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Abstract 

The purpose of this study was to identify problems that may occur in the execution of a civil 

engineering project and suggest measures to reduce the risk of errors. The study was 

conducted in cooperation with a civil engineering company in the Gothenburg area. During 

two weeks in February 2012, a field study took place on two construction sites where 

disruption and problems that took more than 15 minutes to correct were noted. During the 

field study we identified 39 such occurrences in the projects and then these were classified 

into different categories according to their cause. 

The two largest categories were "Design" and "Planning", which accounted for half of the 

errors that were discovered. 

In the study results were evaluated to decide whether it was possible to detect discrepancies at 

an earlier stage. The cost to fix an error in the design stage may be significantly less than to 

correct the problem in production. 

According to the evaluation, 55% of the errors could have been detected earlier if there was a 

greater degree of observation for such issues by everyone involved in the project. The 

conclusion for this study was that there was potential to reduce time-consuming and costly 

errors occurring in production through an increased involvement from all involved in both 

investigated projects and improved communication between all those involved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng vid Högskolan i Halmstad. Arbetet har 

genomförts i samarbete med ett anonymt anläggningsföretag i Göteborg. 

Det var varit ett lärorikt arbete och vi vill framför allt ge ett stort tack till vår kontaktperson på 

företaget och vår handledare, universitetsadjunkt Åke Spångberg, för sin handledning genom 

arbetet. 

 

Vi vill även tacka: 

Professor Bengt Larsson som har bidragit med sina kunskaper inom området och 

produktionspersonalen på byggarbetsplatserna. 
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Sammanfattning 

Krav från beställare och myndigheter samt hård konkurrens innebär att entreprenadföretagen 

pressas till att effektivisera sin verksamhet. Kostnaden för att driva ett byggprojekt uppgår till 

tusentals kronor per timme och ett stopp i produktionen påverkar lönsamheten i företaget 

negativt. Genom att vara medveten om sina svagheter kan entreprenadföretagen arbeta 

förebyggande, för att minimera eventuella problem som kan uppstå under produktionen. 

Studiens syfte har varit att identifiera problem som kan uppstå i en anläggningsproduktion, 

samt ge förslag på åtgärder för att minska risken för att fel uppkommer. Studien har 

genomförts i samarbete med ett anläggningsföretag i Göteborgsområdet. Under två veckor i 

februari 2012 gjordes en fältstudie på två anläggningsprojekt, avbrott och problem som tog 

mer än 15 minuter att åtgärda noterades. Under fältstudien identifierades 39 avvikelser på 

projekten, dessa klassificerades sedan i olika kategorier efter hur de uppstått. De två största 

kategorierna var ”Projektering” och ”Planering”, som stod för hälften av de fel som 

upptäcktes. 

I studien gjordes en bedömning om ifall det hade varit möjligt att upptäcka avvikelserna i ett 

tidigare skede. Kostnaden att åtgärda ett fel i projekteringsstadiet kan vara avsevärt lägre än 

att rätta till problemet i produktionen. Enligt bedömningen hade 55 % av felen kunnat 

upptäckas tidigare om det funnits ett större engagemang hos företagets anställda. Studiens 

slutsats är att det finns möjligheter att minska tidskrävande och kostsamma fel som 

uppkommit i produktionen. Detta genom ett ökat engagemang samt förbättrad kommunikation 

mellan de inblandade i de två undersökta byggprojekten. 
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Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Krav från myndigheter, beställare och konkurrensen gör att entreprenörerna pressas för att 

genomföra projekt med kortare produktionstid.  Många förseningar eller driftstopp beror på 

att olika problem uppkommer för företaget. Att minimera tidsavbrotten är därför av stort 

intresse för entreprenörerna. 

Josephson och Saukkoriipi skriver i sin avhandling från 2005 att en stor del av företagets 

omsättning går åt till att åtgärda brister och fel. De menar att det blir allt vanligare att använda 

begrepp som kvalitetsbristkostnader inom byggbranschen. I detta begrepp ingår ”kostnader 

för fel som upptäcks och rättas före leverans, kostnader för fel som kunden upptäcker efter 

leverans och kostnader för kontroller”
[1]

. Uteblivna intäkter kan ibland ingå i begreppet 

beroende på fel och brister. Enligt uppgifter kan kvalitetsbristkostnader uppgå till 10-20 % av 

projektets omsättning 
[1]

.  

Enligt Per-Erik Josephson och Bengt Larssons rapport (2001) ska uppemot två tredjedelar av 

felen kunna ha upptäckts i ett tidigare skede. Genom att fokusera på att upptäcka fel och 

brister i ett tidigt skede kan det sparas pengar 
[2]

. Många aktörer inom byggbranschen vet om 

detta och de vill minska felen så mycket som möjligt. Arbetet för att upptäcka problem kan 

vara tidskrävande och det är inte alltid som det finns tid för företagen. 

Denna studie har genomförts i samarbete med ett bygg- och anläggningsföretag som har sin 

verksamhet i Bohuslän. Genom att förbättra sina brister kan företaget bli mer lönsamt och nå 

större konkurrensfördelar på marknaden.  

 

1.2 Problembeskrivning 

 

Studien ”Kvalitetsfelkostnader på 90-talet - en studie av sju byggprojekt” av Per-Erik 

Josephson och Yngve Hammarlund visar att felkostnaden i snitt uppgår till 4.4% av 

produktionskostnaden 
[3]

. Vinsten för ett väl genomfört projekt för ett entreprenadföretag är 

bara några procent av kontraktsumman. Kostnader för att åtgärda fel i produktionen drabbar 

direkt lönsamheten av projektet.  Genom att känna till svagheter kan förebyggande åtgärder 

förhindra att problem uppstår.  Lönsamheten för ett projekt blir då högre samt att företaget 

skapar sig konkurrensfördelar jämte konkurrenter. En fördel kan vara att ett byggprojekt 

fortfarande kan drivas lönsamt trots att anbudet är lägre än normalt. 

Tiden för åtgärda ett fel i en aktivitet är tid som måste tas från annan aktivitet. Det drabbar 

därmed inte bara en aktivitet utan hela projektet, då tiden som gick åt för att åtgärda 

avvikelsen måste arbetas ikapp. En av de avgörande faktorerna för byggnadsprojekt i dagens 
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samhälle är att det ska bli klart i tid. Att pressa ner sin produktionstid är ett verktyg för 

företagen att locka till sig projekt.   

