, införa utbildning. Förbättra checklistan. 

Redovisa kraven tydligare, framförallt de lagmässiga kraven.  

Det som finns på checklistan tolkar jag som minimikraven.  

Platschef Det gäller att införa en standard arbetsmetod som ett krav inom verksamheten. 

Dessutom krävs det mer kurser inom de nya programvarorna. 

Ett bra alternativt är att införa en specialist inom området som blir ansvarig för 

APD-planen.  
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Arbetsledare [1] Införa kurser samt möten inom verksamheten. Informationen eller eventuella nya 

arbetsmetoder måste spridas runt.  

Det är svårt att införa ett ”nytt” standardiserat arbetssätt om det inte görs överallt.  

Arbetsledare [2] Det är viktigt med utbildning samt kurser inom området men man måste trots det ta 

hänsyn till att många är vana med sina arbetsmetoder och att det har funkat ganska 

så bra hittills.  

Det finns säkert flera rutinerade platschefer och arbetsledare som inte känner sig 

särskilt sugna på att lära sig ett nytt arbetssätt om det gamla arbetssättet funkar.  

Men det skulle inte skada att uppdatera intranätet eller utöka det.  

Arbetsledare [3] Om det är möjligt så kan man införa en grupp specialister som åker runt mellan 

större projekt och ansvarar för ett par aktiviteter som exempelvis upprättandet och 

uppdaterandet av APD-planer.  

Sedan kan man ytterligare införa kurser inom verksamheten.  

Det är också viktigt att vi få med oss våra erfarenheter från nuvarande projekt till 

varandra.   

 

Fråga Har du någon ytterligare reflektion eller åsikt kopplat till detta tema? 

Arbetsledare Btg En sammanfattning av hur vi ska tänka hade verkligen uppskattads. 

De blir enklare och spara tid.   

Platschef De hade varit bra om vi få en standard i det hela.  

Arbetsledare [1] - 

Arbetsledare [2] Nej 

Arbetsledare [3] APD-området är ett ganska diffust område, så jag tycker det är vettigt att man ta tag 

i det hela.    
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Tidsbrist och stress 

Fråga Håller du med att detta är ett problem? 

Arbetsledare Btg Håller med.  

Platschef Håller med.  

Arbetsledare [1] Håller med.  

Arbetsledare [2] Håller med.  

Arbetsledare [3] Håller med.  

 

Fråga Varför och hur uppstår detta problem? 

Arbetsledare Btg Det är vanligt i denna bransch att det är stressigt, när produktionen är igång så finns 

det oftast ont om tid.  

Problemet ligger nog i att man vill börja så tidigt som möjligt och att allt ska går 

snabbt, vilket medför en dålig planering. 

Ont om personal, på vissa projektet har man fruktansvärd mycket att göra.   

Kompetent arbetslag och arbetsledning 

Oplanerade hinder, ÄTA-arbeten 

Platschef Inställningen på företaget är att börja så snabbt som möjligt och att arbeta så fort 

som möjligt. 

Det är ett högt tempo framförallt under produktionen.  

I många fall är vi (entreprenörer) tvungna att lämna det ”billigaste” anbud och 

pressa arbetstiderna för att få jobbet. Detta märks då senare på bygget.  

Oförsebara hinder 

Arbetsledare [1] Pressade projekttider som medför stressiga arbetsplatser. 
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Dålig planering. 

Ändringar i projektet  

Arbetsledare [2] Uppstår eftersom man vill bygga så snabbt som möjligt. 

Till stor del ligger problemet i förberedelsen, om projektet inte tänks till ordentligt 

från början så blir det stressigt framöver. 

Dålig ansvarsfördelning, en gör för mycket.  

Arbetsledare [3] Det är ganska vanligt att det förekommer tidspress. När bygget är i full fart så blir 

det självklart stressande.  

För mycket arbete för lite folk. 

Det går inte att förutse alla problem, några problem brukar alltid uppstå och då blir 

det ju stressande. 

Dålig planering 

 

 

Fråga Vems fel är det? Vem är ansvarig? 

Arbetsledare Btg Det stora ”felet” ligger nog hos inställningen i företaget.  

Mer tid för att tänka är alltid uppskattad. 

Vissa hinder går ej att förutse och det får man leva med.  

