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Abstract 

STANDARDIZED PRODUCTION METHODS 
A suitable tool to increase production efficiency? 

Martin Oskarsson 

 

 
This thesis aims to contribute to increase Skanska Sweden's 
profitability on their construction sites by reducing the occurring 
waste. The thesis will examine if utilization of an already existing 
tool on Skanska Sweden’s intranet ”Standardiserade produktionsmetoder” 
[SPM] would help. SPM is described as a work preparation on a building 
component documented in a way so that people outside of the project can 
understand how the component was built and what resources were used 
during the process. SPM see no use today as there is a great lack of 
basic information available as well as a lacking knowledge that the 
tool exists at all. The foundation for a great asset exist, but in its 
present state it is barley to use. 

 

The current situation within the company as well as SPM’s present state 
and its potential has been determined with seven qualitative interviews 
performed on individuals with various roles. All of the informants 
shared the opinion that there’s room for improvement within the 
organization with experience feedback, they all also agreed that SPM 
have the potential to become a great way to share experiences between 
different projects. The conclusions in this report determine that SPM 
in an improved state could be a valuable asset to enable a more 
efficient production, entailed with other positive contributions to the 
construction sites and their coworkers. But there is a challenge ahead 
to get there, SPM relies on the contribution from active projects 
within Skanska. The company needs to found a commitment to that cause. 
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SAMMANFATTNING 

Arbetets syfte är att effektivisera Skanskas arbetssätt inom produktion. 

Arbetet fokuserar på hur projekt kan minska slöseriet på sina 

byggarbetsplatser genom att använda sig utav ett redan befintligt verktyg 

inom Skanska, tillgängligt på deras intranät som heter Standardiserade 

produktionsmetoder [SPM]. SPM är en portal där arbetsberedningar samlas 

med målet att de skall vara dokumenterade på ett sätt så att personer utanför 

projektet kan använda sig utav dem som hjälp. SPMs princip är 

erfarenhetsåterföring från enskilda projekt till företaget i stort, med hjälp av 

arbetsberedningar. Arbetsberedningar är en viktig del av förberedelserna 

inför ett arbete, en väl utförd arbetsberedning ger förutsättningar för en 

effektiv produktion med rätt utförande, material och verktyg. En 

arbetsberedning reducerar sannolikheten för misstag och att saker glöms 

bort. I dagsläget används inte SPM inom företaget. Antalet 

arbetsberedningar som finns tillgängliga är av ett begränsat antal och av 

nischad karaktär. Utöver detta är vetskapen om att verktyget existerar, inte 

allmän kunskap inom företaget. Grunden för ett användbart verktyg som 

skulle kunna effektivisera Skanskas produktion finns, men i dagens 

tappning är SPM knappt till någon nytta över huvud taget. 

 
Rapporten berör i huvudsak tre ämnen, arbetsberedningar, 

erfarenhetsåterföring och SPM. SPM är det centrala ämnet, men eftersom 

arbetsberedningar och erfarenhetsåterföring är hörnpelarna för verktyget så 

lägger arbetet en stor vikt på dessa delar också för att en god förståelse ska 

ligga till grund för arbetet. Under arbetet har en litteraturstudie samt 

kvalitativa intervjuer utförts. Den nuvarande situationen inom företaget, 

SPMs rådande tillstånd och dess potential har undersökts med intervjuerna. 

Alla informanter delade uppfattningen att det finns ett stort utrymme för 

förbättring inom organisationen när det kommer till erfarenhetsåterföring. 

Något alla informanter var eniga om att SPM skulle kunna vara lösningen 
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på när det kommer till erfarenheter kring hur företaget ska bygga. Slutsatsen 

av arbetet är att SPM i ett förbättrat skick skulle vara en stor tillgång till 

Skanska, en god planering, innehållande lämpligt utförande och 

tillgodosedda förutsättningar är grunden till ett effektivt utförande, något 

SPM skulle kunna tillgodose. Men för att nå dit står Skanska inför en 

utmaning. Portalen bygger på bidrag från projekt men eftersom det inte finns 

någonting av nytta på portalen så används den inte. Ett dödläge har uppstått 

vilket kräver handlingskraft från högre positioner inom företaget om en 

förändring ska ske. 

 
Nyckelord: Arbetsberedningar, Erfarenhetsåterföring, Förbättringsarbete, 

Slöseri, Standardiserade produktionsmetoder. 
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FÖRKLARINGAR 

AMA Allmän material och arbetsbeskrivning, ett referensverk 

med texter som beskriver krav på material, utförande och 

färdigt resultat för vanliga arbeten i byggproduktionen. 

Texterna är ordnade efter BSAB-systemet. 

 
Arbetsledare [AL] Beteckningen på en tjänsteman närmast produktionen på 

Skanska, med arbetsuppgift att leda egen personal och 

underentreprenörer i produktionen. 

 
Bas-U Byggarbetsmiljösamordnare under utförandet. 

Samordnar olika entreprenörers arbeten under 

byggskedet så att entreprenörerna inte skapar risker för 

varandra. Ansvarar för projektets arbetsmiljö. 

 
Bas-P Byggarbetsmiljösamordnare i tidiga skeden, planering 

och projektering. En person som har ansvaret att 

samordna de olika projektörerna för att motverka att 

deras lösningar skapar risker och olycksfall under 

produktionen eller för brukaren i den färdiga produkten. 

 
BSAB-systemet En  gemensam  struktur för  information  i byggsektorn. 

Systemet består av en serie siffror och bokstäver som 

föreställer olika typer av byggdelar och 

produktionsresultat. 

 
Egenkontroll En kontroll för att säkerställa att det egna utförda arbetet 

följer beställarkrav, lagar och bestämmelser. 
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Produktionschef [PC] Den högst uppsatta tjänstemannen ute på ett specifikt 

projekt, har det övergripande ansvaret ute i produktion. 

 

Projektchef [PrC] Tjänstemannen över produktionschefen i hierarkin, 

ansvarar vanligtvis för flera projekt genom samtliga 

projektfaser. 

 
Skyddsombud [SO] En yrkesarbetare utsedd av fackföreningen att företräda 

alla anställda i arbetsmiljöfrågor. 

 
 

SPM Standardiserade produktionsmetoder, en sida på 

Skanskas intranät som samlar arbetsberedningar på 

standardbyggdelar dokumenterade på ett sätt så att 

personer utanför projektet kan förstå hur det blev byggt 

och vilka resurser som gick åt för att göra det. 

 
Yrkesarbetare [YA] En hantverkare, inom Skanska en trä- eller 

betongarbetare. 
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1 INTRODUKTION 

I det första kapitlet av rapporten presenteras en inledning och bakgrundsbeskrivning 

till arbetet. Även arbetets syfte, mål och avgränsningar tas upp för att läsaren ska få 

en bra bild av arbetets innehåll. 

1.1 Inledning och bakgrundsbeskrivning 

Examensarbetet grundar sig i idéer och synpunkter som har växt fram hos 

författaren under ett år som yrkesverksam inom Skanskas organisation. 

Enligt författarens mening tar Skanska, ett företag med 38000 anställda varav 

9300 i Sverige (Skanska 2018) inte fördel av sin storlek på ett bra sätt. Att 

misstag upprepas från bygge till bygge på grund utav bristande erfaren- 

hetsåterföring och informationsdelgivning mellan Skanskas produktions- 

enheter upplevdes inte som en omöjlighet av författaren och har under 

arbetets gång bekräftats av flertalet intervjuer. Det medför ökade kostnader 

för projekten och i slutändan ett högre pris för slutkunden. Att råda bot på 

dessa problem skulle innebära en möjlighet att öka företagets egen vinst och 

även ge utrymme för en lägre prissättning till kunden. Vilket skulle stärka 

Skanskas konkurrensmässiga slagkraft. 

 
Med det här arbetet kommer rådande arbetsmetodik inom Skanska 

undersökas tillsammans med utveckling av förslag och utvärdering kring ett 

system för informationsdelgivning och erfarenhetsåterföring som finns inom 

företaget – Standardiserade produktionsmetoder [SPM]. Rapporten 

kommer förutom sitt fokus på erfarenhetsåterföring lägga vikt på slöseri och 

hur en fungerande form av erfarenhetsåterföring, begränsat i denna rapport 

till Standardiserade produktionsmetoder, skulle kunna vara ett verktyg för 

att minimera felaktig förbrukning av resurser. 

 
Standardiserade Produktionsmetoder är en portal på Skanskas intranät där 

arbetsberedningar för återkommande moment finns tillgängliga. På 

intranätet beskriver Skanska (2017) SPM som ”En arbetsberedning på en 
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standardbyggdel dokumenterad på ett sätt så att personer utanför projektet kan förstå 

hur det blev byggt och vilka resurser som gick åt för att göra det.” 

Tyvärr finns det väldigt lite information av värde tillgängligt på portalen, det 

är enligt författaren uppenbart att lite, om några resurser över huvud taget 

läggs på att utveckla den. Vilket är synd, då grunden anses finnas för ett 

fungerande system. 

 
Utförliga arbetsberedningar bidrar till att eliminera osäkerheter, identifiera 

många risker och erbjuda effektiva/bättre arbetsmetoder (Skanska 2018). Att 

ha ett system tillgängligt för att samla arbetsberedningar för alla 

återkommande moment och aktivt jobba med erfarenhetsåterföring till dessa 

skulle enligt författarens egna åsikt ge Skanska ett värdefullt verktyg för 

produktionseffektivisering. 

1.2 Syfte 

Examensarbetets syfte är att effektivisera Skanskas arbetssätt inom 

produktion. 

1.3 Frågeställning 

 Hur fungerar erfarenhetsåterföringen på Skanska i nuläget? 

 Vad besitter Standardiserade produktionsmetoder för potential och 

är det ett lämpligt verktyg för erfarenhetsåterföring? 

 Vad krävs för att Standardiserade produktionsmetoder ska användas 

och vara en tillgång för Skanska? 

1.4 Mål 

Målet med examensarbetet är att det ska mynna ut i rekommendationer 

kring hur Skanskas arbetssätt inom produktion kan effektiviseras. 
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1.5 Avgränsning 

Arbetet utförs i samarbete med Skanska Sverige AB, region Hus Norr, 

distrikt Uppsala Bostad. Arbetets omfång har därav begränsats till att 

behandla anställda på Skanska, verksamma i distriktet. Intervjuer kommer 

på grund av detta enbart utföras med personal verksamma inom 

bostadsbyggnad. Därav kommer rekommendationer som rapporten 

resulterar i att i synnerhet utformas för denna typ av verksamhet. 
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2 BAKGRUND 

I rapportens tredje kapitel tas fakta och bakgrund upp om Skanska i stort och det 

distrikt som författaren skriver arbetet i samarbete med. Kapitlet går även in på vad 

en arbetsberedning är, när det bör upprättas en arbetsberedning och vad 

standardiserade produktionsmetoder är för något. 

2.1 Skanskas historia 

Skanska grundades år 1887 under namnet Aktiebolaget Skånska 

Cementgjuteriet, vilket skulle leva kvar till 1984 då företaget ändrade sitt 

officiella namn till det redan internationellt använda Skanska. Under de 

första decennierna fokuserade företaget på att tillverka betongprodukter, till 

exempel änglar av betong till Svenska kyrkor. Detta gjorde Skånska 

Cementgjuteriet med stor framgång. Skanska byggde den första bron med 

hjälp av cement i Sverige och betonggrunderna till Kungliga Operan, 

Centralposthuset och Rosenbad. Under 1900-talet spelade Skanska en stor 

roll i utbyggnaden av Sveriges infrastruktur, där företaget byggde vägar och 

kraftanläggningar men också kontor och bostäder. Bland annat har Skanska 

byggt Arlanda flygplats, Öresundsbron och Ölandsbron. Under eran för 

miljonprogrammen, åren 1965 till 1974, var Skanska ett av de ledande 

bolagen och producerade omkring 10000 bostäder per år. 

Skanska etablerade sin första internationella verksamhet redan 1897, detta i 

Storbritannien där betongrör producerades för att dra telefonledningar 

genom. I mitten av 50-talet och åren där efter tog Skanska ett ordentligt kliv 

in i den internationella marknaden då företaget gick in i kontinenterna 

Sydamerika, Afrika och Asien. Där byggdes kraftverk, vägar, skolor och 

sjukhus i utvecklingsländer. 1971 tog Skanska sitt första steg in i den 

amerikanska marknaden, den marknaden som idag är Skanskas största. De 

första projekten Skanska utförde i USA var tunnelbanesystem i New York 

och Washington DC. Sedan början av 2000-talet har Skanskas fokus skiftat 

till lönsamhet snarare än tillväxt och verksamheten har koncentrerats till 
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utvalda marknader inom Europa och Amerika (Skanska 2016a; Skanska 

2017a). 

2.1.1 Skanska Sverige AB 

Skanska Sverige AB är ett dotterbolag till Skanska AB, bolagets 

organisationsschema redovisas i figur 2.1. Under 2018 hade Skanska AB 38 

000 anställda och omsatte 170 miljarder kronor, av dessa 38 000 var 9 300 

personer anställda inom Skanska Sverige AB och 39 miljarder kronor av 

omsättningen omsattes av dotterbolaget. 

 
 
 

 

 

Figur 2.1 Organisationsschema Skanska Sverige (OneSkanska 2019) 

 
 

 
Distriktet Uppsala bostad som arbetet skrivs i samarbete med är en del av 

region Hus Norr och har totalt cirka 60 anställda sett till alla positioner från 

yrkesarbetare till distriktschef, där supportfunktioner samt projektering, 
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inköp och kalkyl delas med Uppsalas kommersiella distrikt. Distriktet har en 

omsättning på cirka 350 miljoner kronor per år1 

2.2 Skanskas arbetsmetoder 

2.2.1 Skanskas verksamhetssystem 

Skanskas intranät OneSkanska lanserades 2010 och ersatte då trettio lokala 

intranät inom koncernen med varierande strukturer och på skiftande 

plattformar. Namnet OneSkanska anspelar på hopslagningen, att 

sammankoppla medarbetarna, gynna samarbetet mellan olika enheter inom 

Skanska och stärka känslan av ett kollektiv. 2012 blev intranätet utsett till ett 

av de tio bästa intranäten i världen av Nielsen Norman Group med 

motiveringen att företaget har gått från trettio intranät till ett, som möter 

behoven av alla affärsområden och områden. Informationen är tillgänglig för 

alla och stödjer företagets kultur som bygger på transparens (Skanska 2012). 