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka vilka slags fel som uppstod under produktionen på två 

utvalda arbetsplatser. Utifrån vår genomförda fältstudie har vi diskuterat några av de 

avvikelser som uppkom. Är företaget medvetet om källan till problemet är det enklare att hitta 

en effektiv lösning. Vi strävade med vår studie att uppnå följande mål: 

 Identifiera de fel och avbrott som uppstår i produktionen. 

 Efter utvärdering av resultatet formulera förslag på förbättringar för att minska 

avbrotten i produktionen. 

 

1.4 Avgränsning 

 

Studien var företagsspecifik samt inriktad på de projekt vi undersökt. Vi har inte gjort någon 

ekonomisk analys av de olika problem som vi uppmärksammat i denna studie. Vi har valt att 

genomföra vår fältstudie under två veckor. Vi har inte tagit hänsyn till problem som har 

inträffat innan fältstudien påbörjades. Studien avser interna fel, det vill säga fel som 

uppkommer på byggarbetsplatsen i byggskedet. I studien har ingen hänsyn till prat-eller 

rökpauser tagits, utan fokus har varit på avvikelser som har uppstått och har tagit mer än 15 

minuter att åtgärda. Avvikelser som har uppstått i produktionen under fältstudien och har sitt 

ursprung i tidigare händelser har tagits med i rapporten. 

 

1.5 Metod 

 

Vi hade i denna studie gjort en litteratursökning inom vårt ämnesområde. I litteratursökningen 

fann vi avhandlingen ”Kvalitet i byggandet- en diskussion om kostnader för interna 

kvalitetsfel” 
[4]

. Studien genomfördes i slutet på 1980-talet i syfte att finna förebyggande 

åtgärder som påverkar kvalitetskostnaderna. I avhandlingen hade en observatör följt ett 

projekt under 20 månader i produktionen fram till slutbesiktning. Observatören hade enbart 

arbetat med att registrera uppkomna fel och undersöka dess ursprung.  De hade i studien 

följt ytterligare 19 byggprojekt under tre veckor för att kunna jämföra resultatet med 

huvudstudien.  
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Vi har i vår studie använt oss av samma metod för att uppnå syftet med vår rapport. Dels för 

att det redan är en beprövad metod men också för att kunna jämföra resultaten. I 

undersökningen agerade vi båda som observatörer i fältstudien. 

I fortsättningen av denna studie använder vi ordet ”avvikelse” istället för ”fel” eller 

”problem”. Anledningen till detta är att orden fel eller problem kan uppfattas som starka och 

nedvärderande. 

Avvikelserna som registrerades upptäcktes på byggarbetsplatsen under produktionen. 

Avvikelser som registrerades uppmärksammades antingen av oss eller av någon i personalen 

som sedan vidarerapporterade till oss. Uppkomna avvikelser noterades och vi försökte 

påverka utfallet så lite som möjligt. Vid något enstaka fall upptäckte vi en avvikelse innan den 

hade skett, vid ett sådant fall noterades detta och personalen meddelades. Nedan följer en 

modell över vårt tillvägagångssätt: 

 

Figur 1.1 Metoden för rapporten 
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2 Företaget och projekten 
I det här kapitlet beskrivs företaget och de två projekten 

2.1 Samarbetsföretaget 

 

 

Figur 2.1 Organisationen i Göteborg. 

 

VD satt med det översta ansvaret och styr företaget. Till sin hjälp hade han en 

ekonomiavdelning och en kalkylavdelning som mestadels satt och räknade på anbud på olika 

projekt. Under Vd:n fanns arbetschefen för arbetsområdet Göteborg. På avdelningen fanns en 

arbetschef och det är han som ansvarar för de projekt som är inom göteborgsområdet.  

Företaget hade även valt att ha en egen avdelning för mättekniker och för denna avdelning 

fanns en mätningschef. Mätteknikerna var inte stationerade på något enskilt projekt utan åkte 

runt på olika projekt.  Till sin hjälp hade arbetschefen en entreprenadingenjör samt tre stycken 

platschefer. Den dagliga verksamheten på Projekt A sköttes av platschefen och på Projekt B 

av en arbetsledare. 

 

2.2  Projekt A 

 

Projektet A omfattade en ombyggnation från en korsning till en rondell. Till detta skulle även 

en avfartsfil anläggas. Arbetsplatsen var lokaliserad i centrala Göteborg och var en 

högtrafikerad väg med beräknat 8300 fordon per dag. På grund av lokala bestämmelser fick 

tung trafik endast fram köras på vägarna mellan klockan 9 och 15. Detta gjorde att inga 

grävmaskiner kunde börja arbeta med arbeten som gjorde att de hindrade trafiken innan 

klockan nio.  
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Kontraktssumman för projektet var på 2,9 miljoner. Projektet var en utförandeentreprenad 

med ett fast pris utan indexreglering. Företaget var förbundet att se till att samtliga 

underentreprenörer och materialentreprenörer upphandlades enligt AB-U 07
1
 samt ABM 07

2
 

som avtalsinnehåll. 

 

2.2.1 Projektets varaktighet 

 

Etapp 1 av projektet var planerat att pågå mellan den 5 december och 2 mars 2012. På grund 

av en löpartävling fick startdatumet flyttas fram. Projektet blev framflyttat till den 2 januari 

2012 medan slutdatumet kvarstod på grund av att etapp två hade sitt startdatum den 5 mars. 

Vid försening av kontraktsarbetena utgick vite med belopp motsvarande 0,5 % av 

kontraktssumman för varje påbörjad sju-dagarsperiod som färdigställandet överskrider 

kontraktstiden.  Revideringar av ritningar hade genomförts tre gånger under entreprenaden.  

Ritningarna över projektet hade vid förekommande tillfällen varit bristfälliga vilket hade lett 

till att entreprenören hade fått diskuterat fram lösningar med byggherren. 

 Nedan följer beskrivande bilder till projektet. 

 

 

Figur 2.2 Översikts bild på Projekt A 

                                                 
1
 AB-U 07: Bestämmelser som används i avtal mellan generalentreprenör och underentreprenörer. 

2
 ABM 07: Bestämmelser som används vid köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet. 
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Figur 2.3 Avfartsfilen Projekt A 

 

 

 

Figur 2.4 Rondellen Projekt A 
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2.2.2 Organisationen på arbetsplatsen 

 

På arbetsplatsen arbetade en platschef, två grävmaskinister, en lastbilschaufför och fyra 

anläggningsarbetare. Arbetsstyrkan har under fältstudien varierat. Efter några dagar in i 

fältstudien förflyttades en av yrkesarbetarna till annat projekt och det tillkom en 

grävmaskinist under andra veckan. 

