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Abstract

ANVÄNDNING AV PRODUTIVITETSVERKTYG FÖR ATT
NÅ UPPSATTA PROJEKTMÅL
The use of productivity tools to reach given targets

Malin Wigh

ABSTRACT
This is a result of a diploma work in construction engineering. The purpose of this
thesis is to investigate the nature of the productivity in a given project and how the
Skanska productivity tools were used in this project. 
Interviews were held among workers and management to get some answers on what
affected the work and its productivity. The result of the thesis showed that the
productivity tools as propulsion analysis and “goal cards”, were not used to a wide
extent in this project. Furthermore there was almost no feedback for the one who
made the calculation and the offer for the project, which might affect the results on
projects negatively in the future. 
Within the project there was a lot of waiting time which affected the productivity. To
avoid this there is a need for better planning among cooperating companies and a
better planning in the beginning of the project.
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SAMMANFATTNING 

Detta är en undersökning som visar hur Skanskas byggstyrningsverktyg fungerar i 

praktiken, hur man arbetar med produktivitetsfrågor i utvalda arbetsmoment i ett 

visst projekt. Det som studeras är huruvida projektet uppnår företagets ekonomiska 

mål som sattes utifrån anbudskalkylen, samt vilka störningar som påverkar 

produktiviteten och hur dessa kan undvikas.  

På projektet visar det sig att de produktivitetsverktyg som används är 

anbudstidplaner, produktionstidplaner, anbudskalkyler, produktionskalkyler, 

riskbedömningar. Det som saknas är målkort, framdriftsuppföljningar, 

erfarenhetsåterkoppling. Detta gör att det är svårt att följa upp produktiviteten samt 

att kunna ge feedback till kalkylavdelningen.  

Under projektets gång bestämde jag mig för att göra en närmare kontroll av 

enhetstider för vissa moment genom att göra en framdriftsuppföljning för dessa. 

Genom att kontrollera de tider som ges utifrån anbudskalkylen och jämföra dessa 

med de verkliga tiderna, kunde man sedan se att man hade en mycket hög 

produktivitet trots väntetider och andra störningar. Det som påverkar 

produktiviteten mest negativt i detta projekt är att det inte funnits tid i uppstarten av 

projektet att göra en ordentlig planering. Det som hade varit till stor nytta för 

produktiviteten hade varit en bättre samordningstidplan och planering i övrigt med 

andra delar utav Skanska och underentreprenörer. I och med att arbetet utförs 

tillviss del under vintern minskar kapaciteten på grund av tjäle som försvårar 

schaktarbetet, kyla och snö som försämrar arbetsvillkoren. 

För att öka produktiviteten på företaget kan jag se att de mallar som finns för 

produktionsstyrning bör följas i större grad än de gör i nuläget. För att detta ska 

vara möjligt krävs det tid i uppstarten av projektet för att sitta ner och göra en 

ordentlig riskbedömning, tidplansplanering, målkort, maskinplan och resursplan. 

Planering är nödvändig för att minska uppkomsten av väntetid som påverkar 

produktiviteten negativt. 

För att öka produktiviteten bör även återkopplingen med sanningsenliga enhetstider 

för projekten nå kalkylatorerna. Detta för att ge mer underlag som kan öka 

förutsättningarna för att få fram ett mer framgångsrikt anbudspris vid nästa 

anbudsgivning. När det i anbudskalkylen finns mer uppföljda enhetstider så 

påverkar detta tidplaneringen positivt då det finns mer exakta tidsmål att sträva 

efter. Detta leder till att man ökar produktiviteten och lönsamheten för projektet och 

man undviker att man nöjer sig med att ha uppfyllt ett dåligt uppsatt mål. 
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1 INLEDNING 
 

Skanska Sverige AB (Väg och Anläggning, Stockholm/Mälardalen), härefter 

efter kallat Skanska, har uttryckt en önskan om en genomgående undersökning 

över hur produktiviteten ser ut på ett av deras projekt. Detta med avseende på 

ett antal aktivitetskonton rörande schakt, ledningsbädd, kringfyllnad och 

resterande fyllning. Dessa väljs då de är aktuella för projektet.  

Säkerheten avseende på arbetsmiljön har under flera år nu varit högt prioriterad 

på Skanska och detta har eventuellt påverkat produktiviteten negativt då den 

inte har varit lika prioriterad. Nu vill Skanska se hur det avsedda projektet 

vilket studien utförs på använder sig av dess produktivitetsverktyg för att nå 

uppsatta mål, se kapitel fyra. 

De frågeställningar som behandlas är: 

1. Uppnår projektet företagets mål och beräkningar från anbudsstadiet och 

dess anbudskalkyl?  

2. Vilka störningar påverkar produktiviteten negativt och hur kan dessa 

undvikas eller minimeras? 

3. Hur fungerar erfarenhetsåterföringen i projektet? 

Syftet är att undersöka hur produktivitetsverktygen fungerar i praktiken och 

göra en erfarenhetsåterföring om hur företaget arbetar med produktivitet i 

utvalda produktionsmoment i ett visst projekt. 

 

1.1 Avgränsningar 
Studien omfattar 15 högskolepoäng. Studien kommer att utföras på ett projekt i 

Uppsala. Den avgränsas till att undersöka produktiviteten på markarbetena för 

tre stall, stall 1, 2och stall 3. Det som kommer att studeras närmare är nedan 

angivna AMA-koder på dessa två stall.  

CBB.311 Jordschakt för VA-ledning under byggnad  

CEC.2111 Ledningsbädd under byggnad  

CEC.3111 Kringfyllning för VA-ledning under byggnad  

CEC.4111 Resterande fyllning VA under byggnad, fall B 
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DBB.116 Klass 2 under Dräneringslager under byggnad  

CEF.1213 Dräneringslager under byggnad 

 

1.2 Disposition 
Detta arbete är disponerat på nio kapitel.  

Kapitel 1-2 ger en grundläggande inblick i projektets/undersökningens 

bakgrund och syfte samt vilka metoder som har använts för att komma fram till 

ett resultat. 

Kapitel 3 är en litteraturstudie över teorin bakom byggstyrning och vilka 

verktyg som finns att tillgå vid styrning av projekt. 

Kapitel 4 visar vilka verktyg Skanska använder sig utav för att styra och 

kontrollera projekt. 

Kapitel 5 är en fallstudie som ligger till grund för den här rapporten, det är på 

detta projekt jag valt att undersöka hur Skanskas verktyg för projektstyrning 

fungerar i praktiken. 

Kapitel 6 redogör resultaten från fallstudien 

I Kapitel 7 görs en analys över resultaten och en slutsats dras i kapitel 8. 

Därefter följer en rekommendation för vidare studier inom ämnet. 