 
På intranätet finns det tillgång till framförallt två avdelningar som kommer 

till användning i den operativa verksamheten, Vårt sätt att arbeta [VSAA] 

och Vårt sätt att bygga [VSAB]. 

VSAA är Skanska Sveriges ledningssystem. Det innehåller företagets 

beslutande och styrande arbetssätt som genom erfarenhet leder till nöjda 

kunder, nöjda och engagerade medarbetare samt en förutsägbar och effektiv 

verksamhet med ökad lönsamhet. Materialet är till stor del utformat som 

mallar och checklistor med fokus på effektivt ledande. Alla medarbetare har 

tillgång till VSAA. VSAA är fristående från OneSkanska och delar inte 

sökmotor, tanken är att hålla ner mängden information i respektive systems 

sökträfflista. Som regel ska alla styrande arbetssätt finnas i VSAA och övrig 

information på OneSkanska. En del styrande arbetssätt som tillexempel 

VSAB finns kvar på OneSkanska men kommer succesivt att flyttas över till 

VSAA. 

 

1 Degeryd, Martin; Projektchef på Skanska, Uppsala. 2019. Personlig kommunikation 14 maj. 
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VSAB är en avdelning av intranätet där fokus ligger på hur företaget konkret 

bygger och producerar i verksamheten, till skillnad på VSAA som beskriver 

hur Skanska styr sina projekt och verksamhet. På VSAB anträffas Tekniska 

Lösningar – information om specifika byggtekniska frågor och 

detaljlösningar. Framförallt ett projekteringsverktyg men där finns också 

information som är nyttig i produktion. Egenutvecklade bostäder – 

bostadsplattform baserad på ”best practice” från Skanska Sveriges 

bostadsproduktion. Plattformen är baserad på standardiserade byggdelar 

och geometriska restriktioner. Det är ett projekteringsverktyg. 

Standardiserade produktionsmetoder – detaljerade arbetsberedningar som 

fungerar som underlag till projektens arbetsberedningsarbete. Ett 

produktionshjälpmedel. Gröna lösningar – lösningar för att bygga 

miljövänligare. Ett projekteringshjälpmedel. Precis som med VSAA så har 

alla medarbetare tillgång till VSAB. 

2.2.2 Arbetsberedningar 

En arbetsberednings syfte är att skapa flyt och samordning i produktionen. 

Detta genom att de som ska utföra arbetsmomentet i förväg går igenom 

momentet och planerar det. En utförlig arbetsberedning ger förutsättningar 

för att momentet ska kunna utföras under rätt omständigheter, med 

minimerad risk för störningar, ökade kostnader och olycksfall. På så sätt är 

det möjligt att få ut största möjliga produktivitet på arbetsplatsen. En tydlig 

plan över momentet med rätt förutsättningar gällande verktyg, material och 

tid ökar också säkerheten (Skanska u.å.). 

 
När Skanska lanserade arbetet med arbetsberedningar, tack vare kraven i 

AFS1999:3 på ”en beskrivning av de särskilda åtgärder som ska vidtas under 

byggskedet för att arbetsmiljön ska kunna uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och 

dessa föreskrifter samt de andra föreskrifter som Arbetarskyddsstyrelsen eller 

Arbetsmiljöverket meddelat med stöd av arbetsmiljöförordningen och som är 

tillämpliga på arbetet” (AFS1999:3) vid förekomst av någon de 13 identifierade 
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arbetsmiljöriskerna, infördes ett mål på att för varje 5 miljoner av 

kontraktssumma skulle en arbetsberedning utföras i projekten. Något som 

mättes i samband med distriktsprognosen. Sedermera har detta fasats ut då 

arbetsberedningar nu har blivit etablerade till den grad att behovet av den 

typen av forcering inte längre är nödvändig2. 

 
Behovet av arbetsberedning för ett moment identifieras i dagsläget under 

projekteringen av ett projekt och kompletteras under projektets framfart 

(Skanska 2018). Om det finns en osäkerhet kring ifall ett moment behöver 

arbetsberedas kan frågorna redovisade i tabell 2.1 ställas. Om svaret är ja på 

någon av frågorna bör momentet arbetsberedas. 

 
 
 

Tabell 2.1 Kontrollfrågor för behovsutredning av arbetsberedning. (OneSkanska 

2018) 

 

 
 

Arbetsberedningar ska genomföras när någon av dessa punkter är 

uppfyllda: 

Arbetsmiljö-och arbete med särskild risk 

 Arbeten där arbetsmiljörisker är identifierade. 

 Förekomst av de 13 identifierade arbetsmiljöriskerna enligt AFS1999:3 
 
 
 

 

2 Degeryd, Martin; Projektchef på Skanska, Uppsala. 2019. Personlig kommunikation 14 maj. 
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1. Arbete med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter 

eller mer. 

2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka 

ned i lös mark. 

3. Arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför 

särskild fara för hälsa och säkerhet eller som enligt 

Arbetarskyddsstyrelsens eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

omfattas av krav på medicinsk kontroll. 

4. Arbete där de som arbetar exponeras för joniserande strålning och för 

vilket kontrollerat område eller skyddat område ska inrättas enligt 

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:3) om 

kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet 

med joniserande strålning. 

5. Arbete i närheten av högspänningsledningar. 

6. Arbete som medför drunkningsrisk. 

7. Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord. 

8. Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning. 

9. Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck. 

10. Arbete vid vilket sprängämnen används. 

11. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga 

byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår. 

12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik. 

13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller 

ämnen. (Arbetsmiljöverket 2014) 

 Hälsorisk, till exempel damm, buller eller ergonomisk påverkan. 

 Arbetsmoment som påverkar andra, i tid och rum, är en risk, till 

exempel arbete ovanför/invid som kräver avspärrning, där något 

riskerar att falla på någon eller krocka med något. 

 Alla typer av temporära konstruktioner. 

 Säkerhet för tredje man. 
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Produktiviteten 

 Moment som är kritiska för att få en bra framdrift och produktivitet i 

projektet. Till exempel ett arbete som påverkar många andra moment. 

 Långa repetitiva arbetsmoment där förbättring och inarbetning är 

möjlig. 

 Arbetsmoment som kräver samordning med andra arbetsgrupper. 

 Arbetsmoment som måste ske under begränsad tid. 

Tekniska lösningar 

 Arbetsmoment som är tekniskt svåra att genomföra. 

 Oprövade arbetsmoment som antingen delar av, eller hela, 

projektgruppen gör för första gången. 

Logistiklösningar 

 Arbetsmoment som kräver extra fokus på logistik och bra flöde av 

leveranser. 

o Liten yta att ta emot material. 

o Liten yta att förvara material. 

o Speciallösningar för att ta emot leveranser. 

o Lyftoperationer. 

Kvaliteten 

 Arbetsmoment som är dyra att göra om, när de inte görs på rätt sätt 

från början, till exempel: 

o Innerväggar av fel väggtyp, eller där egenkontroll inte kan 

styrka att väggen är brandisolerad. 

o Fall i badrum. 

o Fukt i fasader där olika material möter varandra. Till exempel 

i fönstermontage och vid terrasser. 

Miljöpåverkan 

 Arbetsmoment som är kritiska ur miljösynpunkt, till exempel: 

o Läckage/spill när arbete utförs vid känsliga områden så som 

vattentäkt/vattendrag. (Skanska 2018) 
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2.2.3 En arbetsberednings uppbyggnad 

Skanskas arbetsberedningar utförs i en mallform och påbörjas med generell 

information om avsett projekt, upprättare, datum med mera, och fortsätter 

sedan med följande uppbyggnad av stegen (Skanska 2016b): 

 Startläge 

Momentets förutsättningar listas. Så som tillgänglighet, arbetsområdets 

skick, material, arbetskraft, maskiner, yttre omständigheter och krav enligt 

handlingar. 

 Slutläge 

Förutsättningar för nästkommande aktivitet listas, färdigställda arbeten och 

kvarstående arbeten där arbetsberedda momentet slutar. 

 Metodval 

Tillvägagångssätt, strategi och teknik för att ta sig från startläge till slutläge. 

 Struktur och arbetsgång 

Identifiering av aktivitetens delmoment. Klargör arbetets struktur och 

arbetsgång med utgång i gällande handlingar. Fokus på produktivitet, 

kvalitet, miljö och säkerhet. 

 Kapacitet och störningar 

Delmomenten listas, specifika risker identifieras för varje delmoment 

tillsammans med åtgärder för eliminering av sagd risk samt 

kapacitet/färdigställandepunkt för varje delmoment. Det ska även anges 

ansvarig för varje delmoment och om en egenkontroll ska göras på 

momentet. Redovisas i form av en tabell, se tabell 2.2. 

 
Tabell 2.2 Innehåll för steget kapacitet och störningar. 

 

Delmoment Störningsrisk Åtgärd Kapacitet Egenkontroll Ansvarig 
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 Resurser 

Förtecknar material, verktyg, yrkesarbetare, underentreprenörer, maskiner, 

säkerhetsutrustning med mera som ska användas under momentet 

tillsammans med mängd, leveransdatum, ansvarig och övrigt så som 

utbildningar och kvalitet som krävs. Redovisas i tabellform på samma sätt 

som punkt fem, kapacitet och störningar. Se tabell 2.3. 

 
Tabell 2.3 Innehåll för steget resurser. 

 

Resurser Mängd Övrigt Leveransdatum Ansvarig 

     

 
 Kommunikation 

Säkerställande att all berörd personal har full kännedom om hur aktiviteten 

ska utföras. 

 Signering 

Signering av produktionspersonalen som tagit del av arbetsberedningen. 

 Godkännande 

Godkännande utav arbetsberedningen, görs av produktionschef eller 

motsvarande. 

 Uppföljning 

Utvärdering över om momenten genomfördes som planerat, eventuella 

avvikelser från kalkylerad tid och resurs redovisas med orsak. Även detta i 

tabellform, se tabell 2.4. 

 
Tabell 2.4 Innehåll för steget uppföljning. 

 

 
Delmoment 

 
Avvikelse 

Kalkylerad 

tid och 

resurs 

Verklig tid 

och resurs 

Orsak till 

eventuell 

avvikelse 
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Ett exempel på en arbetsberedning uppförd och använd på ett projekt i 

Uppsala redovisas som bilaga 1. 

2.2.4 Standardiserade Produktionsmetoder 

Standardiserade produktionsmetoder [SPM] är en samling av 

produktionsmetoder i form av arbetsberedningar som återfinns på Skanskas 

intranät OneSkanska. På introduktionssidan förklaras det att Skanska, 

genom att dokumentera och sprida de bästa befintliga och nya lösningarna 

möjliggör för att de effektivaste arbetssätten att vara tillgängliga för alla 

inom företaget (Skanska 2017b). Syftet med portalen beskrivs vara att stärka 

verksamhetsgrenen HUS konkurrenskraft. 

Introduktionen fortsätter med att påvisa att en bra dokumentation innebär 

att det blir lättare för nyanställda att förstå vilka möjligheter som finns 

tillgängliga samt att det ger alla oavsett erfarenhet en möjlighet att trimma 

på det som redan finns istället för att återuppfinna hjulet varje dag. Texten 

avslutas med att poängtera att SPM inte ska ses som en ersättning till en 

vanlig arbetsberedning utan istället som ett komplement och stöd för att göra 

fler och bättre arbetsberedningar. 

Alla medarbetare som har tillgång till portalen kan också skicka in 

Arbetsberedningar till Standardiserade produktionsmetoder, för att bli 

publicerade måste arbetsberedningen genomgå en remisshantering, detta i 

syfte av en kvalitetsförsäkran. 

 
Portalen över standardiserade produktionsmetoder är sorterad enligt 

följande system: 

 
BSAB83-byggdelskod/AMA11-produktionsresultat//Titel 

 

Till exempel: 31/ESB.8//Formsättning DOKA-form (Skanska 2017b). Där 

3:an står för Stomme, 1:an för väggar (från byggdelskoden) och ESB.8 för 
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”diverse formar för betonggjutning i hus” från produktionsresultatet i 

AMA11. 

 
När en användare navigerar in på sidan för Standardiserade 

produktionsmetoder möts brukaren först av en meny med BSAB83- 

byggdelskodens övergrupper (se byggdelstabellen, Bilaga 1), som exempel: 

10 – Mark Sammansatta, 20 – Grunder Sammansatta, 30 – Stommar 

Sammansatta och så vidare, se figur 2.2. Navigerar användaren in på en 

specifik grupp av beredningar så redovisas de tillgängliga 

arbetsberedningarna enligt beskrivet system. 

 
 
 

 

 
Figur 2.2 Standardiserade produktionsmetoders användargränssnitt (OneSkanska 

2017) 

 
 

Värt att anmärka är att senaste tillagda SPM publicerades under andra 

kvartalet 2017, detta gjorde den till en tunn skara ytterligare metoder, totalt 

20 stycken.  
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3 METOD 

Följande kapitel redovisar hur informationen som arbetet grundar sig i har 

insamlats. 

3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har utförts för att grunda arbetet i vetenskaplig litteratur 

med fokus på ämnen relaterade till förbättrings-, uppföljnings- och 

effektiviseringsarbete. Med målet att motivera rekommendationer av 

Skanskas arbetsmetoder med fokus på erfarenhetsåterföring i form av 

standardiserade produktionsmetoder. 

 
Litteratursökningen har framförallt utförts med hjälp av Uppsala 

Universitets biliotek men även Google Scholar har använts i viss mån. 

 
För att få fram relevant information kring nuvarande arbetssätt inom 

Skanska så har företagets intranät granskats och information av betydelse 

har studerats. 

3.2 Intervjuer 

Intervjuer har utförts med medarbetare på Skanska verksamma inom 

produktion för att: 

 Undersöka synen på hur erfarenhetsåterföring fungerar i nuläget. 

 Undersöka synen på arbetsberedningars betydelse. 

 Utreda om standardiserade produktionsmetoder i form av 

arbetsberedningar skulle vara ett bra verktyg för 

erfarenhetsåterföring och produktionseffektivisering. 

