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Abstract 

Veidekke contract limited company is a construction company from Norway but is established in 

the entire Scandinavia. An analysis of remote management for production sites in construction 

has together with Veidekke been executed.  

The story behind this analysis is that Veidekke has seen development potential in this area. The 

pandemic (SARS-CoV-2) has brought a development need in technical tools to be able to achieve 

remote management.  

The purpose of this analysis is to investigate the effects of remote management. The analysis 

strives to finding solutions that can generate a more effective remote management at a smaller 

cost.  

This study limits itself to construction sites. Gathering of data material has only been from 

Veidekke. The study has had a core project, Advania but has also gathered information from other 

ongoing projects within Veidekke.  

The analysis has two types of data. An interview study has been done and analyzed, with the 

purpose to study the responders’ opinions, experiences, and proposals of remote management. 

Veidekke has assisted with data including project expenses as well as hours, the extent of 

servicemen, and actual final costs together with completed hours. 

In this study’s current situation analysis, the technical tools used within the management as of 

today is being explored. The description tells of how documentation is being handled, drone 

footage for an overall view as well as different forms of digital meetings. 

The interview study shows parting views on remote management. These rely on different facts 

considering the responders’ individual home environment for example, but also route to work, 

age, and the extent of each project. The gathered data from Veidekke shows an average of 

professional roles found on each project. This average number represents the extent of the 

different roles on each project.  

Conclusions of the study as well as the result, shows different outcomes of remote management. 

The conclusion summarizes opportunities to enhance work environment and economy, 

streamlining as well as contribute to a more sustainable construction. 
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Sammanfattning 
 
Veidekke entreprenad AB är ett bygg- och anläggningsföretag från Norge, men 

det är etablerade i hela Skandinavien. Tillsammans med Veidekke har denna 

analys om distanserad ledning för produktion inom anläggning utförts.  

 

Bakgrunden till att analysen utförs är att Veidekke ser en utvecklingspotential 

inom detta område. Den rådande pandemin (SARS-CoV-2) har lett till ett 

kraftigt utvecklingsbehov av tekniska verktyg för att klara av en distanserad 

ledning. 

    Syftet med analysen är att se över den individuella inställningen och de olika 

utfallen som kan komma av en distansering. Analysens ändamål är att finna 

lösningar för en distanserad ledning som genererar en minskad kostnad och ökad 

effektivitet för produktionen inom anläggning.   

 

Studien avgränsar sig till produktionsfasen inom anläggning. Inhämtning av 

indata har valts att avgränsas till Veidekke, avdelning mark och anläggning. 

Studien har serverhallen, Advania i Kista som grundprojekt men indata har även 

hämtats från flertalet projekt och aktörer.  

 

Analysen grundar sig på insamlad data, insamlingen har utförts genom att en 

intervjustudie och erhållna dokumentationer från Veidekke. En semistrukturerad 

intervjustudie har utförts och analyserats för att undersöka respondenternas 

åsikter, erfarenheter och förslag till en distanserad ledning. Veidekke har 

dessutom bistått med data gällande projekterade kostnader och tider, omfattning 

av tjänstemän och faktiska slutkostnader och sluttider.  

 

I studiens nulägesbeskrivning redogörs för de tekniska verktyg som används 

inom ledningen idag. Beskrivningen redogör för dokumentationshantering, 

drönarbilder för en visuell överblick och digitala mötesformer.   

 

Intervjustudien visar delade meningar gällande en distansering av ledningen. 

Dessa delade meningar grundar sig på olika faktorer som exempelvis 

respondenternas individuella tillvaro i hemmet, avstånd till arbetsplats, ålder och 

projektets omfattning. Den insamlade data från Veidekke har i sin tur gett ett 

medeltal på de yrkesroller som återfinns på projekten. Medeltalet representerar 

omfattningen som yrkesrollen har per projekt.  

Efter genomförande och resultat kommer studien fram till en slutsats som visar 

de olika utfallen av en distanserad ledning. Slutsatsen innefattar möjligheter till 

att förbättra arbetsmiljön och ekonomin, effektivisera, samt att bidra till ett mer 

hållbart byggande.  

 

Nyckelord: Anläggningsproduktion, hållbart byggande, distanserad ledning, 

dokumentationshantering, produktionsledning, digitalisering. 
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Förord  
 

Analys av distanserad ledning för produktion inom anläggning är ett 

examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng vid Uppsala universitet.  

 

Examensarbetet är utfört i samarbete med Veidekke Entreprenad AB i Uppsala, 

projektet som är grunden till analysen är serverhallen i Kista.  

 

Arbetsfördelningen delades upp enligt följande: Casper har lagt mer fokus på 

1.1 bakgrundsbeskrivning, 2 litteraturöversikten, 2.2 ledningsstab i 

anläggningsproduktion, 2.3 digitala verktyg för ledning av produktion inom 

anläggning, 3.1 Digitala hjälpmedel för distanserad ledning, 5 resultat, 6.1 

analys av intervjustudie, 7 slutsats och 8 förslag till fortsatta studier. 

Nils har lagt mer fokus på 1.2 syfte, 1.3 mål, 1.4 avgränsningar, 1.5 

frågeställning, 1.6 metod, 2.1 projektanalys, 4.1 datainsamling, 4.2 analys och 

diskussion av datainsamling, 6.2 analys av projekt, 6.3 diskussion och 7.1 värt 

att uppmärksamma.  

 

Idéen om examensarbetet har bearbetats fram med vår handledare Konrad 

Hansson som är projektchef hos Veidekke i region öst, ett stort tack till honom 

för all hjälp.  

Ett stort tack ska även riktas till Erik Wallin som hjälpt Konrad genom arbetet 

och bistått oss med dokumentationer och bidragit till givande konversationer. 

 

Ett stort tack till de respondenter som ställt upp på att intervjuas och 

möjliggjort denna analys.  

 

Slutligen vill vi tacka Per Roald, vår ämnesgranskare. Per har bistått oss genom 

intressanta synvinklar och givande konversationer, vilket lagt grund till att 

detta examensarbete har kunnat utföras.  

 

 

Uppsala, maj 2021 

Nils Heimer  

Casper Norberg 
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Ordlista 
 

AC  Arbetschef, ansvarar för ledning och uppföljning av 

specifik avdelning/verksamhetsområde inom regionen.  

  Yrkesroll inom byggsektorn. 

 

Anbud  Bygghandling med beräknade kostnader för utförandet 

av projektet. 

 Kalkylerad totalkostnad för projektets utförande. 
 

 
Anläggningsteknik Tekniska lösningar som används inom anläggning. 

Metoder och verktyg för utförandet av 

anläggningsarbeten. 
APD-plan  Arbetsplatsdistributionplan 

Är en översiktsplan på arbetsplatsen som beskriver vart 
saker är placerade på arbetsområdet.  

   

 

Ledningsprocess  Processen för hur ledningen på ett projekt utförs. 

  Tillvägagångssätt för ledning av projektet.  
 

Produktion  Utförandet av kundens beställda produkt.  

En del inom ett projekt som innebär utförandet av 

beställd produkt. 

 
Produktionsledning Tjänstemän som är närvarande på projektet.  

  Leder projektets yrkesarbetare mot projektets mål. 
 

Projektstyrning Praktiska arbetet av ledningen på projektet. 

 Synonym projektledning.              
 

 

VA  Vatten och avlopp  

  Förkortning inom branschen för vatten och avlopp. 

 
VDC  Virtuell Design and Construction har utvecklats av 

Stanford University. Syftet med VDC är att effektivisera 
byggprojekt med hjälp av modern teknologi och 

effektivare processer. 
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1 Inledning  

 

Här introduceras examensarbetets bakgrund, syfte, mål, avgränsningar, 

frågeställning, genomförande, och inriktning. Examensarbetet utförs hos 

Veidekke, avdelning mark och anläggning. Arbetet berör flertal projekt hos 

Veidekke men med en övervägande del på projektet Advania i Kista. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Digitalisering och effektivisering sker inom alla branscher men byggbranschen 

ligger generellt lite efter i digitaliseringen då byggbranschen är en traditionell 

bransch som är komplex med låg upprepningsgrad och därmed blir hanteringen 

av digitaliseringen svår (Umeå universitet, 2018).  Projekteringsfasen inom 

byggbranschen har följt utvecklingen till viss del med Virtual Design and 

Construction (VDC) som är ett tekniskt hjälpmedel som används. 

Produktionsfasen inom anläggning framförallt är en del av byggprocessen som 

ligger efter i utvecklingen. 

Den eftersläpande utvecklingen av produktionsledningen ger upphov till att 

denna analys av distanserad ledning av produktion inom anläggning uppförs. 

Analysen är till för att analysera utvecklingsmöjligheter och den ekonomiska 

påverkan av distanserad produktionsledning inom mark och anläggning. 

Kvalitén på resultatet ska inte försämras från nuvarande standarder, utan gärna 

förbättras. 

Produktionsfasen av anläggningsprojekt kräver ett visst antal kritiska personer 

som är på plats för att byggproduktionen ska fortlöpa som planerat. Inom 

produktionsfasen finns det arbetsuppgifter och personal som kan utföra arbeten 

på distans med hjälp av digitala verktyg.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att analysera utvecklingsmöjligheterna och den 

ekonomiska vinningen av en distanserad ledning av anläggningsproduktion, 

genom att effektivisera/distansera ledningen i anläggningsproduktioner för 

Veidekke. Detta kan medföra en ökad konkurrenskraftighet vid upphandling av 

nya projekt. Att vara mer konkurrenskraftig behöver inte alltid innebära en sänkt 

kostnad för beställaren, det kan även innebära att man får mer i utbyte till samma 

kostnad. Att utveckla distanserad ledning av produktion inom mark och 

anläggning med hjälp av digitalisering bör vidare ske utan att sänka kvaliteten 

på produktions-ledningen och anläggningstekniken.  

 

1.3 Mål 

Målet med analysen är att resultat kan leda till minskade kostnader för att 

Veidekke, i kommande projekt. Detta kommer då generera att Veidekkes 

anbudsofferter kan komma att vara lägre än konkurrenternas, vilket kan leda till 

att Veidekke tilldelas fler projekt som i sin tur genererar större intäkter. Att en 

mer effektiv ledning inom anläggningsprojekt kan uppnås med en distanserad 

ledning är ett utfall som studien söker. 

 

En ökad flexibilitet för tjänstemän kan vara positivt utfall av distanserad ledning, 

eftersom av distanserad ledning har inte tjänstemännens lokalisering någon 

påverkan på produktion. 

Genom att optimera produktionsresurser för antal platser på en produktions-plats 

finns det möjligheter till att skapa en mer effektiv produktionsledning som sparar 

tid och pengar. 

 

1.4 Avgränsningar 

Analysen av distanserad ledning av produktion inom anläggning är avgränsad 

till produktionsfasen inom anläggning. Avgränsningar för indata har valts att 

riktas mot Veidekke, avdelning mark och anläggning. Projektet som 

angränsningarna är riktade mot är anläggningfasen för produktionen av 

datahallen Advania i Kista. Andra anläggningsarbeten som Veidekke har utfört 

eller utför har även beaktats. 
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1.5 Frågeställning 

 

• Hur kan produktionen påverkas av distanserad produktionsledningen för 

anläggning? Kan arbetet försämras eller förbättras med distansering? 

Arbetsmoral? Relationer? Kultur? 

• Vad och vilka kan distanseras? Kan platschefer och projektchefer 

distanseras och samordnas och samarbeta mellan olika projekt? 

• Hur stor är vinsten för just detta projekt avseende tid/ekonomi? Hur stor 

är kvalitetsvinsten/förlusten på genomförande och produkt? 

• Vilka verktyg kan användas för att kunna kommunicera inom projektet? 

 

1.6 Metod 

Analysens utförande genomförs genom att studera och analysera projektet 

Advania i Kista över en period på tre månader, följt av en litteraturöversikt från 

Advania och tidigare anläggningsprojekt som Veidekke utfört som ger underlag 

för en nulägesbeskrivning. Därefter utförs en semistrukturerad intervjustudie på 

de berörda projekten för att komplettera de insamlade dokumentationerna. 