Kapitel 9 visar en referenslista över använda referenser under projektets gång. 

 

1.3 Ordlista 
Produktivitet  inom ekonomin produktionens effektivitet 

 (National encyklopedin, u.d.)  

YA   Yrkesarbetare 

Hjulmaskin  Grävmaskin som drivs fram på hjul 

Bandmaskin  Grävmaskin som drivs fram på band 
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Dumper Fraktar jord och stenmassor, ungefär som en lastbil med 

öppet flak 

Inre-Va  Avser de vattenledningar som ligger under byggnad 

Yttre-Va   Avser de vattenledningar som ligger utanför byggnad 

 

Förklaringar för olika AMA-koder 

CBB.311 Jordschakt för va-ledning under byggnad  

Avser den schaktning som görs för inre-va 

CEC.2111 Ledningsbädd under byggnad  

Avser de jordmassor/stenmassor som läggs som bädd under inre-va se figur 1.1 

CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning under byggnad  

Avser de jordmassor/stenmassor som packas kring inre-va se figur 1.1 

CEC.4111 Resterande fyllning VA under byggnad, fall B 

Avser de jordmassor/stenmassor som packas som återfyllnad över inre-va se 

figur 1.1 

DBB.116 Klass 2 under Dräneringslager under byggnad 

Avser den materialskiljande geotextilen som ska finnas under alla byggnader i 

projektet. 

CEF.1213 Dräneringslager under byggnad 

Avser det 150mm tjocka lager av singel under byggnad. 

 

Geoteknisk undersökning  Undersökning av markförhållanden. 

Fraktioner Olika storlekar på sten och grus blandas 

ihop för att få olika slags egenskaper 

Dräneringslager Fraktioner som gör att vatten lätt dräneras 

från marken. 
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Singel Fraktion i den här rapporten syftas det på 

stenstorlek 08-32 

 

 

Figur 1.1 Rörgrav, denna figur visar hur en rörgrav är uppbyggd, 

ledningsbädd, kringfyllning, resterandefyllning.



 

 

 

 

 

2 METOD 

2.1 Studiens utformning 
För att kunna besvara de frågeställningar som upprättats, har litteratur 

studerats. Bland annat angående byggstyrning och teorin bakom denna. 

Skanska har ett eget intranät där det beskrivs hur de vill att projekt ska drivas. 

En studie över detta har gjorts för att förstå vilka mål och krav Skanska har på 

sina projekt, och hur det kontrolleras att de följs. 

En undersökning i form av en intervju har genomförts bland YA. Detta för att 

få en bra bild över vad de anser påverkar produktionen, vilka störningar som 

finns, och vad som kan göras bättre inom planeringen. En intervju med 

arbetsledningen har även genomförts. Valet av endast en intervju med YA och 

arbetsledning valdes då det är en kvalitativ undersökning, vilket innebär att 

man får sitt resultat i mjukare parametrar och även mer detaljerade svar, vilket 

kommer resultera i att svaren måste tolkas. Jag väljer att utföra undersökningen 

i form av en intervju istället för en enkät då det vid en intervju kan ställas 

följdfrågor. (Patel & Davidsson, 2003) 

En framdriftsuppföljning har utförts. För att få ett bra underlag till vad som 

påverkat produktiviteten görs anteckningar vid uppföljningen vid varje 

kontroll. Framdriftsuppföljningen väljs att endast innefatta de valda AMA-

koderna på tre hus, stall 1, stall 2 och stall 3. Dessa byggnader väljs på grund 

av att de är aktuella tidsmässigt för projektet samt att markförhållandena skiljer 

sig åt dem emellan, dock inte arbetsmomenten, vilket gör att det går att jämföra 

produktiviteten vid olika förhållanden. Då det är samma arbetslag som arbetar 

på de båda stallen bör det ge en rättvis bild över hur förhållandena påverkar 

produktiviteten.
 

Med dessa undersökningar som grund har jag därefter kunnat dra slutsatser om 

produktiviteten på företaget på de tidigare nämnda AMA-koderna. 

Arbetsgång. 

1. Litteraturstudie 

2. Intervjuer 

3. Framdriftsuppföljning 

4. Sammanställning av resultat 

5. Analys av resultat
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3 BAKGRUND 

3.1 Skanska AB 
Skanska AB från början Skånska Cementgjuteriet, startade sin verksamhet 

1887. Till en början tillverkade de betongprodukter men bara några år senare 

började de bygga vägar, hus och kraftanläggningar. På mitten av 1900-talet 

expanderade Skanska stort internationellt och spreds till Syd- och 

Nordamerika, Afrika och Asien. 90-talet var Skanskas mest expansiva årtionde 

medan man nu på senare år valt att sakta ner tillväxten och satsa på att vara ett 

så lönsamt företag som möjligt. (Skanska, u.d.) 

I hela koncernen så har Skanska ca 53 000 medarbetare och av dessa jobbar 

ca.10 000 i Sverige. (Skanska, u.d.)  

3.2 Byggstyrning 
Vid styrning av ett projekt gäller det att sätta upp mål och planera för att nå det 

målet. Det finns mycket som påverkar det slutliga resultatet, bland annat 

organisationen och de människor som ingår i densamma. Arbetsmiljön 

påverkar på det sätt att människor jobbar bättre och mer effektivt i en miljö där 

de trivs. Alla som ingår i ett projekt ansvarar för att projektet når sitt mål med 

det yttersta ansvaret hos projektledaren, men varje medarbetare påverkar 

projektet med att sköta sin arbetsuppgift på ett korrekt sätt. Det är viktigt att 

alla deltagande i projektet vet sin uppgift och vad målet för projektet är samt 

hur detta mål ska nås. Projektets mål delas med fördel upp i mindre delmål som 

gör det lättare att följa upp och ändra riktning och styrning under projektets 

gång. 

Ett projekt har alltid ett slutdatum då allt ska vara färdigställt. Detta är i sig ett 

mål att klara av att slutföra projektet enligt ett fastställt datum.  Att endast ha 

detta som mål kan ge negativa konsekvenser för projektet då det är lätt att vara 

för optimistisk gällande tiden, då man får en känsla av att man har gott om tid 

att slutföra arbetet. 

För att minska risken att man hamnar i den här situationen upprättas med fördel 

projektplaner med olika detaljnivåer. De olika detaljnivåerna sätts beroende på 

vad det är man vill ha ut ifrån dem. En översiktsplan visar projektet i stora drag 

medan en mer detaljerad plan går djupare i planeringen. Man använder dessa 

planer olika beroende på vilken diskussion som förs. Är det med beställaren 

används översiktsplanen då han förmodligen inte har något intresse för hur 

varje liten del utförs. 
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Det som påverkar ett projekt är inte enbart att man uppskattar tidsåtgången på 

varje arbetsmoment rätt. Det finns så mycket mer som påverkar ett projekts 

utgång. 

