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Abstract 

In the area of building logistics there are great possibilities for improvement since it is today very costly 

and entails many disruptions in the production. The logistics handled by the subcontractors are often not 

synchronized with the logistics of the main contractor which leads to more difficulties. Bad 

communication between the actors and a relationship characterized by mistrust hinders more integrated 

logistics. The purpose of this study is to examine an alternative solution where the material responsibility 

is changed from the subcontractor to the main contractor. Such a solution entails that the main contractor 

is responsible for all the logistics and that the subcontractor will perform the assembly. Through 

interviews with a main contractor and several subcontractors and suppliers this study aims to answer 

both how the building logistics and the relationship between main contractor and subcontractor will be 

affected. 

 

As an effect of the change of material responsibility the main contractor will get a higher level of control 

over the logistics which results in a bigger responsibility but also the possibility to improve deliverance 

certainty and that the main time schedule is followed. As a consequence of them handling all the logistics 

they can to a greater extent utilize resources such as joint loading via storage facilities or an internal 

third-party logistics provider. The main contractor can have an earlier and more direct communication 

with the supplier. The subcontractor will have less responsibility as a result of the change but also a 

lowered control over the logistics which leads to a stronger dependence on the main contractor. This 

implies an increased cooperation between the actors and thus a demand for an improved communication. 

The main contractor will become less dependent on the subcontractor and therefore the risk for the 

subcontractor to be replaced will increase. The main benefit with the change of material responsibility 

is according to the study that the on-site logistics will improve. Difficulties with the reorganization are 

partly in cultural norms as it will change the subcontractor’s role in the construction logistics and partly 

in the main contractor’s lack of knowledge about the subcontractor’s material. The study also shows 

that there is a worry among the actors about who is responsible when a material problem occurs and the 

change demands an investigation process to determine whether a construction error is caused by a 

material or assembly error.  

 

To conclude; this study shows a big potential in the material responsibility changing from the 

subcontractor to the main contractor but for such a reorganization to be successful the subcontractor 

should be included in the process of developing the reorganization. Furthermore, this demand a clear 

division of responsibilities, an improved communication and an understanding for the other actors’ 

perspective. If the actors succeed with this change of material responsibility it can lead to a more 

effective production. 
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Sammanfattning 

Det finns stora förbättringsmöjligheter inom logistiken i byggbranschen då den idag är väldigt kostsam 

och innebär många störningar i produktionen. Den logistik som sköts av underentreprenörerna i ett 

byggprojekt är ofta ej synkroniserad med huvudentreprenörens logistik vilket innebär ytterligare 

svårigheter. Dålig kommunikationen mellan aktörerna och en relation som karaktäriseras av misstro 

försvårar en mer integrerad logistik. Denna studie syftar därmed till att undersöka en alternativ lösning 

där huvudentreprenören övertar underentreprenörens materialansvar. En sådan lösning innebär att 

huvudentreprenören är ansvarig för all logistik och att underentreprenören utför monteringen. Genom 

intervjuer med en huvudentreprenör samt flera underentreprenörer och leverantörer har denna studie 

försökt besvara både hur bygglogistiken och relationen mellan huvudentreprenör och underentreprenör 

påverkas. 

 

I och med ett övertagande av materialansvaret får huvudentreprenören ökad kontroll över logistiken 

vilket innebär ett större ansvar men även möjligheter att förbättra leveranssäkerheten och att 

huvudtidplanen följs. Då de hanterar all logistik kan de i högre grad nyttja resurser som t.ex. samlastning 

via mellanlager och en intern tredjepartlogistiker. Huvudentreprenören kan även ha en tidigare och 

tydligare kommunikation med leverantören. Underentreprenören får ett minskat ansvar i och med 

övertagandet och även en minskad kontroll över logistiken vilket leder till att de blir mer beroende av 

huvudentreprenören. Detta innebär ett ökat samarbete mellan aktörerna och därmed krävs en förbättrad 

kommunikation. Ett övertagande innebär vidare att huvudentreprenören blir mindre beroende av 

underentreprenören vilket ökar risken för att underentreprenören ersätts. Den främsta fördelen med ett 

förändrat materialansvar är enligt studien att byggplatslogistiken förbättras. Svårigheter i övertagandet 

ligger dels i kulturella normer då det innebär en förändring av underentreprenörens roll i bygglogistiken 

men även i huvudentreprenörens brist på kunskap om underentreprenörens material. Vidare visar studien 

att det finns en oro bland aktörerna kring vem som är ansvarig vid problem med materialet och att 

omorganiseringen kräver en utredningsprocess som avgör om byggnationsfel orsakats av materialfel 

eller monteringsfel. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att det finns en stor potential i att huvudentreprenören övertar 

underentreprenörens materialansvar men för att en sådan omorganisering ska bli lyckad så bör 

underentreprenören vara involverad i utformandet. Vidare krävs en tydlig ansvarsfördelning, en 

förbättrad kommunikation och en förståelse för andra aktörers perspektiv. Lyckas aktörerna med detta 

kan omorganiseringen innebära en effektivare produktion. 
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1. Introduktion 
I introduktionen beskrivs bakgrunden till studien som leder fram till syfte och mål. Vidare redovisas de 

frågeställningar som studien syftar till att besvara samt studiens avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Ett byggprojekt kräver stora mängder material och i och med detta många leveranser. Då de flesta 

byggprojekten har begränsade lagringsutrymmen innebär det att materialet måste levereras löpande 

under projekttiden. Materialet får varken levereras för tidigt så att det måste lagras under lång tid eller 

försent så att produktionen stannar upp, därför krävs en välfungerande logistik. Ett byggprojekt har 

vidare ofta flera olika aktörer på byggarbetsplatsen, t.ex. en huvudentreprenör och flera 

underentreprenörer, som alla har sina leveranser av material. Resultatet av detta är att en välfungerande 

bygglogistik inte endast kräver att en aktör har planerat korrekt utan att samtliga aktörers logistik 

fungerar tillsammans. 

 

För att förstå varför bygglogistik är ett aktuellt ämne idag behövs en förståelse för problembilden kring 

logistik. Det innebär att förstå vad som är problematiskt inom bygglogistik, vad som orsakar detta och 

vad som blir effekterna av det. De två starkaste orsakerna varför en diskussion av materialflödet är 

väsentlig är den otillräckliga produktivitetsutvecklingen och den ökade ekonomiska vikten som den 

innefattar (Vrijhoef & Koskela, 2000). En studie av Thunberg & Persson (2014) poängterar vikten av 

en välfungerande logistik då problem med material och leveranser sannolikt påverkar projektets tidplan 

som helhet. 

 

Thunberg & Perssons (2014) studie gjorde mätningar av bygglogistiken i ett antal projekt och kom fram 

till att endast 38% av allt material kommer på rätt plats, i rätt tid, med rätt kvalité och dokumentation, 

en siffra som byggföretagen har ett intresse av att förbättra. Idag står byggsektorn för en tredjedel av allt 

avfall i Sverige och är i och med detta en prioriterad del i den nationella avfallsplanen och det 

avfallsförebyggande programmet (Naturvårdsverket, 2017). I dessa uppmärksammas behovet av bättre 

hantering av material för att förebygga uppkomsten av avfall. 

  

Vrijhoef & Koskelas (2000) studie visar att byggplatslogistiken uppgår till mellan 50 och 200% av 

materialets marknadsvärde. Det finns även en korrelation mellan kostnad för material och 

byggplatslogistiken som visar att ett material som köpts till ett väldigt lågt förhandlat pris innebär högre 

byggplatslogistikkostnader. Anledningarna till den kostsamma byggplatslogistiken var varierande men 

berodde bl.a. på att det billigare materialet paketerats på ett icke genomtänkt sätt och att leveranserna 

var ostrukturerade. Vidare konstateras att bara i ledet mellan huvudentreprenör och leverantör kan upp 

till 10% av materialkostnaden sparas genom förbättrad logistik, i hela ledet är den potentiella 

besparingen större. 

 

Flera studier visar att underentreprenören har en viktig roll i ett byggprojekt och att underentreprenörens 

prestation starkt påverkar byggprojektet som helhet (Dainty, et al., 2001; Fredendall & Hill, 2001; 

Loosemore, 2014; Bygballe & Ingemansson, 2014). Huvudentreprenören är beroende av 

underentreprenören, inte endast för att de utför en stor del av arbetet utan även då de fungerar som en 

säkerhet för huvudentreprenören för att kunna kontrollera byggbranschens instabilitet (Dainty, et al., 

2001). Trots att underentreprenörerna onekligen är viktiga så läggs lite fokus på dem, både inom 

branschen och inom forskningen (Fredendall & Hill, 2001; Loosemore, 2014). 
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Föreslagna lösningar inom logistiken där huvudentreprenörer, underentreprenörer och leverantör är 

inblandade kretsar mycket kring ett mer integrerat samarbete där ett Supply Chain Management (SCM) 

tänk ligger som grund (Bygballe & Ingemansson, 2014; Vrijhoef & Koskela, 2000; Thunberg & Persson, 

2014). Samtidigt visar forskning att de djupt rotade attityderna mellan aktörerna och en oförmåga att 

förstå andra aktörers perspektiv är ett hinder för att ett tätare samarbete skulle ske (Bygballe & 

Ingemansson, 2014; Dainty, et al., 2001; Zou, et al.,2005). 

 

1.2 Syfte och mål 
Baserat på tidigare studier som har gjorts inom ämnet syftar denna studie till att undersöka en alternativ 

lösning där huvudentreprenören övertar underentreprenörens materialansvar. Med materialansvar 

menas att ansvara för att beräkna och beställa material samt att se till att det finns på rätt plats, i rätt tid, 

med rätt kvalité och dokumentation. Vidare är syftet att skapa en större förståelse för hur 

huvudentreprenörens och underentreprenörens roll inom bygglogistiken och som aktör i byggbranschen 

påverkas av ett förändrat materialansvar.  

 

Målet med studien är att undersöka de eventuella effekterna av att en huvudentreprenör tar över dess 

underentreprenörers materialansvar. 

 

1.3 Frågeställningar 
Frågeställningarna har utformats för att kartlägga de sociala och tekniska förändringarna som ett 

förändrat materialansvar medför. Frågeställningarna syftar till att studera ämnet ur ett vetenskapligt 

perspektiv och består av följande frågor: 

 

- Hur kan förhållandet mellan huvudentreprenör och underentreprenör påverkas av att 

huvudentreprenören tar över underentreprenörens materialansvar? 

 

- Hur ser huvudentreprenören, underentreprenören och leverantören på ett förändrat 

materialansvar? 

 

- Hur kan huvudentreprenörens logistikprocess förändras av övertagandet av 

underentreprenörens materialansvar? 

 

- Vad krävs det för förutsättningar enligt huvudentreprenören, underentreprenören och 

leverantören vid ett förändrat materialansvar? 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till nyproduktion av bostäder i Sverige. Vidare är studien avgränsad till 

underentreprenörerna plattsättare och golvläggare samt deras material, d.v.s. kakel, klinker och parkett. 

Anledningen till detta är att dessa material idag köps i hög grad på huvudentreprenörens 

framförhandlade trepartsavtal, att problem enligt bakgrundsintervjuer finns kopplade till dessa material 

och att studiens omfattning omöjliggör att allt material undersöks. Studien fokuserar vidare främst på 

inkommande logistik.  

 

1.5. Studiens organisation 
Författare: Olivia Säfström och Karl Söderbaum 

Examinator: Väino K. Tarandi, professor vid Kungl. Tekniska Högskolan. 

Handledare: Tina Karrbom Gustavsson, universitetslektor vid Kungl. Tekniska Högskolan. 

Extern handledare: David Nordgren, VD JM Supply AB.  
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2. Litteraturstudie 
Litteraturstudien syftar till att skapa en förståelse kring vilka problem som finns inom logistiken i 

byggbranschen, hur relationen mellan huvudentreprenören och underentreprenören ser ut samt vilka 

lösningar som tidigare studier inom ämnet har tagit fram. 

 

2.1 Problem inom byggbranschen och dess logistik 
2.1.1 Byggbranschen 
Många av de återkommande problemen i byggbranschen kan delas in i tre kategorier: materialflöde, 

kommunikation och komplexitet (Thunberg, 2017). Materialflödesproblem är t.ex. försenade leveranser, 

kommunikationsproblem är t.ex. att samtliga aktörer i ett projekt inte får uppdaterad information och 

komplexitetsproblem är t.ex. avsaknaden av standardiserad materialleveransplanering. Ett flertal 

författare är överens om att byggbranschen är komplex (Behera, et al., 2015; Sundquist, et al., 2018; 

Bygballe & Ingemansson, 2014). Enligt Behera et al. (2015) är detta ett resultat av hårt pressade 

tidsscheman, stora kapital och höga kvalitetsstandarder samtidigt som byggprojektet redan är komplext 

i sig då majoriteten av slutprodukten byggs på plats. Idag uppkommer komplexitetsproblem inom 

logistik i byggbranschen mångt och mycket av att det är upp till ledningen i det enskilda projektet att 

hantera logistiken och problem kopplade till den. Detta innebär att nya lösningar har svårt att delas och 

implementeras på organisationsnivå (Thunberg, 2017). 

 

Enligt en studie av Bygballe & Ingemansson (2014) har byggbranschen en stor potential för innovation, 

men det faktum att byggbranschen är projektbaserad är både drivande och hämmande för innovationen. 

Projektets unika egenskaper kräver nya lösningar och kunskapsspridning bland de inblandande men det 

finns vidare en svårighet i att standardisera dessa lösningar på organisationsnivå. Beslutsfattare i 

byggprojekt har ett kortsiktigt tänk och väljer den lösning som gynnar dem mest för stunden. Fokus 

inom innovation hos byggföretag ligger främst på planering, hantering av andra aktörer samt 

genomförandet av aktiviteter och processer. Byggbranschens komplexa system innebär att en förändring 

medför en stor risk och att effekten av förändringen kan vara svår att förutspå. Enligt Bygballe & 

Ingemansson (2014) arbetar ett flertal byggföretag med att standardisera processer, detta förändrar 

branschen mot ett mer industriellt processtänk och kan resultera i mer eller mindre kontakt med de 

externa aktörerna. Har en standard tagits fram utan att konsulterna de externa aktörerna innebär detta ett 

lågt behov av interaktion med dem. Fördelen med att arbeta med mer standardiserade processer är att 

aktörerna lättare kan se förbättringsmöjligheter genom att jämföra processer mellan olika projekt 

(Thunberg & Persson, 2014). 

 

2.1.2 Logistik 
Thunberg & Persson (2014) kommer fram till ett flertal brister i bygglogistiken. Då mottaget material 

vanligtvis lagras på byggarbetsplatser en tid och kontrolleras först när det ska användas så upptäcks 

oftast felleveranser eller skadat material sent. Vidare görs returer sällan då det är billigare att beställa 

nytt material och slänga det felaktiga. Lagringen av material på byggarbetsplatsen är inte alltid planerad 

och författarna anser att det saknas förståelse för vikten av en arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan). 

Material lossas ofta till den yta som är mest behändig vilken bidrar till att ytor nära lossningsplatsen 

snabbt blir belamrade. Byggplatslogistiken försvåras av att det är platsbrist för lagring och förvaring på 

byggarbetsplatsen samtidigt som delar av materialet som används är väderkänsligt och behöver stå 

skyddat (Sundquist, et al., 2018). Leverantörer har även svårigheter att leverera enligt önskningar från 

produktionen, vad detta beror är inte helt klart men det förmodas vara kopplat till dålig ledning och brist 

på ett Supply Chain tänk (Thunberg & Persson, 2014). 
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Vrijhoef & Koskelas (2000) studie drar tre viktiga slutsatser om ett byggprojekts Supply Chain. I ett 

standardprojekt finns det mycket slöseri och problem som inte uppmärksammas eller ses, problemen 

har oftast orsakats i ett annat steg i kedjan än där de uppkommer och problemen orsakas ofta av att 

branschen har en väldigt kortsiktig kontroll. Ofullständig planering och information i projektets Supply 

Chain ses som två orsaker till de många problemen. Förkommandet av materialordrar som är 

inkompletta, felaktiga eller som ändras leder till problem i flödet. Problem av denna karaktär existerar i 

varje gränssnitt i produktionsprocessen och orsakas av avsaknaden av kontroller samt ett 

helhetsperspektiv (Vrijhoef & Koskela, 2000). 

 

Byggbranschen saknar idag verktygen för att kunna mäta prestandan på processer och har i och med 

detta en låg förståelse för hur pass effektiva de är, resultatet av detta är att potentiella förbättringar inte 

uppmärksammas (Thunberg & Persson, 2014). Huvudentreprenören är starkt beroende av sina 

underentreprenörer och som en konsekvens av det även deras Supply Chain. Det är därför inte tillräckligt 

att endast mäta sina egna processer utan det är även viktigt att utvärdera sina leverantörer och 

underentreprenörer då dessa två aktörer har en stor roll i byggprojektet (Thunberg & Persson, 2014; 

Vrijhoef & Koskela, 2000). 

 

2.2 Relationen mellan huvudentreprenör och underentreprenör 
Som tidigare nämnt så visar ett flertal studier att underentreprenören har en viktig roll i ett byggprojekt 

och att deras prestation starkt påverkar byggprojektet som helhet (Dainty, et al., 2001; Fredendall & 

Hill, 2001; Loosemore, 2014; Bygballe & Ingemansson, 2014). Trots att de utför en stor del av arbetet 

så läggs lite fokus på dem, både inom branschen och forskningen (Dainty, et al., 2001; Fredendall & 

Hill, 2001; Loosemore, 2014). 

 

En studie av Dainty et al. (2001) visar att relationen mellan huvudentreprenören och underentreprenören 

ofta är ansträngd och full av misstro. Produktiviteten i ett byggprojekt påverkas starkt av relationen 

mellan aktörerna, lågt engagemang och dålig interaktion mellan huvudentreprenören och 

underentreprenören påverkar produktiviteten negativt (Loosemore, 2014). Dainty et al. (2001) studie 

identifierar fyra faktorer som hinder för ett förbättrat samarbete mellan huvudentreprenörer och 

underentreprenörer: finansiella och kostnadsrelaterade problem, planering och tidsrelaterade problem, 

kvalitet på informationen samt attitydproblem. Huvudentreprenörens beroende av underentreprenören 

innebär även att nya lösningar måste förhandlas med dem, men p.g.a. olika intressen kan det vara svårt 

att få alla aktörer nöjda (Bygballe & Ingemansson, 2014). 

 

Enligt Nowotarski & Paslawski (2015) kan mindre företag som arbetar som underentreprenörer förvänta 

sig problem i byggprojekt, dels p.g.a. byggprojektets ständigt förändrande natur men även då de ofta 

arbetar med större och ekonomiskt starkare huvudentreprenörer. I en dispyt med deras beställare, 

huvudentreprenören, eller vid allvarliga problem i byggprojektet så är underentreprenören inte lika stabil 

och kan drabbas hårdare. Vidare visar studien att i endast 30% av projekten sker betalning i korrekt tid, 

detta tillsammans med det faktum att underentreprenören ligger ute med pengar för material och arbete 

innebär att underentreprenören tar en stor ekonomisk risk (Nowotarski & Paslawski, 2015). 