Slutligen analyseras och utvärderas de potentiellt möjliga lösningarna genom att 

beakta de olika utfall som varje möjlig lösning kan resultera i.  

1.6.1 Genomförande 

Genom en analys av ledningsgrupper i anläggningsproduktioner hos Veidekke 

kan en effektivisering av dessa ske genom olika lösningar. Intervjuer med 

tjänstemän har gjorts för att analysera möjligheter för minskandet av 

kostnader och effektivisering av ledningsgruppen i anläggningsproduktioner.  

1.6.2 Intervjustudie 

I denna analys om distanserad ledning för produktion inom anläggningsprojekt, 

utfördes en intervjustudie med involverade personer i dessa projekt. Intervjuerna 

är utformade efter en semistrukturerad intervjuguide där ett specifikt tema tas 

upp men intervjupersonen kan svara öppet på frågorna. Intervjuerna hålls 

flexibla där det finns utrymme att utforska eventuella frågor som kan avvika från 

manuset. Detta för att inte styra in intervjupersonen i specifika svar, utan ge en 

frihet att svara med egna tolkningar (Bryman, s.301). Denna metod av 

intervjuguide anses vara mest lämpad för att få svar som kan ge lösningar och 

ge en verklig uppfattning i hur en ledningsgrupp kan effektiviseras. 
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Intervjuerna kommer att spelas in (ljud) för att bäst kunna bearbeta 

informationen som tas upp. Namn på intervjuade kommer inte att dokumenteras 

för att den intervjuades anonymitet ska bibehållas, däremot dokumenteras 

personens arbetstitel. 

1.6.3 Litteraturöversikt  

En litteraturöversikt görs för att få en bredare översikt över de yrkesroller inom 

produktionen för anläggning som kommer kunna beröras av analysen. 

Yrkesroller, ansvarsområden och arbetsuppgifter beskrivs i Veidekkes interna 

befattningsbeskrivning. Detta görs för att få ett konsekvensperspektiv av vad 

som kan komma att påverkas men även för att kunna förstå möjligheterna av de 

positiva utfallen.  

1.6.4 Nulägesbeskrivning  

En nulägesbeskrivning utförs för att upplysa angående arbetssätt av 

ledningsprocessen för produktion inom anläggning. Beskrivningen uppförs för 

att uppmärksamma eventuella brister och ineffektiva ledningsutförandet av 

produktionsfasen för anläggning. Nulägesbeskrivningen ämnar redogöra vikten 

av fortsatt utveckling av befintliga ledningsmetoder för ledning av 

anläggningsproduktion och redogöra fördelarna med distanserad ledning. 

Utvecklingsmöjligheter och åtgärdsidéer presenteras från teoretiska och 

befintliga lösningsmetoder. 

1.7 Inriktning 

Analysens inriktning är fokuserad på produktionsledningen för anläggning. Att 

se över de olika utfallen som kan komma att ske av att vissa yrkesroller inom 

produktionsledningen av anläggning distanseras. Tekniska verktyg som kan 

behöva utvecklas eller som behöver tas fram för att möjliggöra distanserad 

ledning av produktion inom anläggning kommer även att analyseras.  
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2 Litteraturöversikt 

 

Som tidigare kapitel (1.6.4) beskrev, så beskriver följande kapitel de 

innefattande yrkesroller, digitala verktyg och en projektanalys. De yrkesroller 

som varit respondenter i intervjustudie beskrivs för att klargöra vad de nämnda 

yrkesrollerna har för arbetsuppgifter och ansvarsområde. En presentation av 

berörda digitala verktyg utförs även i detta kapitel.  

2.1 Projektanalys 

Omfattningen av projekt har en stor inverkan i hur en projektledningsgrupp ser 

ut i produktion. För att ta detta i beaktning under analysen har flertal projekt 

inom Veidekke analyserats, i vilken omfattning som personer arbetar på i projekt 

(se tabell 2.1) jämtemot storleken av projekten och inom vilken tidsram projektet 

har. För att få en förståelse av vilken omfattning tjänstemännen har i produktion 

har en sammanställning av tjänstemännens omsättning per månad per projekt 

gjorts. Därefter gjordes ett snittvärde av detta på tjänstemännen för att få en 

överblick av deras infattning i projekt, se tabell 2.2.  

 

Tabell 2.1: Omfattning av tjänstemän 

 
 

  

Projekt A                             Omfattning 

Arbetsledare mark 100% 

Arbetsledare betong 100% 

Platschef 100% 

Utsättare 100% 

  

  

Projekt B                             Omfattning 

Arbetsledare mark 90% 

Platschef 10% 

Utsättare 100% 

Entreprenadingenjör 100% 
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Projekt C                             Omfattning 

Arbetsledare mark 100% 

Arbetsledare mark 100% 

Projektingenjör 100% 

Platschef 100% 

Utsättare 100% 

Utsättare 100% 

  

  

Projekt D                             Omfattning 

Arbetsledare 100% 

Platschef 90% 

Utsättare 100% 

  

  

Projekt E                             Omfattning 

Arbetsledare mark 100% 

Projektingenjör 25% 

Platschef 50% 

Utsättare 100% 

Utsättare 100% 

  

  

Projekt F                             Omfattning 

Arbetsledare mark 100% 

Arbetsledare mark 100% 

Projektingenjör 25% 

Platschef 50% 

Utsättare 100% 

Utsättare 25% 
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Tabell 2.2. Tjänstemäns omsättning per månad per projekt. 

      
Omsättning/månad/projekt/tjänstemän snitt inräknat alla projekt (mkr) 

        

Platschef snitt faktisk omsättning/mån/projekt  0.73 

        

Utsättare (mättekniker) snitt faktisk 

omsättning/mån/projekt  0.97 

        

Arbetsledare snitt faktisk omsättning/mån/projekt 1.27 

        

Projektingenjör snitt faktisk omsättning/mån/projekt 0.34 

        

Entreprenadingenjör snitt faktisk omsättning/mån/projekt 0.2 

  

 

 

 
Figur 2.1. Diagram för tjänstemäns omsättning per månad per projekt 
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2.2 Ledningsstab i anläggningsproduktion 

 

Ledningsstaben inom anläggningsproduktionen består av flertalet tjänstemän 

som oftast innehar en yrkesutbildning som är relevant för yrket. 

2.2.1 Projektchef 

En projektchef har det totala projektansvaret, projektchefen samordnar, leder 

och ansvarar för större projekt eller flertal projekt. Projektchefen ska säkerställa 

att projekten upprättar kvalitetsplaner, ser till att projekten bedrivs under rätt 

förutsättningar och resurshanterar i projekten. Projektchefen ska etablera budget 

och genomföra prognosarbeten för projekten, samt ta fram projektmål, 

handlingsplaner och budget. Projektchefen rapporterar till arbetschefen (som är 

närmaste chefen) månadsvis med avseende på projektets utförande, tid, ekonomi 

och arbetsmiljö (Veidekke intranät, befattnings-beskrivning).  

2.2.2 Platschef/Blockchef 

En platschef ska leda, genomföra och ansvara för projekt/projekten. De har 

ansvar för att delegera i projekt. Ansvarsområden som en platschef har i 

projekten är, utförande, riskhantering, budget, tid- och resursplanering och 

kundkontakt men även projektets organisation, avseende personal. Platschefen 

har obligationer att se till så att arbetet utförs enligt gällande lagar och är 

avtalspliktiga. Platschefen ser till så att arbetet utförts med rätt kvalitet, miljö 

och arbetsmiljökrav. Platschefens närmaste chef är projektchef/arbetschef 

(Veidekke intranät, befattningsbeskrivning). 

2.2.3 Entreprenadingenjör 

En entreprenadingenjör har ansvar för det administrativa arbetet, ekonomiska 

regleringar mot kund på projekten och biträder som stöd till platschefen vid 

behov. Entreprenadingenjören kan även vara en stödfunktion i anbudsarbete, 

inköp, produktionsförberedelser samt för att avsluta ett projekt. 

Entreprenadingenjören ansvarar för budget, riksinventering, planering och 

projektplan. Även att upprätta anbudskalkyler tillsammans med kalkyl och 

platschef samt gå igenom ekonomiska månadsavstämningar tillsammans med 

platschef och projektchef (Veidekke intranät, befattningsbeskrivning).  
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2.2.4 Arbetsledare  

En arbetsledare leder och har ansvar för produktionen i olika områden av 

projektet. Inom anläggning kan det finns flertal olika arbetsledare med olika 

arbetsområden. Det finns arbetsledare som ansvar för betong och armering, mark 

och VA och en för grundläggning. Arbetsledaren planerar, samordnar och 

fördelar arbetet. Arbetsledaren ansvarar för målstyrning i produktion, ser till så 

att projekten håller tidsplan, budget och kvalitets-, miljö och arbetsmiljökrav. En 

arbetsledares närmaste chef är platschef/arbetschef (Veidekke intranät, 

befattningsbeskrivning). 

2.2.5 Mättekniker (utsättare) 

En mättekniker utför mättekniska arbeten samt mängd- och måttkontroller. 

Mättekniker genomför utsättningsarbeten enligt tidsplaner och ansvarar för att 

arbetet utförs enligt dessa. Upprättning och kontroller av arbete enligt gällande 

normer och dokumentering av dessa ingår i ansvarsområdet för en mättekniker. 

En mättekniker ska registrera, analysera och redovisa projektavvikelser från 

stomlinje och höjder samt handlägga i underlag för relationshandlingar 

(Veidekke intranät, befattningsbeskrivning). Kan även hänvisas till utsättare. 

2.2.6 Kvalitetsledare 

Kvalitetsledaren ansvarar för att projektets alla handlingar utförs och utförs rätt, 

att de satta målen för projektet uppnås inom avsatt tidsram. Rollen innefattar 

hantering av kontrakt, bygghandlingar, certifieringar och verifieringar. 

Kvalitetsledaren ser till att alla dokumentationer är framtagna till 

besiktningstillfället för projektet (Veidekke intranät, befattningsbeskrivning). 

2.2.8 Mätchef  

Mätchef utför mätningstekniska arbeten samt mängd- och måttkontroller. 

Mätchefen ansvarar över och planerar utsättningsarbeten, ser till att dessa följer 

tidsplan för produktion på projektet.  

Upprättar kontrollplaner och rutiner för mätarbetet på projekt, samla/registrera 

och arkivera utsättningsdata. Mätchefen ansvarar även över att utföra modeller 

för maskinstyrning och mängdreglering samt kontrollera och kalibrera 

mätinstrument (Veidekke intranät, befattningsbeskrivning). 
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2.3 Digitala verktyg för ledning av produktion inom 

anläggning 

 

De digitala verktyg som används till ledning av produktion för anläggning inom 

Veidekke på projektet Advania är till för att dokumentera produktionen. Dessa 

verktyg är dagböcker, Teams, Daluxe, Sharepoint och drönarbilder. Dagboken 

är en Excellfil som tjänstemännen fyller i och infogar bilder från produktionens 

fortlöpande. Teams är en plattform från Microsoft som är ett digitalt 

mötesverktyg. Den tillåter skrämdelning, chatt, schemaläggning av möten och 

videokonferenser (Microsoft Teams, 2021). 

Daluxe är ett digitalt verktyg som kan användas till att kvalitetssäkra 

produktionens utförande genom checklistor i programmet. Programmet finns till 

både dator och smarttelefon. (Daluxe field, 2021). 

Sharepoint är ett internt digitalt verktyg som används inom Veidekke, den kan 

användas från projekteringsfasen till produktionsfasen. Den används för att lagra 

diverse dokument angående projektet.  

Koordinatsatta drönarbilder uppförs med ungefär två veckors mellanrum. 