En fallgrop kan vara att man är överoptimistisk gällande projektdeltagarnas 

kompetens och kapacitet att utföra de arbetsmoment som är tänkta. 

Det är även farligt att övervärdera tidsåtgången och resurserna för projektet. Då 

detta kan resultera i att man hamnar i en situation där man sitter med för 

mycket resurser som då blir en stor kostnad för projektet.  

Det är viktigt att de som ska utföra de olika arbetsmomenten får ha något att 

säga till om då detta ger en större ansvarskänsla för att utfallet blir som 

planerat. 

Inför starten av ett nytt projekt är det viktigt att göra en riskbedömning över de 

olika arbetsmoment som projektet kommer innehålla. Detta för att i ett tidigt 

skede se vad som kan komma att påverka projektet negativt.  

Andra moment som kan påverka projektet är hälsan på medarbetarna. 

Sjukdomar är sådana störningar som inte kan förutses men som ändå ska finnas 

med i riskbedömningen för projektet. (Andersen, et al., 1994) 

3.3 Vad är produktivitet 
Produktivitet är ett mått på hur mycket resurser som behövs för att tillverka en 

produkt. Ju produktivare något är desto färre resurser behövs för att tillverka 

samma produkt under samma tid. (Lockner, 2006) 

”Mätningar av produktivitet kan nästan utföras på vilka moment som helst. Det som är viktigt 

är att det går att använda mätresultaten. Partiell produktivitet mäter enskilda händelser som 

t.ex. antalet arbetstimmar för ett moment, mängd per timme. Totalfaktor, måttet tar hänsyn till 

fler faktorer än vad partiella mått gör. Vilket medför att det krävs mycket mer arbete med att 

mäta och bearbeta datamaterialet för att kunna använda det. Vidare blir det svårare att tolka vad 

som har påverkat produktiviteten positiv eller negativt. Desto mer faktorer som tas med i 

mätningarna desto svårare blir det att kunna tolka materialet på ett bra sätt. För att kunna dra 

nytta av produktivitetsmätningar måste det vara relativt lätt att tolka resultaten och de faktorer 

som påverkar produktiviteten. Detta för att kunna sätta in resurser för att förbättra de delar av 

produktionen som minskar produktiviteten eller öka produktiviteten på delar som minskar 

produktiviteten dvs. flaskhalsar.” (Lockner, 2006) 
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Totaltid innefattar både produktivtid samt improduktivtid så som störningar 

och väntan mm. (Nordstrand & Révai, 2002) 

Detta medför att den verkliga produktiviteten, när man väl arbetar är 

                      
          

                     
 

3.3.1 Hur mäter man produktivitet i byggbranchen 

Ett vanligt sätt att mäta produktiviteten i byggbranschen är att se 

produktiviteten som producerad mängd per tidsenhet. T.ex. antalet m
2 

/m
3
/st 

per timme. (Lockner, 2006) 

              
     

         
 

3.4 Störningar och tidpåverkande faktorer.  
Det man bör tänka på vid beräkning av tidsåtgång för vissa arbetsmoment är 

det att förhållanden ändras, man bör därför tänka igenom nedan angivna 

punkter lite mer noggrant innan man sätter enhetstid för varje arbetsmoment. 

(Nordstrand & Révai, 2002) 

          
   

          
 

                          

 Arbetsmetod 

Det är viktigt att välja rätt arbetsmetod för ett arbetsmoment då olika 

arbetsmetoder går olika fort. (Nordstrand & Révai, 2002) 

 Förhållandet för just det specifika bygget 

Var bygger man? Hur ser markförhållandet ut där, vilken jordart är det, är det 

mycket sten och block i marken? Beroende på hur förhållandena ser ut för just 
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det specifika bygget kan man behöva ändra sin enhetstid (Nordstrand & Révai, 

2002) 

 Arbetslag 

Hur arbetslaget är uppbyggt påverkar mycket hur lång tid ett arbete tar. Är det 

ett erfaret arbetslag? Jobbar de bra ihop? är frågor man kan ställa sig för att 

lättare bedöma tidsåtgången. (Nordstrand & Révai, 2002) 

 Maskiner, utrustning 

Vilka maskiner och utrustningar finns tillgängliga påverkar även det tiden det 

tar att få ett arbete utfört (Nordstrand & Révai, 2002) 

 Inkörning 

Övning ger färdighet som det så fint heter. Med detta menas att ju mer av 

samma arbetsmoment som ska utföras, desto snabbare kan man anta att det går 

i slutet. Enhetstiden förkortas därmed vid ökad mängd likartat arbete. 

(Nordstrand & Révai, 2002) 

 Planering och beredning 

Genom noggrann planering kan man undvika misstag och andra störningar, 

vilket medför att tidsåtgången förkortas (Nordstrand & Révai, 2002) 

 Organisation 

Det är viktigt att det finns tillräckligt många arbetsledare på en arbetsplats för 

att undvika att det uppstår störningar, såsom att arbetslag behöver vänta på 

besked eller att saker missas för att det inte hinns med. (Nordstrand & Révai, 

2002) 

 Arbetsplats  

Hur ser arbetsplatsen ut? Om det är långt från manskapsbodarna till själva 

arbetet ökar tidsåtgången för hela bygget. (Nordstrand & Révai, 2002) 

 Störningar 

Andra störningar så som väder, sjukdom och saker som går sönder spelar även 

s en roll i projektets tidsåtgång. I näst kommande avsnitt beskrivs störningar 

lite närmare. (Nordstrand & Révai, 2002) 
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3.5 Störningar  

3.5.1 Förutsedda störningar 

De förutsedda störningar som finns i projektet ska tas upp i riskinventeringen 

och därefter ska en arbetsberedning utföras enligt Skanskas sätt att arbeta. 

(SKANSKA, u.d.) 

3.5.2 Oförutsedda störningar 

Som oförutsedda störningar kan man räkna med mänskliga faktorn som innebär 

att man bygger fel och måste göra om. Vädret påverkar även byggandet. Sett 

till de arbetsmoment i det här projektet har det stor betydelse då allt arbete sker 

utomhus. De väderförhållanden som påverkar produktiviteten kan vara snö, 

tjäle, kyla, vind och värme. Vid för varmt och kallt väderlag minskar vår 

förmåga att arbeta effektivt. Det samma gäller vid hög vindhastighet. Tjälen 

gör schaktarbeten svårare att genomföra, men kan underlätta för maskiner att ta 

sig fram på annars leriga underlag, vilket istället kan medföra att arbetstakten 

och produktiviteten ökar.  