3.2.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ studie utgår från att verkligheten kan uppfattas på många olika 

sätt, det finns ingen absolut och objektiv sanning. Som forskare går det 

därför inte att  formulera relevanta enkätfrågor som ger tolkningsbar 
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kvantitativ information. Kvalitativa studier omfattar ofta ett litet antal 

personer och går därför inte att generalisera, resultaten speglar 

informanternas åsikter men behöver inte nödvändigtvis vara uppfattningen 

hos den stora massan. 

 
Vid nyttjande av en kvalitativ metod är forskaren själv ett viktigt redskap då 

det gäller att samla in och tolka data som är mer subjektiv än motsvarande 

data från en kvantitativ metod som är lättare att tolka (Hedin 1996). 

 
Syftet med en kvalitativ undersökning är allt som oftast att få en så bred och 

noggrann beskrivning av vad som undersöks som möjligt. Att välja personer 

som är så olika varandra som möjligt är önskvärt för att få en bredd på 

uppfattningarna. Urvalet baseras gärna också på informanternas kunskap 

inom området, önskvärt är även att intervjua personer som har mycket att 

berätta om ämnet (Hedin 1996). De personer som har valts ut som 

informanter i arbetet har systematiskt valts ut för att alla ha erfarenheter 

inom de ämnen som tas upp, men fokus har även lagts på att få en spridning 

på informanternas bakgrund, roll och erfarenhet för att få en så stor bred som 

möjligt på uppfattningarna. 

3.2.2 Semistrukturerad intervju 

Intervjuerna i arbetet har utförts med semistrukturerad intervjumetodik. 

En semistrukturerad intervju utgår från samma förbestämda frågor, dessa 

ställs till alla informanter, i samma följd. Följdfrågor är inte förberedda utan 

baseras på vad informanten berättar (AcademicWork 2018). För att efterleva 

detta förbereddes en intervjuguide med de frågor som är ämnade att ställas. 

 
De förbestämda frågorna till intervjuerna formulerades som öppna frågor, 

istället för exakta, detaljerade frågor. Detta med syfte att få samtalen att blir 

mer naturliga och att informanterna i viss utsträckning själva styr hur 

intervjun utvecklar sig. Syftet med intervjuerna är att få ut informantens 
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egna syn på ämnet, att de ska berätta så mycket som möjligt utan att ledas 

av intervjuaren (Hedin 1996). Ledande frågor undviks då de enligt Häger 

(2007) gör att intervjuns utveckling helt bestäms av intervjuarens hypoteser. 

 
Intervjumallen skickades ut i förhand till de som skulle intervjuas för att 

informanterna skulle kunna reflektera kring och förbereda sina svar. 

Intervjuerna behandlades anonymt för att uppmuntra informanterna till att 

ge ärliga svar. 

3.3 Trovärdighet 

Validitet är ett begrepp som handlar om att säkerställa om forskningen mäter 

det den är avsedd att mäta (Mälardalens Högskola 2014). Samtliga 

informanter har roller inom produktion där de kommer i kontakt med 

rapportens berörda ämnen, vissa i större utsträckning än andra, men i och 

med att informanterna har olika bakgrund och roll gavs i slutändan en 

bredare helhetsbild. 

 
Reliabilitet handlar i sin tur om ifall forskningen har utförts på ett tillförlitligt 

sätt (Mälardalens Högskola 2012). Intervjuerna spelas in, vilket ger en god 

tillförlitlighet då budskapen inte tas ur sitt sammanhang. Intervjumaterial 

skickas ut till informanterna i förväg för att de ska kunna förbereda sig och 

på så sätt svara med mer genomtänkta och begrundade svar. 

 
”Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet – hög validitet förutsätter hög 

reliabilitet” – Mälardalens Högskola (2012) 
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4 LITTERATURSTUDIE 

Följande kapitel redovisar de vetenskapliga teorier som ligger till grund för det 

utförda arbetet. 

4.1 Processer & slöseri 

4.1.1 Olika typer av processer 

Verksamheter delas vanligtvis in i tre processer (Josephson, Saukkoriipi, 

2005). 

 Operativ process 

En operativ process är en aktivitet som tillför direkt värde till kunden. 

Ur ett produktionsperspektiv kan detta till exempel vara att montera 

en gipsskiva. Ur ett verksamhetsperspektiv är den operativa 

processen att bygga ett hus till kunden. Utan denna operativa process 

skulle slutprodukten vara ofullständig. 

 Stödprocess 

En stödjande aktivitet som är mer eller mindre nödvändig för att 

utföra den operativa processen, men som i sig själv inte tillför något 

värde till slutprodukten. Kan till exempel ur ett 

produktionsperspektiv vara att bära fram gipsskivan som ska 

monteras eller att göra en arbetsberedning av montaget. Ur ett 

verksamhetsperspektiv är stödprocesser till exempel HR och IT. 

 Ledningsprocesser 

En process vars syfte är att besluta om organisationens mål och 

strategier, vanliga aktiviteter är att styra, utveckla vision och strategi, 

följa upp, analysera och förbättra verksamheten (Lunds Universitet 

2009). Ur ett produktionsperspektiv är projektledningsprocessen ett 

exempel. Att utveckla ett förslag på effektiviserad produktion är ett 

exempel ur verksamhetsperspektiv. 
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4.1.2 Slöseri 

Womack och Jones (1996) beskriver slöseri som en aktivitet som förbrukar 

resurser men som inte skapar någonting utav värde. 

 
Slöseri finns inom alla ovan nämnda processer. I en operativ process som är 

direkt värdeökande kan det vara möjligt att aktiviteten kan utföras på ett 

effektivare sätt. I stöd och ledningsprocesser kan det finnas rutiner som har 

tillfört värde men som med tidens gång förlorat sitt syfte (Josephson, 

Saukkoriipi, 2005). 

 
Det är inte alltid lätt att avgöra om stöd- och ledningsprocesser som aldrig 

direkt bidrar med värde till en produkt kan klassas som slöseri eller inte. 

Eftersom dessa processer i sig själva inte skapar något värde kan det krasst 

sägas att alla typer av indirekt arbete är slöseri. Det finns dock indirekt arbete 

som är direkt nödvändigt för att operativt arbete ska kunna genomföras, 

vilket har myntat begreppet tvingat slöseri. Sådant arbete som i sin tur saknar 

koppling till det värdeökande arbetet benämns rent slöseri. En grundtanke i 

förbättringsarbete av en verksamhet är att i första hand fokusera på att 

eliminera rent slöseri och i andra hand effektivisera det tvingade slöseriet 

(Josephson, Saukkoriipi, 2005). 

 
Det är minst lika viktigt att förebygga som att eliminera slöseri. Det är även 

viktigt att identifiera magnituden av ett slöseri, visst slöseri påverkar inte 

verksamheten anmärkningsvärt. Vid effektiviseringsarbete är det viktigt att 

gå efter det betydelsefulla slöseriet först (Bicheno, Holweg, Anhede och 

Hillberg 2011). 

4.1.3 Olika typer av slöseri 

Tachii Ohno, grundaren av Toyota Production System som senare blev Lean 

manufacturing i USA identifierade ursprungligen sju typer av slöseri inom 

tillverkning (Bicheno et al. 2011). Dessa är: 
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 Överproduktion 

Att tillverka för mycket, för tidigt eller för säkerhets skull. 

 Väntan 

Att vänta på material, leveranser, verktyg med mera. 

 Onödiga rörelser 

Att gå långa sträckor mellan arbetsplatser, att böja sig, att sträcka sig. 

 Transporter 

Alla transporter är ett slöseri, trots att det är ett slöseri som inte går att 

eliminera helt och hållet. Antalet transporter står i direkt proportion till 

sannolikheten att något ska skadas eller slitas. Dubbel hantering är ett slöseri 

som påverkar både produktivitet och kvalitet. 

 Felaktiga processer 

”Att använda en hammare som nötknäckare”, i allmänhet en avsaknad av 

korrekta metoder, rätt träning och rätt verktyg. 

 Lager 

Större lager än vad som kan hanteras vid arbetsstationen leder till 

dubbelhantering och behov av större ytor. 

 Defekter 

Produkter med fel och brister. Fel kostar pengar både på kort och lång sikt. 

Kostnader som uppstår består utav två delar, dels interna kostnader för 

bland annat skrotning, omarbetning och försening men också externa i form 

utav garanti, reparationer, på-plats-service och potentiellt förlorade kunder. 

Kostnader för felaktigheter har en förmåga att öka med tiden det tar att 

upptäcka felet. Upptäcks tillexempel ett fel under produktionen så är det 

billigare och enklare att åtgärda än om produkten har hunnit överlämnas till 

kund, där även kostnad för goodwill tillkommer. Att undvika defekter har 

blivit ett mycket viktigt tema, inte minst utifrån insikten att värdet från en 

kund som företaget lyckas behålla, ökar med tiden (Bicheno et al. 2011). 
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Utöver Ohnos ursprungliga slöserier har fler slöserier identifierats under 

årens lopp. De som enligt författaren anses relevanta redovisas i stycket 

nedan. 

 
 Outnyttjad kreativitet 

Att inte ta vara på styrkan av alla medarbetares tankar och idéer. (Bicheno et 

al. 2011) 

 Tid 

Arbetstid kan ses som en 2x2 matris med axlarna viktigt och brådskande, se 

figur 4.1. 

 
 
 
 

 Brådskande Icke brådskande 
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ti
g
t 

 

 
Reaktivt 

"brandsläckning" 

 

 
Proaktivt 
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uppträder sig 
vara värda 

att göra 

 

 
Avkoppling 

Slöseri 

Figur 4.1 Stephen Coveys tidsplaneringsmatris (egen illustration, baserad på 

Bicheno et al. 2011) 

 
 

Det flesta personer lägger för mycket tid på arbete i zonen brådskande men 

inte viktig aktivitet. Icke-brådskande, inte viktiga kategorin är okej för 

avkoppling, men är annars ett slöseri. Brådskande och viktigt arbete kan vara 

bra men kan även ge tillstånd som är utom kontroll eller upplevs som 

panikartad brandsläckning. Strävan ska vara att utföra arbete så mycket som 

möjligt i zonen för viktigt men inte brådskande arbete, detta tillåter proaktivt 
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arbete som i sin tur reducerar omfattningen av det brådskande men inte 

viktiga arbetet. (Bicheno et al. 2011) 

 Kunskap 

Att låta kunskap försvinna, den erfarenhet och kunskap som fås under en 

process registreras inte utan glöms bort och försvinner med personal som 

byter jobb till nästa gång processen ska genomgås. (Bicheno et al. 2011) 

 Upprepning 

Att tvingas göra samma jobb flera gånger. (Bicheno et al. 2011) 

 Omarbete 

 Materialspill 

 Arbete utfört i fel ordning 

 För stor arbetsstyrka 

 Överarbete 

(Josephson, Saukkoriipi, 2005). 

I figur 4.2 nedan illustreras några av de slöserier som stycket tar upp. 
 
 
 

 

Figur 4.2 Olika typer av slöserier (Illustration från Lean Forum Bygg) 
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4.1.4 Produktivitet & Effektivitet 

Två viktiga begrepp inom verksamhetsstyrning är effektivitet och 

produktivitet. I dagligt tal är innebörden av begreppen svåra att skilja men 

inom producerande verksamheter är betydelsen viktig att definiera. 

 
Produktivitet handlar om att göra saker rätt, uppgiften ska lösas på bästa 

möjliga sätt. 

 
Effektivitet handlar om att göra rätt sak. Verksamheten måste sträva efter att 

arbetet som utförs är av sådan karaktär att det är sådant som kunden 

uppskattar och uppfattar. 

Ett produktivt företag med dålig effektivitet får ett sämre ekonomiskt utfall 

än ett företag med god effektivitet men dålig produktivitet (Lindvall, 2011). 

 
Lindvall (2011) menar att strävan efter att förbättra företagets effektivitet och 

produktivitet är verksamhetsstyrningens grundregel. Historiskt har mycket 

energi lagts på produktiviteten hos ett företag medan effektivitet först på 

senare dagar har fått större uppmärksamhet. Ekonomi är i grunden läran om 

hushållning med knappa resurser, för att göra ett bra ekonomiskt resultat är 

det av yttersta vikt att resurser företaget förfogar över används på bästa 

möjliga sätt. 

 
Josephson och Saukkoriipi (2005) belyser i sin rapport att reducering av 

slöseri handlar om att frigöra tid och resurser genom att arbeta smartare 

(effektivitet) - inte nödvändigtvis snabbare (produktivitet) – och att förenkla 

processer. 

4.2 PDCA-modellen 

PDCA-modellen är en arbetsmodell som beskriver förbättringsarbete som en 

cykliskt och kontinuerlig process bestående av fyra faser. Modellen 

utvecklades av Walter Shewhart på 1920-talet och har senare förädlats av 
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Edwards Deming till sin nuvarande form (Sörqvist 2004). Idag går modellen 

ofta under namnet Deming-cykeln, trots att Deming själv valde att kalla den 

för Shewhart-cykeln efter den ursprungliga utvecklaren och hans mentor 

(Deming 1986). Modellen som illustreras i figur 4.3 består av de fyra faserna 

plan, do, check och act. 

 
 
 

 

Figur 4.3 Illustration av PDCA-modellen (Egen illustration) 

 
 
 

 Plan (Planera) 

I denna fas tas en plan för genomförandet av processen fram tillsammans 

med identifiering och förebyggande arbete av eventuella hinder och 

störningar som kan uppkomma. Avsikten är att definiera problemet, 

fastställa de viktigaste orsakerna och finna lämpliga åtgärder för att 

eliminera orsakerna (Sörqvist 2004). 

 
Enligt Bicheno et al. (2011) handlar dock inte denna fas enbart om att 

planera vad det är som sak göras, utan även om kommunikation kring 
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vilken omfattning, vilka diskussioner, hur gruppen ska nå enighet 

samt målnedbrytning. 

Bicheno et al. (2011) lägger vikt på betydelsen av en hypotes, försök förutse 

vad som kommer åstadkommas och utvärdera senare huruvida hypotesen 

var korrekt. 