 

På arbetsplatsen fanns tre stycken arbetsbodar, varav en användes av platschefen som kontor. 

De andra två arbetsbodarna användes som matbaracker samt omklädningsrum. Det fanns två 

containers för förvaring av verktyg och utrustning, där det rådde god ordning. Inne i det 

inhägnade området fanns plats för förvaring av material samt två stycken containers för skräp. 

 

2.2.3 Arbetsmetod och utrustning 

 

På arbetsplatsen användes två hjulgrävmaskiner. Oftast fanns det en grävmaskin och en till 

två anläggningsarbetare i ett arbetslag. I övrigt brukade två anläggningsarbetare arbeta i 

arbetslag. 

Utöver grävmaskiner och lastbil så användes en mängd olika maskiner och verktyg. De olika 

aktiviteterna i projektet utfördes enligt AMA 07
3
.  

 

2.3 Projekt B 

 

Projektet omfattning var att en gång -och cykelbana skulle anläggas utmed en ca 1,1 km lång 

väg. Intill projektet låg en brandstation som använde vägen vid utryckning och vägen fick 

därmed endast vara hindrad i 90 sekunder. Projektet låg i utkanten av Göteborg och hade en 

anbudssumma på ca fem miljoner. Det var Trafikkontoret som var beställare av Projekt B, de 

samma hade krav och regler för vite som för Projekt A. 

 

Parkering av anställdas privatbilar fick inte förekomma inom arbetsområdet. Detta medförde 

att yrkesarbetarna var tvungna att gå mellan arbetsbodarna och arbetsplatsen, en sträcka som 

ibland kunde uppgå till ca en kilometer. Figur 2.5 visar hur Projektet B såg ut.  

                                                 
3
 AMA Anläggning 07: Referensverk som används vid upprättande av tekniska beskrivningar för 

anläggningsarbeten. 
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Figur 2.5 Överskikts bild av Projekt B 

 

2.3.1 Organisation på plats 

 
När studien inleddes arbetade en platschef, en arbetsledare och fem yrkesarbetare på 

projektet. Av yrkesarbetarna var en lastbilsförare och två grävmaskinister. Företaget hade valt 

att hyra in grävmaskinister och lastbilsförare med maskiner. Arbetsledaren var mättekniker 

sedan tidigare och hade även ansvaret för utsättning på projektet. Efter några dagar anlände ett 

nytt arbetslag med en grävmaskin och en anläggare. Under den andra veckan av fältstudien 

hade det också arbetat 3-4 bergsprängare på arbetsplatsen.   

 

2.3.2 Lager och förvaring på plats 

 

Utrymme för lager och maskiner på projektplatsen var litet och det finns inte mycket yta som 

var inhägnad. Det fanns en container som innehöll verktyg och material. I containern var det 

god ordning och enligt en yrkesarbetare städades den en halvtimme varannan vecka. Den 

tidsåtgången som gick åt att städa containern upplevde yrkesarbetarna att de sparade in då de 

slapp leta efter verktyg. 
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2.3.3 Förändringar i projektet 

 

Projektet fick en försenad start med ca fem veckor. Detta berodde främst på att 

trafikanordningsplanerna (TA-planerna)
4
 inte blev godkända av Trafikkontoret. Produktionen 

var tänkt att starta i början på november men kom inte igång förrän i mitten av december. 

I början av projektet hade personalen tillstånd att spärra av en arbetsträcka på 30 meter. Det 

gick åt mycket tid för att flytta skyltar och markeringar vid det som utgjorde arbetsträckan 

under denna period. Senare i projektet fick de utökat arbetssträckan till 100 meter, vilket 

gjorde att det fanns större yta att arbeta på, samt att mindre tid behövde användas till att flytta 

markeringar och skyltar.  

 

I början av produktionen fanns trafikljus uppsatta för att leda trafik åt de olika hållen. Då 

avspärrningen sträckte sig ut till mitten av vägen, gjorde det att endast ett körfält kunde 

trafikeras. Trafikljusen gjorde ibland att det bildades köer och vid något enstaka tillfälle 

kunde köerna från trafikljuset blockera utfarten från brandstationen.  

 

När fältstudien började hade företaget fått tillstånd att stänga av ena körfältet helt. Detta 

resulterade i att det blev enklare att arbeta på platsen, samt att säkerheten höjdes. Innan 

körfältet blivit helt avstängt fick yrkesarbetarna endast vistas med maskiner på vägbanan 

mellan 9-15 på dagen. 

 

2.4 Beställaren Trafikkontoret 

  

Trafiknämnden och Trafikkontoret i Göteborg hade fullt ansvar att ”tillgodose medborgarnas 

och näringslivets transportbehov, förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens 

miljöstörningar till en acceptabel nivå för både människor och natur”
[5]

. 

Trafikkontoret hade som vision att skapa en effektiv, säker och hållbar rörlighet. Med effektiv 

rörlighet ville trafikkontoret arbeta bort alla störningar i trafiken, vilket skulle leda till att 

transport inom göteborgsområdet ska kunna ske på ett smidigare sätt. Säker rörlighet 

uppnåddes genom ökade investeringar i trafikmiljö, detta skulle minska olyckor där 

människor dödades i trafiken. Genom att följa miljökvalitetsnormerna skulle en hållbar 

rörlighet uppnås där Trafikkontoret ville sänka trafikens miljöpåverkan till en acceptabel nivå 

för människor och djur. Med en acceptabel nivå skulle miljökvalitetsnormer gällande 

luftkvalitet följas, samt att utsläpp av skadliga ämnen, växthusgaser och bullerstörninar skulle 

minskas 
[5]

.   

                                                 
4
 Trafikanordningsplan (TA-plan): Beskrivande handlingar som visar ledning av trafik förbi arbetsområdet. 
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Trafikkontoret i Göteborgs Stad var uppdelat i sex avdelningar. Avdelningen ”Väg och Bana” 

ansvarade för drift, underhåll, projektering, upphandling och utbyggande av nya 

trafikanläggningar för både väg och spår. Det var denna avdelning som hade beställt de båda 

projekt som har studerats i denna studie.  