Sena leveranser är även en oförutsedd störning om man räknat med att få 

leveransen enligt ett utsatt datum. Detta kan försena produktionen då en 

försenad leverans eventuellt leder till väntetider. 

Vid arbete i mark är det svårt att veta vad man ska vänta sig för underlag trots 

att det som oftast sker en geoteknisk undersökning innan markarbeten och 

projektet startar. Denna undersökning visar vilket typ av underlag man kan 

förvänta sig men den ger inga garantier för att underlaget ser ut som i 

beskrivningen. Detta beror på otillräckligt täta undersökningspunkter och att vi 

inte med blotta ögat kan se hur marken under oss ser ut i detalj. Detta kan 

medföra tidsödande sprängningar eller bortforsling av större stenblock som 

man kanske inte hade väntat. För detta kan det däremot ges rätt till 

tidsförlängning av projektet. 

Väntetider på underentreprenörer, UE är även en oförutsedd störning som kan 

ge stora konsekvenser på projektet, det gäller att det sker en bra samordning 

mellan de olika aktörerna på bygget. 

 

3.6 Uppföljning 
Att följa upp hur ett projekt har utvecklats och fått för resultat är viktigt. Detta 

för att få ett bra planeringsunderlag för kommande projekt. Det finns något att 
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jämföra med. Det är även viktigt för att kunna undvika att upprepa misstag. Det 

bör göras uppföljningar under hela projektets gång för att tidigt kunna åtgärda 

fel eller göra ändringar i planeringen. Att göra en uppföljning av just 

kapaciteter underlättas det om det finns bra mallar att tillgå och som är 

avgränsade så att det lätt kan förstås vad som ingår i respektive del som ska 

följas upp. Vid en enhetstidsuppföljning är det viktigt att störningar antecknas 

och ges en kommentar, då förhållandena spelar en stor roll för tidsåtgången. 

Detta underlättar vid kommande projekt då det går att jämföra vilka 

förhållanden som rådde vid föregående projekt. (Nordstrand & Révai, 2002) I 

(Lockner, 2006) nämns att många företag är dåliga på att göra en uppföljning 

under projektets gång, vilket medför att produktiviteten kan vara bra i 

förhållande till planerad produktivitet men att det inte är säkert att den är så 

god som den skulle kunna vara. Man får den slutliga produktiviteten men inte 

en särskillt noggrann koppling till vad som påverkat den under projektets gång.  
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4 SKANSKAS VERKTYG FÖR PROJEKTSTYRNING 

4.1 Skanskas intranät 
Skanska använder sig utav ett intranät som är tillgängligt för alla Skanska 

anställda. På detta intranät finns att hitta Vårt sätt att arbeta, VSAA och vårt 

sätt att bygga, VSAB som är kunskapsbanker som beskriver hur man ska arbeta 

i projekten. Detta underlättar och skapar bra grunder för att projekt ska fungera 

på samma sätt överallt i Sverige inom Skanska koncernen. Kunskaper delas 

mellan de olika projekten och underlättar kommande arbeten, då det finns 

standarder som man kan följa.  

4.1.1 Normallägen 

Ett arbetssätt som används utav Skanska och fungerar på så sätt att det görs en 

återkoppling av hur olika arbetsmomenten utförts. Därefter sker en utvärdering 

av vilket arbetssätt som är den mest effektiva produktionsmetoden. Den mest 

effektiva produktionsmetoden blir därefter normalläget och är det arbetssätt 

som ska tillämpas på liknande projekt. 

4.1.2 Målkort 

Målkort används inom Skanska för att precisera vilka mål som gäller för 

projektet. Som en lägsta nivå kan man säga att man vill klara kontraktsumman. 

Därefter sätts det upp målkort på lönsamheten inom fem olika delområden med 

betoning på de som kan ge störst chans till ökad lönsamhet.  

De olika delområdena är 

 Inköp 

 Produktivitet 

 Risker och Möjligheter 

 Oförutsedda kostnader och oförutsedda intäkter 

 Byggtid och Administrativa kostnader AK.  

Man ska konkret kunna motivera hur man ska nå målen på dessa målkort. 

Målkorten är den lönsamhet som eftersträvas i projektet. 
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4.1.2.1 Framdriftsuppföljning 

Ett sätt att mäta produktiviteten under projektens gång. Det är en mall där 

producerad mängd arbete och tidsåtgång fylls i allt eftersom projektet 

framskrider.  

4.1.3 Tidplaner och Resursplanering  

För att ha kontroll på de olika arbetsmomenten och tidsåtgång på projekten så 

upprättas ett antal olika tidplaner. Först upprättas en projekttidplan som 

beskriver hela projektet. Med hjälp av denna tidplan kan man sedan upprätta 

mer detaljerade tidplaner på olika moment under projektets gång.  

Utifrån projekttidplanen upprättas maskinplaner, inköpsplaner, 

produktionstidplaner. Med hjälp av dessa tidplaner kan man få en bra överblick 

över en resursplanering då man kan se hur mycket resurser man behöver under 

projektets gång och var man behöver sätta in extra resurser när det behövs. 

(SKANSKA, u.d.) 

 

4.2 Arbetsberedning 
Vid särskilt svåra eller besvärliga moment i produktionen görs 

arbetsberedningar. En arbetsberedning är en förberedelse inför ett viktigt 

arbetsmoment där man kollar på olika moment som kan påverka projektet 

positivt och negativt. Detta för att lyfta fram vad som är viktigt att tänka på och 

hur man ska arbeta kring arbetsmomentet för bästa resultat. Vilka moment som 

det ska utföras en arbetsberedning på avgörs i riskinventeringen där olika risker 

poängsätts för hur sannolika de är att inträffa samt hur stor inverkan de har på 

projektet ifall de inträffar. Arbetsberedningarna ska följas upp för att kunna se 

hur arbetsmomenten har påverkat projektet. Detta för att kunna ge en bra 

återkoppling till beräkningarna och tankarna i kalkylen.
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5 UNDERSÖKNING (PROJEKTET VHC, VETERINÄR 

OCH HUSDJURSCENTER) 
 

Projektet VHC, veterinär och husdjurscentrum byggs på ett av Sveriges 

lantbruksuniversitet, ca 5km söder om Uppsala. 

Huset byggs på en yta av ca 53000kvm (Sveriges lantbruksuniversitet, u.d.) 

och kommer att innefatta institutionerna för veterinärmedicin och 

husdjursvetenskap samt Sveriges enda universitetsdjursjukhus. (SKANSKA, 

u.d.) Beställare är Akademiska Hus i ett samarbete med Sveriges 

lantbruksuniversitet. Projektet startade hösten 2010 och beräknas stå klart 

under 2014. (Sveriges lantbruksuniversitet, u.d.) 