 
 Do (Genomföra) 

I denna fas utförs de planerade genomförandet. Ett enkelt steg om 

gruppen har lagt upp en plan, men ett bra genomförande kräver bra 

handlag i implementering (Bicheno et al. 2011). 

 
 Check (Kontrollera) 

När genomförandet är klart sker en uppföljning av arbetet där gruppen 

studerar huruvida det gav avsett utfall. Detta innebär i praktiken att 

gruppen ofta utför mätningar som sedan analyseras mot planen (Sörqvist 

2004). 

 
Det är i detta steg som inlärning sker, men ofta missar gruppen den 

möjligheten. Fungerar allt som det tänkts? Gick det som planerat? Om inte, 

varför och vilka lärdomar kan dras från det? (Bicheno et al. 2011). 

 
 Act (Agera) 

Om allt fungerar som det ska är det ”bara” att standardisera processen. En 

standard beskriver den metod som i nuläget tycks vara den säkraste och 

effektivaste, men ingenting är skrivet i sten. (Bicheno et al. 2011). 

 
Med grund i hur utfallet av cykeln blev så vidtar gruppen 

eventuella korrigeringar och förbättringar av processen (Sörqvist 

2004). 

 
Bicheno et al. (2011) menar att utan detta steg är hela processen bortkastad. 
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Det är alltså ett viktigt, men allt för ofta bortglömt steg. Se förbättringarsom 

ett sätt att förflytta verksamheten från standardprocedurer till förbättrade 

standardprocedurer. Fundera om förbättringarna kan appliceras någon 

annanstans. Delge förutsättningarna till alla parter som berörs av 

problemet. Avslutningsvis är det dags att identifiera nödvändiga framtida 

förbättringar som förberedelse för nästa cykel. 
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5 RESULTAT AV INTERVJUER 

I detta kapitel sammanställs resultatet från de intervjuer som har utförts under 

arbetets gång. Kapitlet börjar med att redogöra hur den rådande synen på 

arbetsberedningar är inom Skanska, vad arbetsberedningarna har för betydelse och 

vilka problem som förekommer. Därefter redovisas synen på erfarenhetsåterföring 

och hur erfarenhetsåterföringen fungerar inom Skanska idag. Kapitlet avslutas med 

en redogörelse kring standardiserade produktionsmetoder, hur är synen på verktyget 

idag, vad är dess potential och vad krävs för att nå upp till potentialen? 

Uppdelningen av rapportens stycke som täcker intervjuerna delas inte i sig upp efter 

intervjumallens frågor (Bilaga 3) utan istället på det centrala innehåll som 

intervjuerna berörde. 

5.1 Sammanställning av informanter 

Intervjuer har utförts på sju medarbetare, alla aktiva inom olika roller som 

är i direkt kontakt med produktion på Skanska, från yrkesarbetare till 

projektchef, med varierande erfarenhet och bakgrund för att möjliggöra en 

så bred bild som möjligt av undersökningen. Kort information om 

informanterna har sammanställs i tabell 5.1 nedan. 

 
Tabell 5.1 Sammanställning av informanter 

 

Yrkesroll Tid i yrkesroll Branscherfarenhet Bakgrund 

Yrkesarbetare 6 år 6 år Tidigare även 

skyddsombud 

Yrkesarbetare 42 år 42 år  

Lagbas 4 månader 9 år Yrkesarbetare 

Arbetsledare 2 år 2 år Högskoleingenjör 

Arbetsledare 4 år 12 år Yrkesarbetare 

Arbetsledare 12 år 37 år Yrkesarbetare 

Projektchef 3 år 21 år Högskoleingenjör 

& Yrkesarbetare 
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5.2 Arbetsberedningar 

Arbetsberedningar har under årens lopp vuxit fram och blivit ett mycket 

användbart, uppskattat och viktigt verktyg för produktionsplanering. 

Ursprungligen när redskapet lanserades var alla informanter som jobbade 

på den tiden tveksamma till nyttan av en arbetsberedning och de lade lite 

eller ingen energi alls på att utforma dem, det kändes som ett onödigt måste 

utan någon nytta. Men med tidens gång har synen på arbetsberedningar 

genomgått en ständig förbättring, samtliga informanter ser nu 

arbetsberedningar som ett redskap som för med sig väldigt mycket positivt 

till verksamheten. Som läget är idag behöver inte tjänstemännen tjata om 

arbetsberedningar, utan det är något yrkesarbetarna själva vill utföra och 

initiativet kommer ofta från deras håll, säger en informant. 

 
En arbetsberedning är väldigt bra på att ge en överblick, att i förtid tänka till 

hur arbetslaget ska utföra momentet är viktigt. Det finns många minor 

arbetslaget kan identifiera och på så vis undvika redan på ritbordet med hjälp 

av en utförlig arbetsberedning som det läggs ner energi på. Det bidrar även 

till ett mycket bättre flyt i produktionen, alla nödvändigheter har 

tillgodosetts. Produktionen upplevs lugnare och behagligare när momentet 

som utförs har genomgått en arbetsberedning menar en av den intervjuade 

tjänstemännen. Förutsättningarna för yrkesarbetarna är klara och det blir på 

så vis färre diskussioner under momentets gång, vilket medför att tid frigörs 

för att ägna sig åt andra uppgifter. 

 
En delad uppfattning hos alla informanter är att det finns en tidsbesparing i 

att förbereda moment ordentligt innan de utförs. Produktionen tjänar helt 

klart in tiden som läggs ner initialt. En bra arbetsberedning går hand i hand 

med förutsättningarna för ett bra genomförande. 
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Säkerheten är också en viktig aspekt som uppmärksammas i samband med 

arbetsberedningar, att i förhand ha tänkt igenom utförandet och dess risker 

gör en upplyst om eventuella risker och dessa kan motarbetas i förtid med 

hjälp av att ha rätt utrustning tillgänglig och att försiktighetsåtgärder vidtas. 

5.2.1 Framgångsfaktorer för en arbetsberedning 

En nyckel till en bra arbetsberedning är att alla som ska delta har fått 

möjlighet att läsa på om momentet innan, att framförallt arbetsledaren är 

påläst på ritningar och förutsättningar. Men att alla som ska delta får ut 

handlingar i förväg så de har möjlighet att hinna grubbla själva ses av flera 

informanter som en viktig del i en lyckad och effektiv arbetsberedning. 

Engagemanget före och under arbetsberedningar är otroligt viktigt, 

materialet som arbetsberedningen mynnar ut i ska vara genomtänkt och väl 

diskuterat, blir arbetsberedningen bara ett hastverk är den inte mycket mer 

än ett obetydligt papper med signaturer på som inte har någon påverkan på 

den faktiska produktionen. 

 
Att vara ute i god tid med arbetsberedningen är otroligt viktigt, så det går att 

påverka innan momentet drar igång, att möjliggöra revideringar på 

handlingar, få hem verktyg och material som krävs. Annars riskerar det att 

bli stillestånd och ekonomiska konsekvenser även fast arbetsberedningen 

var på god nivå. 

 
Det finns ett mervärde i att utföra arbetsberedningar hävdar en informant, 

vars projekt utför arbetsberedningar på alla moment på projektet där egna 

yrkesarbetare är involverade. Arbetsberedningar bidrar till en inkludering 

på arbetsplatsen där alla får göra sin röst hörd och lägger en grund för en 

”vi-känsla” inom projektet, utförandet är inte något en arbetsledare har 

bestämt sig för utan ett gemensamt beslut som förhoppningsvis alla står 

bakom. ”Man mår och trivs bättre som människa om man är inkluderad och inte 

bara blir tillsagd vad man ska göra”. 



30  

 
 

Att ta hjälp av material från tidigare arbetsberedningar har enligt 

informanter varit till stor hjälp vid arbetsberedningar, det är bra att ha en 

mall att gå efter, det motverkar att detaljer missas under arbetsberedningen. 

På en arbetsberedning anser flera av informanterna att målet är att identifiera 

så mycket som möjligt i förväg. Det är alltid lättare att sålla bort information 

som står än att identifiera saker som inte tänkts på, säger en informant. ”Man är 

bara en människa, det är lätt att glömma saker”. Att ha gamla arbetsberedningar 

att luta sig mot är till stor fördel säger en annan informant. 

 
En av informanterna hade aldrig tidigare tagit hjälp av en gammal 

arbetsberedning vid uppförandet av en ny och uttryckte sig på följande vis: 

”Jag har aldrig gjort det… det låter väldigt osunt nu när jag tänker efter. Det låter 

väldigt bra att ta hjälp av gamla beredningar för att ta hjälp av vad de som utförde 

den hade för tankar. ” 

 
Det får dock inte bli så att arbetsberedningen slaviskt följer en tidigare 

arbetsberedning som ligger till grund, det är viktigt att ha i åtanke att alla 

byggnadsprojekt ser olika ut och förutsättningarna kommer se annorlunda 

ut säger en informant. Det är även viktigt att beakta de som ska utföra 

momentet som arbetsbereds. Alla arbetslag innehar inte samma kunskap, de 

kan vara inkörda på en annan metod och föredrar därför att utföra ett 

moment annorlunda. En god kommunikation mellan arbetsledare och 

yrkesarbetare är en viktig nyckel för bästa resultat. En annan faktor att beakta 

är vilken typ av moment det är som ska utföras ”ett standardmoment som 

fönstermontage varierar inte så mycket, där kan man nästan kopiera ett utförande 

rakt av från en mall. I ett köksmontage som ser olika ut i varje projekt blir det lite mer 

anpassning”. En informant hävdar att gamla arbetsberedningar är värdefulla 

för att ta del av tips och tricks, det må så vara att det inte kommer till nytta 

ändå, men det har bidragit till en bättre helhetsbild och förståelse. Risken att 

någonting faller mellan stolarna reduceras på så vis. 
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5.2.2 Förekommande problem 

Ofta skiljer sig det faktiska utförandet från vad som planerades vid 

beredningen, i olika magnitud. Det förekommer att detaljer förbises, vilket i 

sitt värsta utfall kan innebära ekonomiska bakslag och/eller konsekvenser 

på yrkesarbetarnas arbetsmiljö i form utav onödig exponering, tillbud och 

olyckor. I större moment kan det vara svårt att dra gränsen över hur 

detaljerad en arbetsberedning bör vara upplever flera informanter. En 

informant uttryckte att även om det är så att gruppen består av tio istället för 

två under utförandet av en arbetsberedning så kvarstår problematiken med 

risken att något förbises. 

 
Det är viktigt att alla som ska delta i momenten deltar i arbetsberedningen, 

annars tillkommer det alltid en viss inkörningstid för de personer som 

missade arbetsberedningen eller anslöt till momentet senare. I den bästa av 

världar räcker det att lära upp de som ska delta och gå igenom vad som är 

planerat. Men eftersom dessa personer inte var med på arbetsberedningen 

och fick argumentera för sin sak, kan osämja uppkomma kring metodval och 

utförande framträda. Vid moment som är nya för stora delar av gruppen 

anses det vara viktigare att avsätta tid för en revidering av 

arbetsberedningen om nya personer tillkommer under momentets gång. För 

att främja att alla ska få se arbetsberedningen och ge sin syn på den. 

 
Det råder en kluven syn på hur detaljerad en arbetsberedning bör vara. På 

ena sidan av spektrumet menar informanter att en ideal arbetsberedning går 

ner och reder ut så många detaljer som möjligt medan motsatt sida hävdar 

att en arbetsberedning enbart ska vara en grov plan över vad som ska göras, 

resten löses effektivare löpande under arbetets gång. 

Informanten som förespråkar en grövre, enbart övergripande 

arbetsberedning argumenterar för att det finns en risk att helheten drunknar 

i all information som tillkommer om för mycket fokus spenderas på detaljer. 

Det skulle enbart leda till längre utdragna arbetsberedningar som tar lång 
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tid och inte bidrar med något av värde. En arbetsberedning är viktig men 

tiden måste avvägas noga, ”det missas oavsett alltid detaljer”. 

Där skiljer sig uppfattningen helt och hållet med andra informanter som 

menar att ju mer som förutses och diskuteras under en arbetsberedning desto 

bättre, då tar arbetslaget diskussionerna och kommer till gemensamt beslut 

direkt, istället för att under mindre gynnsamma förhållanden lyfta ämnet 

senare. Att ha alla förutsättningar klara leder till ett bättre flyt när momentet 

väl är igång. Alla är då överens om eller i alla fall medvetna om vad som 

gäller. 

 
En hög detaljeringsnivå ner på till exempel vilket fästelement som ska 

användas tror sig en av informanterna vara mer till nytta för arbetsledaren 

som övervakar arbetet än för de som utför arbetet. På så vis att det 

underlättar arbetsledarens arbetsuppgifter som har med inköp av alla 

material och hjälpmedel att göra. Eftersom det ses som onödigt för 

yrkesarbetare kan de från deras perspektiv ses som slöseri, men i det stora 

hela kan det mycket väl löna sig. 

 
Det får inte bli för mycket arbetsberedningar menar en informant, Skanska 

bör akta sig för att arbetsbereda lättare, mindre moment. Då har inte 

arbetsberedningen någon effekt, det enda den gör är då att ta tid från 

produktion och skapa irritation. 

Det kan ibland kännas svårt att motivera en arbetsberedning under hektiska 

perioder under ett byggskede, där och då känns det som att 

arbetsberedningen inte bidrar med något av nytta. Vilket är synd, då en 

arbetsberedning i slutändan bidrar till en bättre produktion och arbetsmiljö, 

både fysisk och psykiskt, säger en informant. Informanten fortsätter med att 

förklara att det är mycket ”måsten” inom företaget, det finns en risk att det 

blir för mycket av vad som upplevs som bisysslor, mer eller mindre relevanta 

till att stötta den faktiska produktionen, som är den huvudsakliga 

arbetsuppgiften. Konsekvensen av detta blir att det inte finns tid för att hinna 
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med allt. Det måste finnas en måttlighet i åtaganden, för en dräglig 

arbetssituation. 

5.2.3 Uppföljning 

Vid uppföljningar av arbetsberedningar, som (uppskattat av flera 

informanter) på senare tid har börjat förekomma, fås ett kvitto på hur 

momentet i själva verket utfördes. Det är inte alltid så att det blir som det var 

tänkt från början konstaterar många informanter. Nya lösningar kan ha 

uppkommit under tidens gång som har visat sig vara bättre på ett eller annat 

sätt. Att utvärdera vad gruppen har gjort tycker en informant alltid är bra, 

framförallt när ett moment pågår under en lång tid, dels för att det avsätts 

en tid för att diskutera hur arbetet flyter på men också för att något troligtvis 

har ändrats från grundplanen ute i produktion som är bra att få ner på 

papper. 