 

Figur 2.6 Trafikkontorets organisation 

 

2.5 Regler för upphandlande myndighet 

Tre viktiga regler kring byggprojekt i Göteborgsområdet var följande: 

 

2.5.1 Lagen om offentlig upphandling 

 

 

Syftet med lagen var att upprätthålla konkurrensen så att upphandlande myndigheter, 

kommuner, landsting och statligt ägda företag utnyttjade de offentliga pengarna så effektivt 

som möjligt vid upphandling av ett kontrakt eller ett ramavtal för varor, tjänster eller 

byggentreprenader. 

Med ett ramavtal menades ” avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter 

och en eller flera leverantörer för att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt 

under en given tidsperiod ”
[6]

. 
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Det fanns särskilda undantag från Lagen om offentlig upphandling som till exempel Lag om 

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LU, LUF eller 

LUFS) 
[6]

. 

 

2.5.2 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg 

 

Göteborgs stad ägde till större delen alla vägar och parker i Göteborg och Trafikkontoret var 

ansvarig för underhållet. Trafikkontoret i Göteborg hade själva utarbetat kompendiet 

”Bestämmelser för arbeten inom gatu-och spårområden i Göteborg”, som entreprenören var 

tvugna att följa. Kompendiet var uppdelat i fem delar som behandlade inledning, 

planeringsskedet, utförandeskedet, arbete efter utförandeskedet och tekniska krav. Syftet med 

detta kompendium var att ”minimera trafikstörningar, skapa trafiksäkra arbetsplatser, utföra 

återställningen så att helheten bevaras samt att information om störningarna så att 

alternativa vägar kan väljas”
[7]

.  Ett överträde mot dessa bestämmelser kunde resultera i att 

entreprenören kunde få ett vite
5
.  

 

2.5.3 Trafikanordningsplaner 

 

En trafikanordningsplan (TA-plan) innehöll information om ett vägarbete samt hur skyltning 

runt omkring området skulle uppföras. Syftet med en trafikanordningsplan var att skapa en 

säker arbetsplats för personal och trafikanter i och omkring arbetsområdet. En 

trafikanordningsplan behövde lämnas in och godkännas av Trafikverket i Göteborg vid 

arbeten rörande utsättning, underhåll och borttagning av vägmärken. Tre veckor innan 

produktionsstart av ett väg- eller ledningsarbete skulle en ansökan om ett godkännande av 

trafikanordningsplanen skickas in till Trafikverket. 

Om ett väg- eller ledningsarbete varierade avseende utförande, arbetsmetod eller plats under 

projekts gång skulle det uppföras en ny trafikanordningsplan som skulle godkännas av 

Trafikverket. De granskade trafikanordningsplanen mot vägmärkesförordningen samt 

Trafikverkets interna föreskrift om ”Säkerhet på väg” och andra styrande dokument, 

beslutade av Trafikverket. Samarbetsföretaget upprättade inte några egna 

trafikanordningsplaner utan anlitade en konsult, som upprättar alla behövliga handlingar, samt 

skickade in dem 
[8]

. 

                                                 
5
 Vite: Ekonomisk ersättning som utgår till beställaren.  
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Figur 2.7 Exempel på en TA-plan 
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3 Entreprenadformer 
Inom byggbranschen finns det ett antal olika entreprenadformer. I detta kapitel beskrivs tre av 

dem. 

 

3.1 Utförandeentreprenad 

 

I en utförandeentreprenad har beställaren huvudansvaret för bygg- eller anläggningsprojekt. 

Beställaren ansvarar likaså för att få in bygglov från kommunen och för att ta in offerter (vid 

offentlig upphandling) från olika entreprenörer som ska utföra det planerade projektet. 

Beställaren står för projekteringen, där ritningar och beskrivningar ska tas fram. Dessa ligger 

till grund för de olika anbud som entreprenörerna lämnar in. I projekteringen tar ofta 

beställaren hjälp av olika konsulter.  Beställaren kan även upphandla någon som sköter 

anbudsprocessen, dock kommer beställaren fortfarande ha yttersta ansvar.  De typer av 

ersättning som är vanligast för en utförandeentreprenad är fast pris eller löpande räkning.  

Utförandeentreprenad kan antingen delas in i delad entreprenad och generalentreprenad 
[9]

.  

 

3.1.1 Generalentreprenad  

 

I en generalentreprenad utses det en huvudentreprenör som ansvar för upphandling av 

underleverantörer. Vid en generalentreprenad är beställaren ansvarig för konstruktionen och 

huvudentreprenören för att produktionen utförs i linje med tillhandahållna ritningar och 

beskrivningar. Huvudentreprenörer ansvarar för alla andra entreprenörer men i vissa fall kan 

de förekomma att byggherren har vissa underentreprenörer för till exempel 

maskininstallationer. Huvudentreprenören eller generalentreprenören ansvarar för att bodar, 

ställningar och andra allmänna hjälpmedel kommer till arbetsplatsen. Både Projekt A och B 

utfördes med en generalentreprenad 
[9]

.  

 

Figur 3.1 Ett exempel på en generalentreprenad 
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3.1.2 Delad entreprenad 

 

Vid en delad entreprenad är upplägget detsamma, med skillnaden att beställaren utser flera 

olika entreprenörer som är ansvariga för olika delar av projektet. Kontrakten för 

utförandeentreprenader bygger på Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader 
[9]

.  
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4 Fältstudien 
I detta kapitel beskriver vi metoden för fältstudien. 

 

4.1 Arbetsmetod 

 

Februari 2012 träffade vi arbetschefen på samarbetsföretaget. Under mötet diskuterade vi 

vilka två projekt som skulle studeras under fältstudien. Vi valde att döpa projekten till Projekt 

A och Projekt B, på grund av, att företaget ville vara anonymt. Efter mötet gjordes ett besök 

på Projekt A, där vi träffade platschefen, som under en timme hade genomgång av projektet. 

Redan under detta besök, presenterade vi oss för några av yrkesarbetarna. 

Dagen därefter gjorde vi ett besök på Projekt B. Arbetsledaren presenterade projektet samt 

visade och gick igenom ritningar. Vi gjorde även en rundvandring där arbetsledaren visade 

och berättade om vad som hittills genomförts på projektet och vad som skulle hända de 

kommande veckorna på projektet. Vid tidpunkten för besöket var projektet stoppat på grund 

av tjäle i marken. Det gick inte att göra någon inledande presentation för yrkesarbetarna då de 

inte fanns på arbetsplatsen. 