 

5.1 Projektform 
Skanska Hus är generalentreprenör för projektet (Sveriges lantbruksuniversitet, 

u.d.) vilket innebär att Skanska Hus blir upphandlad av byggherren att sköta 

allt, så som själva byggandet, upphandling av material och underentreprenörer 

för projektet. Det som byggherren förser Skanska Hus med är alla 

bygghandlingar under projektets gång. (om boende, u.d.) Skanska Hus har i sin 

tur handlat upp Skanska väg och anläggning tidigare benämnt som enbart 

Skanska och så även i fortsättningen. Skanska utför alla markarbeten på 

projektet och tillsammans med Novab, ett annat upphandlat företag bygger de 

tre stall på området. 

5.2 Förhållandet på den aktuella arbetsplatsen 
 

 Arbetsmetod 

Normallägen används vilket är de bäst utarbetade arbetsmetoderna som 

framkommit under Skanskas egna undersökningar och diskussioner. 

 Förhållandet för just det specifika bygget 

På byggarbetsplatsen så ser markförhållandet ut som beskrivs nedan.  



EN UNDERSÖKNING ÖVER PRODUKTIVITETEN PÅ ETT PROJEKT INOM SKANSKA 

 

12 

 

Höjdskillnaden på området ligger på en nivåskillnad på 3m. Marken består 

av mullhaltig jord och därunder lera ner till ett djup på 14-20meter där man 

stött på berg. All yta under kommande hus har pålats för att stabilisera 

platta och hus. (Bjerking, Jesper Almlöf, 2009) Enligt grävmaskinisterna är 

det en bra jord att schakta i. 

 

 Arbetslag 

Arbetet utförs i lag om två. Dessa arbetslag är uppbyggda av personer som 

jobbat ihop länge och känner varandra sedan länge. De fungerar bra ihop vilket 

gör att de är effektiva och jobbar produktivt tillsammans. 

 Maskiner, utrustning 

Duktiga och vana maskinister arbetar på platsen i en bandmaskin och två 

hjulmaskiner. Därtill finns det en dumper som fraktar bort schaktmassorna. 

 Inkörning 

Många av de moment som finns i projektet är de samma fast vid olika 

lägen, vilket gör att produktionshastigheten bör öka ju längre in i projektet 

man kommer. 

 Planering och beredning 

De första som skött planeringen är de på kalkyl, de är placerade på 

Stockholmskontoret. Vid byggstart tog arbetsledningen på plats över 

planering och beredning av bygget. 

 Organisation 

På projektet finns en platschef, och en planeringsingenjör som arbetar 

tillsammans. Organisationen har förändrats under projektets gång. Fem YA 

plus en inhyrd YA. Till en början var det fem maskiner fyra grävmaskiner 

och en dumper. Nu är det tre stycken grävmaskiner, två hjulmaskiner och 

en bandmaskin samt en dumper. 

 Arbetsplats  

Arbetsplatsen är på 53000kvm men det är nära till arbetet från 

manskapsbodarna och avståndet där emellan bör inte påverka produktionen 

nämnvärt.  
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 Störningar 

Arbetet sträcker sig över flera år och årstider vilket gör att man får förutsätta att 

produktiviteten ändras under året på grund av väder och vind. När 

undersökning utförs är det minusgrader, snö och tjäle under de första veckorna, 

därefter vår. 

 

5.3 Kalkyl 
I kalkylen finns poster upptagna utifrån vad som ska utföras i entreprenaden. 

För just detta projekt är bygghandlingarna upprättade enligt AMA-systemet. 

Respektive AMA-kod prissätts i anbudet. För att få fram ett anbudspris 

tidssätts även alla arbetsmoment som går under respektive AMA-kod. Detta för 

att få fram ett pris per aktivitet. Dessa tider används sedan för att få fram en 

tidsplan för projektet. T.ex. hur lång tid tar det för en YA att med hjälp av en 

grävmaskin schakta 10m
3 

jord? Vad är priset för en YA och en grävmaskin per 

timme? Vad blir den exakta kostnaden för detta arbetsmoment? (SKANSKA, 

u.d.) 

 

Figur 5.1 Kalkylpost med bland annat mängder, kapaciteter och spillfaktor 

 

 

5.4 Intervjuer 
Intervjuer har hållits med ett antal YA på projektet och deras syn på projektets 

genomförande samt en intervju med arbetsledningen.  
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5.4.1 YA 

YA har fått svara på ett antal frågor angående projektets produktivitet och 

störningar som har påverkat densamma. Intervjuenkäten kan Ni hitta som 

bilaga. 

Resultaten från  intervjuerna redovisas under kommande kapitel resultat. 

5.4.2 Arbetsledning 

 

Arbetsledningen har fått svara på ett antal frågor angående projektets 

produktivitet och störningar som har påverkat densamma. Med arbetsledningen 

har även förts en muntlig konversation och många frågor har besvarats under 

projektets gång. 

Det som framkommit under intervjuerna redovisas under kommande kapitel 

resultat. 

5.5 Framdriftsuppföljning 
Denna text är kopplad till nedanstående tabeller. Se tabell 5.1 

Framdriftsuppföljning stall 1,3 och stall 2. Vid framdriftsuppföljningen har 

olika arbetsmoment tidsmässigt räknats ihop. Detta på grund av att de är så 

nära sammanhängande och för att det är svårt att göra en bra uppskattning för 

tidsåtgången för enstaka arbetsmoment. I det här projektet har det visat sig vara 

lämpligt att dela upp grunden på ca.350m
2 

stora ytor där allt ifrån schaktning, 

uppbyggnad av dräneringslager och inre-va har medräknats. Detta för att 

enklare kunna följa upp tidsåtgången per yta. För att kunna jämföra de olika 

ytorna har jag bedömt dem efter svårighetsgrad på en skala 1-5 där 5 är den 

mest besvärliga grunden och 1 den mest lättarbetade grunden, detta med 

avseende på lutningar och olika nivåer av dräneringslager. 

Vid framdriftsuppföljningen per yta är tiden avrundad till hel eller halv dag. 

Enligt anbudskalkylen så är den beräknade genomsnittstiden per m
2
 olika för 

de tre stallen. Detta beror på olika mängder inre-VA i stallen samt vid vilket 

djup det ligger på. 

Stall 1: 4,21m
2
/h 

Stall 2:3,24m
2
/h 

Stall 3: 3,46m
2
/h  
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Underlag för denna framdriftsuppföljning kan återfinnas som Bilaga 1. Där 

hittas underlaget för inre-VA, lutningar på grund samt områdesindelning på de 

tre stallarna. 