 
Det är bra att ha uppföljningar för att kunna diskutera huruvida momentet 

har utförts utefter den ursprungliga planen, om det inte är fallet är det bra 

att belysa vad utvecklingen har lett fram till, det kan finnas en möjlighet att 

förutsättningarna har förändrats och det måste beaktas. Nya risker kan ha 

uppkommit som inte är identifierade i den ursprungliga arbetsberedningen. 

Det ses även som ett bra sätt för arbetsledare och yrkesarbetare att få en enad 

bild av vad som händer ute i produktionen och vilka metodval som fungerar 

bäst. Ett vanligt förekommande problem med uppföljningar är tiden, mitt 

under produktionen finns inte alltid tiden för att sätta sig ner och diskutera 

upplevs det. När det senare har lugnat ner sig är det inte säkert att de 

yrkesarbetare som utförde arbetet inte längre finns kvar på projektet. Utan 

de som utförde arbetet blir utvärderingen värdelös. 

 
Det resultat som fås ut av uppföljningarna ses som viktig information, det är 

ett utförande som faktiskt fungerar. Något som kan och bör spridas inom 

organisationen, men som inte görs i nuläget. 
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Det är väldigt viktigt att uppföljning sker på material som har för av avsikt 

att delas, så att inte något som inte stämmer förs vidare. Viktigt att det som 

fungerade bäst förs vidare, inte någonting annat. 

Flera informanter upplever att det är väldigt onödigt att återuppfinna hjulet 

på varje projekt vid momentstart. Något som tyvärr förekommer allt för ofta 

i dagsläget anser flera informanter. 

 
Uppföljningar får inte ske för ofta, det måste få gå tid mellan tillfällena 

annars är sammankomsten bara ett slöseri med tid och resurser, det måste 

finnas något att vinna med att ta tid från produktion till möten. Det gäller att 

hitta en balans, det får inte bli för mycket indirekt arbete och det som utförs 

måste tillföra något ute i produktionen anser en informant. 

 
Ett relativt nytt inslag i Skanskas arbetsberedningar är ett fokus på tider och 

avstämningar. Om momenten tog den tiden som det ursprungligen antogs 

att göra och om inte varför. Att få med denna information kan också vara bra 

menar en informant då det i slutändan kan resultera i en bättre kalkyl om 

informationen tas vidare till kalkylavdelningen. 

Arbetet med tider och avstämningar möjliggör också att identifiera vart 

problemen uppkommer under momentet och dess delmoment. Uppkommer 

stora avvikelser mellan förutspådd tid och faktiskt tid kan det vara så att ett 

delmoment utförs felaktigt. När delmomentet är identifierat är det lättare att 

synliggöra vad det är som skapar felet, och på så vis även lättare att lösa det. 

5.3 Erfarenhetsåterföring 

Samtliga informanter är eniga, det finns en stor förbättringspotential hos 

Skanska när det kommer till erfarenhetsåterföring inom produktion. 

Erfarenhetsåterföringen är dålig på ett så lågt plan som distriktsnivå, tänk 

dig då hur det fungerar på regionnivå eller för Skanska Sverige i sin helhet 

uttrycker en informant. Många problem som förekommer är sådana som har 

uppstått tidigare och är alltså sådana som i stor grad skulle ha kunnat 
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undvikas med erforderlig erfarenhetsåterföring. Ett område som Skanska 

generellt måste bli bättre på för sitt eget bästa, anser en informant. 

 
En informant uttrycker att erfarenhetsåterföring har varit på tapeten i över 

20 år hos företaget, men ytterst lite av substans händer i informantens 

mening. Vilket upplevs som underligt då en fungerande 

erfarenhetsåterföring ses som en nyckel till en effektivare produktion. 

 
Flera informanter upplever det som att när ett projekt är på väg att ta slut så 

vill företaget bara stänga det och gå vidare, vi måste bli mycket bättre på att 

ta vara på information från projekt tycker en informant. Flera informanter 

ställer sig frågande till varför inte lärdomar tas från föregående projekt i 

större utsträckning. Oftast upplevs det som det enda sättet som erfarenheter 

förs vidare från ett projekt till ett annat är genom personer som kommer till 

ett nytt projekt från ett gammalt och har informationen med sig i sitt egna 

huvud. 

 
Flera informanter är eniga om att det borde samlas mer kunskap digitalt, om 

varje byggarbetsplats skulle dokumentera vad projektet har gjort, vilka 

problem som har uppkommit, hur projektet har tacklat dessa problem och 

vad som har gjorts annorlunda, så att det senare går komma åt informationen 

och nyttja den skulle det vara till stor hjälp. Det förekommer även att moment 

som har utförts tidigare men som det har gått en tid sedan de utfördes, delvis 

har fallit i glömska. Att då ha tillgång till gammalt material för att förnya 

minnet är väldigt värdefullt, utvecklar en informant. 

5.3.1 Erfarenhetsåterföring mellan stegen i byggprocessen. 

Det anses viktigt att erfarenheter från produktionen når hela vägen till 

projektörer och kalkylatorer, många av felen tros grunda sig i okunskap. De 

mesta av förberedelserna inför ett moment är gjorda av personer som varken 
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kommer utföra jobbet eller någonsin har gjort det, det är inte konstigt att det 

förekommer problem då menar en informant. Ett viktigt steg för bra 

erfarenhetsåterföring är att låta yrkesarbetare vara med och säga sitt, ofta vet 

de bäst, det är dem som spenderar störst del av sin tid med momenten och 

alltid i första hand. Att hitta ett sätt för att få yrkesarbetares kunskap hela 

vägen till projektörer hade varit till stor fördel, väl ute i produktion. 

 
En annan informant är inne på samma spår och uttrycker att hen tycker att 

erfarenheter från produktionen skulle nå fram till projektörer och till de som 

sitter med upphandlingar på ett bättre sätt så att fler beslut har en grund i 

erfarenheter från produktion. Byggmetoder borde motiveras i större skala. 

 
En av informanterna ställer sig frågande till ifall personal från produktionen 

för erfarenhetsåterföring med de som sitter på kalkylavdelningen. ”Vi i 

produktion som ser vart pengarna tar vägen borde dela med oss av den 

informationen, den borde vara värdefull.” Då går det att undersöka vad det är 

som inte stämmer mellan verklighet och kalkyl och vad det finns att lära från 

det. 

 
En delad åsikt hos flera informanter är att det saknas en helhet i företaget. 

Projekt för projekt, yrkesgrupp för yrkesgrupp. ”Vi sitter på mycket kunskap 

som är till hjälp för andra, men vi delar inte med oss utav den.” Det borde 

förekomma tillfällen då vi delar med oss utav erfarenheter anser en 

informant, som exempel när ett projekt är slut eller till och med när ett större 

moment i ett projekt är avslutat, så att kunskapen är färsk när 

erfarenhetsåterföringen genomförs. Alla från projektchef, produktionschef, 

arbetsledare och yrkesarbetare borde delta för att få en bred bild. Ett annat 

bra tillfälle är att samla ett projekt som är mitt i ett moment, med 

representanter från ett annat projekt som är i planeringsfasen för det 

momentet, mycket värdefull kunskap skulle kunna föras vidare i ett sådant 

forum. 
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5.4 Standardiserade produktionsmetoder 

Ingen av de intervjuade informanterna hade före intervjun använt sig av 

Skanskas Standardiserade produktionsmetoder [SPM], och enbart två hade 

hört talas om portalen. 

Standardiserade produktionsmetoder ses av informanterna i stort som en bra 

grund för att samla information och sprida kunskap inom företaget, men 

sidan i det skick som den är i idag anses vara riktigt dålig, i stort sett 

oanvändbar då det saknas väldigt mycket grundläggande material. 

5.4.1 Potentialen med Standardiserade produktionsmetoder 

Det finns mycket kompetens i regionen, för att inte tala om Skanska i stort. 

Den borde det tas vara på, på ett mycket bättre sätt. 

En informant har flera gånger fått frågan från yrkesarbetare om inte Skanska 

har en kunskapsbank där det går att se hur projekt har gjort tidigare, när 

problem uppkommer som måste lösas. Frågan ”Är det inga som gjort det här 

tidigare på Skanska?” har blivit ställd flertalet gånger. Med största 

sannolikhet är det någon som har gjort det med tanke på företagets storlek, 

men som inte har förts vidare. Det finns väldigt mycket kunskap och 

erfarenhet om byggande inom företaget. 

 
SPM ses som ett bra stöd att ha vid planering, ett bra verktyg för oerfarna 

arbetsledare och även lärlingar för att läsa in sig på moment och dess 

delmoment i förväg. Det skulle skapa en bra förståelse över hur momenten 

utförs innan de nödvändigtvis har påbörjats på bygget. Det ses som ett 

effektivt sätt att förbereda sig på, även ett bra sätt för rutinerade arbetsledare 

att utmana sina egna metoder och deras uppfattning om vad som är den 

bästa lösningen, möjlighet för förbättring finns även hos dem. Det är nyttigt 

att se olika metoder, det kan vara så att en rutinerad arbetsledare har ”snöat 

in” på sin metod som inte nödvändigtvis är speciellt bra. En av 

informanterna med längre erfarenhet erkänner att hen själv kan vara lite 

vilsen ibland, en viss osäkerhet finns kvar i hur vissa moment utförs. Det går 
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inte att vara helt hundra på allt som händer på en byggarbetsplats utvecklar 

hen. Vid sådana tillfällen skulle ett verktyg som SPM vara väldigt 

användbart. 

 
En informant fördjupar och menar att det inte alla gånger är bra att lära sig 

av hur ett moment går till från den byggarbetsplats som en oerfaren 

yrkesarbetare/arbetsledare är stationerad på. Dels kan moment vara 

långdragna vilket gör att det tar lång tid att få en helhetsbild. Risken finns 

även att utförandet inte var bra till att börja med. Att ha en kunskapsbank att 

grunda sin kunskap ses som något väldigt positivt. 

 
En informant menar att SPM skulle vara ett bra verktyg för att bevara 

kunskap inom företaget. När personal byter jobb eller går i pension går 

mycket värdefull information till spillo som enbart fanns hos personen i 

fråga, information som hade kunnat gynna företaget långt efter att personen 

i fråga slutade. 

 
Det finns mycket tid och i förlängningen pengar att spara i att använda rätt 

metod vid rätt tillfälle. Det finns alltid olika sätt att lösa uppgifter på, vilken 

lösning som är bäst är oftast projektspecifik. Det anses vara bra att ha tillgång 

till olika lösningar för att utvärdera vad som skulle fungera bäst i det projekt 

man är i för stunden. Men informationen ska inte hindra projekten från att 

själva förändra metoden efter egna synpunkter och förutsättningar säger en 

informant. Det får inte bli så att SPM blir ett måste att följa, det måste vara 

tillåtet att göra avsteg. Friheten i att själva forma arbetet är viktig att bevara. 

 
En informant ser informationen som skulle kunna finnas på SPM som 

mycket användbar för personer inom projektering och upphandling. Ett 

enkelt sätt för dem att ta del av tankar ifrån produktionen. Till exempel hur 

yrkesarbetare vill ha saker och ting för att få bästa möjliga förutsättningar. 
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Bas-P skulle ha en stor nytta av att nyttja Standardiserade 

produktionsmetoder i sin arbetsmiljöprojektering säger en informant. I den 

ska det framgå hur personen i fråga tycker att projektet ska byggas på ett 

säkert sätt. Överlämnandet till Bas-U skulle då vara med material som håller 

god kvalitet och är verklighetsanknutet, material som går att använda sig 

utav i den fortsatta processen. 

 
Det förekommer att det uppkommer moment på byggen som ingen på plats 

tidigare har stött på, att då ha en kunskapsbank tillgänglig där det går att 

läsa på om momentet i förväg och förbereda sig ses som ett värdefullt 

verktyg för att undvika problem. 

5.4.2 Identifierade nackdelar 

Risken finns att en arbetsberedning kopieras rakt av, eftersom alla projekt 

skiljer sig kan det ställa till med problem. Det är även möjligt att allting blir 

lite för klart. Val av metod bör grunda sig i vad yrkesarbetarna har för 

tidigare erfarenhet och hur de vill arbeta, inte i vilken arbetsberedning som 

ser bäst ut på portalen Standardiserade produktionsmetoder [SPM]. Att ta 

vara på den kunskap och erfarenhet som redan finns hos yrkesarbetarna ska 

vara steg ett, där finns det mycket att vinna anser en informant. 

 
En informant ser användandet av SPM som en generationsfråga, hen tror att 

arbetssättet passar bättre för generationerna som kommer ut i arbetslivet 

idag, som på ett annat sätt har en tidigare erfarenhet i att söka sig till 

information online. Det är även en fråga om erfarenhet tror en av 

informanterna som menar att om en individ inte har kört in sig på ett spår så 

är det lättare att ta åt sig ny information, en oerfaren person är mottaglig på 

ett helt annat sätt. Har du som individ jobbat fram ett arbetssätt eller vana är 

det svårare att bli övertygad till att ändra sitt sätt. ”Har du gjort en sak på ett 

visst sätt i tio år och helt plötsligt ska göra det på ett annat sätt efter 11, så tror jag 

att en person automatiskt gör ett motstånd. När det finns ett inarbetat arbetssätt 
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är det svårt att ändra på det, personen tror sig ha hittat ett arbetssätt som 

fungerar bra. 

 
En informant ser det som en risk för personer att lära sig moment utifrån 

text. Det är viktigt att se hur ett moment går till i verkligenheten, så en person 

inte bara läser något och tror att hen förstår. Står det någonting fel i en fil så 

finns inte samma möjlighet till att vara källkritisk för personen i fråga som 

för en person som sett momentet utföras i verkligheten. 

