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Abstract

Planering och målstyrning

Planning and performance management 

Björn Norén

This report is a result of a diploma 
work in construction engineering. 
The goal of this thesis is to highlight 
how the work with planning and 
performance management is done in the 
projects at the Swedish building 
contractor Skanska Väg & anläggning, 
region Stockholm/Mälardalen, district 
Mark Stockholm North, compared to 
Skanska’s policies.
The comparison was made with focus on 
five tools for productivity. The tools 
are as follow: broken-down schedule, 
work sets, visual control, performance 
management/progress monitoring and best 
practice.
The study showed that the usage of the 
different tools varied both within and 
between the different projects. 
Practically none of the projects where 
using the tools progress monitoring and 
best practice, mostly due to few 
operations being applicable. The work 
sets are now mostly documented, but they 
are rarely followed up. Performance 
management is somewhat inconsequential 
for the moment, but during 2011 target 
sheets will be introduced, with 
templates for setting up targets. 
Scheduling is one of the most important 
works regarding planning. Not only to 
get the progress running smoothly, but 
also as an economic and contract 
document. Important is that the schedule 
is up to date and approved and that 
those who work with them are familiar 
with the programs being used.
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Examinator: Patrice Godonou
Ämnesgranskare: Mats Enblom
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SAMMANFATTNING 

För att kunna förbättra sig måste man veta vad man gör för fel. Syftet 
med detta examensarbete är att göra en nulägesanalys av Skanska Väg 
och anläggning, region Stockholm/Mälardalen, distrikt Mark Stock-
holm Norr. Målet är att visa hur produktionsledningen inom distriktets 
projekt arbetar med planering och målstyrning samt hur de använder 
sig av de verktyg för produktivitet som arbetats fram av Skanska.  

Genom en studie av Skanskas intranät med fokus på ”Vårt sätt att 
arbeta” och ”Vårt sätt att bygga” visas hur Skanska sätter upp verktyg 
för produktivitet som ska vara ett stöd för byggprojekten. De verktyg 
som legat till grunden för studien är: nedbrutna tidplaner, arbets-
beredningar, visuell styrning, målstyrning/framdriftsuppföljning och 
normallägen.  

Det visar sig att man arbetar olika mycket med de olika verktygen 
inom projekten. Man jobbar också olika mellan projekten.  

Tiden och kunskapen är ofta för knapp för att göra bra 
produktionstidplaner vilket leder till att de snarare blir ett hinder än ett 
hjälpmedel. Med en välgjord och väl avstämd tidplan går inte bara 
produktionen smidigare, extrakostnader och tidsförskjutningar, som 
annars skulle kunna bli dyra, kan motiveras. Det är viktigt att de som 
håller på med med planering kan använda de program som finns. 
Framdriftsuppföljning och normallägen är verktyg som idag i princip 
inte används inom projekten. Det finns dock mycket att vinna på att 
använda dem, framförallt för framtida projekt. 

Samtliga verktyg behöver följas upp för att ge någon effekt. Det är 
något som görs i låg utsträckning ute i projekten. Man har dock inom 
projekten blivit mycket bättre på att dokumentera arbetsberedningar.
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1. INLEDNING 

Skanska arbetar kontinuerligt för att öka säkerheten, lönsamheten och 
kvaliteten i sina projekt. De försöker hela tiden att utveckla sina arbets-
metoder för att alltid vara i framkant på dessa punkter.  

Syftet med detta examensarbete är att göra en nulägesanalys av 
Skanska Väg och anläggning, region Stockholm/Mälardalen, distrikt 
Mark Stockholm Norr. Analysen görs med inriktning på arbetet med 
planering och målstyrning. 

Examensarbetets mål är att visa hur produktionsledningen inom 
distriktets projekt jobbar med planering och målstyrning samt hur de 
använder sig av de verktyg för produktivitet som finns tillgängliga på 
Skanskas intranät i form av systemen ”Vårt sätt att arbeta” och Vårt sätt 
att bygga”. Rapporten ska även visa varför man gör som man gör. 

För att uppnå målet med examensarbetet har dessa fråge-
ställningar använts: 

• Hur säger Skanska centralt att man ska utföra planering och mål-
styrning (Vårt sätt att arbeta, Vårt sätt att bygga)? 

• Hur jobbar produktionsledningen idag med planering och mål-
styrning? 

• Är det någon skillnad mellan hur Skanska säger centralt och hur 
man jobbar inom projekten, och i så fall varför? 

1.1. Avgränsningar 

Rapporten skrivs inom ramen av ett examensarbete på 15 högskole-
poäng (hp). Det motsvarar tio veckors heltidsstudier.  

Studien syftar till att göra en nulägesanalys av Skanska Väg och 
anläggning, region Stockholm/Mälardalen, distrikt Mark Stockholm 
Norr. Därav kommer endast produktionsenheter och projektchefer vid 
det aktuella distriktet att vara med i studien. Samtliga projekt som stu-
deras ligger i Stockholm eller Uppsala samt dess mellanliggande kom-
muner, då det är den geografiska utsträckningen av distriktet. 

Skanskas intranät är mycket omfattande och arbetet med pla-
nering och målstyrning görs konstant på en mängd olika sätt inom 
varje projekt. För att det ska vara möjligt att göra en jämförande studie 
som ryms inom tidsramen för examensarbetet läggs fokus på arbetet 
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med det Skanska kallar ”fem verktyg för produktivitet”. För dessa 
verktyg finns nämligen fastställda rutiner för hur de ska användas. 

1.2. Disposition 

Rapporten kommer att delas upp i fem avsnitt. Rapportens första av-
snitt består av en bakgrundsbeskrivning av rapporten och en litteratur-
studie av tidigare relevanta arbeten. 

Det andra avsnittet redovisar metoden som använts för studien. 
I rapportens tredje avsnitt formuleras den teori som studien ska 

baseras på.  
Rapportens fjärde avsnitt består av en redovisning och analys av 

resultaten från datainsamlingen. 
Rapportens avslutande avsnitt innehåller slutsatser och rekom-

mendationer för vidare studier. 
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2. BAKGRUND 

Denna rapport skrivs som ett examensarbete i Högskoleingenjörs-
programmet i byggteknik på 15 hp vid Uppsala Universitet. Rapporten 
skrivs på uppdrag av Skanska Väg och anläggning, region Stock-
holm/Mälardalen, distrikt Mark Stockholm Norr.  

Inom ramen för detta hade Skanska önskemål om vilken typ av 
studie som skulle göras och författaren har efter det gjort en vad som 
ansågs, lämplig inriktning. Skanska ansåg att studien var viktig för att 
kunna se hur produktionsledningen i dagsläget jobbar ute i projekten 
och författaren tycker att detta arbete kommer att kunna vara till stor 
hjälp för dennes kommande yrkesliv. 

I detta kapitel redogörs för distriktets organisation och de olika 
tjänstemännens roller. Utöver det sammanfattas tidigare relevanta stu-
dier och även förklaringar ges till entreprenadformer och ersättnings-
former som används inom byggbranschen. 

2.1. Skanskas organisation 

Skanska Sverige AB är ett av Sveriges största byggbolag med kom-
petens inom tre inriktningar, husbyggnad, väg & anläggning samt 
asfalt & betong. Dessa tre inriktningar är separerade från varandra i sin 
verksamhet och respektive verksamhet är indelad i geografiska regio-
ner (Skanska, 2011). Regionerna är i sig indelade i ett flertal distrikt.  