 

Trots underentreprenörens viktiga roll i byggprojektet så upplever de att kommunikationen är 

otillräcklig och att planeringen inte har gjorts med hänsyn till dem (Dainty, et al., 2001). 

Underentreprenörer upplever att de får information om projektet i ett sent skede samt att informationen 

ofta inte är komplett eller ändras under projektets gång utan att de underrättas (Loosemore, 2014). 

Avsaknaden av kommunikation mellan aktörerna ses som en grundläggande brist och som en orsak till 

att budget och tidplan inte hålls samt att generella konflikter i projektet uppstår (Behera, et al., 2015). 
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Enligt Behera et al. (2015) finns det vidare en brist på koordination och samarbete mellan de olika 

aktörerna på arbetsplatsen vilket blir problematiskt när de ska arbeta på samma yta. 

 

Bygballe & Ingemansson (2014) anser att avsaknaden av långsiktiga relationer och integration med 

externa aktörer i projekt är två hämmande egenskaper. Huvudentreprenören värdesätter sitt interna 

nätverk högre än det externa vilket ger negativa konsekvenser för innovation och lärande, detta trots att 

det externa nätverket har kunskap som det interna saknar. Enligt studien är huvudentreprenören i alla 

fall delvis medveten om underentreprenörernas roll i innovationen men p.g.a. projektfokus och 

relationen mellan de två aktörerna så förbises det ändå. Dessa djupt rotade attityder mellan aktörerna är 

svåra att ändra på och är ett hinder för kunskapsdelning, detta kan ses som en förklaring till varför en 

mer integrerad Supply Chain är svår att åstadkomma (Bygballe & Ingemansson, 2014). Aktörerna ser 

främst till sina egna intressen och att det finns en motvilja till att dela kunskap och information vilken 

resulterar i att de grundläggande problemen i ett byggprojekt är relationsbaserade (Behera, et al., 2015). 

 

En faktor som ytterligare försvårar relationen är att huvudentreprenören har en oförmåga att förstå 

underentreprenörens perspektiv, särskilt kring kostnad och betalningsfrågor (Dainty, et al., 2001). Zou 

et al. (2005) studie stödjer att det finns en problematik inom byggbranschen orsakad av att de olika 

aktörerna saknar en förståelse för varandras företag och situation, dock påstår de att tillit inte ses som 

ett problem då branschen är så kontrollerad av avtal. Faktorer som överdriven tillit till teknologiska 

kommunikationsverktyg, avsaknaden av möjligheter för innovation och en ökad förväntad foglighet hos 

underentreprenörerna är vidare hinder för en ökad produktivitet (Loosemore, 2014). 

 

2.3 Föreslagna lösningar 
Det finns olika svar på vad som kan förbättra logistiken och samarbetet mellan aktörerna i 

byggbranschen, nedan följer en redogörelse för de förslagna lösningarna funna i litteraturstudien samt 

de problem som är kopplade till lösningarna.  

 

En återkommande lösning är att applicera ett Supply Chain Management tänk (Vrijhoef & Koskela, 

2000; Thunberg & Persson, 2014). Supply Chain Management (SCM) kommer ursprungligen från 

tillverkningsindustrin och uppkom bl.a. för att kontrollera kvalitén (Vrijhoef & Koskela, 2000). En 

Supply Chain kan definieras som “ett nätverk av sammankopplade organisationer som är beroende av 

varandra och som gemensamt samarbetar för att kontrollera och förbättra flödet av material och 

information från leverantör till slutanvändare” (Aitken, 1999, översatt av författarna). SCM syftar till 

hanteringen av en sådan Supply Chain och kan brytas ner i två grundläggande uppgifter: 

processmodellering och prestandamätande (Behera, et al., 2015). Enligt Fernie & Thorpe (2007) är det 

underliggande syftet att kunna optimera flöde, bryta ner icke kontinuerliga processer, utveckla nätverk, 

ta beslut om hantering av kompetenser och optimera användningen av makt. För att kunna genomföra 

detta krävs förståelse och utveckling av relationerna mellan de involverade organisationerna.  

 

Enligt Thunberg & Persson (2014) ser byggindustrin ett intresse med logistikfokuserade modeller som 

SCM men har tidigare främst ägnat sig åt att förbättra de kundfokuserade processerna och inte de interna 

processerna. Vidare finns Construction Supply Chain Management (CSCM) som är anpassad för 

byggbranschen. Enligt Behera et al. (2015) kan CSCM medföra stora förbättringsmöjligheter och har 

nu börjat nyttjas i högre grad men det är fortfarande ett abstrakt koncept. Även ledarna inom branschen 

som utvecklat en form av CSCM som de använder sig av saknar en grundläggande förståelse för 

konceptet. Behera et al. (2015) påstår vidare att CSCM är mer än en typ av ledningsmodell och kan om 

det används rätt höja hela projektvärdet. Den projektbaserade industrins osäkerhet, komplexitet och 
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höga konkurrens innebär att företag som inte tar till sig nya innovativa modeller utan arbetar så som de 

alltid gjort riskerar att hamna efter och tappa marknadsandelar. 

 

Flera andra branscher har med hjälp av Supply Chain Management förbättrat sin logistik, men 

appliceringen inom byggbranschen har inte varit lika lätt (Sundquist, et al., 2018). Då 

tillverkningsindustrin är processbaserad och byggindustrin är projektbaserad medför det svårigheter att 

direkt applicera SCM inom byggindustrin (Karrbom Gustavsson & Hallin, 2015; Vidalakis, et al., 2011). 

Det temporära projektet försvårar användandet av CSCM då en långsiktig relation mellan de involverade 

aktörerna behövs för att kunna nå den fullständiga potentialen (Cooper & Ellram, 1993). För att förstå 

hur en Supply Chain i byggbranschen fungerar är det viktigt att vara medveten om att det i samtliga led 

finns ett stort fokus på pris och kostnad (Bygballe & Ingemansson, 2014). De hinder som identifieras 

för nyttjandet av SCM är ett kortsiktigt tänk och otillräckliga kommunikationssystem (Zou, et al., 2005). 

 

Zou, et al. (2005) studie undersöker hur de olika aktörerna tänker kring SCM och vad som vill uppnås 

med applicering av ett SCM tänk. Enligt studien har underentreprenörer en företagsstrategi som främst 

syftar till ökad vinst och att kunna leverera högkvalitativa tjänster och produkter till lägsta kostnad. Vid 

användandet av SCM fokuserar underentreprenörer främst på korta leverans- och responstider samt att 

etablera en bättre kommunikation med huvudentreprenör och leverantörer. Enligt Dainty et al. (2001) 

upplever underentreprenörer att SCM endast är ett sätt för huvudentreprenören att driva ner 

underentreprenörens vinster eller att försäkra att de tar den kortsiktiga risken. Denna misstro till 

huvudentreprenörens motiv grundar sig i tidigare nämnd oförståelse för underentreprenörens 

verksamhet, vilka krav som ställs på denna och deras behov. 

 

Det finns två faktorer när det gäller förbättring av bygglogistik enligt Sundquist et al. (2018), 

förbättringar av logistikproblem på byggplatsen och förbättringar kring försörjningskedjan av material 

kopplat till leverantörer. Deras studie visar att det finns en stark koppling mellan dessa två och att 

förändringar av byggplatslogistiken även kommer att påverka och ställa krav på logistiken utanför 

byggarbetsplatsen. Vidare visar Sundquist et al. (2018) studie att det finns fördelar med att en enskild 

aktör sköter byggplatslogistiken och därmed hanterar all logistik i form av lossning och 

materialförflyttning på plats. Den största fördelen som nämns med byggplatslogistiken, både från 

huvudentreprenören och underentreprenörens sida, är möjligheten för hantverkarna att fokusera på det 

faktiska arbetet. I en sådan lösning så krävs det en ökad interaktion mellan aktörerna, en gemensam 

planering och ett större utbyte av information. Ett hinder för detta är att relationer i byggbranschen 

tenderar att vara av motstridig och skeptisk karaktär. Ytterligare ett problem med denna lösning är att 

kommunikationen idag är bristfällig. Förbättrad kommunikation önskas inte ensidigt av 

huvudentreprenören utan även underentreprenörer har ett starkt behov av bättre informationsutbyte, 

kortare responstid vid efterfrågan av information och förbättrad koordination (Zou, et al., 2005). 

 

Underentreprenören bör involveras tidigt i projektet och få information i ett så tidigt skede som möjligt 

(Thunberg, 2017; Loosemore, 2014). Att underentreprenörer aktivt är med under hela 

leveransplaneringen bidrar till kunskapsdelning, ökade möjligheter för innovation och ökad tillit. Ett 

förbättrat informationsflöde ger underentreprenören rätt förutsättningar för sin respektive 

leveransplanering och ett helhetsgrepp på problemen ofta orsakade av kommunikationsbrist (Thunberg, 

2017; Loosemore, 2014).   

 

Enligt Thunberg (2017) är det även viktigt med en standardiserad och välfungerade planeringsprocess. 

I den standardiserade planeringsprocessen ska underentreprenören tidigt involveras men så småningom 

även leverantören. Leveransplaner ska uppdateras kontinuerligt och den uppdaterade versionen ska 
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delas med underentreprenörer och leverantörer, rekommendationen är att IT-verktyg används. Digitala 

kommunikationsverktyg ifrågasätts dock i en studie av Loosemore (2014) då resultat visar att detta gör 

att den mänskliga kontakten minskar och relationen mellan aktörerna försämras. Detta blir ett hinder för 

Thunbergs (2017) teori som även påpekar att en förutsättning för att en standardiserad process ska kunna 

nyttjas på ett effektivt sätt är långsiktiga relationer med såväl underentreprenörer som leverantörer samt 

att gemensamma mål och tillit har etablerats. 

 

Vidare påpekar Thunberg (2017) byggbranschens behov av att utveckla mätsystem för att kunna 

säkerställa att förändringar i planering och hantering vidare minimerar kostnader och effektiviserar en 

förståelse för vad som mäts, varför och vad resultatet ska användas till är grundläggande i detta 

sammanhang. De KPI:er (Key Performance Index) som Thunberg föreslår är bl.a. efterlevnad av tidplan, 

perfekta orderhanteringar, orderhanteringsledtid samt totalkostnad för försörjningskedjan. 

 

För att förbättra relationen mellan huvudentreprenören och underentreprenören bör mer vikt läggas på 

kommunikation, koordination och planering (Loosemore, 2014). En bristande planering är ett välkänt 

problem och kan kopplas till att underentreprenören kommer in sent i projektet, ett mer förutsägbart 

arbetsflöde skulle öka produktiviteten. Vidare är tillit, respekt och ett ledarskap från 

huvudentreprenörens sida viktiga faktorer (Loosemore, 2014). Enligt studien kräver en förbättrad 

produktion att samtliga aktörer i projektets Supply Chain tar ansvar för förbättring men att den 

nuvarande ledarskapskulturen hindrar tillit mellan aktörerna vilket omöjliggör ett gemensamt ansvar. 

Ett starkare ledarskap från huvudentreprenören är även ett behov som Dainty et al. (2001) identifierar. 

Det tillsammans med transparens och processer som är ömsesidigt fördelaktiga för alla i 

försörjningskedjan ser dem som de viktigaste för en förbättrad relation mellan aktörerna. 

 

Thunberg & Persson (2014) ger fem konkreta förslag för att förbättra logistiken. Första förslaget är att 

förbättra kommunikation, och då främst mellan huvudentreprenör och underentreprenör. Ett exempel på 

detta är att leveransplaner ska delas mellan båda partner för att försäkra en synkronisering av de olika 

aktörernas leveranser. Andra förslaget är framtagandet av en APD-plan som uppdateras löpande under 

projektet som försäkrar att material lagras korrekt och enkelt kan lokaliseras när det ska användas. 

Vidare att utvärdera leverantörer för att upptäcka återkommande fel samt att leverantörer utvärderar 

entreprenören för att försäkra att de har rätt förutsättningar för att kunna leverera korrekt. Detta är 

kopplat till det fjärde förslaget, att verifiera och meddela korrekt så att leverantören har rätt information 

och även blir meddelad vid en felaktig leverans. Slutligen att använda SCOR-modellen som ett ramverk, 

dock nämns att SCOR-modellen inte alltid är applicerbar för alla processer på byggarbetsplatsen. 
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3. Metod 
Metodkapitlet syftar till att förklara hur studien har genomförts och varför detta tillvägagångssätt har 

valts. 

 

3.1 Studiens syfte, ansats och strategi 
I denna studie föreligger det ett intresse att grundligt undersöka och utveckla ett problemområde där 

syftet är av utforskande karaktär. Forskningen som har bedrivits är kvalitativ vilket innebär att 

forskningen fokuserat på icke-numeriska data och strävat efter att nå en helhetsbeskrivning av det 

undersökta (Saunders, et al., 2009). Forskaren behöver sätta sig in i den sociala miljön som analyseras 

för att nå ett nyanserat resultat (Nationalencyklopedin, 2018a). Fallstudie har valts som 

forskningsstrategi vilket lämpar sig för förklarande och utforskande studier och ger en bra möjlighet att 

besvara forskningsfrågor som varför, vad och hur (Saunders, et al., 2009). Studien har genomförts från 

huvudentreprenörens perspektiv men syftade samtidigt till att förstå hur andra aktörer som är kopplade 

till huvudentreprenören kommer att påverkas. 

 

Studien påbörjades med en litteraturstudie där tidigare forskning la en grund för att förstå ämnet och 

problembilden. Därefter har teorier valts ut som hjälpmedel för att studera ämnet och ge perspektiv på 

studiens resultat. Intervjuer har genomförts för att samla in data till studien och resultatet från dessa har 

analyserats med hjälp av valda teorier och sedan jämförts med tidigare studiers resultat. Processen har 

varit iterativ där förståelse har växt fram allteftersom arbetet fortskridit och det teoretiska ramverket har 

utvecklats därefter. Då fallstudien har syftat till att se teman och mönster i respondenternas svar, men 

samtidigt analyserats med hjälp av tidigare teorier och studier har denna studie antagit en abduktiv 

forskningsansats. Detta innebär en samverkan mellan en induktiv och deduktiv forskningsansats (Ahrne 

& Svensson, 2015). 

 

3.2 Urvalsmetod 
Ett icke-slumpmässigt urval har gjorts i denna studie då fallstudien har utgått från ett specifikt företag 

och det har därmed fallit sig naturligt att företaget samt aktörer kopplade till det har studerats. Detta 

innebär att studien har använt ett heterogent urval för att försäkra att flera olika perspektiv på 

frågeställningarna inkluderas i studien. Valet av respondenter har gjorts med syftet att välja de som bäst 

bör kunnat besvara forskningsfrågorna. Därför har de som intervjuats från de olika aktörerna främst 

varit de som idag arbetar med logistik eller de andra aktörerna på ett eller annat sätt. Vidare har vissa 

respondenter valts ut då de har arbetat under lång tid hos en aktör och på ett flertal olika positioner och 

därmed kan resonera från olika perspektiv. Vid val av respondenter har studiens externa handledare som 

arbetar hos huvudentreprenören rådfrågats.  

 

3.3 Datainsamling  
3.3.1 Litteraturstudie 
Syftet med litteraturstudien är att förstå vad för forskning som redan genomförts inom ämnet, skapa en 

bred förståelse för ämnet och ge en grund att arbeta vidare på. I litteraturstudien har främst vetenskapliga 

artiklar studerats. Material från både Sverige och andra länder har använts för att få en bredare 

internationell grund. Ytterligare ett skäl till detta är att det gjorts begränsad forskning på 

underentreprenörers logistik och materialansvar och därför har ett bredare sökspektrum upplevts 

nödvändigt för att få en tillräckligt stor vetenskaplig grund till studien. För att studien ska vara aktuell 

har främst publikationer från de senaste 15 åren använts. Litteraturen har primärt inhämtats från KTH-

bibliotekets söktjänst Primo men även från söktjänsterna Scopus och Google Scholar. Artiklar har valts 

ut med hjälp av nyckelorden för studien. 
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3.3.2 Intervjuer 
I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts för att samla in primärdata. I semistrukturerade 

intervjuer har författarna förberett frågor och teman som diskuterats, men ordningen på dessa har kunnat 

variera i de olika intervjuerna (Saunders, et al., 2009). Det är även möjligt att frågor har lagts till eller 

tagits bort för att anpassa efter respondenten. Semistrukturerade intervjuer har valts då de är bra lämpade 

för utforskande studier och för frågor gällande relationen mellan olika parametrar (Cooper & Schindler, 

2008). Vidare så är de lämpliga att använda för att beskriva varför särskilda val har gjorts och för att 

besvara komplexa och öppna frågor kring respondentens åsikter (Saunders, et al., 2009). 

 

Intervjuer har gjorts med representanter från de tre centrala aktörerna i forskningsfrågorna, som i detta 

fall är huvudentreprenör, underentreprenör och leverantör. Vidare har en sakkunnig inom ämnet logistik 

i byggbranschen intervjuats. Totalt genomfördes 15 intervjuer med 21 respondenter, tre av intervjuerna 

genomfördes med mer än en respondent, se tabell 1. Varje intervju var cirka en timme lång och i 

samtliga intervjuer träffade författarna respondenten förutom i en intervju som genomfördes via telefon. 

Respondenterna i studien har valts att hållas anonyma vilket även respondenterna har informerats om 

vid början av varje intervju. Anledningarna till detta var dels etiska för att minimera risken för att 

företagen i studien påverkas av deras medverkan men även för att undvika att respondenternas svar 

anpassas efter vad de tror ser bra ut. Samtliga intervjuer har spelats in för att undvika att information går 

förlorad eller tas ur dess kontext, detta har godkänts av samtliga respondenter. Sammanfattande 

anteckningar har även förts för att få en snabb överblick av insamlade data vid varje intervju. Vidare har 

intervjuerna transkriberats för analys av intervjumaterialet, transkriberingar erhålls på begäran. 

 

Tabell 1. Respondenter 

 
Datum Titel Aktör Aktiva år i byggbranschen Beteckning 

28/03/18 AL Arbetsmiljö och logistik Huvudentreprenör 3 AL 1 

11/04/18 AL stomme, tidigare inredning Huvudentreprenör 23 AL 2 

17/04/18 AL Inredning Huvudentreprenör 2 AL 3 

27/03/18 Kategoriansvarig inköp Huvudentreprenör 35 HE 1 

27/03/18 Bitr. kategoriansvarig inköp Huvudentreprenör 4 HE 2 

27/03/18 Strategisk Inköpare Huvudentreprenör 1 HE 3 

11/04/18 Logistikchef Huvudentreprenör 1 HE 4 

16/04/18 Chef Produktionsutveckling Huvudentreprenör 43 HE 5 

24/04/18 VD Stomme och Inredning JM Huvudentreprenör 17 HE 6 

10/04/18 Key account manager - projektförsäljning Leverantör 15 Lev 1 

10/04/18 Key account manager - bostad Leverantör 27 Lev 2 

22/03/18 Platschef Huvudentreprenör 24 PC 1 

28/03/18 Platschef Huvudentreprenör 8 PC 2 

11/04/18 Platschef Huvudentreprenör 18 PC 3 

23/04/18 Doktor i bygglogistik, LiU Sakkunnig  7 Sak 1 

03/04/18 Projektansvarig plattsättning Underentreprenör 33 UE 1 

03/04/18 Vice VD och Marknadschef Underentreprenör 25 UE 2 

11/04/18 Administratör Underentreprenör 2 UE 3 

11/04/18 Projektledare Underentreprenör 33 UE 4 

11/04/18 Logistik och lageransvarig Underentreprenör 15 UE 5 

11/04/18 Affärsområdeschef Underentreprenör 25 UE 6 

 

 

Under intervjuerna har respondenterna förutom att besvara frågor fått göra tre praktiska uppgifter. Två 

av uppgifterna var fyrfältsmatriser där respondenterna efter deras egna åsikt placerade ut de tre aktörerna 

huvudentreprenör, underentreprenör och leverantör. I första fyrfältsmatrisen placerades de ut efter deras 

makt och intresse i frågan om ett övertagande av underentreprenörens materialansvar och i den andra 

deras vinst och risk i en situation där huvudentreprenören har tagit över underentreprenörens 

materialansvar. I sista uppgiften fick respondenterna rangordna fördelar, nackdelar och hinder med ett 
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övertagande. Syftet med uppgifterna var att samla in data som enkelt kan jämföras och som kan ge en 

tydlig bild av hur aktörerna ser på situationen.  