 
Flera informanter identifierar risken med att allt för mycket information kan 

bli tillgänglig, på så sätt blir det svårt att hitta den information som 

egentligen eftersöks. Det ska inte vara så att varje projekt ska lägga upp sina 

arbetsberedningar på SPM, ett fåtal dokument för varje typ av moment där 

olika tillvägagångssätt redovisas hade varit idealet enligt flertalet 

informanter. Möjligheten att kort redovisa lärdomar från alla projekt ser en 

informant som ett utmärkt tillskott att få till. 

 
Dagens utformning av SPM är alldeles för nischad, det borde till att börja 

med finnas poster för alla stora, generella och ständigt återkommande 

moment. Det finns få tillfällen då den information som i dagsläget finns 

tillgänglig skulle vara till nytta, och eftersom den är så specifik så är det inte 

för sådana moment SPM skulle besökas, i alla fall till en början förklarar en 

av informanterna. 

 
Många problem uppkommer redan i projektering och upphandling, för att 

få ett bra resultat och de bästa förutsättningarna skulle SPM vara något som 

redan tas del av redan i dessa led. Det blir generellt för mycket ”sluten 

anstalt” projekt för projekt, yrkesgrupp för yrkesgrupp. 
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5.4.3 Framgångsfaktorer för ett användbart SPM 

Standardiserade produktionsmetoder i synnerhet och Skanskas intranät i 

allmänhet behöver en bättre enkelhet och tydlighet menar flera informanter. 

Intranätet upplevs i dagsläget väldigt spretigt och det är svårt att hitta den 

information som eftersöks. Det finns väldigt mycket bra information men 

eftersom den upplevs vara svår att hitta så används inte intranätet i den 

utsträckning som den borde. Relevant information återfinns på flera olika 

ställen vilket gör det svårt att uppfatta ifall det är så att all information som 

finns tillgänglig har påträffats eller om det är så att mer information kan 

finnas tillgänglig. ”När man väl hittar lite halvbra och relevant information om det 

man söker stannar man där, man tror att det är all information man kan få fram om 

det man söker, men risken finns att mer och kanske bättre information finns på ett 

annat ställe” säger en informant. Informanten tycker att informationen måste 

samlas på ett bättre sätt, det ska vara smidigt att få fram all relevant 

information, ”det ska inte behöva ta 30 minuter för att hitta informationen man är 

ute efter”. 

En framgångsfaktor för ett lyckat system är att arbeta ihop en helhetslösning 

av de olika alternativ som finns idag, anser en informant. En annan 

informant anser att en lösning på detta är länkar från en specifik 

produktionsmetodssida till alla annan relevant information om ämnet, något 

som redan existerar på intranätet och på portalen men som kan göras 

tydligare och mer omfattande. Olika sidor har olika fokusområden, till 

exempel produktion eller projektering och bör hållas så för att hålla 

informationsflödet tydligt. 

 
En informant tycker att det borde erbjudas en E-Learning som går igenom 

vilka resurser det finns tillgängliga på intranätet, för att ge en överblick över 

vad det finns att ta hjälp av. Intranätet upplevs svårnavigerat och det är inte 

ofta tid finns tillgänglig för att utforska intranätet på egen hand. En annan 

informant anser att som ett ytterligare steg av Standardiserade 
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produktionsmetoder så skulle ett väldigt bra tillägg vara E-Learnings på 

specifika moment. 

 
Skulle Standardiserade produktionsmetoder fyllas på med information 

kring alla standardmoment samt ständigt få in ny information och få gammal 

information uppdaterad när förbättringar tillkommer, så skulle 

Standardiserade produktionsmetoder vara ett riktigt bra verktyg och 

hjälpmedel i produktion. En informant anser att det inte räcker med att det 

läggs upp arbetsberedningar för standardmoment och att de sedan ska ses 

som en färdig produkt, efter en tid kommer den då inte längre vara speciellt 

relevant. Ett aktivt arbete med att hålla arbetsberedningarna uppdaterade 

anses vara en viktig förutsättning för en användbar portal. 

 
Det bör inte vara så att enbart den metodik som för stunden anses vara bäst 

finns tillgänglig på portalen utan olika metoder borde finnas tillgängliga 

med deras för- och nackdelar redovisade, på så sätt erhålls en bred 

kunskapsbank som gör det möjligt att utreda och väga alternativa lösningar 

mot varandra. 

 
Någon måste vara intresserad av att jobba med SPM säger en informant, som 

brinner för att samla moment och grunda en kunskapsbank för övriga att ta 

del av. Med enbart eget driv hos den enskilde arbetsledaren tror en annan 

informant att det inte kommer hända någonting, för att få igång ett system 

som ska fungera så måste direktiv och ett intresse komma från högre 

instanser inom företaget. Att sätta krav på vad som ska göras innan, under 

och efter ett projekt, det måste finnas en styrning annars kommer det inte 

hända någonting säger en informant. 

Att avsätta en resurs för att arbeta aktivt med att samla alla vanligt 

förekommande moment ser en informant som en investering som skulle löna 

sig på en längre horisont. En informant uttrycker hur hen tycker att Skanska 
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lägger mycket energi på hur medarbetare ska uppföra sig, på klimat och så 

vidare, vilket är väldigt bra. Men samtidigt lägger Skanska lite energi på 

kunskap kring produktion, något som upplevs konstigt då en stor del av 

Skanskas verksamhet just är faktisk produktion. Mer fokus borde läggas där 

för att behålla Skanska som ett lönsamt företag anser informanten. 

 
En annan informant anser att det, som förutsättning för ett väl fungerande 

system, måste finnas i alla fall en ansvarig per projekt som har det som en 

del av sin arbetsuppgift att arbeta med erfarenhetsåterföringsrelaterade 

uppgifter. På distriktsnivå borde en grupp med ansvarsområdet arbetas 

fram, som har det som gemensam uppgift att föra området framåt. Viktigt 

anses det vara att det är arbetsledare i produktion som får det ansvaret, så 

nära kunskapen som möjligt. Men för att det ska fungera krävs det också att 

tiden finns avsatt för dessa ändamål. Det behöver inte handla om speciellt 

många procent av en heltidstjänst tror informanten. Men det måste vara 

några som driver det, utan ansvariga kommer det inte hända någonting. 

Med avsatta resurser skulle det hela kunna leda fram till ett väldigt 

värdefullt verktyg. 

 
Till en början vid en förändring av arbetsmetoder kan det uppkomma ett 

visst motstånd, det kan ibland vara svårt att acceptera förändringar, även 

fast förändringen i grund och botten är väldigt positiv. Arbetsberedningar är 

ett exempel, från att ha upplevts som en onödighet utan någon påverkan på 

byggnadsproduktion så har det med tiden växt fram till ett redskap som är 

omtyckt och som yrkesarbetarna till och med frågar efter att utföra, säger en 

informant. 
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6 ANALYS & DISKUSSION 

Följande kapitel innehåller författarens egna tankar i form av analys och diskussion 

kring materialet i de tidigare kapitlen. 

6.1 Litteraturstudie 

6.1.1 En arbetsberednings påverkan på slöseri 

En arbetsberedning är enligt litteraturstudiens redovisade definition om 

stödprocesser i sig själv ett slöseri. Men den påverkan en arbetsberedning 

har på produktionen i stort, kan minska det totala slöseriet som förkommer 

under ett moment. Genom att förbereda momentet ordentligt med en väl 

genomförd arbetsberedning, kan alla Ohnos sju identifierade slöserier 

påverkas anser författaren. 

 Överproduktion 

Att säkerställa hur mycket som ska produceras och vid vilken tid, reducerar 

risken för slöseri på grund av överproduktion. 

 Väntan 

Att i förväg göra klart för alla förutsättningar som krävs för momentet; 

material, verktyg, leveranser med mera och tillgodose dessa innan behovet 

uppkommer så reduceras väntan under momentet. 

 Onödiga rörelser 

Genom att identifiera rätt arbetsmetodik, hjälpmedel samt att utforma 

arbetsplatsen på rätt sätt minimeras detta slöseri. 

 Transporter 

Genom att planera materiallogistiken i samband med arbetsberedningen 

reduceras detta slöseri. Leveranser ska komma vid rätt tid, i rätt mängd och 

hanteras så få gånger som möjligt. 

 Felaktiga processer 

Att vid arbetsberedningen säkerställa vilka verktyg och processer som ska 

nyttjas och som föredras, samt att yrkesarbetarna besitter eller tillgodoses 
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rätt kunskap och utbildning som krävs för att utföra momentet reducerar 

detta slöseri. 

 Lager 

Lagret minimeras med korrekta leveranser, leverans vid rätt tillfälle och med 

rätt antal. Går hand i hand med reduceringen av transporter. 

 Defekter 

Genom nyttjande av korrekt metod minimeras fel och brister, genom att 

upprätta kontroller av utförandet upptäcks fel och brister i ett skede där de 

enklare åtgärdas. En arbetsberedning ger förutsättningar för ett väl grundat 

metodval och kontrollplan. 

 
Även flertalet av de övriga identifierade slöserierna anses kunna förebyggas 

genom arbetsberedningens förberedelser. 

 Outnyttjad kreativitet 

I samband med arbetsberedningar ges alla som deltar i momentet en chans 

att uttrycka sina åsikter och erfarenheter, på så vis utnyttjas hela den 

involverade gruppens kreativitet. 

 Tid 

Strävan ska enligt litteraturstudiens avsnitt vara att utföra arbete så mycket 

som möjligt i zonen för viktigt men inte brådskande arbete, 

arbetsberedningar anses vara av sådan karaktär. En arbetsmetodik som är 

proaktiv och som gör att sannolikheten för att problem ska uppstå under 

momentets gång reduceras. 

 Omarbete 

Med en korrekt arbetsmetodik, med toleransen för utförandenivå fastställd 

och kommunicerad förbättras möjligheten att utförandet håller acceptabel 

nivå vid första utförandet. 

 Materialspill 

Med korrekt nyttjande av material reduceras materialspillet, vilket kan 

fastställas under arbetsberedningen. Dock ligger det största ansvaret 
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troligtvis många gånger för detta slöseri på korrekta handlingar och 

mängdförteckningar, att beställa bäst lämpat material och kvalitén på den 

utförda mängdningen. 

 Arbete utfört i fel ordning 

Motverkas genom att korrekt arbetsgång fastställs under arbetsberedningen 

som efterföljs. 

 För stor arbetsstyrka 

Vid uppförandet av arbetsberedningen planeras vilka resurser som 

utförandet är i behov av, med dessa även arbetsstyrkan. Med en korrekt 

utförd planering är arbetsstyrkans storlek korrekt. 

6.1.2 Standardiserade produktionsmetoders påverkan på slöseri  

Författarens uppfattning baserad på föregående stycke är att en väl utförd 

arbetsberedning på så vis är ett bra verktyg för att erhålla förutsättningar 

som möjliggör att det totala slöseriet under ett moment ska reduceras. Men 

resultatet förlitar sig till stor grad på den kunskap som gruppen som utför 

arbetsberedningen besitter. Kvalitén inom organisationen för samma 

arbetsberedning bör troligtvis på så vis variera stort beroende på de enskilda 

personernas kompetens inom området. Här ser författaren Standardiserade 

produktionsmetoder som en tänkbar lösning. Istället för att basera metodval, 

arbetsgångar och resursanvändning enbart på arbetsgruppen egna 

erfarenheter, kan Skanskas kollektiva erfarenheter nyttjas för att på så vis 

basera metodval på empiri, tidigare utföranden som bevisligen fungerade 

och som har verklighetsförankrade metodval och resursförbrukningar 

redovisade. 

 
För att återknyta till slöserier som i föregående avsnitt diskuterades skulle 

Standardiserade produktionsmetoder inte enbart vara ett verktyg som 

förbättrar förutsättningarna att reducera dessa slöserier, utan skulle även 

påverka andra slöserier nämnda i litteraturstudien. Dessa anses vara: 
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 Kunskap - Att låta kunskap försvinna 

Genom att föra ett aktivt arbete med Standardiserade produktionsmetoder 

där arbetsberedningar ständigt adderas och kontinuerligt uppdateras och 

underhålls skulle en stor kunskapsbank grundas där kunskapen skulle 

bevaras även då de anställda ursprungligen ansvariga för informationen 

lämnat företaget alternativt positionen i kontakt med produktion. 

 Upprepning 

Genom att grunda sin arbetsberedning i en eller flera redan existerande 

arbetsberedningar reduceras mängden av upprepning som krävs för att 

utföra den. Mindre tid (resurser) behöver läggas på att identifiera alla 

delmoment och formulera beskrivningar. Vikten av att ta hänsyn till och 

lägga energi på det enskilda projektet och dess specifika förutsättningar bör 

dock inte försummas, en byggarbetsplats ser aldrig helt likt ut en annan och 

det måste respekteras. 

 Outnyttjad kreativitet 

I föregående stycke på samma punkt nämndes det att hela arbetsgruppens 

kreativitet togs nytta av i samband med en arbetsberedning. En 

arbetsberedning som i sin tur baseras på och tar hjälp av information 

framtagen på portalen för Standardiserade produktionsmetoder (i dess 

ideal) tas kreativiteten från hela Skanskas enheter verksamma inom 

produktion nytta av. 

6.1.3 Indirekt arbete måste vara motiverat 

Det är viktigt att belysa att både arbetsberedningar och arbete med 

Standardiserade produktionsmetoder är en stödprocess, ett indirekt arbete. 

Det innebär att resursförbrukning kopplade till dessa ändamål inte för ett 

direkt värde till Skanskas beställare, och är inte heller i sin tur därför något 

som beställaren kommer att betala för. För att få en lönsamhet i arbetet med 

dessa sysslor och på så vis verksamheten i stort, måste denna typ av arbete 

underlätta för den producerande verksamheten. På så vis föra med sig värde 

och därav motivera att resurser nyttjas på denna typ av uppgifter. Det är 
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därför viktigt att dessa uppgifter inte utförs ”bara för att” eller med ett 

ineffektivt utförande. Det måste finnas något att vinna på genomförandet 

eller att en annan underliggande orsak motiverar att arbetet måste utföras. 

Som exempel de orsaker som motiverar att ett moment ska arbetsberedas 

som listas i kapitel 3 av rapporten. 