Drönarbilderna används dels till att uppföra APD-planer men är även ett sätt för 

att beställaren själv ska kunna följa projektets genomförande visuellt. 
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3 Nulägesbeskrivning 

 

Veidekke är Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsföretag 

(Veidekke, 2018). Företaget är drivande i utvecklingsfrågor och satsar brett på 

detta. Distansering av ledning är något som har kickstartats på grund av den 

rådande pandemin (SARS-CoV-2). Med denna kickstart har ett 

utvecklingsbehov uppkommit, att utveckla standardiserade riktlinjer och 

implementera digitaliserade hjälpmedel för att upprätthålla denna utveckling.  

3.1 Digitala hjälpmedel för distanserad ledning  

Digitala hjälpmedel är de tekniska verktyg som används inom ledningen för 

produktion inom anläggning.  

3.1.1 Digitala videomöten 

Microsoft Teams är den applikations som Veidekke har valt att använda sig av 

när det kommer till den distanserade lösningen av möten. Applikationen är 

mångsidig och tillåter diverse olika funktioner för att skapa förutsättningarna till 

givande och kvalitativa möten. När inloggning sker med Veidekkes 

medarbetarmejl får medarbetaren tillgång till sina projekt och alla inom koncern, 

detta gör att skapandet av schemalagda möten blir lättskapade. En vanlig 

chattfunktion finns även i applikationen som tillåter lättare kommunikation 

mellan medarbetare att utföras utan att skapa och utföra ett faktiskt möte.  

 

3.1.2 Dagbokshantering  

Vid analyserade projekt sker dagbokshanteringen via en excel-fil som veckovis 
uppdateras med bilder på projektet utveckling som tillåter läsaren att visuellt se 

utvecklingen av projektet. Dagboken hanterar även vad varje yrkesarbetare har 

utfört per dag. Dagboken arkiveras på företags Sharepoint, alla med tillgång till 

projektets arbetsrum har tillgång till dagboken kontinuerligt. Uppförandet av 

dagboken utförs generellt genom att vid dagens/veckans slut infoga tagna bilder 

och en individuell beskrivande text tilldelas vardera bild.  

 

  



 
 

12 

3.1.3 Drönarflygning 

Varannan vecka kommer medarbetare från Veidekke ut till projektet för att flyga 

med en drönare. Mätteknikern placerar ut koordinatsatta punkter på projektet 

som drönarföraren sedan matar in för att bilderna ska kunna bli koordinatsatta 

och exakta. Bilderna som drönaren producerar används i anbudsskedet, men 

även för att kunna följa projektets utförande och för att utföra mer exakta APD-

planer. Drönarbilder använder sig av ett mjukvaruprogram inom mätteknik och 

produktutveckling, Skymap. Drönaren filmar även projektet så att en mer 

realistisk uppfattning av projektet kan erhållas, se figur 3.1. Dessa bilder och 

foton kan säljas till kund, skickas till medarbetare och användas till 

marknadsföring. Kunden till projektet behöver inte utföra projektbesök då 

kunden kan följa projektet från distans med hjälp av dessa drönarfoton. 

 

 
Figur 3.1.- Illustration och text från Skymap, figuren berör drönarskanning.   
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3.1.4 Sharepoint 

Microsoft Sharepoint är en webbaserad programvara som Veidekke använder 

sig av. Veidekke använder Sharepoint till att skapa individuella projektrum för 

varje projekt. Projektrummen används till att organisera och arkivera 

dokumentationer för det aktuella projektet. Varje projektrum kan organisera på 

olika sätt, det är upp till projektrumsskaparen att välja funktion och utseende.  

 

3.1.5 Dalux 

Dalux är ett digitalt hjälpmedel för projektering, byggstyrning och drift. Dalux 

box är till för planering och projektering, Dalux field är till för byggplatsen och 

Daluxfm är till för driften, se figur 3.2. 

På det projekt som analysen har fokus på används Dalux för egenkontroller, 

riskanalyser och dokumenthantering av riskberedningar (Dalux field, 2021). 

 
Figur 3.2-Användningsområden för Dalux field. 
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4 Genomförande 

Detta kapitel beskriver vilka metoder som valts att tillämpas för att möjliggöra 

analysen av distanserad ledning för produktion inom anläggning. Hur 

information och data samlats in och analyserats.  

4.1 Datainsamling  

4.1.1 Kostnader och tider på tidigare projekt 

För att genomförandet av analysen ska kunna ge ett så tydligt och välgrundat 

svar som förutsätts behövs konkreta data angående kostnader för 

produktionsfasen. Veidekke har bistått med information angående de senaste 

anläggningsprojekten omkring Uppsala- och Stockholmsområdet. 

Informationen innefattar antalet tjänstemän och deras faktiska närvarotid i 

procent per projekt, planerade projekttider, faktiska projekttider, planerade 

produktionskostnader och faktiska slutkostnader för projekten.  

4.1.2 Intervjustudie 

Intervjustudien har utförts genom virtuella videokonferenser och platsbesök. 

Varje intervju har spelats in för att minimera risken av att viktig information 

försummas. Intervjun ger indata till analysen i form av den individuella 

inställningen av distansering, tidigare erfarenheter av distansering, nuvarande 

tekniska verktyg och potentiella utfall på ett hållbart byggande. 

4.2 Analys och diskussion av datainsamling 

Efter inhämtning av information från den semistrukturerade intervjustudien och 

information av Veidekke om tidigare projekt, har dessa dokument analyserats 

och diskuterats.  

Analysen har utförts genom att sammanställa alla respondenters svar i samma 

tabell, detta har genererat en djupare förståelse i respondenternas åsikter 

angående en distansering av ledningen. Dokumentationerna som Veidekke har 

bistått med tillåter att en djupare analys av kostnader för ledningen på ett projekt. 

Analysen frambringar en diskussion vilket tillåter att ett bredare perspektiv 

omfattas. Diskussionen angriper perspektiv som respondenten vid 

intervjutillfället inte berör, av olika anledningar.  
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5 Resultat 

Nedan följer resultat och sammanfattning av den utförda intervjustudien på 

arbetsledare, blockchef, kvalitetsledare, platschef, yrkesarbetare och 

mättekniker (utsättare). Frågorna är sammanställda i en tabell där svaren från 

intervjustudien har sammanfogats till ett svar, se tabell 5.1. Detta resultat 

diskuteras och analyseras vidare i följande kapitel av analysen. 

 

Tabell 5.1. Sammanställning av svar från den genomförda intervjustudien. 

Sammanställning utförs genom att sammanfatta samtliga respondenters svar 

under vardera fråga för att enkelt kunna avläsa svaren.  

 

1a. Vilka anser du vara de kritiska personerna inom projektledningen för detta 

projekt?  

Ett svar var: Platschefen, produktionschef, entreprenadingenjör och blockchef betong 

Ett svar var: Platschefen, mätteknikern, arbetsledarna.  

Ett svar var: Platschef, produktionschef, entreprenadingenjör, blockchef, arbetsledare, 

mättekniker och projektchef. 

Ett svar var: Arbetsledare, mättekniker, platschef anses vara de kritiska personerna i 

produktion  

Ett svar var: Arbetsledarna, utsättarna, blockcheferna.  

Ett svar var: Platschef och utsättare.  

Ett svar var: Alla roller är viktiga i detta projekt. Platschefens roll är viktig med 

avseende på ekonomi. Utsättaren har även en mycket viktig uppgift. 

Ett svar var: Platschefen, entreprenadingenjörerna och Arbetschef (AC). 
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1b. I vilken omfattning anser du dessa kritiska personer 

bör vara nödvändiga att närvara på projektet?  

De som anses som kritiska personer har de intervjuade sagt bör ha en hög närvaro för 

att klara av sina arbetsuppgifter, men vissa klarar av mer distansering än andra.  

Platschefen anser en större del av de intervjuade skulle kunna utföra en del av sina 

arbetsuppgifter på distans. 

Den yrkesroll från intervjustudien som behöver minst fysisk närvaro på projektet är 

entreprenadingenjören.  

Övriga yrkesroller är det delade meningar, vissa säger att utsättaren kan utföra sina 

GPS-filer till grävmaskinisterna hemifrån men att det är kritiskt för utsättaren att 

närvara för inmätningar och utsättningar.  

2. Hur ställer du dig till en minskad snabb återkoppling från projektledningen 

på projektet?  

Att minska den snabba återkopplingen som finns när man är på plats har en 

övervägande del känt att det kan uppstå problem. De övervägande svaren är att det kan 

uppstå att information kan förloras, att det händer mycket snabbt på 

produktionsplatsen som kan missas och att andra personers infallsvinklar kan gå miste.  

Ett svar var att det finns möjligheter i digitala forum att utföra kontakt och att det 

kommer i framtiden ske utveckling av detta. 

Tydliga svar av missnöje med en minskad återkoppling har återfunnits i 

intervjustudien.  
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3. Är nuvarande informationsinsamlingsrutiner och dess 

tekniska lösningar tillräckliga för att tillåta en distanserad ledningsform? 

I denna fråga finns det delade åsikter. En del anser att det inte alls är möjligt att tillåta 

en distanserad ledning med de hjälpmedel som finns idag. Den 

dokumentationshantering och sammanställning av dessa tillåter inte att leda på distans.  

Kamera från bygget har föreslagits, men etiken i att filma personer har ifrågasatts. 

Drönare med skymaps nämns som ett bra hjälpmedel. Men hanteringen av 

informationen anses som ett problem.  

Övervägande delen av svaren har varit ja och nej. Vissa anser med detta att det finns 

tillräckligt som fungerar för att tillåta en distanserad ledning men att det finns 

utvecklingsmöjligheter.  

Det nämns att branschen inte har anpassat sig till de digitala verktyg som finns lika 

snabbt som övriga branscher.   

Det anses finnas en större mognad hos folk, och att utveckling drivs åt detta håll.  

4. Vilka för- och nackdelar ser du med en distanserad ledningsform?  

En stor aspekt som personerna tar upp är att tappa den sociala kontakten med personer. 

Det har beskrivits som tråkigt, att förlora avstämningen till vad som sker på plats och 

att det kan hända att information förloras. 

Många ser en möjlighet i att slippa transportera sig mellan olika platser, att vissa möten 

fungerar att ta distanserat. 

Att få en bättre arbetsmiljö har lyfts, då det sägs att det finns tendenser till att arbeta 

för mycket i byggbranschen, så har känslan av att respondenten inte är styrd av tiden 

lika mycket. Flexibilitet i att utföra arbetet på egen tid, men även att detta kräver en 

viss självdisciplin. 

Det nämns att förutsättningarna i marken är svåra att veta på förhand, ett behov att 

anpassa sig efter detta i produktionen finns, vilket anses vara svårt att göra på distans. 

Information från geodesin är enkel att ta in men mottagare har svårt att hantera och 

utnyttja den idag. 

En effektivitet i olika former har beskrivits av respondenterna gällnade att kunna arbeta 

distanserat, det finns möjlighet att göra fler saker, att byta snabbt mellan möten och att 

fokusera mer på sina arbetsuppgifter.  

5. Vilka tekniska verktyg anser du vara nödvändiga att utveckla/tillämpa för en 

distanserad ledning?  

Flesta tekniska verktyg finns men ett standardiserat startpaket för nystartade projekt 

borde framtas och tillämpas.  

Digitala mötesverktyg som Teams är ett kritiskt verktyg. Därtill är även 

dokumentationshantering via Sharepoint en viktig del.  Dokumenthanteringen har 

förbättringspotential då den kan ge en mer detaljerad visuell översyn i realtid.  
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Någon slags direktsändning är att föredra för att klara av ett distanserat ledande. Detta 

kan ske via drönare eller vanliga kameror som direktsänder projekts process. Detta 

beskrivs som en metod för att ge ett lugn för de som distanserats, att få en bild på 

utvecklingen. 

Drönarfoton beskrivs som ett tekniskt verktyg, där det finns utvecklingsmöjlighet i att 

applicera 4D, koppla ett tidsschema till denna teknik. 