 

Inför fallstudien har även bakgrundsintervjuer gjorts med representanter från huvudentreprenören. 

Totalt genomfördes sex stycken bakgrundsintervjuer med representanter från avdelningarna centrala 

inköp, produktionsutveckling, kalkyl, logistik och produktion. Detta för att få en bred förståelse för hur 

huvudentreprenören arbetar idag och vad som har gjort att detta arbetssätt valts. Vidare har det gett en 

insikt i vad som är problematiskt och vad som fungerar bra samt hur de arbetar gentemot deras 

underentreprenörer och leverantörer. Bakgrundsintervjuerna tillsammans med litteraturstudien 

användes även som grund vid framtagandet av de olika fördelar, nackdelar och hinder som 

respondenterna rangordnade under intervjuerna. Två studiebesök har även gjorts på byggarbetsplatser i 

Stockholm för att se hur huvudentreprenörens interna tredjepartslogistiker arbetar med 

byggplatslogistik. 

 

3.4 Analysmetod 
Det finns det inget standardiserat sätt att gå till väga när det kommer till att utföra en kvalitativ analys 

(Saunders, et al., 2009). Författarna har därför kombinerat olika idéer och metoder från litteraturen vid 

framtagandet av analysmetoden. Fallstudiens data har utgjort underlaget för den kvalitativa analysen där 

författarna syftat till att sortera och hitta mönster kring det som respondenterna beskrivit i intervjuerna. 

Resultatet har brutits ner i delar för att se enskilda teman och därefter har ett övergripande perspektiv 

tagits för att få en förståelse för helheten (Lantz Friedrich, 2008). Vidare har resultatet analyserats med 

hjälp av valda teorier för att ge studien perspektiv och samtidigt jämförts med tidigare forskning. 

Analysen har också syftat till att väga de olika aktörernas perspektiv för att förstå samband och komma 

så nära den sanna bilden som möjligt. 

 

3.5 Tillförlitlighet 
Då denna studie är kvalitativ är det ej möjligt att återskapa den och generera exakt samma resultat. 

Studien är avgränsad då den fokuserar på två sorters underentreprenörer och dess material. Studien är 

vidare begränsad av att resultatet är grundat på intervjuer som genomförts med representanter från fem 

företag, (en huvudentreprenör, två underentreprenörer och två leverantörer,) samt en sakkunnig inom 

ämnet. Vidare arbetar denna huvudentreprenör enligt dem själva med standardiseringar och ramavtal i 

högre grad än många andra företag inom byggbranschen. Resultatet av detta är att studiens externa 

validitet är låg då resultatet utgår från ett specifikt fall. Med det sagt är det möjligt att delar av resultatet 

är applicerbart på andra företag inom byggbranschen. 
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4. Teori 
I teorikapitlet presenteras de teorier och begrepp som använts för att analysera studiens resultat och 

redogör för ur vilka perspektiv som ämnet har undersökts. 

 

4.1 Omorganisering i nätverk 
Analys av resultatet sker bl.a. med hjälp av en teori kring omorganisering i nätverk. Denna version är 

framtagen av Sundquist et al. (2018) och avsedd för bygglogistik. Teorin är utvecklad för analys av 

relationer mellan olika organisationer som tillsammans skapar ett större nätverk som kan delas upp i tre 

lager; aktiviteter, resurser och aktörer, se figur 1. Aktörer representerar individer eller företag som utför 

aktiviteter med hjälp av resurser, på så sätt är de tre delarna starkt integrerade men analyseras separat i 

modellen. Förändring inom nätverket kan ske i alla lager och en förändring i ett lager kommer vidare 

påverka samtliga delar. På grund av detta faktum måste hänsyn tas till samtliga tre lager vid en 

omorganisering i nätverket. Teorin används för att se för- och nackdelar med en omorganisering och för 

att kunna försöka förutspå hur de andra aktörerna i nätverket kommer reagera på förändringen.  

 

Omorganisering av aktiviteter kan ske på olika vis, ett exempel är att en aktivitet tas över av en aktör 

från en annan, detta innebär en förändrad arbetsfördelning. Vidare är specialisering ett sätt att förändra 

en aktivitet, detta innebär att aktiviteten ökar i skala och är ett sätt att öka effektiviteten. Förändringar i 

aktivitetslagret påverkar bl.a. koordinationen och strukturen av aktiviteter, interaktionen mellan aktörer, 

arbetsfördelningen och den ekonomiska omfattningen. Exempel på omorganisering av aktörer är att en 

aktör byts ut eller att dess inblandning i nätverket förändras, vidare kommer en omorganisering av 

aktörer alltid att påverka relationerna inom nätverket. En aktörs inblandning styrs av dess grad av 

interaktion och samarbete i aktiviteter som berör andra aktörer i nätverket. Enligt Sundquist et al. (2018) 

innebär högre grad av inblandning bättre förutsättningar för prestandaförbättring, samtidigt finns det 

risker med en högt integrerad relation i form av ett stort beroende av aktören och en kostsam 

relationshantering. För aktiviteter som är likartade kan samma resurser användas och i och med det 

nyttjas till högre grad, resurser kan i detta fall vara fysiska i form av maskiner eller icke-fysiska i form 

av planeringssystem eller kunskap. Omorganisering av resurser kan även ske genom att tillföra nya eller 

utöka resurser, vilket vidare förändrar resurskombinationen. Slutligen nämns att kontroll av resurser kan 

uppnås på två vis, antingen genom direkt resurskontroll genom ägarskap eller indirekt kontroll genom 

tillgång till andra aktörers resurser. 

 

 
 

 
Figur 1. Omorganisering i nätverk (Sundquist, et al., 2018)  

Översatt och ritad av författarna 
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4.2 Supply Chain Operations Reference (SCOR) 
Det finns olika modeller inom Supply Chain Manangement, en av dem är SCOR som står för Supply 

Chain Operations Reference (Delipinar & Kocaoglu, 2016). SCM kan som tidigare nämnt brytas ner i 

de två grundläggande uppgifterna processmodellering och prestandamätande. SCOR-modellen används 

främst för processmodellering och är baserad på fem processer: planera, källa, producera, leverera och 

returnera, se figur 2. Planera är en övergripande process och består bl.a. av att analysera information 

och förutspå mönster. Källa innefattar bl.a. undersökning och utvärdering av leverantörer. Producera är 

processen då produkten tillverkas. Leverera innefattar att förse kunden med den färdiga produkten eller 

tjänsten och returnera innefattar returer av produkter. SCOR kan även användas för att styra, kontrollera 

och informera, då genom att på lämpligt sätt mäta dessa processer. Enligt Thunberg & Persson (2014) 

innebär användandet av SCOR att processförbättring och prestandamätning blir del av den dagliga 

aktiviteten. De påstår dock vidare att SCOR inte är helt anpassad för byggbranschen och att vissa 

aktiviteter är annorlunda i jämförelse med tillverkningsindustrin. 

 
 

 

 

 

4.3 Tillit 
Issa et al. (2018) har i sin studie kommit fram till att dålig tillit i ett byggprojekt är kopplat till flera 

problem, låg produktivitet, osäker vinst och låg adoptionsnivå av ny teknik. Då ett byggprojekt hela 

tiden utvecklas och innefattar många aktörer är det svårt att kontrollera allt som sker. Därför krävs en 

hög nivå av tillit, något som vidare är svårt då byggbranschen är av en mer tvivlande natur. Detta grundar 

sig enligt studien i att byggprojekt innebär en hög risk, inte bara finansiell risk utan även risk för 

personskador. Tillit är enligt studien viktigt i alla faser av ett byggprojekt och detta oberoende av 

kontrakts- och betalningsmodell. Med ökad tillit kan detaljer i projekt styras och kontrolleras lättare. 

Studien tar även upp de utmaningar som byggbranschen har idag i form av lågt användande av teknologi 

och låg produktivitet, ökad tillit mellan de inblandade aktörerna kan enligt författarna vara en del av 

lösningen. 

 

Studien har tagit fram en modell med syftet att öka nivån av tillit mellan de inblandade aktörerna samt 

att förbättra projektet som helhet. En förståelse för vikten av tillit ses som en förutsättning för att kunna 

nyttja modellen. Modellen har kategoriserat olika faktorer i ett byggprojekt för att kunna tyda vad som 

ger ökad respektive minskad tillit. Faktorerna som förbättrar tillit enligt studien innefattar ledarskap, 

informationsspridning, kommunikation ansikte mot ansikte och att förbättra tidplaner. Det som ses som 

den viktigaste faktorn för att förbättra tillit är att hedra informella och formella avtal, att kort och gott 

göra som avtalat. Faktorer som försämrar tillit är bl.a. många beställningsändringar, nya rutiner eller 

verktyg som ej har motiverats och att inte respektera informella avtal. 

 

Vidare visar studien att kontextuella faktorer kan påverka tilliten, detta kan t.ex. vara aktörernas 

bakgrund eller intressen. Ett exempel på detta är att studien visar att personer som har över 20 års 

Figur 2. SCOR-modell (Supply Chain Council, 2010) 

Inspirerad av källa, ritad av författarna 
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erfarenhet i branschen har minskad tillit till kommunikation via BIM-verktyg. Medan studien visar att 

det finns en viss misstro till avancerade digitala system som t.ex. BIM så rekommenderar studien 

fortfarande att dokument som t.ex. scheman, tidplaner och bilder är digitala. De poängterar även vikten 

av att dela dokument och informationen i god tid. 

 

4.4 Makt och intresse 
Ett sätt att kartlägga en organisations intressenter är att använda sig av en makt- och intressematris, se 

figur 3 (Frooman, 1999; Kolk & Pinkse, 2006). En intressent kan vara en individ, en grupp eller en 

organisation som har möjlighet att både påverka och påverkas av organisationen samt dess aktiviteter 

(Leung & Olomolaiye, 2010). Det kan gälla organisationens funktion, mål och utveckling men även 

deras överlevnad. Intressenter har makten att antingen vara en fördel eller ett hot för organisationen 

(Gibson, 2000). Inflytandet kan utövas avsiktligt eller tillfälligt och vara litet eller stort. Anledningen 

till varför intressenter med ett negativt inflytande inte kan bortses från är att det ofta finns ett beroende 

mellan organisationen och intressenten (Frooman, 1999).  

 

När kartläggningen görs bestäms i vilken utsträckning intressenten har makt respektive intresse att 

påverka t.ex. en omorganisering. Makt beskrivs som möjligheten att ”framkalla, övertyga eller tvinga 

fram andras handlingar och visas när en part i ett förhållande kan påföra sin vilja på den andra” (Chinyio 

& Olomolaiye, 2010, översatt av författarna). Organisationens och intressentens maktskillnad 

informerar om vilken strategi och taktik som bör vidtas för att hantera varandra (Frooman, 1999; Kolk 

& Pinkse, 2006). När intressenterna har olika förväntningar som inte alla kan uppnås samtidigt behöver 

en kompromiss uppstå (Johnson, et al., 2005). I detta fall kan organisationen ibland behöva avväga 

intressenters behov mot varandra (Thompson, 2002). 

 

 
Figur 3. Makt- och intressematris (Johnson, et al., 2005) 

Ritad av författarna 

I denna studie har en makt- och intressematris använts för att låta respondenterna identifiera 

huvudentreprenörens, underentreprenörens och leverantörens makt samt intresse att påverka ett 

förändrat materialansvar. Således har varje aktör även fått placera ut sig själv utöver de andra två 

aktörerna. Aktörerna i det här fallet har ett primärt och direkt samband till varandra då det existerar nära 

formella och informella avtal. 

 

 



 14 

4.5 Vinst och risk 
Författarna har valt att utgå från en fyrfältsmatris, motsvarande makt- och intressematrisen men här låta 

den representera vinst och risk, se figur 4. Syftet är att kartlägga huvudentreprenörens, 

underentreprenörens och leverantörens möjliga vinst och risk vid ett förändrat materialansvar. Även här 

har respondenterna fått placera ut och resonera kring aktörernas förhållande till varandra.  

 

  
Figur 4. Vinst- och riskmatris (Paladino, 2011) 

Inspirerad av källa, ritad av författarna 

Risk är ett mått på sannolikheten och konsekvensen av osäkra framtida händelser (Yoe, 2012). Det är 

möjligheten för att ett oönskat resultat ska inträffa. Det som vanligtvis skapar möjligheten är bristen på 

information om händelser som ännu inte har uppstått, framtiden är i grunden osäker. Ett sätt att uttrycka 

risk på är: Risk = Sannolikhet × Konsekvens. Detta uttryck bör dock ses som en mental modell för att 

skapa förståelse snarare än en faktisk ekvation som definierar risk. ”Att ta risker är ofta nödvändigt för 

att få en belöning” (Smith, et al., 2006). Vinst kan uttryckas som en ”ökning av tillgångars värde” eller 

det ”värde som tilldelas vinnare” (Nationalencyklopedin, 2018b). Vinst är ett begrepp som kan tolkas 

på olika vis. Därför har respondenterna fått resonera själva vad vinst innebär i frågan om vilken aktör 

som har mycket att vinna på en omorganisering. 
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5. Empiri 
Empirin syftar till att först beskriva aktörerna i fallstudien och hur situationen ser ut idag, detta är 

baserat på genomförda bakgrundsintervjuer om inget annat anges. Vidare presenterar empirin 

resultatet från intervjuerna uppdelat efter teorierna i studien.  

 

5.1 Fallstudie 
5.1.1 Huvudentreprenören 
I denna studie har huvudentreprenören JM AB använts som fallföretag, ett byggföretag som är ett av de 

ledande i Norden inom sitt område. JM grundades år 1945 av John Mattson och är idag verksamt i 

Sverige, Norge och Finland. Företaget har idag en omsättning på ca 17 miljarder kronor och har 2600 

medarbetare (JM AB, 2018). JM fokuserar på nyproduktion av bostäder och arbetar från ax till limpa 

d.v.s. är ansvariga för såväl markförvärv som produktion och försäljning. Huvudentreprenören arbetar 

enligt vad de själva kallar strukturerad produktion vilket innebär att de har tagit fram standarder för hur 

produktionen ska planeras, hur arbetsmoment ska utföras, hur material ska hanteras o.s.v. Detta grundar 

sig i ett lean-tänk från huvudentreprenörens sida, de vill arbeta enligt en standard för att kunna identifiera 

och lösa återkommande problem. Huvudentreprenören strävar efter att material ska beställas, levereras 

och monteras i en följd, en process som utvecklas och förbättras succesivt. Att ställa undan och lagra 

material för att sedan plocka fram det när det behövs ses som ineffektivt och ett slöseri av resurser och 

tid. I många projekt finns begränsade lagringsytor och därför finns det mycket att vinna på att utveckla 

en välfungerande logistikprocess. 

 

5.1.2 Underentreprenörer 
Huvudentreprenören har egna hantverkare men arbetar även med ett flertal underentreprenörer. I denna 

studie ligger fokus på den produktionsfas som hos huvudentreprenören heter inredning i deras projekt 

och under denna fas används underentreprenörer som t.ex. plattsättare, golvläggare, målare, elektriker 

och rörmokare. Huvudentreprenören i studien har ramavtal med sina underentreprenörer vilket innebär 

att de inte behöver upphandla nya avtal vid påbörjandet av varje enskilt projekt utan kan istället använda 

sig av existerande ramavtal. Detta innebär en mer långsiktig relation mellan aktörerna och att 

underentreprenörerna har en vana att arbeta enligt huvudentreprenörens tänk.  

 

5.1.3 Leverantörer 
Huvudentreprenören har vidare ramavtal med leverantörer, till största del för det material som deras 

egna hantverkare använder men även för en del av det material som deras underentreprenörer använder. 

Underentreprenörerna är idag själva ansvariga för deras material vilket innefattar att planera, beräkna 

materialmängd, avropa materialet och se till att det finns på plats i tid. Underentreprenören avropar på 

det ramavtal och enligt den prislista som huvudentreprenören har med leverantören i de fall ett ramavtal 

finns, detta kallas trepartsavtal, se figur 5. Har huvudentreprenören ej ett trepartsavtal med en leverantör 

för ett material kan underentreprenören köpa material från vilken leverantör och till vilka priser de vill, 

se figur 5. Ett trepartsavtal ger en transparens i hur mycket huvudentreprenören betalar 

underentreprenören för material respektive arbete. Det innebär att underentreprenörerna inte har något 

påslag på materialet men de får dock betalt för själva materialhanteringen. Huvudentreprenören har inte 

ramavtal med alla leverantörer och grossister som används av deras underentreprenörer och det skiljer 

sig mycket åt mellan de olika underentreprenörerna hur stor del av materialet som inhandlas på 

trepartsavtal. De underentreprenörer som denna studie är avgränsad till, golvläggare och plattsättare, 

köper i stort sett allt sitt material via trepartsavtal. 
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5.1.4 Byggplatslogistik 
Huvudentreprenören har nyligen gjort en satsning inom logistik i form av dotterbolaget JM Supply AB 

som arbetar med byggplatslogistik och verkar som en intern tredjepartslogistiker. Bakgrunden till att en 

intern tredjepartslogistiker skapades är främst att problem uppmärksammades i samband med 

leveranser, vissa kontroller blev ej utförda och det fanns brister i arbetsmiljön. Huvudentreprenörens 

interna tredjepartslogistiker används i dagsläget endast för byggplatslogistiken för huvudentreprenörens 

egna inredningsmaterial. Att byggplatslogistiken sköts separat förbättrar utförandet i produktionen då 

hantverkarna inte längre behöver skifta mellan att hantera material och att montera (Sundquist, et al., 

2018). I denna studie har antagandet gjorts att om huvudentreprenören övertar underentreprenörens 

materialansvar så innefattar det även att huvudentreprenörens interna tredjepartslogistiker nyttjas för att 

hantera underentreprenörens material. 