Fältstudien genomfördes mellan den 20 februari och den 2 mars 2012. Vi valde att under 

denna tidsperiod studera var sitt projekt. Under första dagen på fältstudien presenterade vi oss 

för yrkesarbetarna, syftet och målet med fältstudien presenterades. Under fältstudien 

studerades ritningar och förfrågningsunderlaget för att få en större överblick av projektet. 

Under samtliga arbetsdagar gick vi runt på projektet och ställde frågor om hur arbetet 

fortskred och om de hade stött på några avvikelser. Vi var inte utomhus under hela 

arbetsdagarna, då vi inte ville skapa en känsla hos yrkesarbetarna av att de var övervakade. 

Vi upplevde att personalen accepterade oss och att vi inte blev motarbetade av vare sig 

tjänstemän eller yrkesarbetare under studien. Vid presentationen på plats och under fältstudien 

uttryckte flera personer sig positivt och visade intresse. Under samtliga dagar i fältstudien 

diskuterade vi tillsammans de uppkomna avvikelserna. 

När vi inte var ute i produktionen, satt vi inne i arbetsboden och fyllde i avvikelseblanketter 

för de upptäckta avvikelserna samt förde dagbok. Dagboken skrevs främst för underlättande 

vid författandet av rapporten. Under fältstudien hade fotodokumentation genomförts för att 

underlätta samt för att kunna förklara de avvikelser som hade uppstått. 
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5 Resultat av undersökning 
Under fältstudien uppkom total 39 stycken avvikelser. Samtliga avvikelser från fältstudien 

klassificerades efter vilken kategori som bar ursprunget för att avvikelsen uppstod.  

 

5.1 Avvikelse kategorier 

  

Beställare 

Beställaren har en viktig roll i varje projekt och beslutar om hur projektet ska genomföras, 

samt hur resurser och kompetens ska knytas till projektet. Beställaren utformar de krav som 

projektet ska svara upp till och de beslut som på ett tidigt stadium bestämmer omfattningen på 

projektets resultat. Resultatet påverkas även av beställarens förmåga att formulera sina krav 

både i början och under projektet 
[3]

.  

Projektering 

Projektörens uppgift är att överföra beställarens krav och förväntningar till handlingar som 

kan användas i produktionen. Beroende på entreprenadform, upphandlas projektören antingen 

av beställaren eller entreprenadföretaget. Det var viktigt att dokumenten utförts med stor 

noggrannhet för att minimera otydligheter, samt att de skulle vara lätta att följa under 

produktionen. Avvikelser som fanns i ritningar eller beskrivningar blev i vår studie 

klassificerade som ”projektering”
[3]

.  

Planering 

Med ”planering” avses avvikelser som uppkom i arbetsberedningen. Det kunde även vara en 

avvikelse som uppkommit under produktionen men kunde härledas till planeringen. 

Kommunikation 

Med klassificeringen ”kommunikation” menas informationsflöde mellan samtliga inblandade 

i projektet. Avvikelserna uppstod när de i projektet involverade inte delgav nödvändig 

information om det fortsatta arbetet. 

Utförande 

Avvikelser som uppstod på grund av bristfälligt ”utförande” var klassificerad i denna 

kategori. 

Övrigt 

Kategorin ”övrigt” omfattar avvikelser som inte kunde hänföras till de andra klasserna. Några 

exempel var stöld och oförutsedda avvikelser. 
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5.2 Projekt A 

Sammanställning av klassificeringen avvikelser som uppkom i Projekt A.  
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Diagram 5.1 Antal avvikelser i Projekt A 

I Projekt A uppstod det 22 avvikelser där ”Projektering” och ”Planering” var de kategorier 

som stod för flest avvikelser, sex respektive sju var. Noterbart är att inga maskinavvikelser 

har uppkommit. Nedan följer ett diagram med avvikelserna i procent för att få en bättre 

överblick. 

 

 

 

Diagram 5.2  Avvikelserna i procent på projekt A. 

 



18 

 

5.3  Projekt B  

Sammanställning av klassificeringen av avvikelser som uppkom på Projekt B. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

 

Diagram 5.3 Antal avvikelser i Projekt B 

I Projekt B uppstod det 17 avvikelser där ”Projektering” och ”Maskin” var de kategorier som 

stod för flest avvikelser, fyra vardera. Lägg märke till att det är en jämnare fördelning av 

avvikelserna i ”Projekt B”. 

 

 

 

 

Diagram 5.4 Avvikelserna i procent för Projekt B 
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5.4 Summerat resultat 

Samställning av klassificeringen avvikelser som uppkom i båda projekten. 
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Diagram 5.5 Totala antalet avvikelserna för Projekt A och Projekt B 

Efter summering av avvikelserna från de båda projekten, framgick det tydligen att ”Planering” 

och ”Projektering” var de största kategorierna. Dessa två stod tillsammans för 52 procent av 

alla avvikelser som uppkom.  

 

 

 

Diagram 5.6 Avvikelserna i procent i både Projekt A och Projekt B 
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6 Diskussion  
I det här kapitlet diskuterar vi några av de uppkomna avvikelserna för att ge en uppfattning av 

vad för sorts avvikelser som uppstod på de båda projekten. Några av dessa avvikelser ligger 

till grund för de åtgärder som vi har diskuterat fram. 

6.1 Avvikelser från Projekt A 

 

6.1.1 Avvikelse 1 

 

När några lokaliseringsmärken skulle monteras upptäcktes att de inte stämde överrens med 

trafikanordningsplanen. Entreprenadingenjören beställde lokaliseringsmärkena före 

revideringen av ritningarna. Vid leverans var märkena paketerade med wellpapp och plast. 

Märken behölls paketerade för att skydda mot eventuella skador. Revideringen innebar att 

både text och symboler skulle ändras, vilket medförde att det behövde beställas nya 

lokaliseringsmärken. Platschefen åtgärdade avvikelsen genom komplettering efter 

trafikanordningsplanen. Avvikelsen uppstod på grund av den mänskliga faktorn, både 

entreprenadingenjören och platschefen hade glömt beställa nya skyltar efter revideringen.  

 

6.1.2 Avvikelse 2 

 
Trottoar som redan var färdigbyggd behövde ändras för att bussarna hade för stor svängradie 

och de klarade inte av att svänga i rondellen. Bussarna tvingades köra upp på trottoaren och 

det medförde en risk för gång- och cykeltrafikanter. Som åtgärd bestämde beställaren att 

entreprenören skulle bredda in- och utfarter i rondellen. 
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Figur 6.1 De röda rektanglarna markerar de ytor som ändrades för att bussarna inte kunde ta sig fram 

ordentligt i rondellen. 