Tabell 5.1 Framdriftsuppföljning stall 1,3 och stall 2 

  STALL 1           

 
namn Yta (m

2
) dagar timmar m

2
/h m VA 

svårighetsgrad p.g.a. 

lutningar av grund 

 1.1 308 5 40 7,70 128 3 

 1.2 174 4 32 5,44 0 1 

 1.3 350 7 56 6,25 100 3 

 1.4 350 6 48 7,29 94 1 

 1.5 350 6 48 7,29 67 2 

 

          STALL 3           

namn Yta (m
2
) dagar timmar m

2
/h m VA 

svårighetsgrad p.g.a. 

lutningar av grund 

3.1 345 6 48 7,19 111 5 

3.2 345 6 48 7,19 113 5 

3.3 345 7 56 6,16 50 4 

3.4 345 6,5 52 6,63 110 3 

3.5 165 4,5 36 4,58 54 4 

3.6 374 5,5 44 8,50 128 5 

3.7 374 7,5 60 6,23 150 4 

3.8 340 9 72 4,72 121 4 

3.9 360 5 40 9,00 113 4 

3.10 360 7 56 6,43 130 4 

         STALL 2           

namn Yta (m2) dagar timmar m2/h m VA 

svårighetsgrad p.g.a. 

lutningar av grund 

2.1 380 9 72 5,277778 140 4 

2.2 380 5 40 9,5 130 4 

2.3 350 10 80 4,375 164 3 

2.4 330 8 64 5,15625 70 3 

2.5 330 6 48 6,875 102 4 

2.6 300 7 56 5,357143 105 4 
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Kommentarer som har loggats vid observationer kring tidsåtgången för de olika 

delarna, så som störningar följer nedan:  

1.1 arbetet flöt på bra 

 1.2 väntetid pga underentreprenör  

1.3 väntetid pga underentreprenör  

1.4 arbetet flöt på bra 

 1.5 arbetet flöt på bra 

 

    3.1 pga av ändringar av utförandet kring gödselrännor tog arbetet längre tid 

3.2 pga av ändringar av utförandet kring gödselrännor tog arbetet längre tid 

3.3 väntetider pga underentreprenör 

3.4 väntetider pga underentreprenör 

3.5 väntetider pga underentreprenör samt trångt att arbeta 

3.6 arbetet flöt på bra 

 3.7 arbetet flöt på bra 

 
3.8 

platsbrist då detta var den sista ytan som gjordes minskade arbetshastigheten,  

det var svårt att ta sig ur stallet 

3.9 arbetet flöt på bra 

 3.10 väntetider pga underentreprenör 

    2.1 väntetider pga underentreprenör 

2.2 arbetet flöt på bra 

 2.3 väntetider pga gjutning av gödselränna 

2.4 

väntetider pga av underentreprenörs fel som var tvunget att rättas till innan 

 arbetet kunde fortsätta 

2.5 arbetet flöt på bra 

 2.6 arbetet flöt på bra 
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6 RESULTAT 
 

6.1 Intervjuenkät bland YA 
 

Vid frågan om vad som påverkar den dagliga produktiviteten mest visar det sig 

att vädret under vintertid är besvärligare och det tar bra mycket längre tid att 

arbeta i marken då det är tjäle som försvårar arbetet. Störningar så som att man 

flyttas emellan två olika arbetsuppgifter då arbetsledning kommer på att det är 

saker som måste göras tidigare gör att det tar extra tid då det oftast krävs 

förflyttning mellan arbetsplatserna. UE påverkar produktiviteten på så sätt att 

Skanskas YA måste vänta på dem för att få arbetet utfört, inre VA och 

utsättning. Nedan följer en sammanfattning av frågorna som ställdes till YA. 

 

1. Vad skulle kunna göras annorlunda i projektet för att öka 

produktiviteten? 

De flesta arbetarna ansåg att en extra mättekniker skulle minska väntetiderna 

för att få saker utsatta eller inmätta. De ansåg även att det kunde ha varit en 

fördel att göra inre-va själva då de kan arbetet och skulle slippa att vänta på att 

andra ska utföra uppgiften och att det ibland orsakade väntetid. 

 

2. Hur mycket väntetid uppskattar du finns en genomsnittlig dag orsakade 

av störningar och hinder?  

Det visades finnas mycket väntetid i projektet. Det uppskattades att man hade 

mellan en halv timme till tre timmar per dag i bara väntan. 

 

3. Upplever du att ditt jobb är stressigt? Får ni för lite tid att klara av era 

uppgifter?  

Detta upplevdes olika, någon sa att man har lärt sig att bara göra så gott man 

kan. En annan sa att det blir stressigt och känns tråkigt att ena stunden höra att 

man ska göra arbetet på en viss tid och att sedan tidplanen ändras så att man 

istället ligger efter än kanske före som man gjorde innan tidplanen ändrades. 
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4. Vet du hur arbetet ligger till gentemot tidplanen?  

De flesta svarade att de hade koll på det, i alla fall mot den tvåveckors tidplan 

som de har fått visat för sig. 

5. Vad skulle öka produktiviteten? T.ex. annorlunda arbetsmetoder 

Den allmänna synen på detta var att de fanns ett sätt att utföra det på, men att 

sådana saker som planering skulle öka produktiviteten. 

6.2 Intervju med arbetsledning 
Nedan följer en sammanfattning av frågorna som ställdes till arbetsledningen. 

1. Vad påverkar den dagliga produktiviteten mest? 

Man anser att samarbetet med andra underentreprenörer kunde förbättras då det 

uppstår en del väntetid på utsättning och byggnationen av inre-va. Väderleken 

ansågs även den vara en stor risk till sämre produktivitet då kyla, värme och 

vind påverkar människans förmåga att arbeta effektivt. Planeringen ansågs 

även den ligga efter och man menade på att  bättre planering från start skulle 

kunnat förbättra projektets nuvarande läge, dock inte menat att den är dålig i 

dagsläget bara att den kunnat vara bättre   

2. Vad skulle kunna göras annorlunda i projektet för att öka 

produktiviteten? 

Den här frågan fick två helt olika svar, effektivisering så som maskinstyrning 

för att minska väntetid för utsättning samt bättre planering var de svar som 

gavs. 

3. Hur mycket väntetid uppskattar du finns en genomsnittlig dag orsakade 

av störningar och hinder?  

Två timmar per dag och arbetslag (två arbetare och en maskin) 

4. Hur skulle dessa kunna undvikas? Är det hinder och störningar som inte 

går att påverka?  

Genom bättre planering från start, det ges oftast inte tillräckligt med tid till 

planering i projektets uppstart då det ofta sker avslut från ett tidigare arbete 

samtidigt som uppstarten av ett annat sker. Om man istället skjuter på starten 

av det nya projektet och ger tid till planering så hade man säkert kunnat minska 

kostnaden som uppkommer i form av väntetid och misstag. Samtidigt skulle 
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man lättare kunna påverka projektets tid då det går att göra det mer effektivt 

om man slipper väntetid som uppkommer om det är dåligt planerat. Även 

maskinstyrning skulle kunna effektivisera och minska väntetiderna på utsättare. 