 
Det finns enligt författaren två orsaker som motiverar ett framtida ökat 

arbete med Standardiserade produktionsmetoder, dels för att en fungerande 

portal skulle effektivisera utförandet av arbetsberedningarna i sig självt men 

också för att resultatet av vad arbetsberedning leder fram till med stor 

sannolikhet kvalitetsmässigt skulle vara bättre och leda till en effektivare 

produktion. 

 
Detta påstående bygger på att portalen för Standardiserade 

produktionsmetoder är lätt att navigera i och att kvalitén på materialet som 

finns tillgängligt är tillfredställande. Uppfylls inte dessa kriterier så är det 

svårt att motivera användning utav hjälpmedlet, det skulle då enbart sluka 

resurser utan att ge mycket av värde tillbaka till verksamheten. 

6.1.4 Ständig förbättring 

En av de största fördelarna enligt författaren med en portal som 

Standardiserade produktionsmetoder, är att den möjliggör för ett 

kontinuerligt förbättringsarbete inom organisationen. Med material som 

finns tillgängligt och används som grund för kommande projekts 

arbetsberedningar medför detta att det pågår en löpande utvärdering av 

detta material. När det dyker upp en förbättring i ett av dessa projekt på 

något som den nyttjade arbetsberedningen berör och att denna information 

sedan tas till vara på till den grad att den existerande arbetsberedningen 

revideras, har hela Skanska nu tillgång till ett effektivare utförande. Med det 

har hela Skanska nu blivit marginellt lönsammare. 
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Detta arbete kan löst inspireras och efterliknas med de fyra steg som 

genomgås under en cykel av PDCA-modellens förbättringsarbete, se figur 

6.1. 

 
 
 
 

Figur 6.1 Modell för aktivt förbättringsarbete av Standardiserade 

produktionsmetoder med grund i PDCA-modellen (Egen illustration) 

 
 

Plan – förberedelser innan och utförandet av arbetsberedningen, med grund 

i information från Standardiserade produktionsmetoder. Do – utförandet av 

det arbetsbereda momentet och dess delmoment. Check – uppföljning och 

utvärdering av momentet. Uppföljning är redan en del av den 

arbetsberedningsmall som redovisas i kapitel 3. Act – potentiella 

förbättringar dokumenteras och den tillgängliga arbetsberedningen på 

Standardiserade produktionsmetoder revideras vid dessa tillfällen med 

nytillkomna informationen. 
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6.2 Intervjuer 

6.2.1 Arbetsberedningar 

En arbetsberednings betydelse för produktionen är uttryckligen stor, den 

skapar en enad bild inom arbetslaget, möjliggör förberedelser och skapar ett 

flyt när momentet är igång. Men dagens uppförande är inte perfekt och det 

lämnar utrymme för förbättringar. Det kom fram under intervjuerna att de 

arbetsberedningar som utförs på projekten idag inte alltid överensstämmer 

med det faktiska utförandet ute i produktionen och att detaljer förbises. Att 

detta förekommer vittnar om en ineffektivitet och innebär att delar av tiden 

förbrukad på arbetsberedningarna i fråga är meningslös. Detta kan föra med 

sig oidentifierade störningar eller ännu värre, att en okänd risk framträder 

och leder till en olycka. 

 
Intervjuerna utförda under arbetets gång bekräftade författarens hypotes 

inför arbetet om att tidigare arbetsberedningar är till stor hjälp vid 

uppförandet av nya. För att tackla tidigare nämnda problem är 

Standardiserade produktionsmetoder ett bra verktyg, vilket alla informanter 

höll med om i varierande grad. Risken att ett felaktigt utförande planeras i 

arbetsberedningen minskas och detaljeringsnivån blir bättre utan att mer 

arbete nödvändigtvis behöver läggas ner under arbetsberedningen. Som ett 

par informanter uttryckte är det lättare att ta bort information som inte är 

relevant än att själv nysta fram all information. Som tidigare berört i 

rapporten så finns det dock en viss fara med detta resonemang och det är att 

risken finns att de som utför arbetsberedningen blir lata under utförandet 

och inte själva reflekterar över momentet de ska utföra. Detta leder i sin tur 

till en arbetsberedning som tappar en del av sin betydelse och kan på samma 

sätt bli verklighetsfrånvänd och vara grunden till störningar och olyckor. För 

att systemet ska fungera får inte Standardiserade produktionsmetoder ses 

som ett substitut till en vanlig arbetsberedning utan ett hjälpmedel för att 

göra projektets egna så bra som möjligt. 
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6.2.2 Ett utökat behov 

Standardiserade produktionsmetoder ses av alla informanter som ett bra 

verktyg för erfarenhetsåterföring och produktionseffektivisering. En 

detaljerad arbetsberedning som grund till projektets egna underlättar 

produktionen och förebygger att detaljer undkommer att tas med. 

Generationsväxlingen som sker inom branschen kommer innebära en större 

behovsbild av information och kunskap, framförallt för den del av 

tjänstemännen men också lärlingar som kommer ut i arbetslivet och saknar 

bakgrund inom byggverksamhet. Denna typ av erfarenhet kan på ett bra sätt 

tillgodoses genom standardiserade produktionsmetoder. Medarbetare kan 

läsa på om hur moment går till och lära sig vad som är viktigt att beakta utan 

att momenten nödvändigtvis behöver pågå på de projekt medarbetaren är 

stationerad på. Generationen är även en generation som till större del är 

erfaren och uppvuxen med att söka sig till kunskap på internet, att söka sig 

till och använda sig utav hjälpmedel som Standardiserade 

produktionsmetoder kommer troligen falla sig mer naturligt och en mindre 

inlärningsperiod kommer krävas för att ta nytta av informationen. 

 
En intressant tanke som en informant uttryckte med nyttan av 

Standardiserade produktionsmetoder är att det skulle resultera i empiriskt 

framtagna delmomentstider för moment. Detta skulle möjliggöra för 

arbetsledningen att ”felsöka” och identifiera möjliga problem på den egna 

arbetsplatsen genom att jämföra redovisade momenttider på 

arbetsberedningen från Standardiserade produktionsmetoder och den 

verkliga tid som delmomentet tar ute i produktionen. Möjligheten finns att 

något går att ändra på eller förbättra för ett bättre och effektivare utförande. 

6.2.3 Tydlig navigation 

Alla de informanter som kommer i kontakt med intranätet under sina 

arbetsdagar var eniga om att det upplevs som rörigt. Det tar tid att hitta det 

som eftersöks och det är svårt att veta vilken information som finns 
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tillgänglig. Ur en effektivitetssynvinkel är dessa kommentarer väldigt 

negativa, det som utläses mellan raderna är att tid slösas inom 

organisationen till att leta efter information och hitta rätt på intranätet. Med 

tanke på Skanskas storlek kan detta vara väldigt mycket tid. Problemet tros 

dels ha sin grund i att det inte finns någon introduktion till vad intranätet 

har att erbjuda, medarbetaren får på egen hand lära sig under tidens gång 

hur systemet fungerar. Något som vanligtvis tros ta långt tid då det faller 

utanför de dagliga arbetsuppgifterna, tid måste på egen hand tas när ett 

annars vanligtvis hektiskt schema tillåter och ett intresse för att lära sig måste 

finnas. För att tackla detta problem hade en informant ett väldigt bra 

förbättringsförslag. Att Skanska skulle utveckla en e-learning där en 

introduktion utav intranätet och vad den har att erbjuda ges. Författaren 

anser att detta skulle vara en bra start på relationen med intranätet för 

medarbetare, en grund att stå på för framtida utforskning. 

 
När uppfattningen redan sedan tidigare är att intranätet är svårnavigerat, 

ställer det krav på utformningen av Standardiserade produktionsmetoder 

om det ska bli ett användbart verktyg. Något som inte anses vara helt enkelt, 

husbyggnad är komplext och det finns många olika moment och utföranden 

av dessa, en fungerande och använd portal för Standardiserade 

produktionsmetoder måste kunna vara lättnavigerad bland stor mängd 

information utan att bli allt för rörig. Byggdelskoderna från BSAB83 och 

produktionsresultaten från AMA är utarbetade och beprövade 

klassificeringssystem och att basera navigationen på dessa kan gott och väl 

vara det bästa alternativet för en god navigering. Som tidigare redovisat i 

rapporten så namnges varje specifik arbetsberedning på följande vis. 

 
BSAB83-byggdelskod/AMA11-produktionsresultat//Titel 

Exempelvis: 31/ESB.8//Formsättning DOKA-form 
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Troligen kommer en bättre tydlighet krävas, ”31/ESB.8” säger sannolikt inte 

så mycket för majoriteten av den tilltänkta målgruppen för portalen. 

Fler underrubriker kommer också krävas om portalen växer i storlek. Att 

enbart ha sortering efter byggdelskodernas övergrupper kommer resultera i 

en lista med stort antal arbetsberedningar, något som troligen skulle vara 

svårnavigerat. Författaren tror att en utbyggnad och förfining av systemet 

som redan på plats idag skulle vara ett bra alternativ som en lösning på 

problemet. För att undvika allt för svår navigation bör undergrupper 

undvikas i så stor mån som möjligt, men att samla för mycket information 

under en rubrik kan också leda till en otydlighet och försvåra sökandet. En 

balans måste erhållas mellan antalet arbetsberedningar tillgängliga på varje 

flik och antalet steg som krävs i navigationen. Båda kommer bidra till att det 

blir mer komplicerat att hitta det som eftersöks. Möjligtvis kan det räcka med 

tre steg i navigationen för att nå fram till arbetsberedningen, se figur 6.2. 

 
 
 
 

Figur 6.2 Illustration över hur navigeringen på portalen för Standardiserade 

produktionsmetoder kan utformas. (Egen illustration) 
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Men förekommer behovet för ytterligare uppdelning så möjliggör AMA- 

produktionsresultatet för det, ner på en detaljerad nivå. Se figur 6.3 för en 

fortsättning av tidigare figur. När behovet uppstår i takt med att mer 

information tillkommer tillåts retroaktiv justering för att efter bästa möjliga 

mån samla informationen på ett sätt att den ska bli så lätt som möjligt att ta 

till sig. 

 
 
 
 

Figur 6.3 Illustration över möjlig fortsatt navigering utefter AMA11- 

produktionsresultat (Egen illustration) 

 
 

En informant belyste under sin intervju att det kan vara svårt att veta om det 

är så att all information om ett ämne hade erhållits när hen efter en tids 

sökande hittade relevant information om ett ämne. Uppbyggnaden av 

systemet efter denna metodik kan medföra utmaningar, men systemet är i 

grunden uppbyggt på ett logiskt och beprövat sätt där all liknande 

information samlas inom samma avgränsningar. När det kommer till 
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intranätet OneSkanska i allmänhet och VSAA och VSAB i synnerhet kan det 

krävas förändringar för att underlätta de problem som informanten 

berättade om i intervjun, men det lämnas utanför omfattningen av detta 

arbete. 

6.2.4 Erfarenhetsåterföring med Standardiserade produktionsmetoder  

Intervjuerna utförda under arbetets gång vittnade om en otillräcklig 

erfarenhetsåterföring inom Skanska, uppfattningen är att det förefaller 

saknas ett utarbetat och fungerande system över hur erfarenheter ska delges 

inom företaget, till och med nere på distriktsnivå. Misstag och fel kostar 

pengar, att undvika dessa och på så vis spara pengar borde vara av högsta 

intresse för vilket företag som helst, men uppfattningarna som delgivits 

styrker inte författarens uppfattning i Skanskas fall. Standardiserade 

produktionsmetoder ses som ett lovande system för erfarenhetsåterföring 

inom produktion och det kräver inte så mycket arbete utöver det som redan 

har spenderats på att upprätta arbetsberedningen till att börja med. Ett 

noggrannare utvärderingsarbete kan dock ses som en nödvändighet för att 

hålla en hög kvalitet på materialet. De yrkesarbetare som intervjuades under 

arbetets gång uttryckte åsikten att företaget i en högre grad borde ta del av 

yrkesarbetarnas kompetens och erfarenheter. I och med att yrkesarbetarna i 

en väldigt stor grad är delaktiga i arbetsberedningarna innebär det att det 

även till stor del är deras kompetens och erfarenheter som tas till vara på vid 

användning av Standardiserade produktionsmetoder. 

 
Alla problem som uppkommer under produktion är dock inte sådana som 

går att påverka ute i projekten. Dessa fel har sina grunder i projekteringen, 

där utformningen och tekniska lösningar kunde ha utförts på ett lämpligare 

sätt för att underlätta produktionen. Erfarenhetsåterföringens nytta bör 

därför inte begränsas till att förbättra framtida produktion, erfarenheter från 

produktionen är också till stor nytta under projekteringsarbetet i 

byggprocessen. För denna typ av erfarenhetsåterföring ses inte 
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Standardiserade produktionsmetoder som en optimal lösning, den typen av 

information är ingenting som förmedlas effektivt genom en arbetsberedning. 

Standardiserade produktionsmetoder bör alltså inte ses som en komplett 

lösning för erfarenhetsåterföring. En möjlig lösning på detta är att det till 

varje arbetsberedning även läggs till ett dokument för detta ändamål, 

”Erfarenheter till projektering”, se figur 6.4 för utbyggnad av tidigare 

illustrerad navigation. Även erfarenhetsåterföring till kalkylavdelningen 

togs upp av informanter under intervjuerna, resurserna som anges i 

arbetsberedningarna bör efter en tids omlopp vara väl verklighetsförankrade 

och ge en bra bild av verkligheten för kalkylatorerna att ta del av. 

 
 
 
 

Figur 6.4 Utbyggnad av Standardiserade produktionsmetoder för anpassning till 

erfarenhetsåterföring till projektering (Egen illustration) 

 
 

På så vis finns möjligheten att föra med erfarenheter längre upp i kedjan. 

Ett forum som upplevs lämpligt för att samla dessa tankar är i samband med 

uppföljningen av momentet och arbetsberedningen, alla som utförde 

momentet är delaktiga och framförallt så är yrkesarbetarna närvarande och 

kan uttrycka sina åsikter. Detta innebär dock ett utökat indirekt arbete som 

det krävs tid för att uträtta. Arbetet måste vara motiverat i en framtida nytta 
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och slutligen en vinst mot de resurser som avsattes för att sammanställa 

informationen för att den ska vara värd att upprätta. 