Det uppkom en avvikelse när entreprenören blev tvungen att flytta en stoplinje som var målad 

invid övergångsstället. När bussarna skulle svänga höger i korsningen klarade de inte den lilla 

svängradien, utan bussarna körde ut i motgående körfältet. Stopplinjen flyttades för att ge 

bussarna mer plats att svänga på. 
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Figur 6.2 Det röda strecket illustrerar den nya placeringen av stoplinjen. 

Båda felen hade sitt ursprung i projekteringen och den här typen av fel hade kunnat förhindras 

genom att en representant från brukarna fått vara med i projekteringsstadiet. I detta fall vore 

det lämpligt med en representant från ett bussbolag.  

 

6.1.3 Avvikelse 3 

 

Yrkesarbetaren anlade på eget initiativ en soptunna i gång- och cykelbanan vilket medförde 

en risk för cyklister och fotgängare. På ritningarna fanns det inte utmarkerat var soptunnan 

skulle vara. Som åtgärd flyttades soptunnan och satte intill gång-och cykelbanan.  

Bakgrunden till varför soptunnan anlades i gång-och cykelbanan var okänd men 

yrkesarbetaren borde med lite engagemang insett att soptunnan var olämpligt placerad. 
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6.2 Avvikelser från Projekt B 

 

6.2.1 Avvikelse 1 

 

När ett fundament till en lyktstolpe skulle sättas ner i marken upptäckte en yrkesarbetare och 

en grävmaskinist att det fanns en telekabel där betongfundamentet skulle placeras. Telekabeln 

låg inte på ett tillräckligt djup för att kunna placera fundamentet ovanför.  När ritningen 

granskades visade det sig att fundamentet var placerat på teleröret av projektören. Som åtgärd 

fick fundamentet flyttas i sidled åt höger. Projektören borde tänkt på att projektera lyktstolpen 

vid sidan av telekabeln istället för att placera den mitt på. En genomgång av ritningen innan 

arbetsmomentet utfördes kunde hindrat en felplacering av fundamentet innan man grävde. 

 

 

Figur 6.3 Den röda ringen visar fundamentets placering på telekabeln. 
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Figur 6.4 Skyffeln visar var telekabeln befinner sig i gropen. 

 

6.2.2 Avvikelse 2 

 

Bredvid gång- och cykelbanan fanns det en nedstigningsbrunn. För att skydda trafikanter ifrån 

att ramla ner i schakten, där brunnen befann sig, sattes ett staket. Efter att arbetarna hade 

anlagt fundamenten för staketen upptäckte arbetsledaren att ett av dem var felplacerat. Det 

fanns ritningar på hur fundamenten skulle placeras. Det krävdes inte utsättningar då det var 

enkelt att mäta ut från kantstenen var fundamenten skulle placeras. Som åtgärd fick 

fundamentet grävas upp och flyttas till sin rätta plats. 

 

Här var det både ett bristande engagemang samt den mänskliga faktorn som hade var orsaken 

till avvikelsen. Staketet hade inte varit av någon speciell standard men modellen som 

användes har ett avstånd på två meter mellan fundamenten. 
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Figur 6.5 Området där staketet sattes upp. Avvikelsen berör fundamentet som är längst till vänster på 

figuren där fundamentet ursprungligen var anlagd. 

 

6.2.3 Avvikelse 3 

 

Dagen innan detta problem uppstod meddelade sprängarna arbetsledaren att de började nästa 

arbetsdag på ett annat projekt. Arbetsledare var under den aktuella dagen ledig och meddelade 

inte arbetarna på projektet att sprängarna anlände senare under dagen. Efter en timme av 

arbetsdagen ringde yrkesarbetarna till arbetsledaren och frågade var sprängarna var. Först då 

fick yrkesarbetarna vetenskap om att sprängarna kom senare. Hade arbetsledaren meddelat 

yrkesarbetarna tidigare kunde de planerat om arbetet. Det var ett bristande engagemang av 

arbetsledaren att inte meddela yrkesarbetarna när han fick vetskap om bergsprängarnas sena 

ankomst. Samtidigt kunde yrkesarbetarna ringt arbetsledaren tidigare.  Det var arbetsledarens 

uppgift att styra den dagliga verksamheten på projektet. Ett liknande problem uppstod nästa 

arbetsdag när sprängarna inte meddelade att dem hade som avsikt att komma senare. I detta 

fall fick också yrkesarbetarna vänta på sprängarna.  
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6.3 Möjlighet att upptäcka avvikelser 

 

I vår fältstudie klassificerade vi avvikelserna efter möjligheter att upptäcka avvikelsen i ett 

tidigare skede. Avvikelsen klassificerades i tre olika klasser: 

 Relativt enkel upptäckt 

 Eventuellt upptäckt 

 Ingen möjlighet till upptäckt 

I denna bedömning har vi tillsammans diskuterat möjligheten att upptäcka avvikelserna innan 

de uppstod i fältstudien för de båda projekten. Vid diskussionerna har vi följt upp ritningar, 

granskat kommunikation och beaktat engagemang och stress. 

 

 

Diagram 5.7 Sannolikheten att upptäcka avvikelser i ett tidigare skede i Projekt A 

 

 

Diagram 5.8 Sannolikheten att upptäcka avvikelser i ett tidigare skede i Projekt B 

Sannolikheten att upptäcka en avvikelse på de båda projekten var ungefär samma, 53 % 

respektive 55 %. Det summerade resultatet för de båda projekten var 55%. 
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Diagram 5.9  Genomsnittlig sannolikhet för att upptäcka avvikelser i ett tidigare skede för projekten A 

och B. 

 

Studien visar att nära hälften av felen som uppstod under fältstudien hade kunnat upptäckas i 

ett tidigare skede. Detta visar att det inte går att undkomma avvikelser i produktionen men det 

finns stor potential att minska avvikelserna. 

6.3.1 Betydelsen av en tidigt upptäckt avvikelse 

 

Per-Erik Josephson och Bengt Larsson skrev att desto längre tid det tar från att felet uppstår 

till att felet upptäckts och åtgärdas desto mer ökar kostnaderna. Detta beror på att när det sker 

en avvikelse i en aktivitet dras felet med i efterföljande aktiviteter vilket gör det dyrare att 

åtgärda. Där av är det av stort intresse att så tidigt som möjligt upptäcka avvikelsen och 

åtgärda den 
[2]

. Det lättaste och billigaste sättet är att hitta avvikelsen i projekteringen. 