Platschef Byggbranschen är i allmänhet en tidspressad bransch, det ska alltid går fort. En del 

av problemet ligger nog i den ”det måste går fort” inställningen.   

Arbetsledare [1] - 

Arbetsledare [2] De är vi (Veidekke) som måste planera bättre och avse mer tid eller mer personal.  

Arbetsledare [3] Ett problem är att man i vissa projekt inte har tänkt till från början, det avses inte 

tillräckligt mycket tid.  
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”Vi” måste blir bättre på att planera i förväg och försöka förutse problem som kan 

uppstår.  

 

Fråga Hur påverka problemet projektet, dig själv och dina yrkesarbetare? 

Arbetsledare Btg Det påverka ju dåligt, en stressad arbetsplats ökar risken för fel och skador.  

I värsta fall så går man ”in i väggen” 

Platschef Lagom mycket tidspress är bra men blir det för mycket riskeras projektet tappar i 

kvalité´.  

En alldeles för stressig arbetsmiljö är inte hälsosamt för någon, det kan få allvarliga 

konsekvenser då risken ökar att man gör fel eller gör sig illa.  

Arbetsledare [1] Negativt, dåligt.  

 

Sämre kvalité´, mindre lust att arbeta. 

Arbetsledare [2] Det påverka ju både projektet och personal negativt.  

Risken för fel ökar.  

Man kan lätt känna sig irriterad eller frustrerad och tappar arbetsviljan. 

 

Arbetsledare [3] Måttlig stress är bra men för mycket skada projektet.  

Påverka kvalitén på projektet, oftast sämre.  

Riskerar att bidra till en otrivsam arbetsplats. 

 

Fråga Vad kan vi/du göra åt detta problem? Vad behöver förändras? 

Arbetsledare Btg Avse mer tid- och eller planera bättre. 

Avse mer personal 

Ta hjälp av varandra. 
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Platschef Fråga om hjälp då det blir för stressigt. 

Planera in mer tid / planera bättre. 

Utöka personal vid behov. 

Arbetsledare [1] - 

Arbetsledare [2] Finnas till hjälp för de som upplever mycket stress. 

Planera in mer tid / planera mera innan projektstart.  

Försöka förutse hinder i tidigt skede. 

Arbetsledare [3] Planera in mer tid. 

Försöka förutse hinder. 

Ta hjälp av någon annan, fördela arbetsuppgifterna så jämnt som möjligt.  

Hjälpa där de går.  

 

Fråga Har du någon ytterligare reflektion eller åsikt kopplat till detta tema? 

Arbetsledare Btg Nej 

Platschef Nej 

Arbetsledare [1] - 

Arbetsledare [2] Nej 

Arbetsledare [3] Nej 

 

Bristande utbildning, erfarenhetsåterföring, dokumentation samt krångliga 

programvaror 

Fråga Håller du med att detta är ett problem? 
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Arbetsledare Btg Ja, håller med.  

Platschef Ja, håller med. 

Arbetsledare [1] Ja, håller med. 

Arbetsledare [2] Ja, håller med. 

Arbetsledare [3] Ja, håller med. 

  

Fråga Varför och hur uppstår detta problem? 

Arbetsledare Btg Inga utbildningar, kurser inom APD-planering samt programvarorna 

Finns inga krav på erfarenhetsåterföring / dokumentation i området.  

Bristande intresse. 

Platschef Dålig med erfarenhetsåterföring och dokumentation i företaget.  

Det finns inte så mycket vägledning inom detta område.  

Det finns inget intresse för förändring. 

Man får ingen genomgång i hur man bör arbeta med APD-planen eller dess 

programvaror.  

Arbetsledare [1] Bristande intresse, utbildningar och kurser, 

Dålig eller ingen tillgänglig dokumentation/erfarenhetsåterföring. 

Arbetsledare [2] Det finns inga kurser eller ”guider” i hur vi ska arbeta med APD-planer.  

Dess värre är dokumentationen och erfarenhetsåterföringen ospecificerad och 

bristande i området.  

Arbetsledare [3] Vi har inga genomgångar i hur vi ska arbeta med APD-planer, man få själv lära sig.  

Det finns i dagsläget inga krav på dokumentation eller erfarenhetsåterföring i 

området.  



 

 

124 

 

 

Fråga Vems fel är det? Vem är ansvarig? 