 

6. Har du på tidigare projekt stött på någon form av distanserad ledning i 

produktion?  

Det finns personer som har stött på distanserad ledning, och då beskrivs det att 

platschefen har varit delaktig i flertal projekt. Projektets omfattning har då varit en 

faktor som tillåtit distanserad ledning. En avvikelse var då att detta kändes tufft då ett 

ökat ansvar uppstått för platschefen.  

Ett svar var att de hade varit med om distanserad ledning men det kändes inte lika 

accepterat innan pandemin. Oftast uppfattas inte möjligheten i att kunna utföra 

arbetsuppgifter på distans. 

En del av svaren har varit nej, men att det märkts av under pandemin.  

Utsättare har sett distanseras med maskinstyrande möjligheter.  
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7. Känner du att det finns ett utbildningsbehov av personal för att klara av en 

distanserad ledning?  

Det allmänna svaret på denna fråga var att utbildning/introduktion kan behövas.  

Hur kommunikation ska utföras och hanteras och med nya digitala verktyg.  

Detta har även framställts som en generationsfråga. 

Ett svar var, egentligen inte. Det grundade sig i att det redan finns en IT-mognad på 

anläggning. Plattformen som arbetas i beskrivs statisk och säger väldigt lite om arbetet. 

Därför beskrevs att arbetsstrukturen och rutinerna är något som kan justeras och inte 

mognaden. Utbildning kan istället ske i nya sätt att arbeta på, inte distansering.  

8. Anser du att en distanserad ledning av produktion inom anläggning kommer 

kunna påverka ett hållbart byggande?  

Distansering av ledingen inom produktion av anläggning kommer påverka ett hållbart 

byggande, intervjustudien visar klart att det finns positiva och negativa utfall enligt de 

intervjuade.  

De sociala aspekterna kan komma att bli lidande då intervjustudien visar att de 

intervjuade anser att en distansering kommer minska mängden människor man träffar 

det ses som negativt. Ett medel för att kompensera det minskade sociala utbytet vid en 

distanserad ledning är digitala raster, som används idag enligt intervjustudien.  

Ekonomiskt visar intervjustudien på ett positivt utfall. De intervjuade syftar på resor 

till och från arbete men även inom arbetet. Då många projekt har begränsat med 

parkeringar är det att föredra att minska mängden bilar som behöver parkeringsplats 

på projekten. En insparning på provisoriska kontor tas även upp som exempel i 

intervjun.  

Effektivisering nämns som en positiv aspekt, att helt ta bort resetider mellan projekt 

genom att använda videokonferenser. Videokonferenserna ses enligt studien som 

effektiva, konkreta och tidssparande. Med hänsyn till mängden social kontakt så kan 

inte alla möten distanseras, men minskning är att föredra.  

Miljöaspekten tas upp i intervjun genom både minskade utsläpp från diverse resor men 

även arbetsmiljö. Friheten att kunna bestämma mer över sin vardag förbättrar 

arbetsmiljön, att ha möjligheten att arbeta hemma eller från huvudkontoret. 

Utbränning av att arbeta på plats återfinns i intervjustudien. Livssituationen är en 

avgörande faktor för arbetshälsan hos den anställde, de yngre eller nyanställda kanske 

inte känner sig fullt trygga i sin arbetsroll och en påtvingad distansering kan då ge ett 

negativt utfall på individens hälsa och välmående. En distansering kräver en hög 

självdisciplin.  
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6 Analys och diskussion  

I detta avsnitt analyseras både intervjustudien och de insamlade 

dokumentationerna. Analyserna bidrar till diskussionen som berör eventuella 

förbättringsförslag och de utfall som kan komma av förslagen. Felkällor och 

eventuella utvecklingsmöjligheter presenteras även i diskussionen.  

6.1 Analys av intervjustudie 

Intervjustudien visar delade meningar beroende på omfattning på projekt och 

beställare. Respondentens individuella livssituation reflekteras även i svaren, 

storlek på boende, avstånd till arbete och relationsstatus är aspekter som 

påverkar.  

 

Fråga 1a. Vilka anser du vara de kritiska personerna inom projekt-

ledningen för detta projekt?  

Svaren från intervjustudien visar att platschef, arbetsledare och mättekniker är 

de kritiska personerna för projekten, och dessa yrkesroller återfinns i majoriteten 

av respondenternas svar. 

Beroende på projektens omfattning så är även produktionschef, 

entreprenadingenjör och projektchef benämnda som kritiska yrkesroller.  

 

Fråga 1b. I vilken omfattning anser du dessa kritiska personer bör vara 

nödvändiga att närvara på projektet?  

Omfattningen av de kritiska yrkesrollerna varierar i respondenternas svar, 

variationen beror på projektens omfattning och att yrkesrollernas arbetsuppgifter 

kan skilja sig mellan projekt. 

De yrkesroller som respondenterna ansåg vara mest kritiska för projektets 

ledning ansågs behöva en hög närvaro men intervjustudien visade även att en av 

dessa yrkesroller hade möjlighet till distansering. Svaren från intervjustudien 

visar att platschefen kan utföra en del av sina arbetsuppgifter distanserat. 

Entreprenadingenjören var den yrkesroll som ansågs kräva minst fysisk närvaro 

på projektet. Svaren för mätteknikern är delade och visar att mätteknikern är 

kritisk men att en del av arbetsuppgifterna går att distansera.  
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Fråga 2. Hur ställer du dig till en minskad snabb återkoppling från 

projektledningen på projektet?  

Frågan berör respondenternas inställning till en minskad snabb återkoppling som 

kan uppstå vid en distanserad ledning. Studien visar en negativ inställning till en 

minskade snabb återkopplingen i form av uteblivet ”korridorsprat”. 

Respondenterna är enhälliga rörande denna fråga och menar att viktig 

information kan komma gå miste om den snabba återkopplingen minskas. I 

”korridorspratet” berörs inte bara den specifika personen som ska behandla det 

eventuella problemet som ska diskuteras utan även personer som inte konkret 

berörs av problemet kan snabbt och enkelt bidra i diskussionen.  

 

Fråga 3. Är nuvarande informationsinsamlingsrutiner och dess tekniska 

lösningar tillräckliga för att tillåta en distanserad ledningsform? 

Delade åsikter återfinns rörande denna fråga. Svaren visar att beroende på 

projekt och person så både finns och inte finns möjligheten med nuvarande 

insamlingsrutiner för information/dokumentationer.  

Lösningsförslag tas upp i svaren av respondenterna i form av kameror för att 

bibehålla den visuella översikten av ledning vid en distansering. Problematiken 

angående detta lösningsförslag är en etisk fråga, rörande yrkesarbetarna 

integritet. Även drönare nämns men hanteringen av informationen anses som ett 

problem. 

 

Fråga 4. Vilka för- och nackdelar ser du med en distanserad ledningsform? 

Respondenternas svar i intervjustudien är delade. De negativa utfallen som 

nämns är den sociala aspekten som kan komma att bli lidande. Att minska det 

sociala utbytet på arbetet ses som tråkigt och att information mellan olika parter 

kan bli lidande. 

De positiva utfallen av distansering är minskandet av transporter till och från 

arbetet men även inom arbetet. Att kunna delta i olika möten utan att behöva åka 

dit fysiskt sparar tid. Distansering benämns även förbättra arbetsmiljön genom 

att öka flexibiliteten med mer frihet i att välja arbetsplats och arbetstider. Detta 

kräver dock en självsäkerhet inom sina arbetsuppgifter och att individen har en 

stor självdisciplin för att klara detta.  

Det nämns även att just markarbeten kan ha svårare för distanserad ledning då 

marken är oförutsägbar. Man behöver anpassa sig på plats efter markens 

förutsättningar. Ett exempel på oförutsägbart moment är att vid schaktning 

upptäcka högspänningsledningar som inte finns med på befintliga handlingar, 

dessa oförutsägbara moment sker inte i samma utsträckning inom avdelningen 

bygg.  
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Fråga 5. Vilka tekniska verktyg anser du vara nödvändiga att 

utveckla/tillämpa för en distanserad ledning?  

De digitala verktyg som anses var kritiska att tillämpa eller utveckla är digitalt 

mötesverktyg, dokumenthantering och möjlighet till direktsänd visuella 

översikt. Microsoft Teams är det verktyg som används för digitala möten och 

enligt studien fungerar detta verktyg relativt bra i dagsläget men 

utvecklingspotential finns. Dokumentationshantering via Microsoft Sharepoint 

beskrivs i studien som ett bristande verktyg, eftersom Sharepoint har potential 

att vara mer detaljrik och informationsgivande än vad den generellt används till 

i dagsläget.  

Direktsänd visuell möjlighet beskrivs ge den som distanserats en djupare 

förståelse i projektets aktuella status utan att fysiskt behöva besöka projektet. 

Drönare eller fasta kameror benämns som verktygsförslag för att lösa detta 

problem. Verktyget beskrivs genom visuell översikt ge ett lugn hos den 

distanserade, enligt studien.  

 

Fråga 6. Har du på tidigare projekt stött på någon form av distanserad 

ledning i produktion?  

Delvis distansering har påträffats hos en del av de intervjuade. Den distansering 

som det då gäller är att platschefen har ansvarat för fler än ett projekt. Projektens 

omfattning som platschefen ansvarat för har då varit en kritisk faktor. 

Distanseringen som då uppfattades var att platschefen närvarade någon gång i 

veckan på varje projekt istället för fullständig närvaro på ett och samma projekt. 

 

Detta beror på en kultur som finns inom byggsektor, att man ska vara närvarande 

på bygget.    

Den rådande pandemin (SARS-CoV-2) har tvingat fram en större acceptans av 

distanserad ledning för produktion jämfört med innan pandemin då 

produktionsledning generellt ansågs behöva närvara i större utsträckning.  

Mätteknikerns arbetsuppgift att skapa och bistå maskinförare med GPS-filer är 

däremot ett moment som ses kunna distanseras. 
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Fråga 7. Känner du att det finns ett utbildningsbehov av personal för att 

klara av en distanserad ledning? 

Utbildning/introduktion anses enligt studien vara nödvändig för en distansering. 

Problematiken med distanseringen är den varierande tekniska kunskapen inom 

ledningen. Ett avvikande svar från intervjun pekade på att den tekniska 

kunskapen inom ledningen inte är bristfällig, däremot beskrivs att 

arbetsstrukturen och rutinerna behöver justeras.  

 

 

Fråga 8. Anser du att en distanserad ledning av produktion inom 

anläggning kommer kunna påverka ett hållbart byggande? 

Det hållbara byggandet påverkas av en distanserad ledning på olika sätt. 

Arbetsmiljön kan anses förbättras och försämras på grund av distanseringen. 

Flexibilitet och frihet ger en positiv påverkan men de sociala aspekterna kan 

påverkas negativt.  

Ekonomiskt ses distansering ge ett positivt utfall. Studien visar att resor och 

logistik är de kategorier som främst berör ekonomin. Resorna påverkar även 

miljön på ett positivt sätt, genom att minska utsläppen från resorna.  

Digitala mötesverktyg bidrar till mer effektivisering då tid för resor mellan 

fysiska möten på olika orter kan uteslutas helt. 

6.2 Analys av projekt 

Projektledningen ser olika ut beroende på vilket projekt som analyserats. Detta 

gör det svårt att få en konkret bild på vilka roller inom ledningen som behövs i 

projekten. Därför studerades Veidekkes tidigare projekt (se figur 2.1, diagram 

för tjänstemäns omsättning per månad, per projekt) för att ge en uppfattning om 

vilken omfattning projektledningen har i anläggnings-branschen hos Veidekke 

beroende på projektets storlek och tidsram.  

 

Arbetsledaren och mättekniker är rollerna som har störst omsättning per projekt 

per månad enligt insamlad information från Veidekkes tidigare projekt. 