Kostnaden för att revidera en ritning kan kosta så lite som några procent jämfört med att 

avvikelsen går oupptäckt och måste åtgärdas i produktionen 
[2]

. I vår studie kunde ungefär ¼ 

av avvikelserna hänvisas till projektering. 

6.4 Motivation och engagemang 

 

I Josephsons och Larssons studie visas det att ett ökat engagemang ökar chansen att upptäcka 

en avvikelse med 19 % 
[2]

. Det tyder på att många avvikelser hade kunnat upptäckas tidigare 

med ett högre engagemang hos samtliga involverade i projekten.  

Engagemang i detta sammanhang är samlingsnamn för motivation, noggrannhet, 

uppmärksamhet, eftertänksamhet och ärlighet. 

Genom dåligt engagemang och motivation uppmärksammas inte brister eller fel som leder till 

avvikelser. Bristande engagemang kan bero på olika anledningar, men med ökad motivation 

till ett arbete uppstår det ofta engagemang 
[2]

. 
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6.4.1 Teorier om motivation  

 

På 1950-talet formulade psykologen Frederick Herzberg en motivationsteori i boken ”The 

motivation to work” som bygger på två teorier om hygien- och motivationsfaktorer. I 

hygienfaktorer räknar Herzberg in lön, arbetsledning, fysisk miljö och personalpolitik. 

Hygienfaktorerna skapar inte motivation utan reducerar enbart missnöje. I teorin 

motivationsfaktorer listar Herzberg faktorer som ansvar, erkännande och 

utvecklingsmöjligheter. Dessa ska leda till ökad motivation och tillfredsställelse, men tar inte 

bort missnöje som hygienfaktorerna gör.  Exempel på olika faktorer som Frederick Herzberg 

klassar i de olika kategorierna följer nedan 
[10]

. 

Typiska hygienfaktorer 
 

 Arbetsvillkor 

 Kvalitet i arbetsledningen 

 Lön 

 Status 

 Säkerhet 

 Jobb 

 Företagets riktlinjer och administration 

 Mellanmänskliga relationer 

 

Typiska Motivationsfaktorer 

 
 Prestation 

 Erkännande utifrån prestation 

 Ansvar för uppgift 

 Intressant jobb 

 Befordran till uppgifter på en högre nivå 

 Tillväxt 

 

I rapporten ”Motivation i arbetslivet” skrev Malin Jensen och Susanne Lindahl att ”För att 

skapa motivation hos individen bör man enligt Hertzberg koncentrera sig på 

motivationsfaktorerna” 
[11]

. Skapas goda arbetsförhållanden kan det bidra till att vantrivsel 

inte uppstår. Inom forskningslitteraturen talas det ofta om två olika sorters motivation: inre 

och yttre motivation. Yttre motivation utgörs av konkreta faktorer i form av belöningar och 

bestraffningar. De positiva yttre motivationsfaktorerna brukar normalt gälla sådant som 

provision, lön och befordran medan de negativa kan bestå av rädsla för avsked eller brist på 

befordran 
[13]

.Inre motivation är i högre grad förankrad i individen och handlar om hur 

personen trivs med sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Till nyckelfaktorerna hör till exempel 

utveckling, erkännande, relationer, ansvar och uppmärksamhet. Som ledare finns det således 
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två huvudsakliga sätt att motivera sina medarbetare. Antingen genom monetära belöningar 

och olika typer av förmåner eller genom att se till att den anställde tycker om sitt arbete och 

trivs med sina arbetsuppgifter 
[13]

. 

 

6.5 Stress 

 

Ali Douglahs skriver i sitt examensarbete ”Stress på byggbranschen -Orsaker till stress i 

byggbranschen samt förslag på åtgärder” att stress uppstår på grund av korta byggtider, dålig 

planering, kunskapsbrist och organisation - och ledarskaps kompetens. Ändringar i 

bygghandlingarna, dålig eller otillräcklig planering, dålig samordning och brist i 

personalstyrkan är några faktorer som kan leda till tidspress. Följderna av tidspressen kan 

också innebära till exempel att maskiner och utrustning inte finns på plats vid rätt tillfälle, 

olika arbetsmoment krockar med varandra och inte rätt arbetsmetod används. Stress hos 

yrkesarbetarna kan leda till att egenkontrollen av det genomförda arbetet blir lidande. Det kan 

leda till att fel som normalt skulle upptäckts förblir oupptäckt. Arbetsledningen har många 

bollar i luften och vid stress kan arbetsberedningen bli bristfällig där en arbetsaktivitet inte 

blir tillräckligt planerad. Kravet ifrån byggherren på en så tidig avkastning som möjligt på sin 

investering innebär att en kort byggtid blir ett konkurrensmedel.
[14] 
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6.6 Feleliminering  

 I den här delen handlar om vetenskapliga teorier kring om feleliminering. 

 

6.6.1 Tre strategier 

 

Per-Erik Josephson och Yngve Hammarlund tar upp i sin avhandling 
[3] 

tre strategier för att 

reducera felkostnader.  

Eliminera felens orsak: syftet med strategin är att aktivt arbeta för att förhindra fel. Genom 

att arbeta för att höja individens motivation kan många fel förhindras. 

Förhindra upprepning av felen: genom att återföra erfarenhet från uppkomna fel i ett 

projekt till framtida projekt, kan det minska risken för att liknande fel uppkommer igen. 

Begränsa felens konsekvenser: en tidig upptäckt av en avvikelse kan leda till att 

konsekvenserna blir mindre. Detta kan göras genom effektiva kontroller.   

 

6.7 Åtgärda avvikelser i ett tidigt stadie 

 

Det är lättaste och billigaste att hitta avvikelsen i projekteringen. Kostnaden för att revidera en 

ritning kan kosta så lite som några procent jämfört med att avvikelsen går oupptäckt och 

måste åtgärdas i produktionen.  

Engagemang i detta sammanhang är ett samlingsnamn för motivation, noggrannhet, 

uppmärksamhet, eftertänksamhet och ärlighet 
[2]

.  

 

I vår studie kunde ungefär ¼ av avvikelserna hänvisas till projektering.  
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6.8 Förbättringsåtgärder 

Detta kapitel handlar om förslag på förbättringar.  