 

5.2 Resultat 
5.2.1 Omorganisering i nätverk 
Aktiviteter  

Huvudentreprenören har fokuserat allt mer på logistik de två sista åren men enligt respondenterna finns 

det fortfarande mycket störningar, t.ex. med leveranser och hantering av material. Logistiken kommer 

in allt tidigare i huvudentreprenörens planeringsprocess och regleras i allt större utsträckning i centrala 

avtal. I dessa avtal beskrivs bl.a. logistikvillkoren som tagits fram tillsammans med produktion, här 

anvisas hur material ska packas och hur stora mängder som får levereras till byggarbetsplatsen. Enligt 

en respondent har huvudentreprenören dock en bra bit kvar i sin logistikutveckling och vardagen idag 

ute på byggarbetsplatsen skiljer sig från den som huvudentreprenören i framtiden strävar efter (HE 6). I 

vilken utsträckning som material kommer på rätt plats, i rätt tid, med rätt kvalitet och dokumentation i 

dagsläget råder det delade meningar om bland respondenterna, de är dock eniga om att tiden är den mest 

kritiska faktorn. Det är varken bra att material kommer för sent eller för tidigt då det leder till att 

produktionen störs och att logistikplaneringen inte stämmer (AL 3).  

 

Enligt respondenter från huvudentreprenören sköts logistiken på byggarbetsplatsen idag till stor del av 

platschef och arbetsledare. Platschefen lägger grunden för hela planeringen som sedan detaljplaneras 

och följs upp av arbetsledarna. Vid leverans av material är det arbetsledarens uppgift att ansvara för 

godsmottagningen. Därefter bärs materialet in av hantverkare alternativt en anlitad underentreprenör. 

Hur stor del av arbetsdagen som idag läggs på materialhantering har respondenterna en väldigt varierade 

uppfattning av och nästan ingen av respondenterna kan grunda sitt svar på faktiska mätningar. 

Huvudentreprenören har som tidigare nämnt i sen tid utvecklat en intern tredjepartslogistiklösning som 

idag hanterar entreprenörens egna inredningsmaterial efter ordinarie arbetstid. Detta är samtliga 

respondenter som arbetar hos huvudentreprenören väldigt positiva till.  

Figur 5. Avtal mellan huvudentreprenör, underentreprenör och leverantör.  

Utvecklad och ritad av författarna 
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Underentreprenören, det vill säga golvläggare och plattsättare, får idag av huvudentreprenören en 

beställning tillsammans med tillvalslistor ungefär 2–3 månader i förväg. I samband med detta tar 

underentreprenören fram en förväntad leveransplan och avropar materialet allt eftersom, enligt 

underentreprenörerna görs avropen idag främst via mail eller telefon. Underentreprenörerna upplever 

dock att de ibland får kompletterande information i ett sent skede om t.ex. tillval och ändringar. 

Huvudentreprenören reglerar mängden material underentreprenören får ta in på byggarbetsplatsen 

genom ramavtal då ytorna ofta är begränsade, vidare anvisas plats för var materialet får placeras. Varje 

underentreprenör ansvarar för sina egna leveranser och att materialet kommer i rätt tid så att arbetet kan 

utföras (PC 3). Kommer inte materialet i tid är det upp till underentreprenören att lösa det och trycka på 

leverantören.  Enligt underentreprenörerna får de inte alltid rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete, 

ett exempel på detta är att föregående momentet inte är klart i tid. Det är sällan som underentreprenören 

då ges extra tid utan måste istället sätta in ytterligare resurser, ett krav som enligt underentreprenörerna 

inte ställs på huvudentreprenören.  

 

Kakel och klinker körs i regel ut av leverantören direkt till byggarbetsplatsen medan parkett tas via 

underentreprenörens lager, varför parkett lagras hos underentreprenören är respondenterna oense om. 

Enligt en underentreprenör har de inte själva valt att mellanlagra parkett utan att det är enligt 

huvudentreprenörens önskemål. Den andra underentreprenören förklarar mellanlagringen med att 

parkett kräver klimatskydd och vid förseningar i produktionen riskeras att materialet inte kan lagras 

korrekt. Underentreprenören menar på att om huvudentreprenörens tidplan hölls exakt hade parkett 

kunnat köras ut direkt utan mellanlagring men så är ofta inte fallet. Det som skiljer materialen åt är att 

kakel och klinker är mer vädertåligt och kan förvaras utomhus i nödfall. 

  

Av materialen kakel, klinker och parkett råder det enligt respondenterna störst problem med 

leveranserna av kakel och klinker. I flera fall får inte underentreprenören materialet i tid, det gäller 

framförallt tillvalsmaterialet (AL 2). Eftersom tidplanen ofta är pressad kan en försening leda till en 

kedjereaktion där nästa yrkesgrupp inte kan påbörja sitt arbete i tid. Leverantören beskriver att kakel 

och klinker köps in från utlandet och tas hem med båt eller tåg och därmed kräver en framförhållning 

som inte finns idag (Lev 2). Leverantören anser vidare att det faktum att informationen går från 

huvudentreprenören till underentreprenören innan beställning till slut läggs är en förklaring till kort 

framförhållning och att ett bättre beställningsförfarande behövs för att undvika försenade leveranser. 

 

Huvudentreprenörens och underentreprenörens logistikprocesser upplevs av en majoritet idag vara 

dåligt synkroniserade. Respondenterna upplever att de har dålig insikt i den andra aktörens 

logistikplanering, exempelvis att leveranser kommer oväntat. Ett fåtal respondenter anser att 

synkroniseringen idag är tillräcklig och att det inte finns ett behov av en ökad synkronisering.   

 

De aktiviteter som huvudentreprenören tar över i och med ett förändrat materialansvar innefattar att 

planera, beräkna materialmängd, göra avrop på beställningen, ta emot leveranser och bära in materialet 

från lossningsplats till korrekt lagringsplats på byggarbetsplatsen. När det gäller frågan om vem som 

ska ansvara för att beräkna mängden material och lägga avrop så anser nästan samtliga att det naturliga 

vore att arbetsledaren för inredning ansvarar för dessa uppgifter. Några respondenter anser att detta 

skulle innebära en för hög arbetsbörda för denna roll och att en ytterligare roll skulle behöva tillsättas. 

Enligt respondenten som idag arbetar som arbetsledare för inredning behövs inga utökade resurser i 

form av personal, däremot anser respondenten att en utveckling av de digitala system som används 

skulle underlätta arbetsbördan. Respondenter från underentreprenören påpekar att ett övertagande av 

materialansvaret innebär en ytterligare arbetsbörda för huvudentreprenören och har sedan tidigare 

erfarenheter sett att denna kan vara rätt omfattande. Flertalet respondenter anser att en fördel med att en 
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arbetsledare från huvudentreprenören hanterar avropen är att denna då lättare kan styra leveranserna till 

de dagar och tider som fungerar med övriga leveranser. Vidare påpekas att det finns vid utnyttjandet av 

mellanlagring möjlighet att samlasta med huvudentreprenörens egna material.  

 

Vidare skulle ett övertaget materialansvar enligt respondenterna innebära att huvudentreprenören 

hanterar aktiviteter kopplade till försenade eller felaktiga materialleveranser. Vid problem kring 

materialet så är det då huvudentreprenören som står som ansvarig för att lösa det och här ser flera 

respondenter risken att underentreprenörerna kommer stå med händerna i fickorna samt att detta kan 

öka mängden ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTOR) från underentreprenörer.  

 

Om en huvudentreprenör tar över materialansvaret för underentreprenörens material innefattar detta 

bl.a. ett ansvar för att bära in material till rätt plats på byggarbetsplatsen. Som det ser ut idag ansvarar 

underentreprenören för detta, inbärning sker under ordinarie arbetstid. Enligt respondenter från 

underentreprenörerna bär vanligtvis hantverkarna själva in kakel och klinker medan för parkett är det 

ofta någon annan från underentreprenören som ansvarar för att bära in materialet. Anledningen till detta 

är att parkett mellanlagras hos underentreprenören innan det körs ut med deras egna bilar medan kakel 

och klinker levereras direkt från leverantör till byggarbetsplatsen. 

 

Problem som nämns av flertalet respondenter i samband med inbärning av materialet innefattar bl.a. att 

materialet i fråga är tungt och svårhanterat men även att hissen ockuperas under längre perioder. Att 

bära in material efter ordinarie arbetstid har flera respondenter nämnt som en lösning för att undvika att 

hissen blir en flaskhals. Huvudentreprenören i fallstudien har som tidigare nämnt nyligen startat ett 

dotterbolag som sköter byggplatslogistiken efter arbetstid för delar av huvudentreprenörens egna 

material. Vid ett övertagande av underentreprenörens materialansvar faller det sig naturligt för många 

respondenter att den interna tredjepartslogistikern även skulle hantera underentreprenörens material. De 

främsta fördelarna enligt respondenterna är en förbättrad arbetsmiljö, en ökad effektivitet och att mer 

tid frigörs för underentreprenörerna att montera. Samtidigt som underentreprenörerna själva ser det här 

som en fördel så tror de fortfarande inte att det skulle innebära att de kan ta sig an fler projekt med 

samma personalstyrka. Vidare påpekar flertalet respondenter att detta skulle kräva att 

huvudentreprenören har rätt kunskap kring hantering av materialet, huruvida detta är ett hinder är 

respondenterna oense om.   

 

Resurser 

Både huvudentreprenörens och underentreprenörens resurser påverkas av att huvudentreprenören tar 

över underentreprenörens materialansvar, detta gäller både de fysiska och icke-fysiska resurserna. 

Underentreprenören har idag stor kunskap om deras material, något som är en icke-fysisk resurs. 

Flertalet respondenter tycker att en grundläggande förutsättning är att huvudentreprenören och dess 

interna tredjepartslogistiker införskaffar sig den kunskapen, både kring mängdberäkning och hur 

materialet ska hanteras och lagras. Vidare läggs ytterligare vikt på parkett som är ett känsligare material 

än kakel och klinker och som kräver ett visst klimat. Enligt respondenterna behövs kunskap för att ta 

fram leveransvillkor, hur materialet ska paketeras och märkas samt hur och var materialet ska ställas 

upp på byggarbetsplatsen. I denna fråga är respondenterna överens om att det är en fördel att dessa 

villkor tas fram i samarbete med underentreprenörerna.  En tillgång som huvudentreprenören har, som 

nämns som väldigt positiv främst av leverantörerna är att de har kunskap om projektet tidigare än 

underentreprenörerna. Detta ses som en möjlighet att tidigare få veta mängder och material som ska 

levereras och då lättare kunna undvika förseningar, särskilt för material som ska fraktas långa sträckor.  
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I dagens situation är underentreprenören ansvarig för och ägare av sitt material från planering till 

montering, materialet är därmed en fysisk resurs för underentreprenören. Vid besiktning skall material- 

och utförandegaranti lämnas till huvudentreprenören som då tar över ansvaret och i och med det resursen 

i form av material. En annan fysisk resurs som underentreprenörerna som deltagit i studien har idag är 

ett lager som används för att mellanlagra parkett från leverantören innan det körs till byggarbetsplatsen. 

Respondenterna påpekar att så länge inte samtliga huvudentreprenörer i byggbranschen tar över 

materialansvaret så är detta en resurs de fortfarande behöver.  

 

Vidare innebär ett övertagande av materialansvaret att huvudentreprenören får en ökad arbetsbörda i 

form av nya aktiviteter. Som tidigare nämnt så finns det delade åsikter huruvida de resurser som finns i 

form av personal idag är tillräckliga för att ta sig an den ökade arbetsbördan eller om det krävs ytterligare 

personal. En respondent ansåg att det finns en risk att huvudentreprenören blir som en arbetsledare för 

underentreprenören i och med att de hanterar deras material (PC 3). Vidare nämner en annan respondent 

att det skulle innebära ett moment mindre för underentreprenörens projektledare och därmed minska 

deras arbetsbörda (AL 2). 

 

Huvudentreprenören har idag resurser i form av digitala system för planering, avrop samt mottagning 

av leveranser, syftet med systemen är att få ökad kontroll över materialflödet. Enligt en arbetsledare hos 

huvudentreprenören råder det delade meningar om systemens användarvänlighet och det finns de som 

motsätter sig att systemen måste användas. Underentreprenörerna har idag inte tillgång till 

avropssystemet vilket en respondent påpekar hade kunnat vara en fördel (AL 3).  Underentreprenörerna 

har inte heller några egna avropssystem utan avropas istället som tidigare nämnt via mail eller telefon. 

 

Aktörer 

Huvudentreprenören beskrivs idag ha en samordnade roll med ett helhetsansvar för projektet medan 

underentreprenören ansvarar för sin avtalade del. Huvudentreprenör och underentreprenör framställs av 

respondenterna ha goda relationer där ramavtalen bidrar med långsiktighet samt förståelse. Ett flertal 

respondenter påpekar fördelen med att aktörerna har arbetat tillsammans under längre tid och därmed är 

samspelta.  

 

”Ju mer de som utför pratar med varandra desto mindre störningar kommer de bli” – HE 5 

 

Kommunikationen sker idag främst genom möten, mail och per telefon, den beskrivs som ganska spridd 

där mycket faller tillbaka på tidplanen. När en huvudtidplan ändras påverkas alla aktörer som då måste 

ändra om i sin planering. En respondent från huvudentreprenören påpekar att det därför är extra viktigt 

att prioritera att hålla tidplanen (HE 4). Vidare upplever båda underentreprenörerna att 

kommunikationen idag angående ändringar i tidplanen är bristfällig. Även mellan huvudentreprenörens 

och underentreprenörens hantverkare är kommunikationen dålig där en arbetsledare upplever att hens 

roll kan agera för mycket mellanhand och att det skulle behövas ett större samspel (AL 3). Flertalet 

respondenter tror att om huvudentreprenören tar över materialansvaret så skulle det stärka samarbetet. 

Respondenter från huvudentreprenören tror att kommunikationen skulle öka mellan aktörerna och att 

omorganiseringen skulle kräva en större förståelse för varandra då aktörerna blir mer beroende av 

varandra. 

 

Samtliga aktörer har uttryckt att de idag är för snälla och accepterar mer än vad de borde göra. Nämnda 

exempel på detta är att godkänna avrop som lagts för sent, att montera material trots att förutsättningarna 

inte anses vara korrekta eller att ta emot en leverans av material trots att den är för tidig. Att vara för 
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tillåtande kan få följdeffekter t.ex. att det för tidigt levererade materialet senare står i vägen och blockerar 

transportleder.  

 

Hur de olika aktörernas inblandning kommer påverkas ställer sig respondenterna delvis olika till. De 

flesta anser att leverantörens roll är i princip oförändrad, vissa anser att det möjligen innebär en 

ytterligare trygghet för dem att en större aktör med större ekonomisk trygghet är den som beställer. Båda 

leverantörerna anser att beställningsprocessen bör förbättras om den utförs av huvudentreprenören, men 

inte bara p.g.a. ekonomisk trygghet utan främst för att de har information om projektet i ett tidigare 

skede. Detta är något som tidigare nämnts som en av huvudentreprenörens icke-fysiska resurser och 

leverantörerna ser detta som en stor möjlighet att kunna förbättra leveranssäkerheten. Med 

leveranssäkerhet avses i denna studie leverantörens förmåga att leverera korrekt och felfritt material vid 

rätt tidpunkt. 

 

Många av respondenterna anser att underentreprenörernas roll reduceras, att deras kompetens delvis tas 

ifrån dem och att de endast blir armar och ben. Huruvida detta är positivt eller negativt är inte helt enigt 

bland respondenterna. Vissa nämner återigen möjligheten för underentreprenören att producera mer 

medan andra tror att detta leder till att vissa underentreprenörer inte vill arbeta åt huvudentreprenören i 

framtiden. Underentreprenörerna uttrycker att de vill vara involverade i projektet och att de vill vara 

med och påverka. Som en underentreprenör uttryckte det ”Är man involverade så bryr man sig om att 

det ska bli bra” (UE 2). Enligt båda leverantörerna som intervjuats kommer underentreprenörerna att 

fortsätta arbeta med huvudentreprenören då de redan arbetar med andra huvudentreprenörer som äger 

underentreprenörens materialansvar i dagsläget. En leverantör poängterar dock att underentreprenörerna 

inte kommer vara nöjda med situationen men trots detta måste de acceptera omorganiseringen om de 

vill vara kvar på marknaden (Lev 1). Samma leverantör berättar även att vissa underentreprenörer är 

missnöjda med de leverantörer som arbetar direkt mot huvudentreprenören. 

 

5.2.2 SCOR 
Källa 

Källa i detta sammanhang syftar till varifrån materialet kommer och innefattar då både varifrån 

råmaterialet kommer men även från vilken leverantör. Vidare är denna process kopplad till avtalen med 

leverantörerna samt utvärdering av leverantörerna. En respondent från huvudentreprenören anser att 

huvudentreprenören kan ställa en ordentligare kravbild gentemot leverantören med mer tyngd bakom 

sig. Detta vidhåller en annan respondent från huvudentreprenören som ser övertagandet som en 

möjlighet att bättre styra hur material ska levereras. En respondent från huvudentreprenören berättar att 

de samlar in statistik på leveranssäkerheten och för det vidare till leverantören (AL 3). Respondenten 

påpekar att om leverantören har levererat i fel tid och detta ej återkopplas till leverantören är de 

omedvetna om deras leveranssäkerhet. Här nämns dock även att applikationen som används för 

insamlingen av statistik upplevs som krånglig att använda och används därför inte alltid vid 

leveransmottagning. 

 

Producera 

Denna del av modellen syftar i detta sammanhang till processen då materialet produceras. 

Leverantörerna är positiva till att arbeta direkt mot huvudentreprenören och anser att detta kan innebära 

bättre planering och möjligheter att kapa kostnader. Leverantören anses kunna få information i ett 

tidigare skede av huvudentreprenören vilket ses som positivt både från leverantörens och 

huvudentreprenörens håll. Leverantören kan bättre planera sin produktion och huvudentreprenören får 

tidigare information om t.ex. risken för materialbrist uppstår. En leverantör nämner även att de ser 

fördelar med att huvudentreprenören arbetar med digitala system. 
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Leverera 

Leverera innefattar här att material levereras korrekt, på rätt plats, i rätt tid, med rätt kvalité och 

dokumentation, men det innefattar även en korrekt mottagning av leveranser. Leveransmottagningar 

idag beskrivs av ett flertal respondenter som ostrukturerade, något som ligger till grund för irritation och 

att ändringar och avbokningar görs i sista stund. Huvudentreprenören i denna fallstudie har som tidigare 

nämnt ett dotterbolag som arbetar med byggplatslogistik, vilket innefattar att ta emot leveranser och 

bära in material. Detta innebär att de är mer specialiserade inom ämnet än vad huvudentreprenören 

tidigare har varit och deras tid är avsatt för just detta moment. Att den interna tredjepartlogistikern skulle 

ta emot leveranserna för underentreprenörens material ses som positivt för den stora majoriteten av 

respondenterna. Det som beskrivs som en nackdel av de som är skeptiska är återigen frågan om vem 

som tar ansvar vid en situation när materialet inte har hanterats korrekt. Vidare nämner flera 

respondenter det faktum att byggbranschen endast utnyttjar åtta timmar av dygnet men har fasta 

kostnader dygnet runt. Att arbeta under fler timmar av dygnet ses som en outnyttjad möjlighet. Somliga 

respondenter anser att leveranssäkerheten skulle vara oförändrad om huvudentreprenören tog över 

materialansvaret medan andra anser att det skulle förbättras starkt, ingen respondent anser att den skulle 

försämras. 