2.1.1. Distriktet 

Det distrikt som studeras i denna rapport är Skanska Väg och anlägg-
ning, region Stockholm/Mälardalen, distrikt Mark Stockholm Norr. 
Figur 2.1 ger en schematisk bild över hur distriktets organisation ser ut. 
Distriktschefen är den som i distriktet har det övergripande ansvaret för 
personal, marknad och ekonomi. Det är distriktschefens ansvar att de 
mål som sätts regionalt inom Skanska bryts ner och formuleras som mål 
för det egna distriktet.  

Projektchefen är ansvarig för sin projektgrupp som består av flera 
produktionsenheter. Projektchefen har det ekonomiska ansvaret för de 
projekt denne är inblandad i och att de mål som sätts i distrikten for-
muleras som mål för det egna projektet. 
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Figur 2.1. Schematisk uppbyggnad av distriktet 
 

2.1.2. Produktionsenheterna 

Produktionsenheterna leds oftast av en produktionschef, som har det 
övergripande ansvaret på byggarbetsplatsen. Produktionschefens roll 
är att ansvara för projektets produktion och att man når inom projektets 
uppsatta mål. Produktionschefen har ofta en eller flera produktions-
ledare med sig på plats. Det är de som ofta är ute och styr yrkes-
arbetarna i det dagliga arbetet. De kan beskrivas som produktions-
chefens förlängda arm till yrkesarbetarna. En planeringsingenjör kan 
finnas på plats på byggarbetsplatsen. Denne har då ofta som uppdrag 
att stödja produktionschefen i bland annat inköp, kontraktsfrågor, avtal 
och övrig planering.  

Beroende på projektens storlek kan organisationen se lite olika ut. 
Figur 2.2 visar schematiskt hur produktionsenheten kan delas upp. I det 
undersökta distriktet är det vanligt att produktionsenheterna består av 
en till två tjänstemän, oftast en produktionschef tillsammans med nå-
gon av de andra yrkeskategorierna.  
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Figur 2.2. Schematisk uppbyggnad av produktionsenheterna 

2.2. Produktivitet 

 Ett centralt begrepp när man talar om lönsamhet är produktivitet. 
Lockner(2006) driver frågan ”Vad är produktivitet och hur kan det 
mätas i byggbranschen?” i en rapport med samma namn. Det visar sig i 
rapporten att produktivitet är ett begrepp som kan användas i alla 
branscher där något tillverkas. Begreppet kan beskrivas som relationen 
mellan mängden nedlagt arbete och hur mycket som tillverkats. 
Lockner visar att det är svårare att mäta produktivitet inom bygg-
branschen än i, framförallt, tillverkningsbranschen. Detta för att man 
inom varje byggprojekt har unika förhållande som gör att det är svårt 
att jämföra projekt sinsemellan. Det som är lättast att mäta är enskilda 
arbetsmoment, så kallade partiella produktivitetsmått.  

Lockner visar även att man i byggbranschen utför produktivitets-
mätningar i väldigt låg utsträckning. Främst görs det som avstämningar 
i tidplanen och inför ackordssättning för yrkesarbetarna. För att 
produktivitetsmätningar ska kunna utföras krävs det att det görs på ett 
enkelt sätt för de som utför dem, men även att de är lätta att förstå. 
Lockner menar också att det är viktigt att dessa mätningar följs upp för 
att kunna utvärderas och utnyttjas vid senare tillfällen med liknande 
moment. 

Skanska har i sin organisation ansett att det är viktigt att, för att 
kunna öka sin produktivitet, även kunna mäta den. De jobbar med att 
skapa rutiner för det man kallar framdriftsuppföljning som är just en 
partiell produktivitetsmätning där enskilda arbetsmoment mäts. 
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2.3. Vårt sätt att arbeta 

I ett tidigare examensarbete (Pettersson, 2010) har det gjorts en studie 
om Skanskas kvalitets- och miljöledningssystem ”Vårt sätt att arbeta”. 
Denna studie gjordes hos Skanska Hus Sydost Linköping. Inriktningen 
på detta arbete vara att undersöka vad produktionschefer och 
yrkesarbetare har för inställning till ”Vårt sätt att arbeta” samt hur det 
fungerar att jobba med i praktiken.  

Studien kom fram till att de tillfrågade överlag var nöjda med sy-
stemen och att det var ett bra hjälpmedel som man använde i ganska 
stor utsträckning. De ansåg att systemet gör att alla får samma struktur 
på arbetsgången i sina projekt. Systemet bidrar även till att likstyra ar-
betet så att man lätt kan sätta sig in i ett nytt projekt.  

Studien visade att många tyckte att systemet var för omfattande 
och att det var svårt att sära på vad som bör göras och vad som ska gö-
ras. Att det är så stort gör också att många kände att det tog för mycket 
av deras arbetstid, tid som de istället borde ägna åt produktionen. 

2.4. Entreprenadformer 

En byggentreprenad kan vara organiserad på olika sätt. En viktig faktor 
till hur organisationen ser ut är vilken typ av entreprenadform som 
avtalats om (Liman, 2007). Enligt Liman är de vanligaste entreprenad-
formerna delad entreprenad, generalentreprenad samt total-
entreprenad.  

Delad entreprenad och generalentreprenad kan gå under det 
gemensamma namnet utförandeentreprenad. Gemensamt för dessa är 
att det är beställaren som har projekteringsansvaret och får själv anlita 
projektörer som arbetar fram de handlingar som ska byggas efter. Vid 
en delad entreprenad har beställaren kontrakt med flera entreprenörer 
vid sidan om varandra. Det är även beställaren som har samordnings-
ansvaret. Vid en generalentreprenad flyttas samordningsansvaret till en 
så kallad huvudentreprenör. Där sluter beställaren avtal endast med 
huvudentreprenören som i sin tur anlitar de entreprenörer som behövs, 
så kallade underentreprenörer.  

Vid en totalentreprenad tar huvudentreprenören, som i detta fall 
kallas totalentreprenör på sig även projekteringsansvaret, förutom 
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samordningsansvaret. Beställaren behöver då endast komma med 
funktionskrav som totalentreprenören översätter i färdiga handlingar.   

Liman nämner att detta är grundformen för dessa entreprenad-
former, men att det finns ett flertal variationer av dem och att de ibland 
är svåra att skilja då man blandar dem inom ett projekt. 

2.5. Ersättningsformer 

Det finns många sätt att prissätta en entreprenad. De vanligaste har bli-
vit namngivna och någorlunda standardiserade i byggbranschen. Här 
kommer fast pris och löpande räkning (Liman, 2007) beskrivas då det är 
ersättningsformer som tillämpas i de projekt som varit aktuella i denna 
studie. 

Vid fast pris sätts en totalsumma som entreprenaden ska komma 
att kosta. Det innebär att om det inte blir några förändringar i projektet 
kommer kontraktssumman inte förändras. Vid fast pris kan man välja 
att skriva med indexreglering.  

Vid löpande räkning får entreprenören betalt för sina redovisade 
självkostnader. Utöver detta läggs ett entreprenörarvode på som ska 
täcka de centrala administrativa kostnaderna, risk, räntor och vinst, i 
form av en procentsats på självkostnaderna.  
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3. METOD 

Denna rapport består av en så kallad nulägesanalys (Axentric, 2010). 
Syftet med en nulägesanalys är att ge ett företag objektiv information 
om nuläget för företaget i sig. När man vet nuläget kan man utifrån det 
föreslå nödvändiga förändringar och förbättringar. 

3.1. Arbetsgång 

Steg 1. Litteraturstudie. Genomgång av tidigare arbeten inom om-
rådet samt uppställning av teorin. 

Steg 2. Datainsamling. Intervjuer med distriktets produktions-
enheter samt projektchefer för att samla in data till empirin som ska 
jämföras med teorin. 

Steg 3. Analys. Resultatet från intervjuerna sammanställs och jäm-
förs med teorin. 