5. Anser du att du har möjlighet att uppfylla de mål som finns med 

förutsättningarna du får från kalkylen?  

Här ansåg man att det gavs för lite tid till grundberedningen för betongplattan 

då det är många olika nivåer och svårigheter så som lutningar med i grunden. 

Enhetstiden för singlingen var för lågt satt i anbudskalkylen. Mycket av detta 

problem tros ligga i att det inte riktigt finns någon återkoppling till de som 

sitter och räknar på projekten vilket gör att man inte rättar till ”felet” av 

felaktiga enhetstider. Vid projekt som detta, då det ligger en felaktig enhetstid 

på en så stor mängd som ska utföras, medför det att det ger stora negativa 

utslag på budgeten. Det omvända gäller om enhetstiden är underskattad. Då ger 

det positiva utslag på budgeten. I konkurrensen till andra företag, för att få ett 

projekt, gäller det att vara så träffsäkra som möjligt i att ge en rättbedömning 

för enhetstider. 

6. Anser du att YA är väl insatta i hur mycket tid som bör läggas på 

respektive moment? (följa tidplanen)  

Här var svaret enigt, då det ansågs att arbetarna var väl insatta i vad som 

förväntades av dem och under vilken tid detta förväntades hända. De får varje 

vecka se en kortsiktig tidplan där det beskrivs vad som ska utföras och när det 

måste vara färdigt. 

7. Hur fungerar erfarenhetsåterföringen och återkopplingen tillbaka till 

kalkylatorerna med enhetstider och resultat i projektet?  

Det fungerar väldigt dåligt, kalkylatorerna sitter inne på huvudkontoret och får 

inte reda på hur projekten fortskrider, de har sina normala enhetstider som de 

utgår ifrån. I bästa fall sitter kalkylatorerna med vid ett avslutningsmöte där det 

tas upp olika moment och hur det har gått i projektet. Detta skulle kunna ge 

dem bättre förutsättningar för att räkna fram ett mer rimligt pris vid nästa 

liknande arbete. Men detta sker väldigt sällan. 

8. Vilka styrningsverktyg används i projektet? (målkort, tidplaner, 

normallägen, framdriftsuppföljning, arbetsberedningar, riskanalyser, 

resursplanering) Varför inte alla? 
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De styrningsverktyg som används i projektet är tidplaner, riskanalyser och 

resursplanering och arbetsberedningar. De övriga delarna har det fungerat 

sämre med. Som orsak till detta kan ges att det har funnits för få tjänstemän på 

projektet och tiden har inte alltid räckt till. 

9. Hur mycket använder ni er utav den planeringen som kommer ifrån 

kalkylavdelningen? 

Till viss del, kunskapen har precis kommit. Tidsmässigt läggs det in rätt i 

tidplanen men detta borde kunna underlättas med rätt kunskap. Det ansågs 

att man borde kunna ta tillvara på den kunskapen och att de som räknat på 

projektet är välinsatta i vad som förväntas att projektet ska uppnå. Som det 

ser ut i dagsläget börjar man i stort sätt om på ruta ett igen med planeringen 

när man fått kontraktet på projektet. Genom detta arbetssätt påverkas 

projektet negativt då det allt som oftast inte hinns med att göra en 

detaljerad planering innan projektet redan är igång. Risken med detta 

ansågs vara att man då får hålla på med brandsläckning under projektets 

gång. Med brandsläckning menas att man får lösa problemen efterhand då 

de uppkommer istället för att planera och lösa problemen innan de 

uppkommer. Vid dålig planering så kan saker missas att beställas vilket i 

sig medför väntetider eller att man tvingas hoppa emellan flera 

arbetsuppgifter som är tidsödande. 

10. Klarar projektet de kostnadsmål som finns att utgå ifrån 

anbudskalkylen? 

Ja de senaste prognoserna har visat att så är fallet.
 

6.3 Framdriftsuppföljning 
Här följer resultaten från de framdriftsdokument som förts. I Figur 6.1, 6.2 

samt 6.3  kan man utläsa vilken produktivitet man haft under respektive yta.   



Kap. 6 Resultat 
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Figur 6.1 Produktiviteten under arbetet med stall 1 

 

Figur 6.2  Produktiviteten under arbetet med stall 2 

  

m2
/h 

m2
/h 

yta 

yta 
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Figur 6.3  Produktiviteten under arbetet med stall 3 

 

Med dessa tre tabeller som underlag så visar det sig att arbetet har gått mycket 

bra i alla de tre stallarna. 

Enligt anbudet: 

Stall 1: 4,21m
2
/h 

Stall 2:3,24m
2
/h 

Stall 3: 3,46m
2
/h  

Figurerna 6.1, 6.2, 6.3 har ingen yta under enhetstiden 4m
2
/h.

m2
/h 

yta 
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7 ANALYS 
Under detta kapitel kommer resultatet från undersökningarna att analyseras.  

7.1 Analys av intervju med YA 
Genom intervjun med YA så visar det sig att på projektet uppstår väldigt 

mycket väntetid, störningar så som väntetider på mättekniker och rörläggare 

och andra underentreprenörer. Detta påverkar produktiviteten negativt då man 

utan väntetid hade kunnat producera mycket mer än man idag gör. När 

intervjun hölls var det snö, minusgrader och tjäle i marken vilket även det togs 

upp som en störning då schaktningen tog mycket längre tid än vad det annars 

gör. Snön gjorde att moment som annars inte behövs så som snöskottning 

uppkom vilket tog tid från deras ordinarie arbetsuppgift. Genom bättre 

planering ansåg man att mycket av den väntetid som fanns skulle kunna 

undvikas. Tanken vid anbudsstadiet hade varit att kunna utföra markarbetena 

efter det att tjälen släppt och snön försvunnit. 

Ifall att man haft tillgång till en ytterligare mättekniker och att man själv la inre 

VA så hade de kunnat vara sysselsatta hela dagarna istället för att ha den 

väntetid de nu hade under en genomsnittlig dag. Det som var bra var att YA 

hade god kännedom om vad som skulle vara färdigställt och när det skulle vara 

färdigställt, så de jobbade hela tiden mot målet att bli klara i tid. De kände att 

de fick den tid de behövde för att kunna slutföra sina jobb i tid. Dock var 

problemet var att ibland ändrades tidplanen och då de tidigare legat i fas så 

gjorde de inte det längre efter tidplansändringen. Med denna förändring så fick 

jag uppfattningen att en slags stress uppstod då man var tvungen att skynda på 

för att komma ikapp något man tidigare trott att man låg i fas med. 