 

Returnera 

I denna studie har valet gjorts att fokusera på den inkommande logistiken, men värt att nämna är även 

att en respondent såg möjligheter till bättre hantering av den utgående logistiken med hjälp av den 

interna tredjepartslogistikern (PC 1). Den utgående logistiken innefattar avfall och returer av material. 

Samma respondent påpekade även att felaktigt material oftast slängs istället för att returneras eftersom 

det är billigare. I och med ett större fokus på logistiken och med hjälp av ett eventuellt mellanlager ansåg 

respondenten att detta kunde ändras på. 

 

Planera 

Processen planera är övergripande och sträcker sig över samtliga tidigare nämnda processer. Planeringen 

görs idag separat av aktörerna men underentreprenören anpassar sig efter tidplanen som 

huvudentreprenören utformat. Synkroniseringen mellan de två aktörernas logistikplanering är enligt 

resultatet låg och detta kan resultera i problem i form av oväntade leveranser som ej kan tas emot på ett 

bra sätt. Att planeringen är väsentlig och ska göras i ett tidigt skede påtalas av flertalet respondenter, 

som tidigare nämnt har huvudentreprenören här fördelen att de har information om projektet i ett tidigare 

skede än andra aktörer. En förändring i planeringsskedet är enligt flera respondenter att 

huvudentreprenören blir ansvarig för att göra en leveransplan för underentreprenörens material vilket 

ger möjligheten att bättre synkronisera dessa leveranser med leveransplanen för huvudentreprenörens 

material. Detta ger en möjlighet att fokusera på helhetsflödet, något som inte görs idag enligt en 

respondent från huvudentreprenören (HE 4). 

 

För respondenterna från huvudentreprenören faller det sig naturligt att det ska vara arbetsledaren för 

inredning som ansvarar för att planera, beställa och avropa. De förutsättningar som nämns är bl.a. 

kunskap om underentreprenörens material, förbättrad kommunikation med underentreprenören och en 

tydlig kravbild av vad som krävs av huvudentreprenören och leverantören. Några respondenter ser 

fördelar med att utveckla existerande system för att förenkla beställning och planering medan andra är 

oroliga över att för mycket digitala system kommer minska den mänskliga kommunikationen.  

 

5.2.3 Tillit 
Respondenterna beskriver tilliten mellan huvudentreprenör och underentreprenör som bra men det kan 

skilja sig en del beroende på tidigare erfarenheter, har det till exempel uppstått problem i tidigare 
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situationer försvagas tilliten. Med de aktörer där det finns ramavtal anses tilliten vara mer etablerad och 

stabil än med de där det inte existerar. Anledningen är enligt respondenterna att ramavtalen skapar 

långsiktiga relationer mellan aktörerna vilket bidrar till en ökad förståelse. En respondent anser att det 

är viktigt att lita på varandra, oavsett aktör, tills motsatsen är bevisad (PC 2). Vidare relaterar hen till att 

det varken finns tid eller ett positivt intresse i att övervaka varandra.  

 

I en framtida situation där materialansvaret är förändrat tror en respondent från huvudentreprenören att 

det är viktigt att underentreprenören har en tillit till att huvudentreprenören beställer rätt material. Vidare 

att underentreprenören utför en mottagningskontroll och meddelar huvudentreprenören vid 

materialproblem och felaktiga leveranser. Respondenterna är oense om hur tilliten kommer att påverkas 

av omorganiseringen. En åsikt är att tilliten blir opåverkad medan en annan respondent anser att tilliten 

kommer att öka ifall leveranssäkerheten ökar (AL 2; HE 4). Däremot tror sakkunnig att tilliten eventuellt 

kan påverkas negativt initialt då det krävs att underentreprenören accepterar det förändrade 

materialansvaret (Sak 1). Hen förmodar att långsiktiga samarbeten och relationer är lösningen.  

 

5.2.4 Avtal och ansvar 
Enligt intervjuerna är en viktig förutsättning att ansvar och priser måste vara förhandlade i nya avtal och 

även poängteras att ansvarsfördelningen måste vara så tydlig som möjligt. En respondent ser svårigheter 

i att skriva ett så strikt avtal att det tydligt framgår vad underentreprenören ska kontrollera (HE 1). Att 

underentreprenören är ansvarig för att kontrollera att det är korrekta förutsättningar medan 

huvudentreprenören är ansvarig för att materialet finns på plats och är korrekt ser en respondent som 

självklart, men denna kan inte svara på hur garantin kommer påverkas av detta.  

 

Att huvudentreprenören är ansvarig när problem uppstår eller det är fel på materialet anser nästan alla 

respondenter, men några är skeptiska till att verkligheten kommer bli sådan. Respondenter från 

underentreprenörens sida uttrycker en oro för att de trots allt kommer bli ansvariga när det blir problem 

kring materialet och att de förväntas stå för samma garanti trots att de inte varit delaktiga i 

materialhanteringen. Utredningar kring huruvida något är ett materialfel eller ett monteringsfel ses av 

ett flertal respondenter som något problematiskt. En respondent lägger dock till; ”Behöver inte vara fel 

att det blir så…På det här sättet är vi tvungna att titta på det, är det material, montage eller underlag. Vi 

kommer lära oss massa saker och förmodligen snabbare förbättra.” – HE 5 

 

”Golvläggaren behöver ha det han ska ha, oavsett vad han har kallat det för innan”- Lev 1 

 

Kring frågan om avtal nämner även flera respondenter att avtalen måste utformas så att ekonomin går 

ihop för samtliga aktörer. En respondent från underentreprenören uttrycker sig såhär: ”Vad våra gubbar 

har och vad vi har för vinstkrav i det här bolaget det ändras ingenting. Vi vet vad vi kommer behöva ha 

iallafall för att utföra jobbet.” – UE 2 

 

5.2.5 Makt och intresse 
Respondenterna fick under intervjuerna placera ut huvudentreprenörens, underentreprenörens och 

leverantörens makt och intresse att påverka frågan huruvida huvudentreprenören ska överta 

underentreprenörens materialansvar, se figur 6. För resultat uppdelat efter aktörsgrupper, se bilaga 

9.2.1. 
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Att huvudentreprenören i denna fråga hade hög makt var samtliga respondenter överens om, detta 

motiverades med att det är huvudentreprenören som betalar de andra aktörerna samt att de i och med 

detta har en möjlighet att byta ut en aktör. I frågan om huvudentreprenörens intresse var i princip alla 

överens om att även det var högt och att anledning var att huvudentreprenören får större kontroll och att 

det påverkar deras slutprodukt. Den respondent som ansåg att intresset var lågt grundade det på att 

anställda hos huvudentreprenören som arbetar ute i produktionen kan se detta som en ökad arbetsbörda. 

 

Huruvida underentreprenören har hög eller låg makt är varken respondenter från huvudentreprenören, 

underentreprenörerna eller leverantörerna överens om. Precis som huvudentreprenören kan även 

underentreprenören välja vem de arbetar med och det menar flera respondenter är ett argument för att 

de har hög makt i frågan. Underentreprenörerna är dock överens om att de har ett högt intresse i frågan 

och det anser även respondenter från leverantörerna och sakkunnig inom ämnet. Från 

huvudentreprenörens sida är det mer delade meningar, här anser cirka hälften av respondenterna att 

underentreprenören har ett lågt intresse i frågan och att de är likgiltiga till vem som har materialansvaret 

så länge logistiken fungerar bra. 

 

”Går vi inte med på det är vi ute ur bilden” – Lev 1 

 

Leverantörens makt är enligt majoriteten av respondenterna låg, men ett fåtal anser att de har hög makt 

då de kan välja att inte leverera till huvudentreprenören. En av leverantörerna anser att de har mycket 

makt då det har mycket information medan den andra anser att de måste anpassa sig efter 

huvudentreprenörens vilja för att vara kvar på marknaden. Majoriteten anser även att leverantörerna har 

ett högt intresse i frågan och samtliga motiverar detta med att huvudentreprenören skulle vara en mer 

stabil, förutsägbar och betalningsstark beställare. Även respondenterna från underentreprenörens sida 

anser att leverantören borde ha ett högt intresse. De som anser att leverantörens intresse att påverka 

frågan är lågt motiverar det med att vilken aktör som beställer inte påverkar leverantören. En respondent 

anser att intresset att huvudentreprenören tar över materialansvaret borde vara lågt från leverantören då 

det skulle innebära en hårdare kravbild på leverantören. Leverantörerna själva är oense i hur stort deras 

Figur 6. Respondenters fördelning av aktörers makt och intresse i att 

huvudentreprenören övertar underentreprenörens materialansvar 



 24 

intresse är, en respondent anser att det finns stora möjligheter med att arbeta direkt mot 

huvudentreprenören medan en annan anser att intresset är lågt då de får lika betalt. 

 

5.2.6 Vinst och risk 
Respondenterna fick under intervjuerna placera ut huvudentreprenörens, underentreprenörens och 

leverantörens möjliga vinst och risk med att huvudentreprenören övertar underentreprenörens 

materialansvar, se figur 7. För resultat uppdelat efter aktörsgrupper, se bilaga 9.2.2. 

 

 
 

 

 

En stark majoritet av respondenterna anser att huvudentreprenören har mycket att vinna på ett 

övertagande av materialansvaret. Argument för detta är en bättre kontroll på logistiken och att genom 

ett helhetsansvar kunna minimera risken för att något okänt händer som måste lösas akut. Samtliga som 

anser att huvudentreprenören har låg vinst tror att detta främst är direkt efter övertagandet och att vinsten 

kommer att öka med tiden. Risken för huvudentreprenören anser ett flertal öka då huvudentreprenören 

tar på sig mer ansvar och då det ej är möjligt att i förväg garantera att det kommer leda till förbättringar. 

Vissa av de som angett att huvudentreprenören har hög risk anser att detta främst är initialt. En svag 

majoritet anser istället att det innebär låg risk för huvudentreprenören och att omorganiseringen kommer 

innebära att huvudentreprenören lättare kan kontrollera material och logistikproblem som de i dagsläget 

i slutändan redan ansvarar för. 

 

Enligt platschefer och arbetsledare från huvudentreprenören innebär omorganiseringen en hög vinst för 

underentreprenören. Att underentreprenören inte behöver hantera materialet, varken avseende 

beställning eller inbärning borde enligt dessa respondenter ses som en vinst. Resterande respondenter 

anser att förändringen innebär låg vinst för underentreprenören. Den låga vinsten motiveras med att 

underentreprenören inte kan fakturera lika många timmar och att de förlorar sitt påslag för 

materialhanteringen. Enligt en underentreprenör är det osäkert om det blir någon skillnad i vinst då 

materialet även innebär risker p.g.a. stöld och reklamationer.  

 

Figur 7. Respondenters fördelning av aktörers vinst och risk med att 

huvudentreprenören övertar underentreprenörens materialansvar 
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Underentreprenörens risk råder det delade meningar om men en svag majoritet anser att de har en låg 

risk i sammanhanget. Leverantörerna är eniga om att underentreprenörerna har en låg ekonomisk risk 

men en av leverantörerna anser att den totala risken är hög då denna omorganisering gör det enklare att 

byta ut en underentreprenör. Enligt en leverantör är det enkelt att lära personal att lägga parkettgolv och 

ser med det en risk att golvläggaren därmed kan ersättas av huvudentreprenörens egna hantverkare. 

Underentreprenörerna själva tycker olika i denna fråga, detta beror på att de resonerar olika kring 

materialansvaret. Den underentreprenör som anser att de får betydligt lägre risk motiverar det med att 

materialhanteringen tidigare stått för all risk och att det nu är huvudentreprenörens ansvar medan den 

underentreprenör som tycker att de får hög risk anser att de fortfarande kommer få ta ansvaret. Från 

huvudentreprenörens håll resonerar samtliga respondenter förutom en att i och med ett övertagande av 

materialansvaret får underentreprenören en låg risk. Den respondent som anser att underentreprenören 

får en hög risk motiverar det med att de blir drabbade om huvudentreprenören inte hanterar logistiken 

rätt. Sakkunnig anser också att underentreprenören får högre risk då de släpper ifrån sig kontrollen och 

ansvaret.  

 

Huruvida leverantörerna har något att vinna på detta är respondenterna inte överens om i någon av de 

tre aktörsgrupperna och totalt är låg risk endast lite övervägande. De som anser att leverantören kan 

vinna på det argumenterar för ett långsiktigt och mer förutsägbart samarbete med huvudentreprenören 

och de som anser att leverantören inte kan vinna på det argumenterar för att huvudentreprenören kommer 

ställa högre krav eller att det helt enkelt inte påverkar leverantören. Båda leverantörerna anser själva att 

det är en mindre risk för dem att arbeta direkt gentemot huvudentreprenören än mot en underentreprenör 

och det är även majoriteteten av resterande respondenter överens om. Återigen argumenteras för att en 

större huvudentreprenör är en tryggare och mer betalningsstark beställare. 

 

5.2.7 Rangordning 
Under samtliga intervjuer ombads respondenterna att rangordna fördelar, nackdelar och hinder med att 

huvudentreprenören övertar underentreprenörens materialansvar. De olika alternativen rangordnades 

där den största fördelen, nackdelen och hindret gavs värdet 1 och den minsta värdet 5. Alternativens 

medelvärde har sedan beräknats där ett lågt värde innebär en hög rangordning, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Rangordning av fördelar, nackdelar och hinder med att huvudentreprenören övertar underentreprenörens 

materialansvar 

Fördelar Värde 

Bättre byggplatslogistik 2,0 

Högre grad av kontroll över logistik 2,5 

Effektivare produktion 3,1 

Bättre arbetsmiljö 3,5 

Mindre skadat/försenat/felaktigt material 4,2 

 

Hinder Värde 

Kulturella normer, så här har vi alltid gjort 2,3 

Huvudentreprenören saknar kunskap om 

materialet 2,4 

Ej accepterad vinstfördelning 2,7 

Saknas kommunikationsmedel mellan aktörerna 3,1 

Icke möjligt för huvudentreprenören att 

upphandla med leverantör/grossist 4,3 

 

  

Nackdelar Värde 

Otydlig ansvarsfördelning vid materialproblem 2,4 

Ojämn riskfördelning 2,6 

Ojämn vinstfördelning 3,1 

Underentreprenörens kunskap går förlorad 3,3 

Underentreprenören förlorar makt i projektet 3,7 
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6. Diskussion och analys 
I diskussion och analys analyseras studiens resultat med hjälp av det teoretiska ramverket. Vidare 

diskuteras slutsatser och jämförs med resultat från de tidigare studierna i litteraturstudien. 

 

6.1 Logistik 
Studiens resultat stödjer Thunberg & Persson (2014) samt Sundquist et al. (2018) i att problem kring 

logistiken ofta är kopplade till platsbrist och det faktum att vissa material inte kan förvaras utomhus utan 

måste stå klimatskyddat. Vidare visar studien att leverantörer har ett problem att leverera korrekt men 

till skillnad från Thunberg & Perssons (2014) studie så pekar resultatet snarare på att det orsakats av 

beställaren och inte av leverantörerna. En anledning är att sen information i beställningsprocessen, sena 

avrop och många ändringar p.g.a. tillval orsakar problem i projektets Supply Chain. Detta är förenligt 

med Vrijhoef & Koskelas (2000) slutsatser att ofullständig information orsakar problem i projektets 

Supply Chain och att problemet ofta har orsakats i ett annat steg i kedjan än där den uppkommer. Det 

stödjer även Loosemores (2014) studie att underentreprenörerna får information i ett sent skede samt att 

informationen ofta inte är komplett eller att den ändras efterhand av huvudentreprenören utan att 

underentreprenören underrättas. 

 

Ytterligare ett resultat som överensstämmer med Thunberg & Persson (2014) är avsaknaden av 

prestandamätningar i byggbranschen. Av samtliga intervjuer var det endast två respondenter som ansåg 

att de kunde med vetenskaplig grund svara på frågan om hur stor del av arbetsdagen som går åt till 

materialhantering. Detta påvisar att branschen själva inte vet hur pass effektiva de är och i och med detta 

även inte vet ifall förändringar ger ett positivt resultat. 

 

6.2 Omorganisering i nätverk 
Aktiviteter 

Ett övertagande av materialansvar innebär en förändring inom arbetsfördelningen då planering, 

beräkning av materialmängd, avrop, mottagande av transporter och inbärning skulle hanteras av 

huvudentreprenören. Detta övertagande innebär att huvudentreprenören får en ökad arbetsbörda 

samtidigt som underentreprenören får en minskad arbetsbörda. Omfattningen av aktiviteterna bör ej 

påverkas och inget motsäger att huvudentreprenören bör kunna använda den strukturerade 

logistikprocess samt de övriga resurserna som de idag använder för sitt egna material då det är samma 

slags aktiviteter. En större ändring är dock kopplad till koordineringen av aktiviteter, där 

respondenternas åsikt är att förändringen förenklar samordningen mellan de olika leveranserna till 

byggarbetsplatsen. Detta stödjer även Sundquist et al. (2018) studie i att det finns fördelar med att en 

ensam aktör sköter logistiken.  

 

Resurser 

Resurserbehovets förändring för huvudentreprenören ligger enligt resultatet främst i materialkunskap 

men i och med övertagandet av ett flertal aktiviteter eventuellt även i ett ökat resursbehov i form av 

digitala system. Materialkunskapen är en icke-fysisk resurs och studiens resultat pekar på att denna inte 

är svår att anskaffa sig. Då underentreprenören redan besitter denna kunskap så kan en bra dialog mellan 

dem och huvudentreprenören vara en lösning. Något som kan försvåra dialogen mellan aktörerna är att 

enligt Behera et al. (2015) studie att det finns en motvilja till att dela kunskap och information mellan 

aktörer. Underentreprenörens kunskap är en resurs som ger dem makt i situationen, därför kan de 

eventuellt motsäga sig att dela sin kunskap med huvudententreprenören. Omorganiseringen kommer 

innebära en ökad arbetsbörda kopplad till planering, beställning och avrop, aktiviteter som bör skötas 

av en arbetsledare, men resultatet tyder på att det ej krävs utökade resurser i form av personal. För att 

underlätta den ökade arbetsbördan bör istället de digitala systemen som används vid planering och avrop 
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utvecklas. Enligt Sundquist et al. (2018) teori så kan samma resurser användas för likartade aktiveter. 

Detta stödjer tidigare slutsats att huvudentreprenörens logistikprocess och resurser bör kunna användas 

för underentreprenörens material men att det bör kombineras med underentreprenörens kunskap. 

 

Mottagningen av leveranser efter arbetstid innebär för huvudentreprenören ett högre resursutnyttjande 

då personalen på byggarbetsplatsen inte behöver vänta på att använda hjälpmedel så som t.ex. hissar. 

Det är enligt resultatet ett problem idag och ses som en möjlighet att kunna ytterligare utnyttja fysiska 

resurser som innebär fasta kostnader. Att huvudentreprenören har ansvar för materialet innebär även att 

de har en högre grad av resurskontroll då ägandet av materialet innebär en direkt resurskontroll. Vidare 

förändras materialets resursgränssnitt till leverantören och huvudentreprenören istället för mellan 

leverantören och underentreprenören. 