3.2. Litteraturstudie 

För att få svar på frågeställningens första fråga ”Hur säger Skanska 
centralt att man ska utföra planering och målstyrning (Vårt sätt att ar-
beta, Vårt sätt att bygga)?” görs en litteraturstudie. Litteraturstudien 
innefattar två delar. Den första delen är en studie av Skanskas intranät 
där dess verktyg för produktivitet finns beskrivna. Dessa är samlade i 
kvalitets- och miljöledningssystemet ”Vårt sätt att arbeta” (Skanska, 
2010) samt metoddatabasen ”Vårt sätt att bygga” (Skanska, 2010).  Uti-
från dem sätts rapportens teori upp och kommer stå till grund för valet 
av frågor som ska ställas för rapportens undersökande del.  

Den andra delen av litteraturstudien beskriver och analyserar vad 
tidigare forskning kommit fram till inom ämnet för att kunna stärka 
teorins akademiska värde.  

3.3. Insamling av empiri 

Rapportens undersökande del ska besvara frågeställningens andra och 
tredje fråga ”Hur jobbar produktionsledningen idag med planering och 
målstyrning?” och 
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”Är det någon skillnad mellan hur Skanska säger centralt och hur man 
jobbar inom projekten, och i så fall varför?” 
Detta görs genom att distriktets produktionsenheter får svara på frågor 
om hur de inom projekten jobbar med planering och målstyrning. Ut-
över det görs intervjuer med distriktets projektchefer, som är över-
gripande ansvariga för projekten. 

För rapportens undersökande del väljs att göra intervjuer med 
distriktets produktionsenheter. 

Man särar inom forskningen ofta på kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar (Patel & Davidsson, 2003). Med kvantitativa under-
sökningar menas att man gör mätningar och statistiska undersökningar. 
Svaren som erhålls är i form av siffror och värden. Kvalitativa under-
sökningar ger svar i form av mjukare parametrar som måste tolkas. 

De frågor som utformas från teorin genererar framförallt kvalita-
tiva svar. Detta gör att intervjuer eller enkäter är de mest lämpade me-
toderna för att få de svar som behövs. Enkätundersökningar är ett bra 
verktyg om man vill få information av många tillfrågade och har 
standardiserade frågor. Det krävs dock ett stort underlag då det ofta är 
en låg andel som faktiskt svarar på enkäten. Intervjuer är mer passande 
då antalet som ska tillfrågas inte är så stort och då själva intervjuerna 
kan ta upp lång tid samt att den som intervjuar måste vara närvarande 
vid samtliga tillfällen. Eftersom undersökningen är begränsad till en-
dast ett distrikt i Skanskas organisation, och antalet möjliga att tillfråga 
begränsat till endast sex produktionsenheter, är intervjuer ett mer pas-
sande alternativ. Frågorna i denna undersökning skulle passa ganska 
bra för en enkät då frågorna ska vara så lika som möjligt till alla till-
frågade. En enkät medger dock inte att man ställer följdfrågor i efter-
hand, så frågor som kommer upp efterhand blir svåra att få svar på. I 
en intervju är möjligheten större för den tillfrågade att svara fritt på frå-
gorna, detta kan dock leda till väldigt långa och irrelevanta svar. 
Undersökningen ska försöka svara på frågan ”varför” vilket kan leda 
till många följdfrågor och väldigt uttömmande svar. Detta gör att en 
enkät blir lite begränsande.  

Intervjuer anses som det bästa alternativet för denna under-
sökning. 
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3.4. Urval 

Den undersökande delen i detta arbete syftar till att kartlägga hur man 
inom distriktets olika produktionsenheter arbetar med planering och 
målstyrning. Distriktet har sex produktionsenheter som samtliga är in-
blandade i produktionen av olika projekt. För att informationen som 
samlas in ska bli så trovärdig som möjligt anses det bäst att göra inter-
vjuerna med de som är huvudansvariga på respektive projekt för arbe-
tet med planering och målstyrning. I Tabell 3.1 visas övergripande in-
formation om varje projekt.  
 
Tabell 3.1 Överblick över projekten 

 Roll i 
entreprenaden 

Betalnings- 
form 

Projektbeskrivning 

PE1 Utförande- 
entreprenör 

Fastpris  Ombyggnation av bl.a. rondell och 
tillkommande fjärrvärme/kyla.  

PE2 Del i total-
entreprenad 

Fastpris Nybyggnation av flerbostadshus. 
Förberedelser för husgrund samt 
finplanering och yttre media. 

PE3 Under- 
entreprenör 

Löpande Nybyggnation av kommersiella 
lokaler. Förberedelser för 
husgrund. 

PE4 Under- 
entreprenör 

Fastpris Nybyggnation av bostadsområde 
småhus. Förberedelser för 
husgrund samt finplanering och 
yttre media. 

PE5 Sido- 
entreprenör 

Fastpris 
 

Nybyggnation av sjukhusbyggnad. 
Förberedelser för husgrund samt 
yttre media. 

PE6 Under- 
entreprenör 

Löpande Nybyggnation av 
veterinärmedicinskt centrum. 
Förberedelser för husgrund 

 

3.5. Genomförande 

Den undersökande studien började med att tänkbara personer för inter-
vjuerna kontaktades per e-post. Där förklarades övergripligt examens-
arbetets syfte och varför vederbörandes medverkan var önskad.  
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Samtliga tillfrågade kontaktades därefter per telefon och inter-
vjuer bokades in med representanter från samtliga produktionsenheter. 
Intervjuerna utfördes med respektive produktionsenhet var för sig.  

Samtliga intervjuer gjordes på respektive produktionsenhets 
platskontor. Detta för att eventuell nödvändig dokumentation som 
kunde vara användbar skulle finnas nära till hands, samt att det var 
praktiskt lämpligt att besöka arbetsplatserna. Den geografiska sprid-
ningen på projekten var begränsad till Uppsala och Stockholm samt 
mellanliggande kommuner. 

 För att svaren skulle bli så rättvisande som möjligt och att syftet 
med studien inte är att hänga ut enskilda medarbetare valdes att ano-
nymisera de tillfrågade. Det är dock skillnad på projektens förutsätt-
ningar och för att det ska vara möjligt att förstå hur de kan ge samband 
till de svar som getts presenteras alla som PE1, PE2,…, PE6. Projekt-
cheferna benämns som PrC1 och PrC2.  

Samtliga intervjuer tog mellan en halv- och en timme. Med två av 
de sex produktionsenheterna gjordes intervjun med två personer sam-
tidigt. I det ena fallet var det för att produktionschefen hade ett väldigt 
tätt samarbete med sin planeringsingenjör och ville att denne skulle 
vara med. I det andra fallet saknas produktionschef varav arbetsledare 
samt planeringsingenjör intervjuades tillsammans. Intervjuerna spela-
des in digitalt och endast enstaka noteringar gjordes vid intervju-
tillfället. Detta för att ge möjlighet till en mer flytande dialog.  

Frågorna som ställdes i intervjuerna var beredda i förväg, men 
vissa spontana följdfrågor ställdes vid behov. Förhoppningen var att de 
tillfrågade skulle kunna prata ganska fritt utifrån frågorna för att även 
svara på varför man gjorde på det sätt man gjorde. Detta gjordes i de 
flesta fall då de tillfrågade var väldigt samarbetsvilliga vid intervjuerna. 

Intervjuerna har ej transkriberats i sin helhet, utan samman-
fattades utifrån huvudämnena; tidplaner, arbetsberedningar, visuell 
styrning, målstyrning, framdriftsuppföljning och normalläge. En när-
mare beskrivning av respektive verktyg finns under kapitel 4. 