Platschefen har även en hög omsättning i projekten men inte lika hög som 

arbetsledare och mättekniker. Projektingenjör och entreprenadingenjören har 

lägst omsättning i projekten överlag. Detta visar vikten av hur tjänstemännen 

arbetar i projekten internt hos Veidekke. Genom att få en tydlig bild av 

omfattningen tjänstemännen arbetar i projekten kan projektanalysen kopplas till 

intervjustudien genom att analysera vilka och i vilken omfattning tjänstemännen 

kan distanseras.   
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6.3 Diskussion 

Syftet med studien var att analysera möjligheten till en distanserad ledning av 

produktion för anläggning. Analysen utförs med hjälp av en semistrukturerad 

intervjustudie med yrkesarbetare, tjänstemän inom ledningen för produktion och 

tjänstemän vars arbetsuppgifter berör ämnets samt insamlade data från tidigare 

projekts omfattning och antal fysiskt närvarande tjänstemän.  

Analysen berör respondenternas åsikter, idéer och erfarenheter av tidigare 

distansering men även en analys av ekonomiska faktorer för tidigare projekts 

ledningskostnader. Den insamlade data som har analyserats innehöll både 

projekterade kostnader och projekttider för varje projekt och faktiska 

slutsummor och projekttider, vilket gav grund och en förutsättning till ett mer 

trovärdigt och realistiskt resultat.  

I intervjun nämns flertalet tjänstemän som kritiska i projektledningen för 

anläggningsprojekt. Vissa nämns mer frekvent än andra, där arbetsledaren och 

utsättaren är roller som ofta påpekas som kritiska personer vilka bör närvara på 

projektet för att möjliggöra att produktionen utförs korrekt. Studien visar att 

dessa roller är de roller som är närmast produktionens yrkesarbetare, de är länken 

mellan yrkesarbetarna och tjänstemännen. Detta stödjer även projektanalysen 

som visar att arbetsledaren och utsättaren har högst omsättning och omfattning i 

Veidekkes tidigare projekt sett i snitt.  

Platschefen/blockchef har nämnts med delade meningar i studien. Dels beskrivs 

rollerna som kritiska roller och de behöver närvara, dels som roller som kan 

distanseras. För att möjliggöra denna distansering krävs en acceptans av 

distansering från alla parter och en välstrukturerad strategi för hur och vilka 

digitala verktyg som ska appliceras.  

Entreprenadingenjören och kvalitetsledare är roller som repetitivt beskrivs 

kunna distanseras utan att större komplikationer ska uppstå. Dessa roller är inom 

Veidekke relativt distanserade redan, och det fungerar bra enligt intervjustudien.   

I intervjustudien nämns flertalet för-och nackdelar som sammanfattas i 

resultatdelen. En nackdel som många respondenter berört är bortfallet av den 

enkla och snabba kommunikationen som vid flertalet gånger har nämnts som 

”korridorsnacket”. Respondenterna ser detta som en negativ punkt då en fråga 

som enkelt kan besvaras kan försummas på grund av att frågan ses som ”för 

liten” för att ringa och fråga om exempelvis platschefen är distanserad.  

Korridorsnacket kommer alltid att existera men däremot i en mindre skala och 

alla tjänstemännen i ledningen rekommenderas inte att distanseras samtidigt då 

det är att föredra att det alltid är någon från ledningen som kan bistå 

yrkesarbetarna. Den minskade snabba kommunikation kommer påverka den som 

distanseras. Den distanserades yrkesroll har stor betydelse för hur känsligt eller 

lämpligt det är att distansera den personen. 
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Att kunna ha självdisciplin i sitt arbete är något som blir påverkat av distanserad 

ledning, det vill säga att utföra det arbetet som personen har på tid. En effekt av 

detta kan även bli åt motsatt håll, att man har svårt att sluta jobba, och det är 

viktigt att hitta en balans i arbetet vid distanserad ledning. Möjligheten finns 

dock också att arbetet blir mer effektivt då man kan fokusera mer på sina 

arbetsuppgifter. 

Ett alternativ för att kompensera den minskade snabba kommunikationen är att 

skapa en platschefsgrupp. Denna grupp kan arbeta på distans från ett lokalt 

huvudkontor och genom detta bibehålla den snabba kommunikationen mellan 

platschefer.  

Att kunna jobba på distans frigör även möjlighet att söka personal som kan jobba 

på från annan ort. Detta kan göra att anställning av personalen blir bredare, då 

platsen som personer jobbar från inte är av vikt. Att behålla personal kan även 

bli lättare om möjligheten finns till att jobba från annan ort.  

Den sociala aspekten riskerar att bli negativt påverkad av en distansering, enligt 

studien. Studien visar att respondenterna känner en viss oro av att behöva arbeta 

hemifrån och inte få ett dagligt socialt utbyte.  

En orsak till denna oro är att respondenterna uppfattar ordet distansering som att 

arbetsplatsen ska flyttas från produktionsplatsen till hemmet på heltid. I denna 

studie är inte det fallet, utan meningen med distansering i detta fall är att 

arbetsuppgifterna ska ges möjligheten att utföras på valfri geografisk plats om 

möjlighet finns. Det lokala huvudkontoret ska som exempel användas som en 

alternativ ort att utföra arbetsuppgifter på, vid intresse och möjlighet är hemmet 

ett alternativ. 

Däremot är ett minskat socialt utbyte ett negativt resultat av distansering, och 

åtgärder som kan appliceras för att motverka denna minskning är gemensamma 

digitala raster inom ledningsgruppen. Detta är något som Veidekke använder 

redan idag, och denna åtgärd kan ske i många olika former.  

I intervjuerna har det lyfts fram att byggarbetsplatserna ofta blir tätare och tätare, 

speciellt i de större städerna. Detta leder till en platsbrist i produktionen. Att få 

plats på de trånga ytorna blir svårare och genom att distansera viss ledning i ett 

projekt kan detta tillåta en mindre parkeringsyta. Detta är en projektspecifik 

konsekvens, och i vissa projekt kan detta vara värdefull plats där ytorna kan 

användas mer effektivt. I andra projekt kan detta anses som oväsentligt då man 

har stora ytor och inte har samma logistikproblem som man kan få projekt med 

mindre fria ytor.  

Distansering av ledningen bidrar till ett positivt utfall på miljön genom att 

minska transporter till och från arbetet men även inom arbetet. Att minska 

personliga biltransporter i byggbranschen har många fördelar. Många företag 

betalar ut milersättning till sina anställda och detta är en kostnad för företagen. 
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Enligt Skatteverket är milersättningen 18,50 kronor (Skatteverket, 2021). Vid 

körning till ett projekt som en person inom ledningen har 60 kilometer till, blir 

denna reseersättning omkring 30 000 kronor med en tidsperiod på 6 månader. 

Detta är då en kostnad som kommer minska markant vid en distanserad ledning 

för ett företag. Det medför ett minskat koldioxidutsläpp, vilket är en positiv 

faktor både för miljön och för företaget. Att sträva mot en minskad 

miljöpåverkan inom företag är positivt, det gör företaget mer attraktivt som 

arbetsgivare. Intervjuernas svar stödjer denna diskussion och visar att detta är 

något som uppskattas inom koncernen.  

För att veta hur detta ska påverka Veidekke ekonomiskt i praktiken behöver man 

ta hänsyn till de konsekvenser som uppstår vid distanserad ledning. Att 

kostnader kan minskas då utrymmen på byggarbetsplatsen kan effektiviseras kan 

vara en konsekvens. Hur detta i praktiken fungerar kan vara att ha gemensamma 

kontor för personer som distanseras, att alla i ledningsgruppen inte har en fast 

plats ute i projektet. Vad detta kan leda till rent ekonomiskt är svårt att avgöra, 

då det kan variera från projekt till projekt.  

För att tillåta en distanserad ledning kan det krävas att man arbetar mer visuellt 

än vad man gör idag. För att kunna vara delaktig och uppdaterad i projektets 

status, men även att i förväg veta vad som ska komma i projektet. Vad innebär 

det då att jobba visuellt? All dokumentation av det dagliga arbetet syns på en 

digital plattform för alla involverade i projektet att ta del av och kunna hantera, 

uppdaterat med projektets status. 

Det krävs en tydlighet och en viss struktur i det arbete som utförs för att kunna 

styra projekt distanserat. Om man jobbar mer visuellt i projekten kan man även 

slippa kommunicera om enkla frågor, utan dessa syns istället tydligt. Detta 

tillåter även att man snabbt kan komma in i ett projekt och få en snabb, 

uppdaterad bild av status för projektet. Det kan i sin tur leda till att en person 

enklare kan arbeta på flertal projekt samtidigt då man inte behöver i samma 

utsträckning sätta sig in i projektet, informationen finns visuellt redan där. 

Informationsspridningen av det dagliga arbetet blir kritisk i distanserad 

projektstyrning.  

För att kunna få detta att fungera är det även viktigt att man jobbar med 

standarder så att man får rutiner och strukturer som är likadana i projekten. Om 

alla använder samma system och har samma informationsinsamlingsrutiner med 

samma digitala verktyg kommer processen att styra projekt bli mer effektiv då 

man möjliggör ett arbetssätt som är okomplicerat att styra i oavsett vilket projekt 

man arbetar i.  
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7 Slutsats 

 

I studien har omsättning per yrkesroll analyserats från tidigare 

anläggningsprojekt och en intervjustudie angående erfarenheter, åsikter och 

inställning av distanserad ledning utförts.  

Enligt den utförda intervjustudien är en distanserad ledning av produktion inom 

anläggning utförbar. Delade meningar angående utsträckning av distanseringen 

återfinns men det generella svaret är att det är möjligt. Utfallet av en distansering 

ses som positiv, eftersom det kan bidra till en bättre arbetsmiljö och effektivare 

arbetsmetoder. 

Studien visar att de tekniska verktygen är kritiska. Ett väl genomtänkt, 

välstrukturerat och lättanvänt startpaket med tekniska verktyg är ett måste för att 

möjliggöra denna distansering. Startpaketet kommer behöva innehålla 

möjligheten till en visuell översikt av projektets uppförande, lätthanterlig 

dokumentationshantering i realtid och ett digitalt mötesverktyg. 

Analysen visar även att en distansering kommer ger ett positivt utfall på miljön 

och ekonomin. Miljön förbättras genom en minskning av resor inom arbetet.  

Detta resulterar i ett minskat koldioxidutsläpp. Ekonomiskt sett kan man med 

hjälp av en distansering minska kostnader för till exempel milersättningar och 

provisoriska kontorsplatser. Används dessa reduceringar i kalkyler för 

anbudsförfrågningar kan detta generera att man vinner fler projekt till företaget 

som sedan genererar en större ekonomisk ersättning.   

Distanserade möten är ett effektivare arbetssätt, jämfört med de fysiska möten 

som kan innebära timtal i resetid. Det sociala utbytet blir även negativt drabbat 

av en distansering, beroende på aktuell livssituation blir den mer negativt 

drabbande.  

Även arbetsmiljön förbättras då den som tilldelas möjligheten till att arbeta på 

valfri ort, får möjligheten att utföra sina arbetsuppgifter på den mest lämpade 

platsen. Det tillåter den anställda att inte tvunget vara bofast på den specifika 

platsen för projektets lokalisering.   

7.1 Värt att uppmärksamma  

I denna analys bör vissa saker uppmärksammas. Analysen och diskussionen av 

intervjustudien är baserad på svar från ett visst antal personer, och för att få en 

bredare bild av huruvida en distansering påverkar projekten och individen skulle 

en bredare intervjustudie över hela anläggningsbranschen behöva göras. Denna 

studie har valt att avgränsa analysen till Veidekke med inriktning mot 

anläggning.  
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8 Förslag till fortsatta studier  

• Utforska utvecklingsmöjligheter i digitala system, hur ska systemen 

utvecklas? 