 

Omorganiseringen innebär att underentreprenören ej är i behov av ett materiallager gentemot denna 

huvudentreprenör men om de arbetar mot flera olika huvudentreprenörer som inte alla äger 

materialansvaret så kan de inte helt avveckla deras lager. Det innebär att de fortfarande har kvar de fasta 

kostnader för lagerhållning men med ett lägre resursutnyttjande. 

 

Aktörer 

Studiens resultat visar att underentreprenörerna anser att det finns brist i kommunikationen vid problem 

eller förseningar på byggarbetsplatsen. De får i sent skede veta när en försening skett och förväntas då 

ta in mer personal för att arbeta ikapp den förlorade tiden för att hålla ordinarie tidplan trots att de inte 

orsakat förseningen. Detta är ett krav som enligt underentreprenörerna inte ställs på huvudentreprenören. 

Detta stödjer Dainty et al. (2001) samt Loosemore (2014) studier i att trots underentreprenörens viktiga 

roll så har huvudentreprenören bristfällig kommunikation med dem och förväntar sig att 

underentreprenören ska foga sig efter situationen. 

 

Underentreprenören ses som den aktör vars inblandning skulle förändras mest vid en omorganisering. 

Resultatet pekar på att det finns en risk att underentreprenörens roll reduceras till ren arbetskraft. I och 

med att underentreprenören förlorar aktiviteter, blir betydligt mindre involverade i logistiken och 

därmed får ett mindre varierat arbete så finns det en sanning i detta. Samtidigt så behåller 

underentreprenörerna sin resurs i form av kunskap, både kring material men även montering av 

materialet. Enligt Sundquist et al. (2018) teori så innebär en hög grad av inblandning en risk för stort 

beroende av aktören samt en kostsam relationshantering. Omorganiseringen innebär därmed enligt 

teorin att huvudentreprenören blir mindre beroende av underentreprenören. Detta stödjer denna studies 

resultat i att risken för att huvudentreprenören ersätter underentreprenören ökar.  

 

Studiens resultat pekar på att underentreprenörerna har ett intresse att fortsätta vara involverade i 

projektet. Även om underentreprenören inte är ansvarig för samma aktiviteter bör det fortfarande finnas 

ett intresse att nyttja deras resurser i form av kunskap. På grund av detta kan slutsatsen dras att 

underentreprenören fortfarande bör involveras. Studiens resultat pekar även på att omorganiseringen bör 

innebära en ökad interaktion och ett ökat samarbete mellan aktörerna då underentreprenören blir starkt 

beroende av att huvudentreprenören sköter materialansvaret korrekt. Då det är främst 

underentreprenören som märker av hur materialansvaret sköts finns det här även möjligheter för 

huvudentreprenören att via återkoppling från underentreprenören utvärdera leverantören, sig själv och 

sin interna tredjepartslogistiker. 
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6.3 SCOR 
Källa 

Som redovisat i resultatet så skulle en omorganisering innebära att huvudentreprenören får en ökad 

kontakt med leverantören. Huvudentreprenören skulle enligt resultatet kunna ställa en tydligare och 

möjligen hårdare kravbild på leverantören. Detta skulle t.ex. kunna innefatta hårdare miljökrav, att 

materialet ska ha ett visst ursprung eller att materialet ska ha låg klimatpåverkan. Eftersom ett 

övertagande av materialansvar även innefattar att huvudentreprenörens interna tredjepartslogistiker 

används så ställer detta vidare krav på hur materialet paketeras för att kunna bäras in på bästa sätt. Då 

huvudentreprenören skulle arbeta närmare med leverantören så kan de bättre utvärdera leverantören och 

säkerställa att materialet och leveranserna efterlever de ställda kraven.  

 

Producera 

Även här pekar resultatet mot att huvudentreprenören kan ställa högre krav. Vidare kan en 

huvudentreprenör som i ett tidigare skede har information om materialet även tidigare beställa materialet 

vilket gör att leverantören kan planera produktionen bättre och med mer framförhållning. Även om 

materialet tillverkas efter beställning så kan huvudentreprenören möjligen ge leverantören en prognos 

på framtida behov baserat på vilka projekt som projekteras, detta ger leverantören ytterligare 

framförhållning. Detta bör enligt resultatet minimera risken för förseningar av material som är orsakade 

av att leverantören inte har materialet färdigställt i tid. 

 

Leverera 

Även i denna fas visar resultaten att huvudentreprenören borde ha mer muskler att trycka på leverantören 

att leveransen är korrekt. Resultatet visar att respondenterna inte är överens om huruvida 

leveranssäkerheten kommer förbättras men de eniga om att den inte kommer försämras. Ytterligare en 

fördel i denna fas är att det öppnar upp möjligheten att samlasta underentreprenörens material med övrigt 

material om huvudentreprenören nyttjar ett mellanlager. Att samlasta innebär att sträva efter att endast 

köra fyllda leveranser och på så sätt minska antalet transporter till byggarbetsplatsen. Det innebär att det 

blir mindre störningar i produktionen och mindre miljöpåverkan från transporter. Vidare i fasen leverera 

nämns att ta emot leveranser efter byggarbetsplatsens ordinarie arbetstider med huvudentreprenörens 

interna tredjepartslogistiker. Resultatet av detta blir att det dels blir mindre trångt på byggarbetsplatsen 

och att t.ex. tidigare problem med att hissen blir en flaskhals kan undvikas. Med ett ökat fokus på 

mottagning av leveranser får enligt resultatet även rapportering av felaktiga leveranser ett större fokus. 

Detta gör att problem uppmärksammas av såväl huvudentreprenör som leverantör vilket ger möjligheten 

att avgöra leverantörens prestanda samt se förbättringsmöjligheter. 

 

Returnera 

Denna studie har fokuserat på inkommande logistik, men trots detta finns resultat som pekar på att 

returneringen kan komma att förbättras. Resultatet visar dels som tidigare nämnt att rapportering av 

felaktiga leveranser kommer förbättras men även att material returneras korrekt istället för att det slängs 

och att nytt material beställs. Detta skulle leda till att mängden avfall från produktionen minskar. Sköts 

returerna korrekt så bidrar det också till att leverantörerna får återkoppling vilket kan leda till förbättring 

och utveckling hos leverantören. 

 

Planera 

Enligt resultatet i studien så kommer ett övertagande av underentreprenörens materialansvar innebära 

att planeringen i större utsträckning är synkroniserad. Detta innebär att bättre kunna planera leveranser 

för underentreprenörens material i förhållande till leveranser av huvudentreprenörens material. 

Planeringen kommer även ske i ett tidigare skede och leveransplanen för samtliga leveranser blir 
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huvudentreprenörens ansvar. Det önskvärda resultatet av detta återkopplar till fasen leverera, att det blir 

mindre störningar kopplade till leveranser och en mer flödande process. 

 

Resultatet visar på att huvudentreprenören använder mer digitala system än underentreprenören. Det 

finns dock delade meningar om de digitala systemen vilket överensstämmer med tidigare forskning 

(Issa, et al., 2018; Loosemore, 2014; Thunberg, 2017). Det som talar för är att det kan ge en förenklad 

och mer effektiv planeringsprocess medan det som talar emot är att det kan leda till mindre mänsklig 

kontakt och därmed en sämre tillit. Det optimala verkar vara en blandning av de två. Att planera i digitala 

system för att effektivisera men att kommunicera både digitalt och muntligt för att kontrollera att alla 

aktörer är på samma plan och höja nivån av tillit. Den ökade arbetsbördan för arbetsledaren hos 

huvudentreprenören kopplad till planering bör vara hanterbar enligt resultatet. Som tidigare nämnts kan 

även bättre digitala system göra arbetsledarens arbete mer effektivt. 

 

6.4 Tillit  
Huvudentreprenören i denna studie strävar efter långsiktiga relationer genom ramavtal med sina 

underentreprenörer och leverantörer. Detta kan ses som positivt då Bygballe & Ingemanssons (2014) 

studie påpekar att en avsaknad av långsiktiga relationer har en hämmande effekt i byggbranschen. De 

långsiktiga avtalen anses bidra till en ökad förståelse och tillit mellan aktörerna vilket stödjs av Zou et 

al. (2005) som menar på att tillit inte är ett bekymmer då branschen är så kontrollerad av avtal. 

Respondenterna uttrycker att tilliten i dagsläget är bra men att den påverkas negativt när återkommande 

problem uppstår med en aktör. 

 

Vid ett förändrat materialansvar tror en respondent att tilliten kan påverkas negativt till en början då nya 

rutiner införs, detta överensstämmer med Issa et al. (2018) studie. Lösningen enligt respondenten är att 

fortsatta arbeta med långsiktiga relationer. Vidare förväntas omorganiseringen innebära att samarbetet 

och interaktionen mellan aktörerna intensifieras där en ökad kommunikation är nödvändig. När denna 

förändring är etablerat kan den ökade kommunikationen betraktas som en tillitshöjande faktor (Issa et 

al. 2018). Huruvida leveranssäkerheten förbättras i och med ett förändrat materialansvar råder det delade 

meningar om. Resultatet visar dock att om leveranssäkerheten förbättras och huvudtidplanen följs mer 

exakt så skulle tilliten stärkas mellan aktörerna. Övertagandet leder också till att huvudentreprenören 

och leverantören får en närmre relation där informationsdelningen kan ske tidigare och på ett mer direkt 

sätt, detta är en faktor som stödjer att leveranssäkerheten kommer att förbättras. Huvudentreprenören 

får också ett bättre helhetsperspektiv och kan således utöva ett starkare ledarskap vilket bidrar till en 

ökad tillit enligt Issa et al. (2018). Ett starkare ledarskap från huvudentreprenören är även ett behov som 

Dainty et al. (2001) identifierat. 

 

6.5 Avtal och ansvar 
Som situationen ser ut idag ansvarar huvudentreprenören och underentreprenören för sitt respektive 

material, från planering och avrop till färdigmonterat material. Är det problem med materialet är det upp 

till den ansvariga aktören att lösa det. I en framtida situation där huvudentreprenören har 

materialansvaret över underentreprenörens material finns en risk att underentreprenören står med 

händerna i fickorna och enbart väntar på att materialet ska levereras. Kan underentreprenören inte utföra 

sitt arbete så läggs skulden och ansvaret på huvudentreprenören. Oron för att underentreprenören ändå 

kommer bli ansvarig för materialet kräver tydliga gränssnitt och avtal som redovisar 

ansvarsfördelningen. Det förväntas bli utredningar kring huruvida byggnationsfel orsakats av 

materialfel eller monteringsfel men detta ses även som en möjlighet att lära sig och utvecklas. Detta 

medför att det blir ett ytterligare fokus på vad som är källan till byggnationsfel och innebär därmed en 

förbättringsmöjlighet för produktionen. För att försäkra att utredningsprocessen är rättvis bör både 
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huvudentreprenören och underentreprenören vara delaktig i framtagandet av denna. En ytterligare 

aspekt som ett förändrat materialansvar innebär är osäkerheten kring vilka garantier underentreprenören 

kan lämna till huvudentreprenören då de inte ansvarar för materialet. Garantier är därmed även en aspekt 

som behöver klargöras i avtalen.  

 

6.6 Makt och intresse 
Resultatet visar tydligt att huvudentreprenören har hög makt att påverka huruvida ett övertagande av 

materialansvaret ska ske eller inte. Underentreprenörerna har lägre makt och lika så leverantörerna enligt 

resultatet, men det är inte ett helt enigt resultat. Huvudentreprenören har möjligheten att ersätta en 

underentreprenör eller leverantör men på samma sätt kan en underentreprenör och en leverantör välja 

att inte arbeta eller leverera till huvudentreprenören. Detta innebär att alla tre aktörerna är beroende av 

varandra och kan ersättas men resultatet pekar mot att leverantörens och underentreprenörers makt är 

lägre då dessa aktörer lättare ersätts. 

 

Enligt resultatet är intresset i frågan högt hos huvudentreprenören vilket kan förklaras av tidigare 

nämnda höga vinst vid ett övertagande av materialansvaret. Även om huvudentreprenören tar över mer 

ansvar och arbete i form av fler aktiviteter så visar resultatet att det finns mycket att vinna på 

omorganiseringen. Resultatet visar även att underentreprenören har ett högt intresse i frågan. Detta kan 

förklaras med att trots att respondenterna är oense om huruvida underentreprenören vinner eller förlorar 

på omorganiseringen så har de ett intresse att påverka, antingen för att stödja omorganiseringen eller 

förhindra den. Kring leverantörens intresse argumenteras som tidigare, att det är beroende på om 

huvudentreprenören blir en stabilare eller en strängare aktör att arbeta med.  

 

Under intervjuerna så framgick det tydligt att både respondenter från huvudentreprenören och 

underentreprenören var nöjda med den långsiktiga relationen. Aktörerna trivdes bra med varandra och 

att de visste vad som förväntades av dem. Med detta som grund så kan det argumenteras för att en 

eventuell omorganisering ska utformas på ett sätt som gör aktörerna nöjda och som försäkrar ett fortsatt 

bra samarbete. Detta innebär att trots att huvudentreprenören har mest makt i frågan så bör de ta hänsyn 

till underentreprenörens intressen. Att aktörernas olika intressen försvårar utformningen av nya 

lösningar stödjs av Bygballe & Ingemansson (2014) samt Behera et al. (2015).  

 

6.7 Vinst och risk 
Resultatet visar att huvudentreprenören har mycket att vinna på ett övertagande av underentreprenörens 

materialansvar. Genom att ta ett helhetsansvar över materialet får huvudentreprenören en bättre kontroll 

över materialet och därmed bättre kontroll över logistiken. Det innebär möjligheter att kunna förbättra, 

effektivisera och minimera störningar och slöseri. Detta stödjs av Vrijhoef & Koskelas (2000) studie 

som visar att avsaknaden av ett helhetsperspektiv och en övergripande kontroll leder till ofullständig 

planering samt information och orsakar problem i produktionen. Leverantörens vinst i frågan ger ett 

tvetydligt resultat. Det som enligt resultatet är avgörande är huruvida ett direkt arbete med 

huvudentreprenören kommer påverka leverantören och om det i så fall kommer vara gynnsamt eller om 

det istället kommer innebära högre krav.  

 

Underentreprenörens vinst med ett förändrat materialansvar är lågt enligt resultatet. Detta motiveras 

med att utan ett påslag för materialhanteringen och timmar för inbärning av material så kan de inte 

fakturera i samma utsträckning. Detta kan bli problematiskt då studiens resultat visar att 

underentreprenören, trots övertagandet av deras materialansvar, kommer ha kvar fasta kostnader för 

resurser de använder gentemot andra huvudentreprenörer t.ex. ett materiallager. Den ekonomiska 

aspekten där en underentreprenör själv anser att de kan spara in i och med övertagandet är stöld och 
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reklamationer av materialet. Det råder delade meningar huruvida underentreprenörer i och med 

omorganiseringen kan ta sig an fler projekt och studien kan ej ge ett tydligt svar på den frågan. Att 

huvudentreprenören enligt Dainty et al. (2001) har svårt att förstå underentreprenörens perspektiv kring 

kostnad och betalningsfrågor stödjer att det kan bli svårt att få omorganiseringen att gå ihop ekonomiskt 

för samtliga aktörer.  

 

Enligt resultatet innebär huvudentreprenörens ökade ansvar en ökad risk. Det ökade ansvaret medför 

också som tidigare nämnt en högre grad av kontroll som ger en minskad risk. Vilken av dessa faktorer 

som är störst är svårt att tyda. Ett argument för att omorganiseringen bör innebära lägre risk är att 

huvudentreprenören redan idag i slutändan drabbas av problem orsakade av underentreprenörens 

material då de har ett ansvar för projektet som helhet. 

 

För underentreprenören är det en motsatt situation mot huvudentreprenören, lägre ansvar ger lägre risk 

och lägre kontroll innebär högre risk. Underentreprenören blir starkare beroende av huvudentreprenören 

då de ej kan utföra monteringen om ej logistiken och materialhanteringen skötts korrekt. Vidare finns 

det delar av resultatet som pekar på att underentreprenören riskerar att behöva ansvara i en situation där 

huvudentreprenören har hanterat materialet fel. Om en korrekt bedömning görs kring frågan om problem 

uppstått p.g.a. materialfel eller monteringsfel och om huvudentreprenören sköter materialansvaret 

korrekt så får underentreprenören en lägre risk. Risken är därmed svår att bedöma korrekt då detta är en 

hypotetisk situation där sannolikheten är okänd. Underentreprenörens risk för att blir ersatt ökar, detta 

stödjs även som tidigare nämnts av Sundquist et al. (2018) då de är mindre inblandade och 

huvudentreprenören därför är mindre beroende av dem.  

 

Resultatet pekar mot att leverantören får en lägre risk i och med att de vid en omorganisering arbetar 

mot en stabilare aktör. Det som kan bli problematiskt för leverantören är återigen om 

huvudentreprenören ställer högre krav men även om deras andra kunder i form av underentreprenörer 

blir missnöjda med att leverantören arbetar direkt mot en huvudentreprenör.  

 

6.8 Rangordning 
Resultatet från rangordningen visar tydligt att bättre byggplatslogistik anses vara den främsta fördelen. 

Detta är kopplat till att huvudentreprenörens interna tredjepartslogistiker som arbetar med 

byggplatslogistik antas nyttjas även för underentreprenörens material vid ett övertagande. Resultaten 

visar även att en högre grad av kontroll över logistiken ses som en stor fördel. Att dessa två är de största 

fördelarna är samtliga aktörer överens om. Bland nackdelar med ett övertagande ligger de två högst 

rankade alternativen väldigt jämnt. Dessa är otydlig ansvarsfördelning vid materialproblem och ojämn 

riskfördelning. Detta är som tidigare nämnt kopplat till en oro för hur tydlig ansvarsfördelningen 

kommer vara och hur väl den efterlevs. Återigen kan ett behov ses av tydliga avtal samt att 

omorganiseringen går ihop ekonomiskt för samtliga aktörer. 

 

När respondenterna ombads rangordna hinder för att ett övertagande av materialansvaret ska ske så var 

kulturella normer högst rangordnad av samtliga aktörsgrupper förutom underentreprenörerna som ansåg 

att det var det lägsta hindret. Varför respondenterna tycker så olika i denna fråga är svårt att svara på. 

En möjlig förklaring är att andra aktörer anser underentreprenörerna vara väldigt konservativa och 

motsätta sig förändring medan underentreprenörerna själva inte har samma åsikt. Detta kan kopplas till 

det en leverantör påpekade under en intervju, att accepterar underentreprenören inte förändring och 

utveckling förlorar de affärer. Vidare är en ej accepterad vinstfördelning ett högt rangordnat hinder. 

Detta visar återigen att omorganisering bör utformas med hänsyn till de olika aktörernas perspektiv 

kring vinst och kostnad. 
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6.9 Hållbarhet 
Studiens resultat pekar på att ett övertagande av underentreprenörens materialansvar skulle vara 

ekologiskt hållbart. Övertagandet skulle enligt studien ge huvudentreprenören möjlighet att samlasta 

underentreprenörens material med det egna materialet vilket skulle innebära färre transporter. Vidare 

kan huvudentreprenören enligt studien ställa hårdare och tydligare miljökrav på leverantören. Studien 

visar även att ett övertagande skulle innebära att returer av material sköts mer korrekt istället för att 

material slängs och nytt beställs, därmed skulle avfall från produktionen minska. Då som tidigare nämnt 

byggbranschen står för en tredjedel av allt avfall i Sverige så kan detta ses som en viktig fördel ur ett 

ekologiskt perspektiv (Naturvårdsverket, 2017). 