3.6. Relevans och trovärdighet 

”Vårt sätt att arbeta” är ett internt kvalitets- och miljöledningssystem 
upprättat av Skanska, som bygger på ISO 9001, ISO 14001 vilket är 
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internationellt vedertagna kvalitetssystem samt AFS 2001:1 vilket är 
arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och 
allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. 

”Vårt sätt att bygga” är utarbetat av Skanskas egen support-
funktion ”Teknik och projekteringsledning”, som testat och utvärderat 
alla metoder som finns samlade.  

I den undersökande delen av rapporten bygger materialet på in-
tervjuer med distriktets samtliga produktionsenheter samt PrC. Det är 
de som har huvudansvaret för planering och målstyrning inom pro-
jekten. Svaren som ges i intervjuerna blir därför förstahandsinformation 
då det är de tillfrågade som arbetar med det som behandlas i inter-
vjuerna. Detta gör att informationen troligen får en hög sanningshalt. 
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4. TEORI 

I detta kapitel visas hur Skanska anser att man ska arbeta med 
planering och målstyrning utifrån deras verktyg för produktivitet. Det 
börjar dock med en kort beskrivning hur verktygen står att finna i 
Skanskas intranät. 

4.1. Skanskas intranät 

Utöver vad tidigare forskning kommit fram till i ämnet arbetar Skanska 
hårt för att utveckla metoderna de jobbar med. Mycket av arbetet är att 
standardisera arbetsmoment, framförallt för att få en hög produktivitet 
och säkerhet på arbetsplatserna. Skanska har för sina medarbetare ska-
pat ett intranät där alla verktyg och kunskap ska finnas samlad. En stor 
del av de verktyg och mallar som utvecklats ligger under kvalitets- och 
miljöledningssystemet ”Vårt sätt att arbeta (VSAA)”. 

VSAA är uppbyggt av mallar och instruktioner för hela bygg-
processen, från anbud till garantitid. Från VSAA är det i avsnitten 
produktionsförberedelser samt produktionsstyrning som teorin till 
denna studie står att finna. 

Utöver VSAA finns metoddatabasen ”Vårt sätt att bygga (VSAB)” 
i Skanskas intranät. VSAB innehåller en samling tekniska lösningar, 
som framtagits och kvalitetssäkrats av Skanskas supportfunktion ”Tek-
nik och projekteringsledning”.  

Utifrån VSAA samt VSAB har Skanska utarbetat något som de 
kallar ”fem verktyg för produktivitet”. De fem verktygen är: 

• Nedbruten tidplan 
• Arbetsberedningar 
• Målstyrning/Framdriftsuppföljning 
• Visuell styrning 
• Normalläge 

Studiens syfte är att göra en nulägesanalys över hur produktions-
ledningen inom projekten tillämpar Skanskas metoder vid planering 
och målstyrning. Därav används Skanskas beskrivning av dessa arbets-
verktyg som teori att jämföra resultaten från den undersökande delen 
av rapporten med. Målstyrning och framdriftsuppföljning kommer att 
behandlas separat då de tillämpas väldigt olika. Tidplaner kommer att 
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beaktas ur fler aspekter än bara nedbruten tidplan, även hur man arbe-
tat för att ta fram en produktionstidplan samt inköpsplaner. 

 

4.2. Tidplaner 

För att kunna driva ett projekt effektivt måste det finnas en tidplan att 
jobba efter. Det finns en mängd utformningar av tidplaner men vanligt i 
Skanska är att det först görs en huvudtidplan för projekten. Denna är 
övergripande för att kunna se vilka skeden som finns med i projektet 
och för att man ska kunna se projektets längd. Förutom huvud-
tidplanen görs en produktionstidplan, som produktionen kan styras 
efter. 

För att kunna göra en produktionstidplan krävs att det finns en 
produktionskalkyl. Produktionskalkylen grundar sig på anbuds-
kalkylen, men struktureras om så att den passar för projektets produk-
tionsgång. Alla kostnader sorteras i aktiviteter som tillsammans bildar 
greppbara delar, ett exempel är att schaktning, återfyllning av matjord, 
och gräsläggning tillsammans kan bilda en gräsmatta som då är den 
greppbara delen.  

Tidplaner kan sedan göras på flera sätt, Skanska använder sig av 
ett datorbaserat planeringsprogram som heter Asta Powerproject. I 
detta program kan man använda sig direkt av produktionskalkylen, 
importera den och få ut en tidplan. Tidplanen arrangeras sen i rätt ord-
ning och beroenden mellan aktiviteterna kan skapas i tidplanerings-
programmet.  

Tidplanen bör vara nedbruten i etapper och greppbara delar. De 
greppbara delarna byggs upp av strukturplaner där varje del består av 
flera aktiviteter. Själva produktionstidplanen behöver inte nödvändigt 
visa alla aktiviteter men de används då man gör löpande tidplaner. 

Vidare om produktionstidplanen resurssätts och tilldelas material 
och andra kostnader kan man utifrån tidplanen bland annat få ut 
inköpsplaner och resursplaner. Man kan, utifrån de etapper och delar 
tidplanen brutits ned i, se var och när arbetsberedningar behöver göras. 
Man utgår även från tidplanen när man använder sig av visuell styr-
ning. 
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4.3. Arbetsberedningar  

Arbetsberedningar är detaljerade genomgångar av arbetsmoment i 
produktionen som är av särskilt intresse. Det kan vara på grund av att 
momentet ifråga är tekniskt komplicerat, farligt eller att det ligger stora 
pengar i momentet. Arbetsberedningar görs på de moment som fram-
kommer i riskinventering samt de moment som personalen på plats 
finner nödvändiga. Syftet med arbetsberedningarna är att man ska ta 
tillvara på kompetensen hos alla berörda parter som ingår i arbets-
momentet. I arbetsberedningen går man igenom alla delmoment, resur-
ser, risker, material samt kalkyl för arbetsmomentet. En viktig del i 
arbetsberedningen är att den dokumenteras och följs upp efter avslutat 
arbetsmoment, för att kunna återkoppla erfarenheter och kalkylen.  

4.4. Målstyrning 

I början av ett projekt, efter det att man har gjort en budget, ska man 
sätta mål för projektet. Målen sätts för att ge en tydlig bild över vad 
man vill åstadkomma med projektet. De delområden som ska målsättas 
är de som har störst inverkan på projektet.  För att målen ska vara ett 
fungerande verktyg för ökad lönsamhet, är det viktigt att målen är väl 
uppsatta. Huvudansvaret för att sätta mål i projekten är distriktschefen. 

Projektets mål kan delas in i tre nivåer: krav, mål och outperform. 
Den första nivån bygger på budgeten. Budgeten är en kravnivå för att 
projektet ska vara lönsamt.  

Den andra nivån, mål, är en nivå som är helt ny och har inte hun-
nit tillämpas ännu i distriktets projekt. För tillfället ska stora projekt 
använda sig av målkort, men efter hösten kommer de att användas till 
alla projekt som Skanska driver. Denna nivå baseras på de målkort som 
Skanska har tagit fram. Målkorten ska upprättas med avseende på in-
köp, produktivitet, risker och möjligheter, oförutsedda intäkter och 
byggtid/allmänna kostnader (AK). Alla mål ska vara väl genomtänkta 
och väl motiverade och alltid vara i relation till budgeten. Målen ska 
spegla den lönsamhetsnivå som strävas efter i projektet. Målen ska 
alltså vara rimliga om än tuffa. 