Arbetsledare Btg Det är Veidekke som ska se till att det finns utbildningar inom området. Framförallt 

gällande programvarorna. Det finns en hel del arbetsledare/platschefer som inte kan 

programvarorna.  

Vi (veidekke) måste eftersträva förändringar inom APD området om ”vi” önskar 

det.  

Platschef Dels måste det framgå att utbildningar önskas gällande APD-planering, 

programvaror sedan är det upp till företaget att erbjuda dessa. 

Veidekke måste kontinuerligt eftersträva förbättringar, dokumentation och 

erfarenhetsåterföring inom området och avse någon som övervaka det.   

Arbetsledare [1] Bristande intresse av företaget till förändring.  

 

Bristande intresse i detaljerade dokumentationer samt bättre erfarenhetsåterföring 

inom APD.  

 

Kurser kring programvaror bör erbjudas av verksamheten eller alternativt 

regelbundna ”utvecklingsmöten” där man kan träffas och dela sina erfarenheter.  

Arbetsledare [2] Ansvaret ligger hos alla, vi måste allmänt blir bättre på dokumentation och 

erfarenhetsåterföring i verksamheten. 

Sedan så måste vi öka intresset för de nya programvarorna så att flera vill lära sig 

dessa.  

Arbetsledare [3] Bristande intresse av företaget till förändring samt bristande intresse för 

programvaror och dokumentation/erfarenhetsåterföring.  

Man slängs bara in i arbetet utan någon särskild genomgång.  

  

Fråga Hur påverka problemet projektet, dig själv och dina yrkesarbetare? 

Arbetsledare Btg Det kan påverka ganska så ordentligt, om APD-planen upprättas på ett dåligt sätt 

eller med många miss (till exempel kranplacering sker på fel sätt).  
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Om arbetsplatsen disponeras på fel sätt uppstår många onödiga kostnader, de ta 

dessutom tid ifall det förekommer långa/onödiga gångavstånd samt transportvägar. 

Det ta tid att lära sig programvarorna då dessa är komplicerad. Svåra programvaror 

minskar dessutom intresset för många att regelbundet uppdatera sina APD-planer.  

Platschef  Gällande utbildning och erfarenhetsåterföring: Det påverka nog en hel del, det kan 

uppstå allvarliga konsekvenser inom HMS samt stora merkostnader då APD-planen 

utformas på ett dåligt sätt. 

Programvarorna påverka främst lusten till att arbeta med APD-planen, det ta tid.  

Arbetsledare [1] Dåligt – Riskerar stora merkostnader, fel och skador samt tidsförluster.  

Arbetsledare [2] Det är ju synd för oss själva, helst vill man kunna ta del av andras erfarenheter.  

Okunskap ökar riskerna för fel (som evt. leder till skador), merkostnader och 

tidsslöseri på arbetsplatsen samt arbetet med APD-planen.  

Krångliga programvaror är nog mest tidskrävande samt irriterande.  

Arbetsledare [3] Det påverka endast negativt, är arbetsledningen okunnig i området riskerar man att 

slösa bort en massa tid och det uppstår extra kostnader.  

När det gäller programvarorna upplever jag inte att dessa påverka arbetet alldeles 

för mycket, det är mest irriterande när det ta tid.  

  

Fråga Vad kan vi/du göra åt detta problem? Vad behöver förändras? 

Arbetsledare Btg Göra erfarenhetsåterföringen såväl som dokumentationen med APD-planering 

obligatoriskt.  

Dela med sig sina erfarenheter till andra.  

Införa utbildningar/kurser inom området och föra in möten.  

Platschef Det behövs mer information  

Sätta krav på att diskutera arbetet med APD-planen i den obligatoriska 

erfarenhetsåterföringen efter varje projekt.   
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Det räcker med ett möte som lyfter APD-planen lite, då kommer det tänkandet 

igång. 

Sätta krav på bättre dokumentation samt erfarenhetsåterföring. 

Ta hjälp av varandra, ta hjälp av de yngre som kan programvarorna.  

Erbjuder kurser samt utbildningar i de nya programvarorna.  

Arbetsledare [1] Kurser, utbildning.  

Ställa mer krav på dokumentation. 

Skapa ett "kunskapsrum” där alla få skriva in sina idéer m.m.  

Sätta in mig mer i programvarorna och lägga mer tid på APD-planen. 