 

Hur den ekonomiska hållbarheten skulle påverkas av att huvudentreprenören övertar 

underentreprenörens materialansvar är svårt att säga. Som visat i litteraturstudien innebär ett 

byggprojekts logistik mycket störningar och slöseri av både tid och kostnader. Studien kan inte med 

säkerhet säga att det kommer bli mindre störningar och problem, vilket skulle inneburit en billigare 

produktion. Dock är studiens resultat enigt i att det inte kommer bli fler störningar. Skulle störningarna 

minska kan byggprojekt få en lägre projektkostnad och leda till en högre vinst för huvudentreprenören. 

Övertagandet skulle underlätta för leverantörer då de får information i ett tidigare skede och därmed kan 

planera sin produktion med en större framförhållning. Detta kan resultera i att de företag som arbetar 

som leverantörer får en ekonomiskt stabilare verksamhet. Enligt resultatet innebär övertagandet av 

materialansvar inte några stora besparingar för underentreprenören och inte heller några större 

möjligheter till ökade intäkter. Underentreprenörens ersättning kan därför ej sänkas dramatiskt då det 

skulle innebära att det blir svårt för underentreprenören att få ihop ekonomin i sin verksamhet. 

 

För den sociala hållbarheten skulle ett övertagande av underentreprenörens materialansvar innebära att 

de som arbetar med logistik hos underentreprenörer riskerar att förlora sina jobb då underentreprenören 

ej kommer nyttja denna resurs i samma grad, om ens alls. Vidare får underentreprenören ett mindre 

varierande arbete och reduceras i sin roll i byggprojektet. Att underentreprenören blir mindre inblandad 

innebär även som tidigare nämnt att de blir lättare att ersätta och därmed ökar risken för att de förlorar 

uppdrag. Övertagandet innebär att huvudentreprenören hanterar en ökad mängd material och därmed 

bör det krävas mer personal hos deras interna tredjepartslogistiker vilket genererar fler arbetstillfällen 

för samhället. Nyttjande av den interna tredjepartlogistikern kan även innebära färre arbetsskador på 

byggarbetsplatsen då inbärning är dess huvudsakliga uppgift och de är specialiserade på det. 
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7. Slutsats och vidare studier 
I slutsatsen sammanfattas de slutsatser som kan dras från studiens resultat och studiens frågeställningar 

besvaras. Även bidrag till forskningen samt förslag på framtida studier presenteras. 

 

7.1 Slutsats  
Denna studie har undersökt en alternativ lösning där huvudentreprenören övertar underentreprenörens 

materialansvar och vidare hur det påverkar huvudentreprenörens och underentreprenörens roll inom 

bygglogistiken samt byggbranschen. I figur 8 illustreras aktiviteter kopplade till underentreprenörens 

material och vem som är ansvarig för dessa före och efter ett övertagande.  

 
Figur 8. Förändrat materialansvar  

Utvecklad och ritad av författarna 

Huvudentreprenören övertar aktiviteterna planering av logistik och material, beställning och avrop, 

transport samt byggplatslogistik. Därmed får huvudentreprenören en utökad roll medan 

underentreprenören får en reducerad roll med mindre ansvar.  Underentreprenören kommer in i ett 

senare skede i projektet vilket innebär att underentreprenörens förutsättningar i större utsträckning än 

tidigare sätts av huvudentreprenören. Det ger även huvudentreprenören större möjlighet och ansvar att 

skapa rätt förutsättningar för underentreprenören och därmed bättre kontrollera projektet som de har ett 

helhetsansvar över. Vidare kan huvudentreprenören bättre synkronisera planering, transport och 

byggplatslogistik av underentreprenörens material med sitt egna material. Detta leder till att 

underentreprenören blir starkt beroende av att huvudentreprenören har skött materialansvaret korrekt. 

 

Det är underentreprenören som i första hand märker av huvudentreprenörens förmåga att hantera 

materialansvaret. Därför är det viktigt för huvudentreprenören att underentreprenören kommunicerar 

problem och felaktigheter så att huvudentreprenören kan utvärdera dem själva, deras interna 

tredjepartslogistiker samt leverantören. Efter att materialet monterats sker en besiktning och garantier 

lämnas till huvudentreprenören, detta gränssnitt är i samma skede som före övertagandet men har 

påverkats på så vis att det är oklart vilka garantier underentreprenören kan stå för då de ej hanterat 

materialet. 
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Hur kan förhållandet mellan huvudentreprenör och underentreprenör påverkas av att 

huvudentreprenören tar över underentreprenörens materialansvar? 

Ett övertagande medför att underentreprenören blir mer beroende av huvudentreprenören för att kunna 

utföra sitt arbete och därmed kommer övertagandet innebära ett närmare samarbete och kräva en 

förbättrad kommunikation. Som tidigare konstaterat så innebär en bättre kommunikation mer tillit 

mellan aktörerna. Vidare blir huvudentreprenören mindre beroende av underentreprenören då deras 

inblandning reduceras vilket gör att underentreprenören lättare ersätts. Det som försäkrar 

underentreprenören är de långsiktiga ramavtalen. Även huvudentreprenören bör se fördelar med att 

fortsätta med långsiktiga relationer då övertagandet av materialansvaret som tidigare nämnt innebär att 

aktörerna behöver vara samspelta. 

 

Hur ser huvudentreprenören, underentreprenören och leverantören på ett förändrat materialansvar? 

Vid ett övertagande får huvudentreprenören ett bättre helhetsperspektiv samt en ökad kontroll av 

materialflödet. Det innebär ett större ansvar men med en möjlighet att förbättra leveranssäkerheten och 

att huvudtidplanen följs. Byggplatslogistiken kan rationaliseras och effektiviteten höjas där 

hantverkarna kan fokusera på arbete och huvudentreprenörens interna tredjepartslogistiker på logistik.  

Huvudentreprenören får en närmare kontakt med leverantören där ett tidigare och mer effektivt 

informationsutbyte kan ske. Förändringen leder till att det blir en nod mindre i informationsflödet mot 

leverantören. I och med den närmre kontakten kan huvudentreprenören lättare utvärdera och ställa 

hårdare krav på leverantören. Vidare se till att material finns på rätt plats, i rätt tid med rätt kvalitet och 

dokumentation. 

 

Den aktör som troligtvis påverkas mest av förändringen är underentreprenören som får ett minskat 

ansvar över materialet och dess logistik, därmed reduceras deras roll i byggprojektet och som aktör i 

byggbranschen. Fokus kan istället läggas på värdeskapande arbete utan att hantera tungt och otympligt 

material. Problematiken för underentreprenören är att så länge inte samtliga huvudentreprenörer övertar 

materialansvaret behöver underentreprenören fortfarande ha egna resurser för material och logistik. 

Underentreprenören ser det som viktigt att garantier och ansvar är utredda inför ett övertagande. 

Studiens resultat visar också att trots att underentreprenören blir mindre involverad så är det viktigt att 

huvudentreprenören har en dialog med dem även om de inte är ansvariga för aktiviteterna. Detta är både 

en önskan från underentreprenörens sida men också en möjlighet för huvudentreprenören att nyttja deras 

kunskap. 

 

Leverantören ser för sin egen del inga nackdelar med ett förändrat materialansvar. Det kan snarare leda 

till ett bättre beställningsförfarande t.ex. genom en tydligare avropshantering och ett tidigare 

informationsutbyte där leveranssäkerheten kan höjas. Huvudentreprenören ses som en stabilare aktör 

som i och med förändringen får en större överblick och framförhållning. 

 

Hur kan huvudentreprenörens logistikprocess förändras av övertagandet av underentreprenörens 

materialansvar? 

Huvudentreprenörens logistikprocess växer i omfattning då övertagandet innefattar att ta över aktiviteter 

som planering av logistik och material, beställning och avrop, transport samt byggplatslogistik. Dessa 

aktiviteter är dock liknande de som huvudentreprenörens logistikprocess idag består av och därför kan 

samma typ av resurser användas. Har huvudentreprenören resurser som t.ex. en intern 

tredjepartlogistiker eller ett mellanlager kan detta användas även för hantering av underentreprenörens 

material, vidare kan liknande typ av avropssystem eller beräkningsprogram användas. En skillnad som 

övertagandet innebär är att huvudentreprenören ansvarar för nya material och behöver därmed anskaffa 

sig kunskap om hur material ska hanteras och förvaras på bästa sätt. Övertagandet av aktiviteter innebär 
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även en ökad arbetsbörda för huvudentreprenören, detta gör att trots att samma typ av resurser kan 

användas så behöver huvudentreprenören antingen mer resurser eller en effektivare logistikprocess.  

 

Vad krävs det för förutsättningar enligt huvudentreprenören, underentreprenören och leverantören vid 

ett förändrat materialansvar? 

Studien visar att det krävs organisatoriska och juridiska förutsättningar vid ett förändrat materialansvar. 

De organisatoriska förutsättningarna innefattar att huvudentreprenören anskaffar sig kunskap kring det 

nya materialet samt en ökad kommunikation mellan huvudentreprenören och underentreprenören. 

Kommunikationen bör enligt resultatet ske både muntligt och digitalt. Vidare krävs förbättrade digitala 

system för att underlätta den utökade arbetsbördan för huvudentreprenören och effektivisera 

arbetsledarens arbete. 

 

De juridiska förutsättningarna innefattar avtal som möjliggör omorganiseringen för samtliga aktörer ur 

ett ekonomiskt perspektiv och som även redogör för garantier, ansvarsfördelningar och ställer en tydlig 

kravbild mot samtliga aktörer d.v.s. huvudentreprenören, underentreprenören och leverantören. 

Slutligen en utredningsprocess, som både huvudentreprenören och underentreprenören har fått vara med 

och utveckla, för att kunna utreda om byggnationsfel är orsakade av materialfel eller monteringsfel. 

 

7.2 Bidrag till forskningen 
I denna studie har de möjliga effekterna och förutsättningarna kring en alternativ lösning inom 

bygglogistik undersökts. Studien har bidragit med en större förståelse för vad materialansvar innebär 

men även vad en förändring av materialansvar har för påverkan på förhållandet mellan 

huvudentreprenören och underentreprenören och deras roll i bygglogistiken och byggbranschen. Vidare 

har studien bidragit till den forskning som handlar om förhållandet mellan huvudentreprenören och 

underentreprenör, hur det ser ut idag och vilka faktorer som kan påverka det. Slutligen har denna studien 

bidragit till forskning där underentreprenören har en central roll, något som det idag finns en brist på. 

 

7.3 Vidare studier 
Denna studie är begränsad inom sitt ämne, nedan följer förslag på fortsatta studier som författarna ser 

som intressanta.  

 

En naturlig fortsättning på denna studie är att undersöka ett övertagande av andra underentreprenörers 

materialansvar än de som denna studie är avgränsad till. Denna studies bakgrundsintervjuer visar att det 

finns skillnader mellan olika underentreprenörer vilket väcker frågan om ett annat resultat skulle 

genererats kring andra underentreprenörer. Ytterligare en parameter som kan generera ett annat resultat 

är att undersöka ett övertagande av materialansvar från underentreprenörer som inte avropar via 

trepartsavtal. Vidare fokuserar denna studie på förhållandet mellan huvudentreprenör och 

underentreprenör, framtida studier som undersöker hur förhållandet mellan huvudentreprenör och 

leverantör eller mellan underentreprenör och leverantör påverkas är en annan intressant sida.  

 

Då studiens resultat visar på en ökad arbetsbörda för huvudentreprenören så finns det ett intresse att 

undersöka en situation där en intern logistikavdelning hos huvudentreprenören övertar allt kopplat till 

logistik och hur en sådan avdelning i så fall bäst utformas. Denna studie har även fokuserat på 

inkommande logistik, en framtida studie som fokuserar på hur ett övertagande av materialansvar 

påverkar den utgående logistiken är tänkvärd. Slutligen finns det ett intresse att göra en studie som 

jämför olika föreslag för en förbättrad bygglogistik. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Intervjumallar 
9.1.1 Intervjumall Huvudentreprenör, Platschef 
 

Respondentens bakgrund  

Datum: 

Namn: 

Titel:  

Företag:   

Aktuellt projekt: 

Ålder:  

Kön: 

Aktiva år inom byggindustrin: 

 

Situation idag 

Logistik: 

1. Hur ser logistikprocessen ut idag för XX som huvudentreprenör? 

 - Hur välfungerande är den? 

 - Vad har du som platschef för roll i logistikprocessen? 

 

2. Vilken insikt har XX som huvudentreprenör i underentreprenörens logistikprocess? 

 - Är de två processerna synkroniserade? 

 - Finns det ett behov av en ökad synkronisering? 

 

3. Vad innebär Supply Chain Management för dig? 

 

4. Hur arbetar XX som huvudentreprenör med Supply Chain Management? 

 

5. Upplever du att material kommer på rätt plats, i rätt tid, med rätt kvalitet/dokumentation till lägsta 

kostnad i dagsläget? 

 - Om inte, hur kan det förbättras?  

 - Är det skillnad mellan huvudentreprenörens och underentreprenörens material? 

 - Hur skiljer det sig åt mellan underentreprenörens olika material? 

 - Hur hanteras problem kring underentreprenörens ramavtalade material vs icke ramavtalade. 

 

6. Hur stor del av arbetsdagen läggs på materialhantering? 

 

Makt, avtal, relationer, roller och kultur: 

7. Vad är huvudentreprenörens respektive underentreprenörens roll i ett projekt? 

 - Hur upplever du att kulturen är mellan huvudentreprenör och underentreprenör? 

- Hur väl fungerar samarbetet och kommunikationen mellan de båda? 

- Hur upplever du att tilliten är mellan huvudentreprenör och underentreprenör? 

 

8. Vad har huvudentreprenör och underentreprenör för relation idag? 

- Skiljer sig relationen åt med olika underentreprenörer? 
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Framtid 

Logistik: 

I en framtida situation där huvudentreprenören tar över underentreprenörens materialansvar 

9. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med ett övertagande av underentreprenörens 

materialansvar? 

- Bättre att ställa hårdare krav eller ta det själva? 

- Vilka förutsättningar skulle krävas? 

 

10. Hur skulle huvudentreprenörens logistikprocess förändras? 

- Leder det till att fråga 5 förbättras? ökas effektiviteten? 

 

11. Vad är din erfarenhet av huvudentreprenörens tredjepartslogistiker? 

 

12. Hur ser du på att huvudentreprenörens tredjepartslogistiker skulle sköta inbärning av 

underentreprenörens material? 

 

Makt, avtal, relationer, roller och kultur: 

13. Hur kommer huvudentreprenören respektive underentreprenörer att förhålla sig till ett förändrat 

materialansvar? 

 

14. Hur skulle förhållandet mellan huvudentreprenör och underentreprenör påverkas? 

- Kommer de stå med händerna i fickorna? 

- Kan det undvikas? 

- Behöver relationen förändras för att kunna effektivisera produktionen? 

 

15. Vem skulle vinna mest på att huvudentreprenören tar över underentreprenörens materialansvar? 

 

Extra: 

16. Placera ut huvudentreprenörens, underentreprenörens och leverantörens makt/intresse att påverka 

ett övertagande av underentreprenörens material. 

 

17. Placera ut huvudentreprenörens, underentreprenörens och leverantörens risk/vinst med ett 

övertagande av underentreprenörens material. 

 

18. Rangordna följande fördelar, nackdelar och hinder du ser med ett förändrat materialansvar 
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9.1.2 Intervjumall Huvudentreprenör, Arbetsledare  
 

Respondentens bakgrund 

Datum: 

Namn:  

Titel: 

Företag: 

Aktuellt projekt: 

Ålder: 

Kön: 

Aktiva år inom byggindustrin: 

 

Situation idag 

Logistik: 

1. Hur ser logistikprocessen ut idag för XX som huvudentreprenör? 

 - Hur välfungerande är den? 

 - Vad har du som arbetsledare för roll i logistikprocessen? 

 

2. Vilken insikt har du som arbetsledare resp. XX som huvudentreprenör i underentreprenörens 

logistikprocess? 

 - Är huvudentreprenörens och underentreprenörens logistikprocess   

 synkroniserade? 

 - Finns det ett behov av en ökad synkronisering? 

 

3. Vad innebär Supply Chain Management för dig? 

 

4. Hur arbetar XX som huvudentreprenör med Supply Chain Management? 

 

5. Hur upplever du att material kommer på rätt plats, i rätt tid, med rätt kvalitet/dokumentation till 

lägsta kostnad i dagsläget? 

 - Om inte, hur kan det förbättras?  

 - Är det skillnad mellan huvudentreprenörens och underentreprenörens material? 

 - Hur skiljer det sig åt mellan olika underentreprenörer och deras material? 

 - Hur hanteras problem kring underentreprenörens ramavtalade material vs icke ramavtalade. 

 

6. Hur stor del av arbetsdagen läggs på materialhantering? 

 

Makt, avtal, relationer, roller och kultur: 

7. Vad är huvudentreprenörens respektive underentreprenörens roll i ett projekt? 

 - Hur upplever du att kulturen är mellan huvudentreprenör och underentreprenör? 

- Hur väl fungerar samarbetet och kommunikationen mellan de båda? 

- Hur tydligt tycker du att det är vad som är vems ansvar? 

 

8. Vad har huvudentreprenör och underentreprenör för relation idag? 

- Skiljer sig relationen åt med olika underentreprenörer? 

- Hur upplever du att tilliten är mellan huvudentreprenör och underentreprenör? 
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Framtid 

Logistik: 

I en framtida situation där huvudentreprenören tar över underentreprenörens materialansvar 

9. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med ett övertagande av underentreprenörens 

materialansvar? 

- Vilka förutsättningar skulle krävas? 

 

10. Hur skulle huvudentreprenörens logistikprocess förändras? 

- Leder det till att fråga 5 förbättras? ökas effektiviteten? 

 

11. Vad är din erfarenhet av huvudentreprenörens tredjepartslogistiker? 

 

12. Hur ser du på att huvudentreprenörens tredjepartslogistiker skulle sköta inbärning av 

underentreprenörens material?  

 

Makt, avtal, relationer, roller och kultur: 

13. Hur kommer huvudentreprenören respektive underentreprenörer att förhålla sig till ett förändrat 

materialansvar? 

 

14. Hur skulle förhållandet mellan huvudentreprenör och underentreprenör påverkas? 

- Behöver relationen förändras för att kunna effektivisera produktionen? 

 

15. Vem skulle vinna mest på att huvudentreprenören tar över underentreprenörens materialansvar? 

 

Extra: 

16. Placera ut huvudentreprenörens, underentreprenörens och leverantörens makt/intresse att påverka 

ett övertagande av underentreprenörens material. 

 

17. Placera ut huvudentreprenörens, underentreprenörens och leverantörens risk/vinst med ett 

övertagande av underentreprenörens material. 

 

18. Rangordna följande fördelar, nackdelar och hinder du ser med ett förändrat materialansvar 
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9.1.3 Intervjumall Huvudentreprenör, Logistikchef 

 

Respondentens bakgrund 

Datum: 

Namn: 

Titel:  

Företag:   

Aktuellt projekt: 

Ålder:  

Kön: 

Aktiva år inom byggindustrin: 

 

1. Hur ser logistikprocessen ut idag för XX som huvudentreprenör? 

  - Planering, Beställning, Transport, Buffert, Arbetsplatslogistik 

 - Hur kan den i framtiden förbättras? 