• Framtagning av ett lättanvänt startpaket med tekniska verktyg för att 

tillåta en distansering av ledningen för produktion inom anläggning.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1 Försättsblad intervjuformulär 

 

Företagets 

namn: Veidekke  Datum: 

2021-XX-

XX Tid: XX: XX 

 

  

Bakgrund till 

projektet: 

 

 

 

 

 

Produktion av anläggningsprojekt kräver ett visst antal kritiska 

personer som är på plats för att se till att produktionen fortlöper 

som planerat, det finns arbetsuppgifter och personal som kan 

utföra arbeten på distans. Genom att optimera produktionsresurser 

på en produktionsplats finns det möjligheter till att skapa en mer 

effektiv produktionsledning som eventuellt sparar tid och pengar.  

 

En lösning som ska beaktas är distanserad ledning av 

produktion med hjälp av digitalisering, utan att sänka kvaliteten 

på produktionsledningen eller anläggningstekniken. 

 

 

 

Information till 

den intervjuade: 

All data från intervjuerna är anonym. Alla svar kommer att 

användas i statistiskt syfte, inga svar kommer att kvoteras 

däremot kan de refereras till utan spårningsmöjlighet. Namn 

uppges ej i intervju eller rapport, internt och externt. 

 



B2.1 
 

 

Bilaga 2. Intervju Arbetsledare 1 

Fråga 1a: Vilka anser du vara de kritiska personerna inom projektledningen 

för detta projekt? 

Anteckninga

r 

 

Arbetsledare, mättekniker, platschef anses vara de kritiska 

personerna i produktion 

 

Fråga 1b: I vilken omfattning anser du dessa kritiska personer bör vara 

nödvändiga att närvara på projektet? 

Anteckninga

r: 

Det är mer arbetsledning som mättekniker, som platschef och 

projektchefer finns det mer möjlighet för att jobba på distans då det 

blir mer möten och man blir inte lika styrd att vara på plats.  

 

Fråga 2: Hur ställer du dig till en minskad snabb återkoppling från 

projektledningen på projektet? 

Anteckningar: 

Personen anser detta viktigt, det är mycket som kan ”falla 

mellan stolarna”, att man kan missa lite här och där. Lättsamt att 

kunna vara på plats och titta direkt på produktionen. Möten med 

konstruktör kan ske via teams och titta på ritningar men det är 

alltid lättare på plats om de går.  

 

Fråga 3: Är nuvarande informationsinsamlingsrutiner och dess tekniska 

lösningar tillräckliga för att tillåta en distanserad ledningsform? 

Anteckningar: 

Det skulle vara möjligt att göra mer, men sen om det skulle vara 

mer effektivt de får man nästan prova. Personen har arbetat 

hemifrån och de går att göra, det finns mycket digitala 

checklistor och det går alltid att fota. Så arbetar vi när vi måste. 

Det går absolut att göra mer och mer digitalt. 
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Fråga 4: Vilka för- och nackdelar ser du med en distanserad 

ledningsform? 

Anteckningar: 

Tappa kontakten med den sociala, ”fikakontakten” som det 

kallas. Det kan vara trevligt att träffa personer också, men 

tekniskt sett kan det vara möjligt att arbetsleda mer på distans. 

Frågan är om det är värt de. Nackdelen kan vara att de är lite 

tråkigt, eller en omställning i alla fall. Fördelarna är att man kan 

jobba från annan ort, tillfälligt eller permanent eller vid 

sjukdom, man får mer frihet, det går att fota och skicka till mig. 

Personen är för att jobba på distans, men mer som ett 

komplement.  

 

Fråga 5: Vilka tekniska verktyg anser du vara nödvändiga att 

utveckla/tillämpa för en distanserad ledning? 

Anteckningar: 

Molnbaserat, filmar och fotar med drönare, man beställer 

material som ett exempel, man gör nästan allt digitalt, 

dokumentationer sker digitalt, exempel arbetsberedningar, 

skyddsronder det som är med min roll som arbetsledare. 

Kameror vore bra men man kanske skulle känna sig övervakad. 

Men det skulle vara tekniskt lättare att jobba på distans med 

kameror. Grävmaskiner har mer styrning och sånt digitalt som 

ges av utsättare. 

 

Fråga 6: Har du på tidigare projekt stött på någon form av distanserad 
ledning i produktion? 

Anteckningar: 

Kan inte komma på något direkt, men under Corona har detta 

märkts av såklart. Vissa saker skjuts på att göra. Har inte upplevt 

en distanserad ledning innan Corona. Vissa platschefer har 

varigt lediga eller liknande men då har man kunnat ringt för 

assistans. Vissa jobbar hemifrån nu, att slippa pendlingen är en 

stor faktor i att kunna arbete på annan plats, men produktionen 

bör vara på plats. Vissa möten kan vara skönt att ta på teams 

eller likdanande man drar inte ut på mötena på samma sätt som 

innan. 
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Fråga 7: Känner du ett det finns ett utbildningsbehov av personal för att 

klara av en distanserad ledning? 

Anteckningar: 

Ja det tror jag absolut. Utbildning är alltid bra, det märkte man 

att det var trögt för vissa i början med teams men nu gör ju alla 

det. Introduktion till nya saker bör vara bra, något i stilen med 2 

timmars introduktion eller liknande.  

 

Fråga 8: Anser du att en distanserad ledning av produktion inom 

anläggning kommer kunna påverka ett hållbart byggande? 

Anteckningar: 

Mindre kontorskostnader, mindre parkeringar på 

byggarbetsplatsen, vi har ofta trängre och trängre 

byggarbetsplatser i bygg i alla fall, och det kan vara skönt att 

spara pengar och plats. Platsbesparing.  
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Bilaga 3. Intervju Arbetsledare 2 

Fråga 1a: Vilka anser du vara de kritiska personerna inom 

projektledningen för detta projekt? 

Anteckningar: 

 

Arbetsledare, mättekniker, platschef anses vara de kritiska 

personerna i produktion 

 

Fråga 1b: I vilken omfattning anser du dessa kritiska personer bör vara 

nödvändiga att närvara på projektet? 

Anteckningar: 

Det är mer arbetsledning som mättekniker, som platschef och 

projektchefer finns det mer möjlighet för att jobba på distans 

då det blir mer möten och man blir inte lika styrd att vara på 

plats.  

 

Fråga 2: Hur ställer du dig till en minskad snabb återkoppling från 

projektledningen på projektet? 

Anteckningar: 

Personen anser detta viktigt, det är mycket som kan ”falla 

mellan stolarna”, att man kan missa lite här och där. Lättsamt 

att kunna vara på plats och titta direkt på produktionen. Möten 

med konstruktör kan ske via teams och titta på ritningar men 

det är alltid lättare på plats om de går.  

 

Fråga 3: Är nuvarande informationsinsamlingsrutiner och dess tekniska 

lösningar tillräckliga för att tillåta en distanserad 

ledningsform? 

Anteckningar: 

Det skulle vara möjligt att göra mer, men sen om det skulle 

vara mer effektivt de får man nästan prova. Personen har 

arbetat hemifrån och de går att göra, det finns mycket digitala 

checklistor och det går alltid att fota. Så arbetar vi när vi måste. 

Det går absolut att göra mer och mer digitalt. 
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Fråga 4: Vilka för- och nackdelar ser du med en distanserad 

ledningsform? 

 

 

Anteckningar: 

Tappa kontakten med den sociala, ”fikakontakten” som det 

kallas. Det kan vara trevligt att träffa personer också, men 

tekniskt sett kan det vara möjligt att arbetsleda mer på distans. 

Frågan är om det är värt de. Nackdelen kan vara att de är lite 

tråkigt, eller en omställning i alla fall. Fördelarna är att man 

kan jobba från annan ort, tillfälligt eller permanent eller vid 

sjukdom, man får mer frihet, det går att fota och skicka till 

mig. Personen är för att jobba på distans, men mer som ett 

komplement.  

 

Fråga 5: Vilka tekniska verktyg anser du vara nödvändiga att 

utveckla/tillämpa för en distanserad ledning? 

Anteckningar: 

Molnbaserat, filmar och fotar med drönare, man beställer 

material som ett exempel, man gör nästan allt digitalt, 

dokumentationer sker digitalt, exempel arbetsberedningar, 

skyddsronder det som är med min roll som arbetsledare. 

Kameror vore bra men man kanske skulle känna sig 

övervakad. Men det skulle vara tekniskt lättare att jobba på 

distans med kameror. Grävmaskiner har mer styrning och sånt 

digitalt som ges av utsättare. 

Fråga 6: Har du på tidigare projekt stött på någon form av distanserad 

ledning i produktion? 

Anteckningar: 

Kan inte komma på något direkt, men under Corona har detta 

märkts av såklart. Vissa saker skjuts på att göra. Har inte 

upplevt en distanserad ledning innan Corona. Vissa platschefer 

har varigt lediga eller liknande men då har man kunnat ringt 

för assistans. Vissa jobbar hemifrån nu, att slippa pendlingen 

är en stor faktor i att kunna arbete på annan plats, men 

produktionen bör vara på plats. Vissa möten kan vara skönt att 

ta på teams eller likdanande man drar inte ut på mötena på 

samma sätt som innan. 
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Fråga 7: Känner du ett det finns ett utbildningsbehov av personal för att 

klara av en distanserad ledning? 

Anteckningar: 

Ja det tror jag absolut. Utbildning är alltid bra, det märkte man 

att det var trögt för vissa i början med teams men nu gör ju alla 

det. Introduktion till nya saker bör vara bra, något i stilen med 

2 timmars introduktion eller liknande.  

 

 

 

 

  

Fråga 8: Anser du att en distanserad ledning av produktion inom 

anläggning kommer kunna påverka ett hållbart byggande? 

Anteckningar: 

Mindre kontorskostnader, mindre parkeringar på 

byggarbetsplatsen, vi har ofta trängre och trängre 

byggarbetsplatser i bygg i alla fall, och det kan vara skönt att 

spara pengar och plats. Platsbesparing.  
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Bilaga 4. Intervju Blockchef  

Fråga 1a: Vilka anser du vara de kritiska personerna inom 

projektledningen för detta projekt? 

Anteckningar: Arbetsledarna, utsättarna, blockcheferna. 

 

Fråga 1b: I vilken omfattning anser du dessa kritiska personer bör vara 

nödvändiga att närvara på projektet? 

Anteckningar: 100% 

 

Fråga 2: Hur ställer du dig till en minskad snabb återkoppling från 

projektledningen på projektet? 

Anteckningar: Det är det svåra. Man har inte tid att minska återkopplningen. 

Händer för mycket för att kunna sammanställa detta i mail och 

telefon. Vi pratar konstant med varnadra på plats.  

 

Fråga 3: Är nuvarande informationsinsamlingsrutiner och dess tekniska 

lösningar tillräckliga för att tillåta en distanserad ledningsform? 

Anteckningar: Nej i praktiken, det är mycket dokumentationer. Svårt att 

sammanställa allt detta då det händer för mycket. Någon enstaka 

dag kan projektchef och blockchefen vara distanserad men inte 

varje dag.   
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Fråga 4: Vilka för- och nackdelar ser du med en distanserad 

ledningsform? 

Anteckningar: Nackdel är att man inte vet i samma utsträckning vad som händer. 

Positivt, möten blir mer effektivt och att alla inte behöver veta allt 

hela tiden och ej ortsberoende. 

 

Fråga 5: Vilka tekniska verktyg anser du vara nödvändiga att 

utveckla/tillämpa för en distanserad ledning? 

Anteckningar: Teams har funnits länge och har kommit mer nu med tiden. Live-

stream med drönare skulle kunna användas mer för att följa 

projektets framsteg från distans.  

 

Fråga 6: Har du på tidigare projekt stött på någon form av distanserad 
ledning i produktion? 

Anteckningar: Nej, inte egentligen. Kulturen är att man ska vara på plats, många 

uppgifter går att göra hemma men är en kulturell fråga. Några 

stödfunktioner som arbetar deltid med projektet missar mycket 

kommunikation och hänger inte med i projektets framgång. 

 

Fråga 7: Känner du ett det finns ett utbildningsbehov av personal för att 

klara av en distanserad ledning? 