Den tredje målnivån, outperform, är tänkt att ligga över den för-
väntade målnivån. Man ska inom alla projekt sätta ett sådant mål för 
lönsamhet. 
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4.5. Framdriftsuppföljning  

Framdriftsuppföljning är ett verktyg som Skanska tycker är viktigt för 
att öka projektens produktivitet och lönsamhet. Framdriftsuppföljning 
är en typ av partiell produktivitetsmätning. Man har dock i nuläget inte 
satt upp några rutiner för hur det ska användas. Lockner(2006) kom 
dock fram till att bland det viktigaste för att det ska fungera är enkelhet. 
Det ska vara enkelt att utföra och resultaten ska vara enkla att förstå. 
Utförs framdriftsuppföljningar kan man använda resultaten från dem 
för kommande projekt med liknande förhållanden. Det ger även 
möjlighet att göra bättre tid- och kostnadsberäkningar för pågående 
projekt. Att kunna förbättra produktiviteten för kommande projekt ses 
också som en möjlighet. 

Det saknas i dagsläget uppställda rutiner för hur framdrifts-
uppföljning ska tillämpas.  

4.6. Visuell styrning 

Visuell styrning innebär att man på arbetsplatsen samlar alla närva-
rande tjänstemän, underentreprenörer och yrkesarbetare till korta mö-
ten, framför en skrivtavla. Man går snabbt igenom bland annat aktuella 
händelser på arbetsplatsen, riskfyllda moment och kommande leveran-
ser. Syftet med visuell styrning är att alla på arbetsplatsen ska ha en 
gemensam syn på projektet och att man ska utnyttja all kompetens som 
finns på arbetsplatsen. 

4.7. Normalläge 

Normalläge, även kallat ”best practice”, är Skanskas verktyg för att 
man inom företaget ska arbeta så effektivt som möjligt med de bästa 
tillvägagångssätten. Det går ut på att man, när man hittat en bra metod 
att lösa ett vanligt förekommande problem, dokumenterar arbets-
momentet, genom att bland annat filma hela förfarandet. Detta läggs 
sedan upp få Skanskas Forum Sverige så att det är tillgängligt för 
kommande projekt som ställs inför samma arbetsmoment. Normal-
lägena tas fram av en grupp produktionschefer som jämför olika arbets-
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metoder för ett visst moment, och enas om det som anses mest 
kostnadseffektivt.  
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5. RESULTAT 

Utifrån den teori som ställdes upp gjordes intervjuer för att få veta hur 
man tillämpade den ute i distriktets projekt. I detta kapitel redovisas 
resultaten från dessa intervjuer. Alla data är sorterade efter respektive 
verktyg för produktivitet. 

5.1. Tidplaner 

5.1.1. Produktionstidplaner 

Av PE1 togs initialt en tidplan fram för första etappen av projektet. Från 
början användes kalkylen som bas men ansågs vara för tidsödande. Ti-
derna uppskattades istället per yta och en skedesplan gjordes. Projektet 
innehöll vägarbeten vilket gjorde att arbetet fick bedrivas under trafik-
anordningsplaner (TA-planer). TA-planerna beskriver hur vägarbetet 
ska gå till samt hur och hur länge trafiken påverkas (Trafikverket, 
2011). Eftersom projektet var belagt i centrala Stockholm i ett hög-
trafikerat område fick trafiken störas minimalt vilket ledde till att mo-
menten inte planerades efter resurser utan för vilken tid man som av-
stängningar i trafiken fick göras. För sista skedet som inte påverkar tra-
fiken i så hög grad resurssattes alla aktiviteter.  

Av PE2 togs den första produktionstidplanen fram under pro-
duktionens första månad. Den var helt baserad på kalkylen då färdiga 
bygghandlingar saknades. Produktionstidplanen är inte resurssatt och 
anses inte behövas då de flesta moment kräver ungefär samma resurser. 
Planeringsingenjören kom in ganska sent i projektet. 

PE3 har utformat sin produktions tidplan i form av en planritning 
med de etapper som projektet är uppdelat i är markerade och tidssatta. 
Kalkylen har inte använts för uppförandet av denna tidplan utan ti-
derna är ungefärliga. Man är väldigt styrd av husentreprenören och det 
är svårt att tidssätta momenten då man bara kan göra vissa moment på 
olika ställen och sedan komma tillbaka när det finns plats.  

PE4 har gjort en första produktionstidplan baserat på kalkylen. 
Tidplanen uppfördes innan produktionsstart men är inte resurssatt. 
Anledningen till det är att man räknar med att det bara ska gå åt en 
grävmaskin samt en yrkesarbetare hela tiden. 
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PE5 tog fram sin produktionstidplan gemensamt med betong-
firman som var på samma projekt då de har moment som överlappar 
varandra. Tidplanen baserades på kalkylen och är resurssatt för att 
kunna planeras med en jämn beläggning. 

PE6 gjorde den första produktionstidplanen väldigt grovt och den 
uppfördes under första perioden av produktionen, då det inte fanns 
någon platschef på bygget förrän efter en dryg månad efter byggstart. 
Kalkylen utgjorde bas för tidplanen och tidplanen är resurssatt med 
maskindiagram och planering är gjord för en jämn beläggning. Det var 
dock inte möjligt att importera kalkylen till tidplaneringsprogrammet 
då den inte var indelad i de moment som senare skulle göras i produk-
tion. Tid fanns inte att göra om kalkylen. En mer detaljerad tidplan togs 
fram efter ett par månader. 

Tre av de tillfrågade anser att de saknar tillräckliga kunskaper i de 
elektroniska planeringsverktygen som används på Skanska för att göra 
tidplaner. En menade att det inte ger något att bara ha en kurs en gång. 
En annan ansåg att kurserna måste delas upp så att deltagarna på kur-
serna hamnar på samma nivå.  

Projektcheferna är olika delaktiga i uppförandet av produktions-
tidplaner. En är ofta med och gör övergripande tidplaner medan den 
andra endast är med vid större projekt. De anser att den första tid-
planen ofta är väldigt generell och dåligt nedbruten. Båda anser att det 
är viktigt att bryta ner även produktionstidplanen. Det ger möjlighet att 
styrka tilläggsarbeten, produktionsförseningar och hinder. Det gör 
också att man kan resurssätta moment och ger möjlighet att använda 
tidplanen som ett ekonomiskt styrdokument. Båda anser även att det 
ofta är svårt att hinna göra de första planeringarna för projekt, då pro-
jekten ofta överlappar varandra.  

5.1.2. Inköpsplaner 

Utifrån tidplanerna är det en av de sex produktionsenheterna som gjort 
en inköpsplan. PE2 har i det fallet gjort en inköpsplan för den sista 
etappen som är finplanering av området. I övriga fall anser man sig inte 
ha behov av regelrätta inköpsplaner. Ingen av de sex tillfrågade pro-
duktionsenheterna har använt sig av Skanskas inköpssupport. De anser 
att det inte ofta behövs, då de flesta inköp som gjorts har varit på varor 
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från företag som Skanska har centrala avtal med och man i princip gör 
avrop på, på det elektroniska inköpsverktyget IBX.  

En av projektcheferna har använt sig av inköpssupport till något 
projekt. Båda anser att man får lika bra eller bättre köp om man gör 
dem själv. Det är dock väldigt få gånger man gör köp från egenskrivna 
avtal då det som köps mest är grusmassor, vilket tas från Skanskas egna 
täkter. Maskiner och transporter köps nästan alltid från lokala firmor. 
De varor som annars köps är oftast via ramavtal och köps via det elek-
troniska inköpsverktyget IBX som sköts på projekten. 