6.2.5 Medarbetarnas bidrag ett måste 

En förutsättning för att det ska bli någonting av Standardiserade 

produktionsmetoder är bidrag från projekt, vilket troligtvis är den största 

utmaningen att lösa. Att medarbetarna själva skulle ta ett initiativ, i alla fall 

till en början, upplevs osannolikt av författaren och bekräftades även av 

flertalet intervjuer. Ska krav från högre nivåer i hierarkin krävas för att få 

igång arbetet? Troligtvis krävs ett engagemang av något slag från högre 

instanser, men att de ska ställas krav bör undvikas då det inte kommer bidra 

till en positiv inställning till arbetet. Förmodligen skulle det i merparten av 

fallen leda till att bidragen från projekt skulle vara av tveksam kvalitet. Bland 

andra måsten i arbetsledarrollen och faktumet att det vanligtvis redan är en 

belastad yrkesroll som det är, har författaren svårt att se att ett engagemang 

för att producera ett bra resultat skulle infinna sig genom ett tvång. Under 

intervjuerna nämndes det flertalet gånger att det tar emot att utföra arbete 

av denna typ när det är hög belastning ute i produktionen, det är svårt att 

motivera att sätta sig på ett möte i stället för att utföra det faktiska arbetet 

som väntar. Att då kräva att en uppföljning och erfarenhetsåterföring ska 

utföras skulle bara leda till ett hastverk. 

 
För bästa resultat måste ett engagemang och en kultur grundas i företaget, 

en vilja i att bli bättre tillsammans där synen på värdet av denna typ av arbete 

växer fram. Detta kan dock vara för mycket att hoppas på och faktumet att 

det kommer krävas en morot av något slag för framgång är med största 

sannolikhet verklighet. 

På samma sätt som det tidigare fans ett mål med antalet arbetsbredningar på 

ett projekt, skulle en implementation av ett mål på bidrag till 

Standardiserade produktionsmetoder kunna vara en lösning för att få igång 

arbetet och bidragen till portalen. Ett bidrag per X antal miljoner i 
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kontraktssumma för projektet, där X ska vara ett relativt högt värde för att 

underlätta en säkerställning av kvalitén på materialet. I och med att ansvaret 

då ligger hos produktionschefen, kan denne välja ut moment som utförts 

med god kvalitet, med erfaren arbetsledare och arbetslag (viktiga 

framgångsfaktorer för att bra information förs vidare, enligt författaren) i 

lägen under projektets gång då det anses som möjligheten för att lägga ner 

den extra tid som krävs finns tillgänglig. 
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7 AVSLUTNING 

Det avslutande kapitlet av rapporten innehåller de slutsatser och rekommendationer 

som examensarbetet har mynna ut i. Kapitlet innehåller även förslag på fortsatta 

studier med grund i det utförda arbetet. 

7.1 Slutsats 

Undersökningen visar tydligt på missnöjet kring den nuvarande nivån av 

erfarenhetsåterföring som råder inom Skanskas produktionsled. Samtliga 

informanter uttryckte på frågan om hur erfarenhetsåterföringen fungerade 

att det fanns en stor förbättringspotential. En förbättrad 

erfarenhetsåterföring skulle medföra en reducering av de fel som 

uppkommer i produktionen, och på så vis minimera slöseriet inom 

verksamheten. Att erfarenhetsåterföring är något positivt råder det inget 

tvivel om, problemet ligger i att hitta en effektiv lösning för att få den att 

fungera. Alla informanter var eniga om att Standardiserade 

produktionsmetoder besitter en stor potential och mycket väl kan vara en 

lösning. 

 
I ett fungerande skick ses portalen som ett redskap som kan vara till stor 

nytta för: 

 Utbildning av medarbetare 

Med information om tillvägagångssätt för produktion tillgängligt möjliggör 

detta en utbildningsplattform (på eget initiativ) för medarbetare att utöka sin 

kompetens inom bostadsproduktion. Kunskapen leder till en bättre 

helhetsbild som blir värdefull för individen i sitt dagliga arbete. 

 Informationsdelgivning och erfarenhetsåterföring 

Standardiserade produktionsmetoder möjliggör för erfarenheter att spridas 

inom företaget. Kommer en produktionsenhet på en bra lösning stannar den 

inte i den isolerade cellen utan delas med Skanska i stort. 

 Riskminimering och arbetsmiljöförbättring 
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Högkvalitativa arbetsberedningar medför med största sannolikhet att 

momentets risker är identifierade och att lämpliga försiktighetsåtgärder är 

redovisade. Med flertalet lösningar redovisade för varje moment möjliggör 

detta även för att finna den bästa lösningen ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

 Minskning av antalet fel och misstag 

Med väl utarbetade arbetsberedningar från portalen för Standardiserade 

produktionsmetoder som grund i projektets egna arbete med 

arbetsberedningar reduceras sannolikheten att detaljer förbises och att 

felaktigt utförande som leder till ett dåligt slutgiltigt resultat genomförs. Som 

flertalet informanter belyste under sina intervjuer så är det mycket enklare 

att stryka olämplig information från en lista än att tänka ut hela momentet, 

med alla detaljer och tillvägagångssätt på egen hand. 

 Val av effektivaste produktionsmetoden 

Med flertalet metoder redovisade för varje moment möjliggör detta även för 

ett utredningsarbete där effektivaste möjliga tillvägagångssätt för specifikt 

projekt kan identifieras och nyttjas. 

 Ständigt förbättringsarbete inom organisationen 

Standardiserade produktionsmetoder ger förutsättningar för ett etablerat 

och kontinuerligt förbättringsarbete inom företaget. I och med att 

arbetsberedningar finns tillgängliga och ligger till grund till nya 

arbetsberedningar sker ett löpande utvärderingsarbete av dessa. Anträffas 

en förbättring kan och bör den dokumenteras och vi Standardiserade 

produktionsmetoder delges med övriga delar av företaget. 

 Reducering av slöseri 

I slutändan mynnar alla dessa förbättringar ut i en reducering av 

organisationens icke värdeskapande tid, bidrar till en effektivare 

verksamhet och ett produktivare utförande. Vilket i sin tur innebär ett 

lönsammare och konkurrenskraftigare företag. 
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Men för att nå dit och få till ett fungerande system, med fokus på projektens 

bidrag till portalen, finns det en väg att vandra. För att uppnå detta kommer 

det troligtvis krävas: 

 Ett direktiv från högre nivåer. 

Ett arbete inom organisationen med Standardiserade produktionsmetoder 

kommer inte att initieras av sig själv, det kommer krävas en kraftsamling och 

direktiv från medarbetare på högre positioner. 

 Att kunskapen om verktyget sprids. 

Verktyget är inte allmänt känt i företaget idag, en viktig förutsättning är att 

få medarbetarna medvetna om verktyget och dess potential. 

 Resurser från aktiva projekt. 

En grundpelare för att få Standardiserade produktionsmetoder att fungera, 

är bidrag från aktiva projekt. Detta innebär att tid måste tas från 

medarbetares ursprungliga arbetsuppgifter och läggas på denna typ av 

arbete. 

 Tillgängligt material 

För att få till en användning av Standardiserade produktionsmetoder krävs 

det tillgängligt material, i dagens tappning finns det lite av intresse 

tillgängligt. Detta medför att medarbetare i vetskap om att det inte finns 

tillgängligt material söker sig till andra källor för information. 

För att fylla verktyget med information krävs ett bidrag från medarbetare. 

För att få ett användande av medarbetarna krävs det information. En negativ 

cykel, illustrerad i figur 7.1 som måste lösas. 



62  

 

 
 

Figur 7.1 Standardiserade produktionsmetoders rådande situation (Egen 

illustration) 

 
 

 Kvalitet på det tillgängliga materialet. 

För att verktyget skall börja användas krävs det även att informationen som 

finns tillgänglig håller en god kvalitet, anses materialet vara bristfälligt 

kommer medarbetare tvivla på nyttan och med det motivera att inte använda 

sig utav verktyget. Troligtvis skulle detta framförallt ske hos de med god 

erfarenhet vars bidrag till portalen anses vara den av störst vikt. Skulle 

portalen innehålla bra material finns chansen att det initieras en positiv 

kedjereaktion illustrerad i figur 7.2. En tillgång till bra material skulle 

innebära att Standardiserade produktionsmetoder blir attraktivt att 

använda, i och med att verktyget används sker en löpande utvärdering av 

materialet, vilket innebär att materialet ständigt går igenom en 

kvalitetssäkringsprocess. Kvalitetssäkringen medför att materialet som är 

tillgängligt håller god kvalitet och är uppdaterat efter nuvarande bästa 

kunskap och med det är cirkeln är sluten. 
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Figur 7.2 Standardiserade produktionsmetoder i en önskvärd framtida situation 

(Egen illustration) 

 
 Tid för proaktivt arbete. 

Arbetsbelastningen får inte vara för hög på de medarbetare som ska utföra 

arbetet och de måste även inse värdet av ett proaktivt arbete. Om tiden inte 

finns och/eller om synen på nyttan är tvivelaktig medför detta att arbetet 

kommer utföras halvhjärtat och efterlämna ett resultat som inte är i linje med 

den kvalitet som krävs för att materialet ska ses som användbart. 

 En tydlighet och lätt navigation. 

För att verktyget ska användas flitigt krävs en simpel åtkomst till den 

information som eftersöks. Det ska vara enkelt att hitta den information som 

söks, på så vis kommer en naturlig användning av portalen att växa fram. 

Blir det istället en krånglig process för att nå fram till information kommer 

medarbetare välja andra alternativ. 

 Engagemang från medarbetare. 

För att Standardiserade produktionsmetoder i slutändan ska mynna i ett gott 

resultat är engagemanget från medarbetare det absolut viktigaste, som 

tidigare nämnt bygger hela portalen på medarbetarnas bidrag. En norm 
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måste växa fram där denna typ av arbete ses som något positivt och viktigt 

inom organisationen. 

 

7.2 Rekommendationer 

Nedan följer ett antal rekommendationer som enligt författaren är de steg 

baserade på arbetet, som bör tas för att Skanskas arbetssätt inom produktion 

ska effektiviseras, med primärt fokus på att etablera Standardiserade 

produktionsmetoder som ett verktyg för att uppnå detta ändamål. 

 Ett förbättringsengagemang måste komma från högre instanser inom 

Skanska än de som är aktiva ute i projekt för att få till en förändring. 

 Upprätta ett mål på projekt över antalet bidrag till Standardiserade 

produktionsmetoder. Det fungerade för att få igång arbetet med 

arbetsberedningar, kan vara lösningen som krävs för att starta detta 

initiativ också. 

 En kraftsamling kommer troligtvis krävas för att få Standardiserade 

produktionsmetoder att lyfta. För att medarbetare ska söka sig till 

verktyget måste det finnas en grund med material att arbeta utifrån. 

När verktyget väl är etablerat bygger framgången på medarbetarnas 

engagemang, en möjlig lösning är att ge medarbetare ute i produktion 

ansvar över erfarenhetsåterföring och bidrag till Standardiserade 

produktionsmetoder som en liten del av sin tjänst. Att föra möten vid 

avslutade moment där slutgiltig arbetsberedning, förbättringar, tips 

& tricks sammanställs för att delas med övriga projekt. 

 En utbyggnad av portalen måste troligtvis ske i takt med att material 

blir tillgängligt för att underlätta navigationen, förslag redovisas i 

rapporten. 

 Skapa en E-learning där företagets intranät i allmänhet och VSAA 

samt VSAB i synnerhet introduceras. Är medarbetaren medveten om 

vad som finns tillgängligt är sannolikheten att hen söker sig till 

materialet mycket större. 
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 Knyt samman intranätet, lägg energi på att skapa länkar till relevant 

information som berör ämnet från den aktuella sidan. Framförallt till 

de produktionsmetoder som tillkommer. Detta skulle underlätta 

navigationen på sidan, motverka känslan av att all information inte är 

funnen och på så vis motivera medarbetare att använda intranätet. 

 

7.3 Fortsatta studier 

Med grund i det utförda arbetet har tankar på fortsatta studier växt fram som 

det skulle vara intressant att få svaret på, dessa redovisas nedan. 

 Kartläggning av återkommande problem i projekt. Vilka är de och hur 

undviks dem? 

 Hur kan en fungerande helhetslösning för erfarenhetsåterföring 

utformas inom företaget? 

 Skulle ett system likt Standardiserade produktionsmetoder fungera 

inom Skanskas övriga verksamhetsgrenar, hur skulle det vara 

utformat? 

 BSAB-systemet som Standardiserade produktionsmetoder är 

uppbyggt efter kommer succesivt att fasas ut i förmån för det nya 

klassificeringssystemet CoClass, är det något som bör beaktas i SPM? 

 En kvantitativ undersökning för att generalisera rapportens 

slutsatser, stämmer uppfattningen av informanterna överens med den 

hos Skanskas medarbetare i stort? 
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BILAGA 2. BYGGDELSTABELL 



  

BILAGA 3. INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide 

 Intervjun behandlas anonymt. Om jag vill citera dig eller nämna dig 

personligen i texten så kommer jag fråga om lov och du har rätt att 

neka. 

 Intervjun kommer att spelas in. 

 Frågorna som redovisas nedan är riktlinjer för intervjun, 

oförberedda följdfrågor kommer att förekomma under intervjun. 

 

Bakgrundsinformation: 

Namn: 

Vilken är din roll och hur länge har du haft den? Hur länge har du jobbat i 

byggbranschen? 

Vad har du för bakgrund/utbildning? 

 

Arbetsberedningar 

1. Vad är din syn på arbetsberedningars betydelse för 

byggnadsproduktion? 

2. Hur upprättar ni arbetsberedningar i dagsläget? 

3. Hur upplever du att det fungerar? 

4. Följer ni upp och utvärderar era arbetsberedningar? 

 

Erfarenhetsåterföring 

1. Hur tycker du att erfarenhetsåterföringen inom Skanska fungerar i 

nuläget? 

 

Standardiserade produktionsmetoder 

1. Har du hört talas om/använt Skanskas standardiserade 

produktionsmetoder (SPM)? 

2. Vad har du för syn på standardiserade produktionsmetoders 

potential? 

3. Vad krävs enligt dig för att systemet ska fungera och användas? 

 

Har du något att tillägga intervjun? 

 