7.2 Analys av intervju med arbetsledning 
I intervjun med arbetsledningen visar det sig att de har uppmärksammat samma 

problematik som YA. Som anledning till att planeringen inte är fullkomlig gavs 

att det inte getts tid till detta i projektets början. Samt kommunikationen mellan 

kalkyl och arbetsplats inte är fungerande, så att de enhetstider som finns inte är 

”uppdaterade”. Visserligen ändras förhållandena i t.ex. marken, eller årstiden 

för olika projekt vilket gör att även enhetstiderna inte är de samma. Det hade 

kunnat bli bättre om en återkoppling skedde efter varje projekt där man gjort en 

framdriftsuppföljning och utrett vad som har påverkat resultatet i den samma 

under projektets gång. Samordningen mellan andra aktörer på arbetsplatsen var 
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även det en anledning till väntetid, då den inte fungerade optimalt men även 

där kommer man tillbaka till planeringen.  

7.3 Analys av framdriftsuppföljning 
Det som framkommit vid framdriftsuppföljningen är att man klarar av de 

tidsmässiga mål givet från anbudskalkylen. Detta trots väntetider på UE, olika 

lutningar och nivåer av dräneringslagret.  

Det som inte syns i denna undersökning är att det under tiden av varje yta även 

har förekommit störningar, så som andra arbetsuppgifter, under någon timme 

per dag då man har varit tvungen att utföra extra arbete för att underlätta den 

övriga framfarten och byggnationen av bygget. Dessa timmar finns med i den 

sammanlagda tiden per yta och påverkar således resultatet. Att det tidsmässigt 

ser så olika ut per område beror på att det har varit olika mycket schakt, inre 

VA samt olika lutningar och svårighetsgrader av dräneringslagret. För att få 

med detta i uppföljningen valdes att dokumentera olika svårighetsgrader av 

dräneringslager och mängd inre VA per yta.   

Det går inte se någon ökning av produktiviteten ju längre tid arbetet flöt på. 

Detta kan till stor del bero på att vissa ytor flöt på mycket bra medan det i 

andra förekom störningar och detta var inget som var vanligare i början än i 

slutet. 

Ju längre in i projektet man kommer desto lättare går det att utläsa en 

genomsnittlighastighet för arbetsmomenten.   
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8 SLUTSATSER OCH REKOMENDATIONER 

8.1 Slutsatser 
Här besvaras de frågeställningar som sattes upp för detta projekt.  

1. Uppnår projektet företagets mål och beräkningar från anbudsstadiet och 

dess kalkyl? 

2. Vilka störningar påverkar produktiviteten och hur kan dessa undvikas? 

3. Hur fungerar erfarenhetsåterföringen i projektet? 

Syftet var att se hur företaget använder sig utav produktivitetsverktygen i 

praktiken, och på detta kan jag nu svara att man använder dem till viss del, men 

att det skulle kunna förbättras avsevärt. De produktivitetsverktyg som används 

är normallägen, tidplaner, resursplaneringar, arbetsberedningar och 

riskanalyser. De som inte används är målkort och riskanalyser. 

Genom framdriftsuppföljningen som utförts kan man se att företaget uppfyller 

de mål som ges från anbudsstadiet och dess kalkyl på de AMA-koder som har 

undersökts. Projektet uppfyller även sina ekonomiska mål då prognoserna visar 

på positivt resultat. Det som inte syns i framdriftsuppföljningen är vilket av 

momenten som påverkar resultatet mest. Det hade varit allt för svårt att se till 

varje enskilt arbetsmoment då de är så nära sammanlänkade. Då Skanska utfört 

allt arbete runt inre-VA förutom just läggningen av densamma hade det varit en 

fördel att utföra den själva, för att undvika väntetider som nu uppstått på grund 

av UE. 

De störningar som påverkar projekten mest är väntetider på UE, planering och 

väder. Vid dålig planering uppstår väntetider och vid dåligt väder minskar 

produktionshastigheten. Dålig planering beror på underbemanning av 

arbetsledning. Underbemanningen har även varit ett stort problem för UE 

vilket har påverkat Skanska negativt då det har uppstått mycket väntetid. 

Erfarenhetsåterföringen fungerar i stort sett inte alls i projektet då 

framdriftsuppföljningar inte görs i tillräckligt stor utsträckning och att dessa 

sedan inte heller kommer kalkylatorerna till kännedom. 

Det visar sig att planering och återkoppling är A och O för att ett projekt ska 

vara så produktivt som möjligt. Återkoppling på det vis att med noggrannare 

enhetstider ges större möjlighet att sätta ett mer exakt mål för projektet och 

genom att man kan sätta en mer exakt tidsåtgång kan man sätta 

större/noggrannare ”krav” på YA för hur lång tid de får på sig för varje 
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arbetsuppgift. Detta innebär inte att de ska ha det stressigt utan snarare att ju 

bättre satta krav desto lättare är det för dem att hålla ett bra tempo på sina 

arbetsuppgifter. Men för att YA ska ha möjlighet att klara av dessa krav krävs 

det utav arbetsledningen att man sköter planeringen utifrån de mallar och 

hjälpmedel som finns och försöker arbeta så att störningar påverkar projektet i 

minsta möjliga mån. 

8.2 Rekommendationer 
Som en fortsatt studie på detta arbete kan man tänka sig att undersöka mer om 

erfarenhetsåterföringen och hur man kan underlätta arbetet med 

framdriftsuppföljningar i projekten. 

Rekommendation till Skanska Hus skulle kunna vara att fundera på hur bra det 

är att blanda in fler aktörer i samma schakt då dessa påverkar varandra och att 

detta medför en risk för ökad tidsåtgång tillföljd av störningar. 

För att öka produktiviteten på företaget kan jag se att de mallar som finns för 

produktionsstyrning bör följas i större grad än de gör i nuläget. För att detta ska 

vara möjligt krävs det tid i uppstarten av projektet för att sitta ner och göra en 

ordentlig riskbedömning, tidplansplanering, målkort, maskinplan och 

resursplan. Planering är nödvändig för att minska uppkomsten av väntetid som 

påverkar produktiviteten negativt. Rekommendation till Skanska (väg och 

anläggning) är att integrera yrkesarbetarna i planeringen av arbetet för att få 

med deras planer och vilja att utföra vissa typer av arbete.   
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Bilaga 1 OMRÅDESRITNINGAR STALLAR 

 

Detta är inre-VA ritningar på de tre olika stallarna där det även finns med hur 

ytorna är benämnda i stallarna. 

Stall 1.1

 

 

Stall 1.2
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Stall 2.1

 

Stall 2.2
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Stall 3.1

 

Stall 3.2

 