5.1.3. Nedbruten tidplan  

Produktionstidplanen av PE1 var övergripande över de etapper som 
skulle göras. Den blev däremot nedbruten i och med de TA-planer som 
gjordes, då de var väldigt tidspressade. För den sista etappen av pro-
jektet var varje greppbar del uppdelad i ungefär tio aktiviteter. Tid-
planen följdes upp ca var sjätte vecka där varje delmoment blev en egen 
TA-plan. Dessa följdes i sin tur upp med ojämna mellanrum. Tilläggs-
arbeten är den största delen av projektet varav det varit svårt att lägga 
in dem i tidplanerna. 

 För PE2 var den första tidplanen, som baserades på kalkylen, 
grov med endast övergripande delar. För den avslutande etappen med 
finplanering har tidplanen delats upp i veckoplaner där aktiviteterna är 
ordnade per dag. Tilläggsarbeten läggs inte till i tidplanen utan samlas i 
en loggbok. 

Produktionstidplanen av PE3 är endast indelad i de etapper som 
ska göras. För varje moment görs en planering med alla inblandade 
aktörer för det aktuella momentet. De flesta genomgångar görs med 
den visuella tidplanen. Eftersom de jobbar efter löpande räkning skrivs 
tilläggsarbeten inte in i tidplanen. 

Produktionstidplanen som PE4 gjort är nedbruten i greppbara 
delar. Det görs veckovis uppföljning av tidplanen och den utskrivna 
produktionstidplanen uppdateras för hand. Tilläggsarbeten läggs in i 
den utskrivna tidplanen.  

PE5 har brutit ned produktionstidplanen i greppbara delar. Tid-
planen revideras regelbundet på byggmöten. I revideringarna läggs 
kommande och tillkommande arbeten in. 
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PE6 har gjort rullande tidplaner som är uppdelade i fyraveckors-
intervall. De är i sin tur indelade per arbetslag. De gör veckovis upp-
följning av de nedbrutna tidplanerna i samarbete med yrkesarbetarna. 
Tilläggsarbeten läggs inte in i tidplanerna då de jobbar efter löpande 
räkning. 

De projekt som jobbar på löpande räkning ser det som svårt att 
följa den nedbrutna tidplanen då de ofta får springa mellan olika mo-
ment och även hjälpa andra aktörer då de har maskiner. Det gör också 
att det blir svårt att lägga in tilläggsarbeten då det är svårt att avgöra 
vilken tid som lagts på vilket moment. Tre av projektenheterna ansåg 
även att det är väldigt tidskrävande att jobba med tidplanen och att det 
tar allt för mycket tid från produktionsstyrning.  

Båda projektcheferna anser att det är viktigt att kunna följa upp 
tidplaner då det ger möjlighet att påvisa varför förseningar hänt, och 
visa när tilläggsarbeten utförts. En av dem anser att produktions-
tidplanen ska vara så nedbruten att den kan ligga till grund för de kor-
tare tidplanerna. Det gör att det blir lättare att se hur man ligger till. 

5.2. Arbetsberedningar 

Samtliga produktionsenheter har valt moment att göra arbets-
beredningar utifrån risk- och/eller arbetsmiljöplan. De gör även lö-
pande arbetsberedningar på moment som uppkommer som på något 
vis är kritiska. Av de sex produktionsenheterna är det fem som svarar 
att säkerheten är den viktigaste anledningen till att göra en arbets-
beredning, därefter kommer produktivitet. Noterbart är att en PE ansåg 
att det var de viktigaste anledningarna men i omvänd ordning. 

Två av de sex produktionsenheterna gör de flesta arbets-
beredningar muntligt. Resterande fyra gör huvudsakligen arbets-
beredningar skriftligt. Det är ingen av produktionsenheterna som gör 
skriftliga uppföljningar av arbetsberedningar. En gör muntlig upp-
följning av säkerheten i arbetsmomentet.  

Av de fyra som gör skriftliga arbetsberedningar är det en som för-
utom att ha en genomgång med de berörda yrkesarbetarna inomhus, 
även går ut till platsen där momentet ska utföras för att se förutsätt-
ningarna på plats. 
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Projektcheferna är inte i hög grad med och bestämmer vilka mo-
ment som ska arbetsberedas. De tycker dock att det är viktigt att det 
görs. De anser att det är viktigt att arbetsberedningarna görs skriftligt 
då det gör det möjligt att följa upp dem i efterhand. De anser dock inte 
att det viktigaste är att göra dem enligt de mallar som finns, utan att det 
åtminstone finns nedtecknat. En av projektcheferna menar att han i sin 
tidigare roll som produktionschef inte såg vikten av att göra skriftliga 
arbetsberedningar på samma sätt som nu. De tycker båda att arbets-
beredningar bör följas upp, framförallt med avseende på produktivitet 
och ekonomi. De anser dock att det kan vara svårare att följa upp säker-
heten rent praktiskt. En säger att det är naturligt idag att jobba med 
arbetsberedningar och att det är en väldigt positiv utveckling. 

5.3. Visuell styrning  

Av de sex produktionsenheterna är det en som använder sig av visuell 
styrning i den form som beskrivs av Skanska. Denne utgår från visuell 
styrning vid sina veckomöten, och redovisar aktuella risker och inköp 
samt dagordning för mötet och veckans tidplan. 

Utöver det är det tre som använder sig av visuell styrning i viss 
mån. En använder det för sina arbetsberedningar, en använder det för 
tillfället mest för att redovisa hålltider, men tror det kommer användas 
mer när det blir mer aktivitet. PE3 använder sig av en tidplan som är 
uppbyggd för att jobbas med visuellt. Etapperna är markerade på en 
planritning som är uppsatt i arbetsboden. Arbetsmomenten gås igenom 
utifrån denna. 

Av de sex produktionsenheterna är det fem som anser att det är 
ett bra verktyg att använda sig av. En anser att det är ett kanonverktyg 
men har dock inte använt sig av det i det nuvarande projektet. En anser 
att det är ett av de bästa verktyg som kan användas då allt blir väldigt 
tydligt. Två anser att det är bra om det inte görs det för stort och avan-
cerat. En anser att det är ett bra verktyg, men eftersom det är ett nytt 
sätt att arbeta tror denne att det kan bli bättre när man jobbat med det 
ett tag. Endast en är tveksam till nyttan med arbetssättet och anser att 
det kräver för mycket tid. 
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5.4. Målstyrning  

Fem av sex produktionsenheter vet sig ha mål för projektet. En av dem 
säger sig dock inte jobba mot de målen längre då projektet ändrats 
mycket sen början. En av de fyra återstående har haft som enda mål 
denne vet om att samarbetet med husentreprenören skulle fungera. 
Målet att ha fungerande samarbete med andra aktörer delas av en till. 
Denne har även målen att få noll arbetsplatsolyckor, noll fel vid slut-
besiktning och att de ska ha en fungerande tillbudsrapportering. En 
hade som mål att projektet ska hålla tidsramen samt ett inköpsmål, att 
en viss andel inköp ska göras via det elektroniska inköpsverktyget IBX. 
Den sista har målen att projektet ska få noll arbetsplatsolyckor, att klara 
budgeten, att göra arbetsberedningar och att ha ett fungerande miljö- 
och kvalitetsarbete.  

Båda projektcheferna tror att de flesta mål som sätts upp är svåra 
att följa upp. De tror heller inte att de ekonomiska målen sätt hårdare 
än budget, utan snarare som prognoser. 