Anteckningar: Ja, många som har svårt att använda teams. Vilka ska använda 

dessa funktioner, vilka ska arbeta hemma och hur ska man göra 

detta.  
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Fråga 8: Anser du att en distanserad ledning av produktion inom 

anläggning kommer kunna påverka ett hållbart byggande? 

Anteckningar: Kommunikationen kommer bli lidande, bra att vara på plats.   
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Bilaga 5. Intervju Entreprenadingenjör 

Fråga 1a: Vilka anser du vara de kritiska personerna inom 

projektledningen för detta projekt? 

Anteckningar Projektchefen, blockchef mark och blockchef betong, alltså någon 

som samordnar allting. Men alla roller har sin funktion. Det är 

extrem sällan man har för mycket folk. Det finns alltid folk som 

kan göra fleras jobb men det slutar sällan bra.  

 

Fråga 1b: I vilken omfattning anser du dessa kritiska personer bör vara 

nödvändiga att närvara på projektet? 

Anteckningar: Produktionsstyrande person bör vara på plats, annars finns de 

möjlighet att man tappar flöde i arbetet. Om piskan försvinner så 

kanske inte moroten räcker till. Yrkesarbetarna bör också känna 

sig sedda. Att inte vara på plats som vissa andra poster fungerar ju 

också ändå.  

 

Fråga 2: Hur ställer du dig till en minskad snabb återkoppling från 

projektledningen på projektet? 

Anteckningar: Känner att man tappar den snabba kontakten och man saknar det. 

Man drar ofta inte ihop ett kort teamsmöte utan det blir mer dom 

stora mötena som tas på teams. Tankar och andras infallsvinklar 

tappas av att inte kunna vara på plats.  
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Fråga 3: Är nuvarande informationsinsamlingsrutiner och dess tekniska 

lösningar tillräckliga för att tillåta en distanserad ledningsform? 

Anteckningar: Ja och nej, det beror på vilket sätt man är inblandad i själva 

ledningen av arbetet. I betydligt mycket större grad än för 5 år 

sedan finns denna möjlighet. Kanske inte för att det inte finns 

mycket fler hjälpmedel men framförallt finns det en större 

mognad hos oss alla hur vi ska sprida och få information. Yngre 

generationen har inga problem med utvecklingen.  

 

Fråga 4: Vilka för- och nackdelar ser du med en distanserad 

ledningsform? 

Anteckningar: Att man får en bättre arbetsmiljö, det är vanligt att man jobbar för 

mycket i byggbranschen, om man jobbar på distans känner jag mig 

inte lika styrd av tiden längre. Detta medför en lägre stressnivå 

men man behöver också en hög självdisciplin. Det finns en 

flexibilitet att man kan göra sina uppgifter på egen tid, men 

samtidigt är detta ett stressmoment då det kan även bli lätt att 

jobba för mycket också. Det känns som att det har skett en liten 

attitydförändring kring att jobba för mycket.  

 

Fråga 5: Vilka tekniska verktyg anser du vara nödvändiga att 

utveckla/tillämpa för en distanserad ledning? 

Anteckningar: Videokonferansvertyg. Själv har jag suttit hemma ett tag och detta 

medför lite ångest då man inte riktigt vet vad som händer ute på 

bygget. Man vill se vad som händer på bygget och man kan känna 

ett lugn i att få se saker bli gjorda. Drönare har använts en gång i 

månaden och det är ett superbra verktyg då man får se vad som 

händer även fast det kanske inte blir riktigt i realtid.  
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Fråga 6: Har du på tidigare projekt stött på någon form av distanserad 
ledning i produktion? 

Anteckningar: Ja, det har jag. Under min tid som arbetsledare så hade jag 

platschefer som hade flera byggen så kan det ses som distanserad 

ledning. Då var de telefonen som gällde. Då var de svårare att 

fråga och man kände att man fick mer ansvar på bygget.  

 

Fråga 7: Känner du ett det finns ett utbildningsbehov av personal för att 

klara av en distanserad ledning? 

Anteckningar: Alla bör vara införstådda i hur det funkar. Det finns kurser internt 

som kan vara nyttigt som även detta har utvecklats.  

 

Fråga 8: Anser du att en distanserad ledning av produktion inom 

anläggning kommer kunna påverka ett hållbart byggande? 

Anteckningar: Socialt kan man tappa men man kan vinna på det också att man 

inte bränner ut sig lika mycket. Vi är sociala varelser som behöver 

kontakt. Kan bero på situationen hemma också. 
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Bilaga 6. Intervju Kvalitetsledare 

Anteckningar: Platschefen och AC för att de är dom som har allt ansvar i 

projekten. Platschefen som exempel är kvalitetsansvarig, 

miljöansvarig och bas-u. Utan en platschef kan vi egentligen 

inte driva ett bygga i praktiken. Sen har vi 

entreprenadingenjörerna som är ryggraden i projekten som 

sitter på kunskapen om kontrakten, som har koll på 

handlingarna med all dess dokumentation.  

 

Fråga 1b: I vilken omfattning anser du dessa kritiska personer bör vara 

nödvändiga att närvara på projektet? 

Anteckningar: Det kan bero på hur väl uppstyrt projektet är. Är projektet 

väl uppstyrt så kan entreprenadingenjörerna sitta i flera olika 

projekt om man sitter på distans. Mindre styrning i projektet 

kommer entreprenadingenjören ha så många olika roller, och 

det kommer inte finnas en fast fördelning av vad dessa roller 

innebär. Dessa projekt är det nästan ett krav att denna 

person är på plats. AC behöver sällan vara på plats, det 

behövs bara vid vissa möten. Platschefen behöver vara på 

plats men kanske inte varje dag. Förr kunde platschefen vara 

på flertal olika projekt samtidigt. Men dom jobbade inte på 

distans men snurrade runt mellan projekten. Den 

administrativa bördan har ökat med åren vilket gjort att detta 

inte är så vanligt idag. Detta i och med att beställarna följer 

upp de handlingar de skriver. Nu är det svårare för detta, 

men med lite planering och rätt styrning så skulle de vara 

möjligt idag med. Viktigt att ha fasta rutiner på projekten för 

att möjliggöra detta.  

 

  

Fråga 1a: Vilka anser du vara de kritiska personerna inom 

projektledningen för detta projekt? 



 
 

B 

Fråga 2: Hur ställer du dig till en minskad snabb återkoppling från 

projektledningen på projektet? 

Anteckningar: I ”korridorsnacket” kan man höra många saker som inte 

berör en direkt men indirekt. Det finns medel för att kunna 

utföra ”korridorsnacket” distanserat idag, tex chatten i 

teams. Hela teamstänket. Får de gå ett år till så kommer 

detta vara bättre redan då. Vi har ju lärt oss mycket nu. 

 

Fråga 3: Är nuvarande informationsinsamlingsrutiner och dess tekniska 

lösningar tillräckliga för att tillåta en distanserad 

ledningsform? 

Anteckningar: Ja och nej. Det finns vissa arbetssätt som är tillräckligt 

visuella för att alla ska se status direkt, utan att man ska 

behöva förklara allt hela tiden. En bit är ett kvalitetssystem 

som har utvecklats. Där man i realtid ser status på 

dokumentationen, vid första anblick. Det grundar sig i något 

som jag har ansett vara en brist i projekten hela tiden att 

man jobbar ganska isolerat fast en man sitter ihop. Det 

betyder att man måste fråga om status hela tiden istället för 

att man jobbar så att status syns. Så jag tror att fler o flera 

arbetssätt där man visuellt kan se status fort kommer växa 

fram. Juste detta kvalitetssystem är ett av dom systemen 

kanske. Men vi lär ju lära oss. Just detta system handlar 

mycket om dokumenthantering, att inte gömma dokument i 

mappar men ger dom status.  
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Fråga 4: Vilka för- och nackdelar ser du med en distanserad 

ledningsform? 

Anteckningar: Fördelen är att man kan få jobba rätt så effektivt, eftersom 

du kommer bort från allt surr, för entreprenadingenjörer så 

kan jag se att dom kan mer fokusera på den arbetsuppgift 

dom har. Man kan få ett mer förutsägbart arbetsschema. 

Samtidigt kan man gå miste om en del information, då gäller 

det att projektet är inne i de arbetssättet. En nackdel skulle 

kunna vara att om en del av ledningen jobbar på projektet 

och en del jobbar hemifrån kan man förlora den dagliga 

avstämningen. Men det beror på den digitala mognaden i 

projektet.  

 

Fråga 5: Vilka tekniska verktyg anser du vara nödvändiga att 

utveckla/tillämpa för en distanserad ledning? 

Anteckningar: Det självklara är teams och alla de här plattformarna där 

man kan ha möten och arbeta på. Sedan har vi dom 

plattformar som vi arbetar på, som tex Sharepoint, dom 

behöver ju bli mer visuella. Det är ju också baserat på 

behovet av att veta status på andras jobb. Så det är otroligt 

viktigt att de plattformar vi faktiskt jobbar i har ett sätt att 

förmedla status vid första anblick. Det fattas ju väldigt 

mycket som tex dashboards över vissa arbetsuppgifter. Detta 

tror jag är otroligt kritiskt vid digitala arbetssätt och att 

arbeta på distans. Så att man alltid kan se status på olika 

arbetsuppgifter på ett projekt.  
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Fråga 6: Har du på tidigare projekt stött på någon form av distanserad 

ledning i produktion? 

Anteckningar: Jag själv har jobbat på distans och hjälpt till i projekt innan 

Corona, men det har inte varit lika accepterat kanske. Oftast 

så blir man automatiskt bokad på plats, utan att se 

möjligheten att kunna ta de på distans.  

Fråga 7: Känner du ett det finns ett utbildningsbehov av personal för att 

klara av en distanserad ledning? 

Anteckningar: Egentligen inte. Det sägs att vi på anläggningssidan har en 

ganska låg IT-mognad. Och de är ju en sanning med 

modifikation. Om man går in i ett fikarum så kan man se att 

alla sitter med en telefon, så IT-mognaden finns ju där. De 

är ju bara att vi inte gör dom verktyg som behövs för att ta 

vara på den IT-mognad som finns. Vi jobbar på en plattform 

som är väldigt statisk, den säger egentligen ingenting om 

vad vi håller på med. Är det någon som behöver justeras så 

kan de vara arbetsstrukturen och rutinerna inte mognaden. 

Att utbilda för att klara av att jobba på distans handlar om 

att utbilda i nya sätt att visa vad man håller på med.  

 

Fråga 8: Anser du att en distanserad ledning av produktion inom 

anläggning kommer kunna påverka ett hållbart byggande? 

Anteckningar: Ja, självklart, min bensinräkning är ett exempel. Om jag ska 

köra bil i ex antal timmar om dagen för att ta mig till 

projekt, så kan du ju tänka dig hur mycket mer effektiv jag 

blir om jag kan byta projektmöte direkt. Då finns ju 

möjligheten att nå oerhört många fler och det går att finnas 

på oerhört många fler projekt samtidigt.  
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Bilaga 7. Intervju Mätchef 

Fråga 3: Är nuvarande informationsinsamlingsrutiner och dess tekniska 

lösningar tillräckliga för att tillåta en distanserad 

ledningsform? 

Anteckningar: 

Teams, och andra mötesverktyg fungerar bra. Med drönare finns 

det mycket bra verktyg för att hantera dess data och information, 

Skymaps är ett sådant där man kan hantera informationen från 

drönaren och dela det med projektledningen. Ett problem idag 

är att hanteringen av denna information tar långt tid och tar 

mycket dataplats vilket gör det svårt att ta dessa bilder varje dag, 

vilket betyder att man inte kan utnyttja detta i realtid.  

 

 

Fråga 4: Vilka för- och nackdelar ser du med en distanserad 

ledningsform? 

Anteckningar: 

Problemet med anläggningsprojekt och distanserad ledning är 

att förutsättningarna i marken är väldigt svåra att veta exakt på 

förhand, det får man anpassa sig efter i produktionen och detta 

kan vara svårt att göra på distans. 