 

2. Vad innebär Supply Chain Management för dig? 

 

3. Hur arbetar XX som huvudentreprenör med Supply Chain Management? 

 

4. Upplever du att material kommer på rätt plats, i rätt tid, med rätt kvalitet/dokumentation till lägsta 

kostnad i dagsläget? 

 - Om inte, hur kan det förbättras?  

 - Skillnad mellan huvudentreprenörens och underentreprenörens material? 

 

5. Vilka delar av tillverkningsindustrins logistik och materialförsörjning är intressanta att applicera på 

huvudentreprenören XXs logistikprocess? 

 - Hur kan dessa implementeras/fungera? 

 

6. Vad har huvudentreprenör, underentreprenör och leverantör för relation idag?  

 

7. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att XX som huvudentreprenör övertar 

underentreprenörens materialansvar? 

 - Vilka förutsättningar skulle krävas? 

  

8. Hur skulle huvudentreprenörens logistikprocess förändras? (utgå från processkarta) 

 - Planering, Beställning, Transport, Buffert, Arbetsplatslogistik 

 - Ser du ett problem med att underentreprenörens kunskap skulle gå   

   förlorad avseende materialet? 

 - Mängdning 

- Leder det till att fråga 4 förbättras? ökas effektiviteten? 

 

9. Hur kommer huvudentreprenör, underentreprenörer resp. leverantör att förhålla sig till ett förändrat 

materialansvar? 

 

10. Hur ser du på att färre parter är inblandade i materialansvaret/hanteringen? 
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11. Hur skulle förhållandet/relationen mellan huvudentreprenör - underentreprenör resp. 

huvudentreprenör-leverantör att påverkas? 

 

12. Hur ser du på att huvudentreprenörens tredjepartslogistiker skulle sköta inbärning av 

underentreprenörens material? 

 - Vad behöver huvudentreprenörens tredjepartslogistiker för kunskap/information från 

  underentreprenören och leverantören för att kunna hantera underentreprenörens material? 

 

13. Kan du berätta mer om visionen för huvudentreprenörens tredjepartslogistiker? 

 

14. Vad tror du om framtiden för huvudentreprenörens tredjepartslogistiker? 

 - Vilka arbetsuppgifter kommer huvudentreprenörens tredjepartslogistiker att ha i framtiden? 

 

Extra: 

15. Placera ut huvudentreprenörens, underentreprenörens och leverantörens makt/intresse att påverka 

ett övertagande av underentreprenörens material. 

 

16. Placera ut huvudentreprenörens, underentreprenörens och leverantörens risk/vinst med ett 

övertagande av underentreprenörens material. 

 

17. Rangordna följande fördelar, nackdelar och hinder du ser med ett förändrat materialansvar 
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9.1.4 Intervjumall Huvudentreprenör, Sakkunnig 
 

Respondentens bakgrund 

Datum: 

Namn: 

Titel:  

Företag:   

Aktuellt projekt: 

Ålder:  

Kön: 

Aktiva år inom byggindustrin: 

 

Situation idag 

1. Hur ser logistikprocessen ut idag för XX som huvudentreprenör? 

 - Hur välfungerande är den? 

 

2. Vilken insikt har XX som huvudentreprenör i underentreprenörens logistikprocess? 

 - Är de två processerna synkroniserade? 

 - Finns det ett behov av en ökad synkronisering? 

 

3. Ges underentreprenörer och leverantörer rätt förutsättningar idag för att utföra sitt arbete? 

 

4. Vad innebär Supply Chain Management för dig? 

Hur arbetar XX som huvudentreprenör med Supply Chain Management? 

 

5. Upplever du att material kommer på rätt plats, i rätt tid, med rätt kvalitet/dokumentation till lägsta 

kostnad i dagsläget? 

 - Om inte, hur kan det förbättras?  

 - Är det skillnad mellan huvudentreprenörens och underentreprenörens material? 

 

6. Hur stor del av arbetsdagen läggs på materialhantering? 

- Vilka problem finns kopplade till materialhantering (inbärning)? 

 - Hur kan dessa kunna undvikas eller förbättras? 

 

7. Vad har huvudentreprenör, underentreprenör och leverantör för relation idag?  

 - Hur väl fungerar samarbetet och kommunikationen mellan aktörerna? 

 - Hur upplever du att tilliten är mellan huvudentreprenör, underentreprenör och leverantör? 

 

8. Vilka fördelar resp. nackdelar ser du med ett trepartsavtal? (ramavtal?) 

 - Hur tror du att huvudentreprenören, underentreprenören resp. leverantören upplever  

  trepartsavtalet?  

 

Framtid 

9. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att XX som huvudentreprenör övertar 

underentreprenörens materialansvar? (avseende kakel, klinker och parkett) 

 - Vilka förutsättningar skulle krävas? 

- Hur kan XX som huvudentreprenör på bästa sätt hantera den ökade arbetsbördan? 

 - Hur skulle avtalen utformas? 
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 - Hur kommer garantier påverkas av omorganiseringen? 

 - Bättre att ställa hårdare krav på underentreprenören och leverantören eller ta över  

  materialansvaret? 

 

10. Hur skulle huvudentreprenörens logistikprocess förändras? (utgå från processkarta) 

 - Planering, Beställning, Transport, Buffert, Arbetsplatslogistik 

 - Hur undviks att underentreprenörens kunskap går   

   förlorad avseende materialet? 

 - Mängdning? 

 - Leder det till att fråga 5 förbättras? ökas effektiviteten? 

 

 

11. Hur kommer huvudentreprenör, underentreprenörer resp. leverantör att förhålla sig till ett förändrat 

materialansvar? 

 - Hur skulle det påverka resp. aktör? 

 

12. Hur ser du på att färre parter är inblandade i materialansvaret/hanteringen? 

 

13. Hur skulle förhållandet/relationen mellan huvudentreprenör - underentreprenör resp. 

huvudentreprenör-leverantör att påverkas? 

 

14. Hur ser du på att huvudentreprenörens tredjepartslogistiker skulle sköta inbärning av 

underentreprenörens material? 

 - Vad behöver huvudentreprenörens tredjepartslogistiker för kunskap/information från  

  underentreprenören och leverantören för att kunna hantera underentreprenörens material? 

 

15. Vad tror du om framtiden för huvudentreprenörens tredjepartslogistiker? 

 - Vilka arbetsuppgifter kommer huvudentreprenörens tredjepartslogistiker att ha i framtiden? 

 

Extra: 

16. Placera ut huvudentreprenörens, underentreprenörens och leverantörens makt/intresse att påverka 

ett övertagande av underentreprenörens material. 

 

17. Placera ut huvudentreprenörens, underentreprenörens och leverantörens risk/vinst med ett 

övertagande av underentreprenörens material. 

 

18. Rangordna följande fördelar, nackdelar och hinder du ser med ett förändrat materialansvar 
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9.1.5 Intervjumall Underentreprenör 

 

Respondentens bakgrund 

Namn: 

Titel: 

Företag:  

Aktuellt projekt: 

Ålder: 

Kön: 

Aktiva år inom byggindustrin: 

 

Situation idag 

Logistik: 

1. Hur ser logistikprocessen ut idag för XX som underentreprenör idag? 

 - Hur välfungerande är den? 

- Hur tänker du kring förbättringsmöjligheter inom logistik? 

 - Vad har du som ZZ för roll i logistikprocessen? 

 

2. Vilken insikt har XX som underentreprenör i huvudentreprenörens YY logistikprocess? 

 - Är de två processerna synkroniserade? 

 - Finns det ett behov/intresse av en ökad synkronisering? 

 

3. Vad innebär Supply Chain Management för dig? 

 

4. Hur arbetar XX som underentreprenör med Supply Chain Management? 

 

5. Upplever du att ert material kommer på rätt plats, i rätt tid, med rätt kvalitet/dokumentation till 

lägsta kostnad i dagsläget? 

 - Om inte, hur kan det förbättras? 

- Upplever du en skillnad mellan olika leverantörer? 

 

6. Hur stor del av arbetsdagen läggs på materialhantering? 

- Vilka problem finns kopplade till materialhantering (inbärning)? 

- Hur kan dess undvikas eller förbättras? 

 

7. Hur hanterar XX som underentreprenör ramavtalade resp. icke ramavtalade material? 

 

Makt, avtal, relationer, roller och kultur: 

8. Vad är underentreprenörens, huvudentreprenörens respektive leverantörens roll i ett projekt? 

 - Hur upplever du att kulturen är dem sinsemellan? 

- Hur väl fungerar samarbetet och kommunikationen? 

- Vilka kommunikationsverktyg används? 

 

9. Vad har underentreprenör, huvudentreprenör och leverantör för relation idag?  

- Hur skiljer sig relationerna åt? 

- Hur mycket tillit upplever du att det finns mellan huvudentreprenör och underentreprenör? 
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10. Hur tänker XX som underentreprenör kring ramavtal samt ramavtalade material? 

 - Upplever ni en risk med hantera ramavtalade material? 

- Hur stor procent av ert material köps på YYs ramavtal? 

 

Framtid 

Logistik: 

11. Hur ser XX som underentreprenör på materialhantering och ansvar? 

 - Önskar ni hantera material?  

 - Är det skillnad på hanteringen ramavtalade vs. icke ramavtalade material? 

 

12. Vad är din erfarenhet av huvudentreprenörens tredjepartslogistiker? 

 

13. Hur ser du på att huvudentreprenörens tredjepartslogistiker skulle sköta inbärning av XXs 

material? 

- Fördelar vs nackdelar 

 

14. Vilka fördelar respektive nackdelar skulle du se om huvudentreprenören övertog hela XX 

materialansvar? (Så att materialet finns på plats när väl arbetet ska utföras?) 

- Vilka skulle förutsättningarna vara? 

- Tror du att det skulle innebära att mer material kommer i rätt tid, till rätt plats med rätt    

   kvalité och dokumentation? 

 

Makt, avtal, relationer, roller och kultur: 

15. Hur skulle XX som underentreprenör förhålla sig till ett förändrat materialansvar? 

 

16. Hur skulle förhållandet mellan underentreprenör och huvudentreprenör påverkas? 

 

17. Vem skulle vinna mest på att huvudentreprenören tar över underentreprenörens materialansvar? 

 

Extra: 

18. Placera ut huvudentreprenörens, underentreprenörens och leverantörens makt/intresse att påverka 

ett övertagande av underentreprenörens material. 

 

19. Placera ut huvudentreprenörens, underentreprenörens och leverantörens risk/vinst med ett 

övertagande av underentreprenörens material. 

 

20. Rangordna följande fördelar, nackdelar och hinder du ser med ett förändrat materialansvar 
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9.1.6 Intervjumall Leverantör 

 

Respondentens bakgrund 

Namn: 

Titel: 

Företag:  

Aktuellt projekt: 

Ålder: 

Kön: 

Aktiva år inom byggindustrin: 

 

Situation idag 

Logistik: 

1. Hur ser logistikprocessen ut idag för XX som leverantör? 

 - Hur välfungerande är den? 

 - Hur tänker du kring förbättringsmöjligheter inom logistik? 

 

2. Vilken insikt har XX som leverantör i huvudentreprenörens och underentreprenörens 

logistikprocess? 

- Hur synkroniserade är leverantörens, underentreprenörens och 

huvudentreprenörens och logistikprocess? 

 - Finns det ett behov av en ökad synkronisering? 

 

3. Vad innebär Supply Chain Management för dig? 

 

4. Hur arbetar XX som leverantör med Supply Chain Management? 

 

5. Hur upplever du att material levereras på rätt plats, i rätt tid, med rätt kvalitet/dokumentation till 

lägsta kostnad i dagsläget? 

 - Om inte, hur kan det förbättras? 

 

6. Hur hanterar XX som leverantör ramavtalade resp. icke ramavtalade material? 

 

Makt, avtal, relationer, roller och kultur: 

7. Vad är leverantörens, huvudentreprenörens respektive underentreprenörens roll i ett projekt? 

 - Hur upplever du att kulturen är dem sinsemellan? 

- Hur väl fungerar samarbetet och kommunikationen? 

 

8. Vad har underentreprenör, huvudentreprenör och leverantör för relation idag?  

- Hur skiljer sig relationerna åt?  

- Hur mycket tillit upplever du att det finns mellan huvudentreprenör, underentreprenör och  

leverantör? 

 

9. Hur tänker XX som leverantör kring ramavtal samt ramavtalade material? 
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Framtid 

Logistik: 

I en framtida situation där huvudentreprenören tar över underentreprenörens materialansvar 

10. Hur ser XX som leverantör på att huvudentreprenören skulle ta över underentreprenörens 

materialansvar? 

 

11. Vilka fördelar respektive nackdelar ser XX som leverantör med ett övertagande av 

underentreprenörens materialansvar? 

- Vilka förutsättningar skulle krävas? 

 

12. Vad är din erfarenhet av huvudentreprenörens tredjepartslogistiker? 

 

13. Hur ser du på att huvudentreprenörens tredjepartslogistiker skulle ta emot era leveranser? 

 

Makt, avtal, relationer, roller och kultur: 

14. Hur skulle ni som leverantör förhålla er till ett förändrat materialansvar? 

 - Finns det kulturella skäl att inte leverera direkt till huvudentreprenören?  

 - Hur tror ni att underentreprenörer kommer att reagera/resonera? 

 

15. Hur skulle förhållandet mellan leverantör, huvudentreprenör och underentreprenör påverkas? 

 - Behöver relationen förändras för att kunna effektivisera produktion/logistik? 

 

16. Vem skulle vinna mest på att huvudentreprenören tar över underentreprenörens materialansvar? 

 

Extra: 

17. Placera ut huvudentreprenörens, underentreprenörens och makt/intresse att påverka ett övertagande 

av underentreprenörens material. 

 

18. Placera ut huvudentreprenörens, underentreprenörens och leverantörens risk/vinst med ett 

övertagande av underentreprenörens material. 

 

19. Rangordna följande fördelar, nackdelar och hinder du ser med ett förändrat materialansvar 
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9.1.7 Intervjumall Extern Sakkunnig 
 

Respondentens bakgrund 

Datum: 

Namn:  

Titel:  

Företag: 

Aktuellt projekt: 

Ålder: 

Kön: 

Aktiva år inom byggindustrin: 

 

1. Hur ser logistikprocessen ut för en huvudentreprenör idag? 

 - Hur välfungerande är den? 

 - Påverkas logistikprocessen av långsiktiga relationer genom ramavtal, isf hur? 

  - Vad ser du för faktorer som försämrar logistikprocessen? 

- Vad ser du för förbättringsmöjligheter? 

 

2. Upplever du att det finns en skillnad mellan huvudentreprenörens och underentreprenörens 

logistikprocess? 

 - Är de två processerna synkroniserade? 

 - Finns det ett behov av en ökad synkronisering? 

 

3. Ges underentreprenörer och leverantörer rätt förutsättningar idag för att utföra sitt arbete?  

 

4. Vad innebär Supply Chain Management för dig? 

- Om man utgår från grundmodellen av SCOR, “source, make, deliver, return, plan”.     

     Vilka faser samt vilka gränssnitt är mest kritiska inom bygglogistik?  

- Vilka olika problem kopplat du till de olika faserna? 

 

5. Upplever du att material kommer på rätt plats, i rätt tid, med rätt kvalitet/dokumentation till lägsta 

kostnad i dagsläget? 

 - Om inte, hur kan det förbättras?  

 - Är det skillnad mellan huvudentreprenörens och underentreprenörens material? 

 

6. Hur stor del av arbetsdagen läggs på materialhantering? 

- Vilka problem finns kopplade till materialhantering (inbärning)? 

 - Hur kan dessa kunna undvikas eller förbättras? 

 

7. Vad har huvudentreprenör, underentreprenör och leverantör för relation idag?  

  - Hur väl fungerar samarbetet och kommunikationen mellan aktörerna? 

 - Hur upplever du att tilliten är mellan huvudentreprenör, underentreprenör och leverantör? 

 

Framtid 

I en framtida situation där huvudentreprenören tar över underentreprenörens materialansvar 

8. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att en huvudentreprenör övertar underentreprenörens 

materialansvar? (avseende kakel, klinker och parkett) 
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 - Vilka förutsättningar skulle krävas? 

 - Hur skulle avtalen utformas? 

 - Hur kommer garantier påverkas av omorganiseringen? 

 - Bättre att ställa hårdare krav på underentreprenören och leverantören eller ta över  

  materialansvaret? 

 

9. Hur skulle logistikprocessen förändras? (utgå från SCOR) 

 - Source, Make, Deliver, Return, Plan  

- Hur undviker man att underentreprenörens kunskap går förlorad avseende materialet? 

 - Leder det till att fråga 5 förbättras? 

 - Ökas effektiviteten? 

 

10. Hur kommer huvudentreprenör, underentreprenörer resp. leverantör att förhålla sig till ett förändrat 

materialansvar? 

 - Hur skulle det påverka resp. aktör? 

 

11. Hur skulle förhållandet/relationen mellan huvudentreprenör - underentreprenör resp. 

huvudentreprenör-leverantör att påverkas? 

 

12. Hur ser du på att färre parter är inblandade i materialansvaret/logistikprocessen? 

 

13. Hur ser du på att byggplatslogistiken för underentreprenörens material hanteras av en avdelning 

hos huvudentreprenören? 

 - Vad behövs då för kunskap/information från underentreprenören och leverantören för att  

  kunna hantera underentreprenörens material? 

 

Extra: 

14. Placera ut huvudentreprenörens, underentreprenörens och leverantörens makt/intresse att påverka 

ett övertagande av underentreprenörens material. 

 

15. Placera ut huvudentreprenörens, underentreprenörens och leverantörens risk/vinst med ett 

övertagande av underentreprenörens material. 

 

16. Rangordna följande fördelar, nackdelar och hinder du ser med ett förändrat materialansvar 
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9.2 Fyrfältsmatriser fördelade på aktörer 
9.2.1 Makt- och intressematriser 
 

Huvudentreprenör 

 
 

Underentreprenör 

 
 

Leverantör 
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Sakkunnig 
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9.2.2 Vinst- och riskmatriser 
 

Huvudentreprenör 

 
 

Underentreprenör 

 
 

Leverantör 
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Sakkunnig 
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9.3 Rangordning  
 

 

Namn:  

 

Fördelar med övertagande: 

• Bättre arbetsmiljö 

• Högre grad av kontroll över logistiken 

• Bättre byggplatslogistik 

• Effektivare produktion 

• Mindre skadat/felaktigt/försenat material 

 

 

Nackdelar med övertagande: 

• Ojämn vinstfördelning 

• Underentreprenören förlorar makt i projektet 

• Ojämn riskfördelning 

• Otydlig ansvarsfördelning vid materialproblem 

• Underentreprenörens kunskap går förlorad 

 

 

 

Hinder för övertagande: 

• Kulturella normer, så här har vi alltid gjort 

• Icke möjligt för huvudentreprenören att upphandla med leverantör/grossist 

• Saknas kommunikationsmedel mellan aktörerna 

• Ej accepterad vinstfördelning 

• Huvudentreprenören saknar kunskap  
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