5.5. Framdriftsuppföljning  

Samtliga tillfrågade anser att det är ett bra verktyg att använda när det 
är möjligt. En av de sex gör övergripliga framdriftsuppföljningar i sam-
band med uppföljning av de nedbrutna tidplanerna. Denne säger dock 
att yrkesarbetarna känner en stress av att se om de halkar efter i ett 
moment. Denne tror att det kan bero på att arbetarna inte får jobba klart 
med sina moment i och med att de måste springa mellan flera stycken. 
Tidplanen visar inte alla tilläggsarbeten som måste göras. En har gjort 
framdriftsuppföljning i samband med singling av en grund, vilket 
ledde till att de fick en bättre noggrannhet då de kunde jämföra med 
kalkylen hur mycket grus det faktiskt skulle gå åt. Fyra stycken säger 
att det är svårt att få möjlighet att göra då det är många aktörer på plats 
och att det inte är möjligt att göra moment klara i en omgång utan man 
får gå mellan flera moment. Samtliga tror att det är mest tillämpbart på 
långa moment utan många störningar, såsom längre VA-läggningar 
eller vägprojekt. 

En av projektcheferna ser en möjlighet att göra framdrifts-
uppföljningar som del av arbetsberedning, men anser att det är svårt. 
Det lättaste är att bara stämma av tidplanen. Om tidplanen är till-
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räckligt nedbruten är det lättare att göra framdriftsuppföljningar. Den 
andra anser att det är ett verktyg som är enkelt att få överskådligt och 
att det kan trigga arbetare att jobba bättre. 

 

5.6. Normalläge  

Samtliga sex produktionsenheter har varit inne och tittat på normal-
lägen. Ingen har dock hittat något moment i databasen som har varit 
applicerbart på deras projekt. Alla har den åsikten att det finns väldigt 
få moment beskrivna för markarbeten. Det mesta som finns där är an-
passat för större infrastrukturarbeten. Vissa moment är liknande de 
som används på markjobb, men de är inte skalbara då man i normal-
läget kan ha hyrt en maskin som inte går att räkna hem för mindre 
projekt. Ingen av de tillfrågade har varit med och lagt in något eget 
normalläge i databasen. 

Båda projektcheferna tror att det framförallt kan vara ett bra 
verktyg för nya produktionschefer då det finns mycket erfarenhet inom 
företaget. En tror dock att anledningen till att det finns så få moment i 
databasen är på grund av jantelagen. Bara för att ett moment lyckats, 
betyder inte det att det inte finns någon annan som kan göra det bättre.  
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 

De resultat som presenterades i föregående kapitel analyseras här och 
ställs mot den uppsatta teorin. Varje verktyg för produktivitet behand-
las för sig med först en analys och därefter en diskussion om vad re-
sultaten innebär. 

6.1. Tidplaner 

Enligt Skanskas mål ska man göra även produktionstidplanen ned-
bruten och från den kunna ta fram rullande tidplaner. Inte i något fall 
är produktionstidplanen i sig nedbruten till enskilda aktiviteter. I de 
flesta fall gör man dock rullande tidplaner som bryts ner för sig utan att 
det görs i produktionstidplanen. Endast i två fall är produktions-
tidplanen redan från början resurssatt för att möjliggöra resurs-
planering. 

Produktionstidplanen är inte bara till för att kunna se vilka mo-
ment som kommer efter varandra utan även ett av de viktigaste 
kontraktsdokumenten inom projekten. Produktionstidplanen stäms av 
på byggmöten och blir därmed bindande handlingar som kan användas 
då hinder och störningar kan ge tidproblem. Det är därför viktigt att 
kontinuerligt följa upp produktionstidplanen och att tilläggsarbeten 
läggs in och kan påvisas så att möjligheten att ta betalt för dem ökar. 

Inköpsplaner görs i viss mån i projekten. De flesta inköp görs 
dock på redan skrivna avtal så att det oftast endast handlar om avrop 
på varorna. 

 Produktionstidplanen är ett av de viktigaste styrdokumenten som 
finns på arbetsplatsen. För att den ska vara ett stöd och inte ett hinder 
är det viktigt att den görs på ett bra sett redan från början och helst in-
för produktionsstart, vilket i nuläget sällan görs. En anledning till att 
det inte görs är att tiden ofta saknas mellan projekten, vilket gör att 
medan man avslutar ett projekt ofta samtidigt måste starta ett nytt. En 
annan faktor är att kunskapen om de tidplaneringsprogram som an-
vänds för att göra tidplaner i många fall är begränsad. De flesta kan de 
grundläggande funktionerna i programmen, men saknar kunskapen att 
göra det lilla extra, vilket i många fall är det som gör programmen så 
smarta då det ofta förenklar jobbet mycket.  
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De kurser om programmen som ges bör vara mer frekventa och 
platsledningspersonal som arbetar med tidplanering bör motiveras att 
vara med på kurserna. 

 Under arbetet med analysen framkom också att det är stor skill-
nad på anbudskalkyl och produktionskalkyl. Produktionskalkylen 
måste anpassas så att den stämmer med det sätt man tänker jobba i 
produktionen. Görs det på ett bra sätt blir det möjligt att importera 
kalkylen direkt till tidplaneringsprogrammet och därifrån få en tidplan 
som är nedbruten direkt. Då blir det lättare att göra tidplanen och den 
blir ett bättre hjälpmedel.  

Liksom för tidplaneringsprogrammen behöver personalen ut-
bildas i de kalkylprogram som används. 

I intervjuerna frågades endast om ”kalkylen” användes, vilket kan 
leda till att frågan kan ha tolkats olika av de tillfrågade. Hade det speci-
ficerats vilken kalkyl som använts hade det kunnat ge bättre informa-
tion om varför de flesta tidiga produktionstidplaner är översiktliga. 

6.2. Arbetsberedningar 

De intervjuades sätt att välja vilka arbetsmoment som ska arbetsberedas 
stämmer bra med Skanskas mål. Man har i samtliga fall utgått från 
riskinventering eller arbetsmiljöplanen, men även tagit upp moment 
löpande som funnits nödvändiga att arbetsbereda. Vad gäller doku-
mentation och uppföljning av arbetsberedningar, gör fyra av sex inter-
vjupersoner huvudsakligen skriftliga arbetsberedningar. Det är dock 
ingen som gör uppföljningar av dem efteråt. Att det inte görs kan vara 
för att arbetsberedningarna görs med största fokus på säkerhet och att 
de tycker att den aspekten kan vara svårt att följa upp. 

Fokus på arbetsberedningar ligger idag framförallt på säkerheten i 
momentet, vilket är väldigt bra då säkerheten för våra medarbetare är 
det viktigaste av allt.  Arbetsberedningar ligger dock som ett verktyg 
för produktivitet och för att det ska fungera som ett sådant är det vik-
tigt att även den aspekten beaktas i arbetsberedningar. För att få en ef-
fekt av arbetsberedningarna ur ett produktivitetsperspektiv är det vik-
tigt att arbetsberedningarna går att följa upp och att det även utförs. Då 
kan den kunskapen man fick från det arbetsberedda momentet ut-
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nyttjas och användas vid liknande moment. För att det ska vara möjligt 
att följa upp arbetsberedningarna är det viktigt att de görs skriftliga. 

6.3. Visuell styrning 

Planeringsverktyget visuell styrning används inte inom alla projekt. 
Det är en relativt ny arbetsmetod som inte alla är inbegripna i. För när-
varande är det mest upp till platsledningen om den används på den 
aktuella arbetsplatsen. Endast en av de tillfrågade använder sig av det i 
den form som Skanska beskriver. De flesta av de tillfrågade är dock po-
sitivt inställda till verktyget. 

Som nyss sagt är de flesta positivt inställda till verktyget och vissa 
tycker väldigt mycket om det. Trots det är det bara en som faktiskt an-
vänder sig av verktyget i dess fulla mening. Det kan dock vara som 
denne säger, ett nytt verktyg, och som allt nytt krävs det en viss tid in-
nan det kan rota sig och bli allmänt accepterat.  