Man tappar fikasnacket vid distanserad ledning 

Svårt att vara distanserad då det händer för mycket i produktion, 

just i anläggning då det är så förändligt.  

Finns även komplikationer i att använda avancerade program 

internt då dessa drönarbilder och dess filer tar mycket plats i 

datorn.  

Geodesin används inte fullt ut, behövs folk för att paketera all 

information. Information från mättekniken är enkel att ta in men 

det finns brister i att personer som tar emot data har svårt att 

hantera den. 

Svårt idag att få ett bra informationsflöde genom hela kedjan, 

effektivisera detta kan leda till en mer effektiv produktion som 

möjligtvis blir tidsbesparande. 
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Fråga 5: Vilka tekniska verktyg anser du vara nödvändiga att 

utveckla/tillämpa för en distanserad ledning? 

Anteckningar: 

Drönarfotona ger att man kan mäta in höjder och få ut en 

ortopedkarta. Detta ger mycket möjligheter då man kan mäta in 

ett markområde enkelt och snabbt med hög precision. Detta 

används mycket i anbudsskedet. Man får även ut kartor från 

satelliter vilket ger olika möjligheter, bland annat för att kunna 

använda till APD planer och för olika typer av ritningar på 

bygget.  

En möjlighet i framtiden finns att koppla denna teknik till 4D, 

att koppla ett tidsschema till denna typ av teknik.  

 

 

Fråga 6: Har du på tidigare projekt stött på någon form av distanserad 

ledning i produktion? 

Anteckningar: 

Nej, men just nu under pandemin så har detta visat sig. 

Tidigare finns det exempel på att platschefen inte alltid var på 

plats utan att de kom ut i projekten någon dag i veckan.  

 

 

 

Fråga 7: 

Känner du ett det finns ett utbildningsbehov av personal för att 

klara av en distanserad ledning? 

Anteckningar: 

 Ja, om ledningen inte är på plats kommer det krävas mer av 

personer som är på plats, mycket med hantering av 

dokumentationer som tex hantering av dagböcker.  
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Bilaga 8. Intervju Mättekniker 

Fråga 1a: Vilka anser du vara de kritiska personerna inom 

projektledningen för detta projekt? 

Anteckningar: 

 

Platschef och utsättare. 

 

Fråga 1b: I vilken omfattning anser du dessa kritiska personer bör vara 

nödvändiga att närvara på projektet? 

Anteckningar: 

 

Platschefer behöver inte vara på plats rent fysiskt han ska se 

till att grejorna funkar, men behöver inte vara på plats fysiskt 

för de.  

 

Fråga 2: Hur ställer du dig till en minskad snabb återkoppling från 

projektledningen på projektet? 

Anteckningar: 

 

Det tycker jag inte om, det tycker jag är jätteviktigt. 

 

Fråga 3: Är nuvarande informationsinsamlingsrutiner och dess tekniska 

lösningar tillräckliga för att tillåta en distanserad 

ledningsform? 

Anteckningar: 

 

Nej, det vi har nu anser jag kräver att folk är på plats.  

 

Fråga 4: Vilka för- och nackdelar ser du med en distanserad 

ledningsform? 

Anteckningar: 

 

Ekonomiskt att folk kan göra fler saker, negativa socialt att 

folk kanske inte är så effektiva om man inte ser folk. 
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Fråga 5: Vilka tekniska verktyg anser du vara nödvändiga att 

utveckla/tillämpa för en distanserad ledning? 

Anteckningar: 

 

Mötesverktygen. Bild och allt de där. Internet och el. 

 

Fråga 6: Har du på tidigare projekt stött på någon form av distanserad 

ledning i produktion? 

Anteckningar: 

Ja, jag har många gånger varit på projekt som är mindre där 

inte alla personer är där samtidigt. Där personerna har fler 

projekt. Platschefer som kanske haft 4 projekt jag har haft 2 

och 2 arbetsledaren under platschefen.  

 

Fråga 7: Känner du ett det finns ett utbildningsbehov av personal för att 

klara av en distanserad ledning? 

Anteckningar: 

 

Inte med dom som är här, det är en generationsfråga. 

 

 

Fråga 8: Anser du att en distanserad ledning av produktion inom 

anläggning kommer kunna påverka ett hållbart byggande? 

Anteckningar: 

 

Att folk inte tar bilen till jobbet, i branschen tar alla bil till 

jobbet. Vi är flockdjur så socialt är det inte bra att sitta ensam. 

Personligen fungerar det för mig. Yngre personer kanske har 

svårare då man inte vet vad man ska göra. Disciplin är viktig.  
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Bilaga 9. Intervju Platschef 

Fråga 1a: Vilka anser du vara de kritiska personerna inom 

projektledningen för detta projekt? 

Anteckningar: Alla roller är viktiga i detta projekt. Platschefens roll är 

viktig med avseende på ekonomi. Vissa andra roller kanske 

kan man klara sig utan. Utsättaren har även en mycket viktig 

uppgift, att kontrollera att allting är gjort rätt.  

 

Fråga 1b: I vilken omfattning anser du dessa kritiska personer bör vara 

nödvändiga att närvara på projektet? 

Anteckningar: Utsättare behöver vara på plats i princip hela tiden, finns 

möjligheter att styra maskiner via molnet. Men utsättning 

och inmätningar sker på plats. Platschefer behöver inte alltid 

vara på plats, man kan sköta ekonomi ändå, men jag tycker 

ändå det är skönt att vara på plats för att se vad som händer. 

Kan vara svårt över ett telefonsamtal att förstå vad 

problemet är, då kan de vara skönare att se de. 

 

Fråga 2: Hur ställer du dig till en minskad snabb återkoppling från 

projektledningen på projektet? 

 

Anteckningar: Det kan bli problem. Det går väldigt mycket snabbare att 

förmedla och ha kontakt på plats om det är saker som bör 

ske direkt, finns en risk att det kan bli svårare att få tag på 

folk. 
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Fråga 3: Är nuvarande informationsinsamlingsrutiner och dess tekniska 

lösningar tillräckliga för att tillåta en distanserad 

ledningsform? 

Anteckningar: Vi har mycket digitalt idag, men den här branschen är inte 

heller supersnabb på att anpassa sig till sådana grejor heller. 

Kamera på bygget skulle behövas då kanske men det kan 

även slå fel för gubbarna om dom känner sig övervakade. 

Dalux, kontroll för kvalitet. 

 

 

Fråga 4: Vilka för- och nackdelar ser du med en distanserad 

ledningsform? 

Anteckningar: Det kan vara skönt att slippa åka överallt, underlättar att ta 

vissa möten via teams, miljömässigt hjälper det att inte 

behöva åka överallt. Det blir mycket effektivare att ta det 

digitalt. Man kan även snabbt byta mellan mötena. Svårt att 

lära känna någon över teams. 

 

Fråga 5: Vilka tekniska verktyg anser du vara nödvändiga att 

utveckla/tillämpa för en distanserad ledning? 

Anteckningar: Dokumentationshantering via SharePoint, finns det absolut 

förbättringsmöjligheter på. 

Fråga 6: Har du på tidigare projekt stött på någon form av distanserad 

ledning i produktion? 

Anteckningar: Tror inte det, det ända är att utsättarna har jobbat distanserat 

tidigare då det kan sköta maskinstyrning digitalt mellan 

projekt.  



B9.3 
 

  

Fråga 7: Känner du ett det finns ett utbildningsbehov av personal för att 

klara av en distanserad ledning? 

Anteckningar: Jo det tror jag, kommer det in nya så kan det behövas. Även 

lite äldre personer kan behöva hjälp med nya digitala 

verktyg. 

 

Fråga 8: Anser du att en distanserad ledning av produktion inom 

anläggning kommer kunna påverka ett hållbart byggande? 

Anteckningar: Mindre bilkörning mellan projekten, men även mindre 

flygningar vid utländska kunder då man idag kan visa 

projekten med drönare och ta möten via teams.  
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Bilaga 10. Intervju Projektchef  

Fråga 1a:  Vilka anser du vara de kritiska personerna inom 

projektledningen för detta projekt? 

Anteckningar:  Platschefen, produktionschef, entreprenadingenjör och 

blockchef betong  

 

Fråga 1b: I vilken omfattning anser du dessa kritiska personer bör vara 

nödvändiga att närvara på projektet? 

Anteckningar: Produktionschefen 100 %, platschef 80 %, 

entreprenadingenjör 40 %, block chefen betong 100 % 

avseende betongjobb. 

 

Fråga 2: Hur ställer du dig till en minskad snabb återkoppling från 

projektledningen på projektet? 

Anteckningar: Lite stressande, men jag litar på mitt team att dom gör vad 

dom ska.  

 

Fråga 3: Är nuvarande informationsinsamlingsrutiner och dess tekniska 

lösningar tillräckliga för att tillåta en distanserad 

ledningsform? 

Anteckningar: 

 

Ja och nej. Dom tekniska hjälpmedel som finns är bra men 

att driva produktionsfrågor är det bra att kunna gå ut och 

titta men att styra arbetet går att göra från distans. Att delta i 

styrningen kan bli svårt.  
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Fråga 4: Vilka för- och nackdelar ser du med en distanserad 

ledningsform? 

Anteckningar: Fördel, anpassar oss till en lite mer flexibel vardag för vissa 

roller vilket bidrar till en mer attraktiv medarbetarfråga som 

kommer ge ett positivt inslag på de yngre generationerna.  

Se med ett modernare öga på saken, de äldre på 

arbetsplatsen förstod att man kunde arbeta distanserad men 

att dom var försiktig att föredra att vissa arbetade från annan 

ort. Finns en oro att om folk inte är på plats så utförs inte 

allt som dom ska göra. Detta är en generationsfråga, för att 

det är sen gammalt att man ska vara på plats.  Corona har 

visat att detta faktiskt går att utföra då vi har blivit tvungna 

till det.  

Negativt, är att de sociala aspekterna kan bli lidande. 

Deltagandet i styrningen blir drabbat.  

 

Fråga 5: Vilka tekniska verktyg anser du vara nödvändiga att 

utveckla/tillämpa för en distanserad ledning? 

Anteckningar: Tror de flesta verktygen finns, men nystartade projekt borde 

ha ett startpaket med den utrustning som borde finnas för att 

möjliggöra digitala möten. Detta kan bli drabbat om det är 

en äldre person som inte är lika drivande i denna fråga. 

Generellt borde detta startpaket standardiseras. 

Fråga 6: Har du på tidigare projekt stött på någon form av distanserad 

ledning i produktion? 

Anteckningar: Nej, det kan jag nog inte säga. Kanske i små portioner när 

vissa har haft flera projekt. Dom har dock varit närvarande 

vissa dagar i veckan ändå, så i praktiken väldigt lite.  

 



 
 

B 

Fråga 7: Känner du ett det finns ett utbildningsbehov av personal för att 

klara av en distanserad ledning? 

Anteckningar: Ja, jag tror dels att för dom i ledande position kan behöva 

det, eftersom kroppsspråket rent fysiskt förvinner så borde 

en utbildning om hur man ska kommunicera digitalt kanske 

behövas. Det kan vara det viktigaste.  De som är ovana med 

att arbeta med tekniska hjälpmedel har kommit in i det 

ganska snabbt så där ser jag inget utbildningsbehov.  

Fråga 8: Anser du att en distanserad ledning av produktion inom 

anläggning kommer kunna påverka ett hållbart byggande? 

Anteckningar: Definitivt, behovet av fysiska möten kan inte tas bort 100%. 

Det fungerar att minska dom men inte alla går att ta bort.  

Tjänsteresor är i princip helt borta inom detta område.  Kan 

vara trevligt och bra att ses fysiskt men inte alltid 

nödvändigt.  

Svårare att bedöma andra effekter då stora påverkan är ju 

resursanvändning, betong och stål. Detta kanske man inte 

kommer åt med distanserad ledning.  
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