Dessa förslag på förbättringar har vi tagit fram utifrån en diskussion av avvikelserna från 

fältstudien, samtal med personalen på samarbetsföretaget och från den litteratur som vi har 

använt oss av i rapporten. 

 Involvera brukaren i projekteringsstadiet för att undvika onödiga problem uppstår i 

produktionen. Genom att anordna ett möte under projekteringsstadiet bestående av 

beställaren, konsulten och brukaren skulle man kunna utbyta kunskap till projektet och 

undvika att onödiga problem uppstår i produktionen. 

 

 Förbättrad kommunikation mellan arbetsledning och yrkesarbetare. Både egna 

arbetare och underentreprenörer bör fråga arbetsledningen när det uppstår oklarheter 

samt att arbetsledningen borde försäkra sig om att arbetarna har uppfattat uppgiften. 

 

 Bättre uppföljning av reviderade ritningar och beställningar. 

 

 På mindre projekt kan företaget använda en lagbas som är en yrkesarbetare som är mer 

involverad i möten och planering. Lagbasen ska kunna fatta mindre beslut när det inte 

finns någon arbetsledning på plats. 

 

 Öka motivationen och engagemanget hos arbetarna genom att låta dem ta mer ansvar 

och få dem känna samhörighet med företaget. 

 

 Ge tid till samtliga som är inblandade i ett projekt att reflektera över sin arbetsinsats 

under arbetets gång. 

 

 Återföra erfarenhet från projekten till samtliga som är inblandade i planeringen som 

kan användas till framtida projekt. 
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6.8.1 Förslag på förbättringar från företagets personal 

 

Förslag från anställda på de två projekten:  

 Försöka hålla samma grupp och personer på samma projekt: 

 

Yrkesarbetarna upplevde att de ibland flyttades emellan olika projekt. De tyckte att det 

vore bättre att samma arbetslag arbetade tillsammans från projekt till projekt. Ett 

sammansvetsat arbetslag fungerar bättre tillsammans än ett arbetslag där när någon av 

yrkesarbetarna flyttas ifrån gruppen eller ersätts med en ny person. Det skulle enligt 

yrkesarbetarna leda till att arbetsledningen inte behöver styra yrkesarbetarna i samma 

utsträckning. Ibland kunde förflyttning av arbetskraft tillfälligt skickas emellan två 

projekt beroende på behov men det är viktigt att förflyttad arbetskraft återförenas till 

den ursprungliga gruppen. 

  

 Förslag om en ”styrande yrkesarbetare”: 

 

Detta gällde på mindre projekt där behovet av en styrande arbetsledning på plats var 

mindre. Bakgrunden till förslaget var att det ska finnas en yrkesarbetare som har fått 

mer ansvar och hade större insyn i projektet. Genom samordning med arbetsledning 

skulle personen ha sådan kunskap att han kunde styra produktionen och ta mindre 

beslut. Yrkesarbetaren skulle kunna framföra arbetslagets idéer och i samråd med 

arbetsledaren nå fram till bästa metod för kommande aktiviteter. 
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7 Slutsats 
 

”Projektering” och ”Planering” stod för hälften av alla avvikelser under fältstudien. 

Kostnaden för att åtgärda ett fel i projekteringsstadiet, kan vara avsevärt lägre än i 

produktionen. Enligt vår undersökning hade 55 % av de uppkomna avvikelserna kunnat 

upptäckas tidigare. Med ett större engagemang hos företagets anställda hade flera av dessa 

upptäckts innan de uppkom. Detta visar att det finns möjligheter för företaget att minska 

tidskrävande och kostsamma fel. Ett ökat engagemanget hos de anställda och med en förbättra 

kommunikationen mellan de inblandade kunde många avvikelser förhindrats.  Stress kan ha 

bidragit till att så många avvikelser uppstod. Projekt A förkortades produktionstiden vilket 

ledde till att mer arbete skulle utföras på mindre tid än planerat. Under stress kan kontroller, 

planering och utförande bli lidande eftersom arbetet inte får den tid det egentligen bör ha. 

Mycket stress kan leda till att engagemanget sjunker och då påverkas även motivationen. 

Vi valde att genomföra vår fältstudie under två veckor, vilket gör att enbart några av alla de 

problem som uppstått under produktionen har dokumenterats. När resultatet tolkas ska detta 

beaktas. Vi har inte haft någon utbildning i hur fel ska upptäckas eller dokumenteras. Detta 

bidrog till att vi antagligen inte kunnat upptäcka alla avvikelser som skedde under fältstudien. 

 

Varje projekt är unikt och det går därför inte att dra några generella slutsatser utifrån vår 

fältstudie. De punkter vi lämnat som förslag på åtgärder eller förbättringar är endast ämnade 

för de avvikelser vi noterat under fältstudien. Förslagen baseras även på vad vi upplevt under 

fältstudien och hur vi har klassificerat avvikelserna. De böcker vi använt som huvudlitteratur 

är utgivna vid 2005,2002, 2001, 1990 och 1989. Materialet vi har använt oss ur dessa 

litteraturer kan vara inaktuellt. 
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9 Bilaga 
 

Under fältstudien har vi valt att använda oss av en blankett för att redovisa avvikelserna. Vi 

har valt att döpa den till avvikelseblankett och nedan är ett exempel på hur en 

avvikelseblankett ser ut och hur det kan vara ifylld. 

 

Avvikelseblankett  
 

Datum och tid 

20.02.2012 kl. 11.30 

Vad är det för aktivitet 

Utsättning av kantsten i rondell.  

Vad är det för avvikelse 

Mätteknikern kan inte göra utsättningar eftersom han inte har fått ritningarna i rätt format. 

Handlingarna ska föras in i instrumentet så det går att utföra mätningar.  

Bakgrund till avvikelse 

Mätteknikern har fått ritningar av platschefen i fel format. Platschefen har i sin tur fått 

ritningarna av projektören. Platschefen har vid flertalet gånger mailat projektören om att 

han ska skicka ritningarna i rätt format men projektören har av någon anledning inte gjort 

det. 

Vad för åtgärd för avvikelsen 

Efter flera telefonsamtal fick mätteknikern till slut rätt ritningarna skickade till sig av 

projektören. 

Beräknad tid och resurser för åtgärd 

Det tog uppskattningsvis tre timmar innan mätteknikern fick ritningarna. 

Grad av åtgärd (delvis, full eller icke åtgärdad) 

Fullt åtgärdat 

Övrigt – 

  