6.4. Målstyrning 

De mål Skanska har med målkort för att förbättra målstyrning är helt 
nya. De har därför inte ännu hunnit börja användas ute på projekten. 
Målstyrning tillämpas för närvarande i en mindre organiserad form. 
Målen sätts individuellt i projekten, ofta i form av mål enligt en projekt-
plan. Det är inte alltid platsledningspersonalen som ställer upp projek-
tets mål och i ett fall är en produktionsenhet oviss om det är några mål 
uppsatta för nuvarande projekt. De mål som är uppsatta är ofta kvali-
tets- och arbetsmiljömål och inte ekonomiska i form av förbättringar 
mot anbudet.  

Arbetet med målstyrning är under utveckling för tillfället. De ru-
tiner som är uppsatta av Skanska omarbetas, vilket leder till att alla 
projekt efter hösten ska använda sig av de målkort som utvecklats, inte 
enbart stora projekt med en budget över tio miljoner kronor. Det finns 
dock en otydlighet för tillfället hur målen ska sättas och det är inte all-
tid målen kommuniceras ut till alla inom projekten. Just att informatio-
nen om projektets mål når alla inblandade är väldigt viktigt då det är 
meningen att alla i projektet ska jobba efter samma mål. 
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6.5. Framdriftsuppföljning 

Då det inte finns några fastslagna rutiner för hur framdriftsuppföljning 
ska tillämpas går det inte här att jämföra hur man gör ute i projekten 
med teorin. Vad som syns är dock att de flesta anser att det är svårt att 
göra framdriftsuppföljningar på markjobb då det ofta är mindre mo-
ment som ofta blir störda av andra aktörer. Ingen gör idag framdrifts-
uppföljningar i någon större grad. Samtliga tror att det är mer tillämp-
ningsbart på projekt med moment som löper längre i tiden. 

Att göra framdriftsuppföljningar på moment som arbetsbereds 
eller som ligger på den ”kritiska linjen”, som är den följd av arbets-
moment som tillsammans bestämmer projektets minsta möjliga tidsåt-
gång, skulle kunna säkerställa att man inte håller produktionstiden och 
att en hög produktivitet säkerställs. 

Det kan vara så, att det på grund av avsaknaden av rutiner, som 
framdriftsuppföljning inte används i så stor grad eftersom många haft 
svårt att hitta bra moment att använda det på.  

6.6. Normalläge 

I dagsläget är det ingen av de tillfrågade som använt sig av något 
normalläge från ”Vårt sätt att bygga”. Samtliga har varit inne på sidan 
och tittat, men inte hittat något moment som gått att använda. Ingen 
har heller sett något moment de själva gjort som skulle kunna platsa in 
att vara ett normalläge.  

Normallägen är ett verktyg som har potential att göra mycket 
nytta. Framförallt, som de båda projektcheferna säger, för nya 
produktionschefer som inte har så stor erfarenhet. För det är just det 
som är normallägenas styrka: om det skulle bli en mer omfattande data-
bas, att man skulle kunna samla i princip hela Skanskas erfarenhet på 
en plats där alla kan komma åt den. Som en projektledare säger så lever 
dock ”jantelagen” i Sverige vilket gör att databasen riskerar att inte ut-
vecklas så att fler moment läggs in. 

Om man centralt inom Skanska vill att man inom projekten ökar 
antalet normallägen i databasen kan det behövas någon form av incita-
ment.
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7. SLUTSATSER OCH REKOMENDATIONER 

7.1. Slutsatser 

Utifrån denna studie anses följande slutsatser kunna dras: 
Skanska jobbar mycket med att standardisera de arbeten man ut-

för, för att säkerställa en lägsta nivå som alltid minst hålls, för lönsam-
het och kvalitet. Det har tidigare varit satsningar på bland annat arbets-
beredningar. Det arbetet går framåt då de flesta arbetsberedningar nu-
mera görs skriftligt. Det som dock saknas är uppföljningar av dem för 
att kunna utnyttja dem till fullo. 

Man ska inom Skanska centralt till hösten lägga mer fokus på de 
målkort som utvecklats. Idag är målstyrningen i projekten väldigt 
otydlig. Tveksamhet verkar råda vem som ansvarar för målstyrning och 
målen verkar inte kommuniceras ut till personalen i projekten. Troligen 
är det något som kommer att förbättras i och med satsningen på mål-
kort. 

Idag är framdriftsuppföljning och normalläge två verktyg som i 
princip inte används inom projekten. Man anser inom projekten att det 
är svårt att tillämpa dessa verktyg på de arbetsmoment som man stöter 
på under projekten. Det krävs antagligen mer rutiner och motivation att 
använda sig av dessa verktyg, som framförallt kan gynna kommande 
projekt. 

Visuell styrning används lite i projekten men många anser att det 
är ett väldigt smidigt verktyg där informationen blir lättillgänglig för 
alla berörda. Verktyget är relativt nytt och det kan krävas lite tid innan 
det börjar användas mer regelbundet. 

Tidplaner är ett av de viktigaste styrdokumenten på en arbetsplats 
och ju bättre gjord den är desto mer går den att använda till. Man måste 
försöka se till att den blir gjord ordentligt från början för det finns sällan 
tid under projektets gång att göra riktigt stora revideringar i den. Det är 
viktigt att den personal som arbetar med tidplaner är ordentligt utbil-
dade i de program som används för att de ska utnyttjas till fullo. Det är 
också viktigt att produktionstidplanerna blir avstämda och hålls aktu-
ella så att tilläggsarbeten och andra störningar kan redovisas. Det ger 
en möjlighet att få betalt för dessa och eventuella tidsförlängningar kan 
motiveras. 
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7.2. Förslag till fortsatt forskning 

En viktig del i att kunna göra en väl fungerande produktionstidplan är 
att man gör en bra produktionskalkyl. I detta arbete har endast arbetet 
för att ta fram själva tidplanerna tagits upp. Det skulle vara intressant 
om man gjorde en studie om hur man arbetar med projektets kalkyler 
för att redan där tänka produktivt. Från anbudskalkyl till produktions-
kalkyl.
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B1.1 
 

Bilaga 1 

INTERVJUFRÅGOR 

Allmänt 
Entreprenadform? 
 
Ersättningsform? 
 

Tidplaner 
Hur tog ni fram tidplanen? 
 
I vilket skede uppfördes tidplanen, innan byggstart? 
 
Användes kalkylen vid uppförande av tidplanen? 
 
Är tidplanen resurssatt? 
 
Hur ofta följs tidplanen upp? 
 
Lägger ni till eller ändrar i aktiviteter vid ÄTOR? 
 
Har någon inköpsplan uppförts? 
 
Har ni tagit hjälp av inköpssupport? Hur? Varför? 
 

Arbetsberedningar 
Hur väljer ni vilka arbetsmoment som ska arbetsberedas? 
 
Varför gör ni arbetsberedningar? 
 
Hur ser arbetsgången ut för arbetsberedningarna, förberedelser och under? 
 
Hur följer ni upp era arbetsberedningar? 
 

Visuell styrning 
Använder ni visuell styrning? 
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B1.2 
 

Varför och tycker ni att det är ett bra verktyg? 
 

Målstyrning/Framdriftsuppföljning 

 
Hur har ni satt upp mål för projektet? 
 
För vilka aspekter (inköp, produktivitet, risker, ÄTA, byggtid/AK)? 

 
Har ni gjort någon framdriftsuppföljning eller kommer ni göra  
någon? 
 
När anser ni att det kan behöva göras en framdriftsuppföljning? 
 

Normallägen 
Har ni använt er av normallägen i detta projekt? 
 
Har ni undersökt om det finns normallägen under ”Vårt sätt att bygga” som 
passar detta projekt? 
 
Varför (inte)? 

 