Fråga om hjälp.  

Arbetsledare [2] Avse någon person inom företaget som åker runt och hämta in erfarenheter kring 

temat och sammanfattar det och sen bryter ner informationen och lägga in det på 

intranätet.  

Erbjuda kurser i APD-planering och dess programvaror.  

Ändra syn till arbetet med arbetsplats dispositionen.  

Göra flera undersökningar i området.  

Arbetsledare [3] Införa obligatoriska utbildningar, det finns nog säkert ett intresse för att. 

Ökar respekten av APD-planen, redovisa vilken nytta den kan tillföra och ställa 

krav på dokumentation/erfarenhetsåterföring.  

Blanda yngre datorvana med äldre erfarna platschefer. Ta hjälp av varandra.  

  

Fråga Har du någon ytterligare reflektion eller åsikt kopplat till detta tema? 

Arbetsledare Btg Nej 

Platschef Det är mycket viktigt. 

Arbetsledare [1] - 

Arbetsledare [2] Någon måste utses för att ta hand och reda ut dessa temana.  
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Arbetsledare [3] Nej 

 

Dålig kommunikation och respekt av APD-planen (& Svårtolkade planer) 

Fråga Håller du med att detta är ett problem? 

Arbetsledare Btg Ja, håller med.  

Platschef Ja, håller med. 

Arbetsledare [1] Ja, håller med. 

Arbetsledare [2] Håller delvis med.  

Arbetsledare [3] Håller delvis med. 

 

 

Fråga Varför och hur uppstår detta problem? 

Arbetsledare Btg Uppstår på grund av okunskap, många vet ej vad de ska använda APD-planen till.  

När det gäller dålig kommunikation av APD-planen så beror det nog på att man dels 

inte riktigt vet vem man ska kommunicera planen till men dessutom att det helt 

enkelt glöms bort. 

Platschef Man anser att APD-planen inte är så viktigt och bara något som måste göras. 

Okunskap 

Arbetsledare [1] Dålig utförd APD-plan 

Bristande intresse för APD-planen 

Arbetsledare [2] Det anses inte viktigt nog, det finns viktigare saker att göra. 

Arbetsledare [3] Okunskap samt bristande intresse/respekt av APD-planen.  
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APD-planen saknar tydliga förklaringar och anvisningar. // Kladdig APD-plan eller 

dålig APD-plan 

 

 

Fråga Vems fel är det? Vem är ansvarig? 

Arbetsledare Btg Arbetsledningen 

Platschef Arbetsledningen 

Arbetsledare [1] - 

Arbetsledare [2] Frågan ställdes inte 

Arbetsledare [3] Det är arbetsledningen som är ansvarig. 

 

 

Fråga Hur påverka problemet projektet, dig själv och dina yrkesarbetare? 

Arbetsledare Btg Kan påverka dåligt, framförallt yrkesarbetarna.  

Anser dock inte påverkningen särskilt stor. 

APD-planen fyller ingen nytta om ingen förstår den 

Platschef  Påverka varierande beroende på projektet, det kan eventuellt ha stora konsekvenser 

men i de flesta fall så är det nog inga större problem.   

Arbetsledare [1] - 

Arbetsledare [2]  Eventuellt mindre påverkning / oklar 

Arbetsledare [3] Eventuellt mindre påverkning / oklar 
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Fråga Vad kan vi/du göra åt detta problem? Vad behöver förändras? 

Arbetsledare Btg  Lägga mer tid på APD-planen 

Platschef  Lägga mer tid på APD-planen samt öka planens ”respekt”.  

Arbetsledare [1] - 

Arbetsledare [2] Lägga mer fokus på APD-planeneringen  

Arbetsledare [3] Erbjuda kurser i APD-planering, öka kunskapen.  

Fokusera mer på APD-planen.  

 

Fråga Har du någon ytterligare reflektion eller åsikt kopplat till detta tema? 

Arbetsledare Btg Det är ju svårt att själv avgöra om sin APD-plan är förståeligt eller ej.  

Någon undersökning måste ske om man vill reda ut det.  

Platschef Oklart hur mycket nytta en ökat kommunikation och ett fokus på APD-planen för 

med sig.  

Arbetsledare [1] - 

Arbetsledare [2] Nej 

Arbetsledare [3] Nej 

 

 

 

 


