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Sammanfattning 

Byggsektorn präglas idag av en rad problem och brister i utvecklingen jämfört 
andra branscher. Entreprenadverksamhet är en delbransch som traditionellt 
kännetecknas av en starkt konservativ kultur, där planeringsarbete ofta står 
tillbaka till förmån för den faktiska produktionen. Forskning kring 
utvecklingsmöjligheter bedrivs på många håll, men förankringen i branschens 
aktörer är långsam och hämmad. Krav på allt kortare genomförandetider 
medför att redan nu ansträngda aktörer går en mörk framtid tillmötes om 
produktiviteten inte kan ökas. 

Studien tar sin utgångspunkt i mindre aktörer, som till antal klart dominerar 
byggbranschen. Ett särdrag för branschen är bristen på användande av 
informationstekniska stöd, ett område där entreprenadföretagen tillhör den 
sämre skaran. I studien undersöks användningen av ett system anpassat för just 
entreprenadverksamhet, från implementering till faktiskt användande i projekt, 
vid ett mindre byggentreprenadföretag. Datorverktyget MAP Applications 
sammanflätar genom en gemensam databas många av 
entreprenadverksamhetens delar. Med utgångspunkt i projektets kalkyl skapas 
information som tas tillvara i moduler för planering av tid, inköp, resurser 
etcetera. Det samlade underlaget utgör dessutom grund för avstämningar och 
olika typer av uppföljning. Verktygstypen har funnits under lång tid, och 
medför på flera sätt ett enklare arbetssätt och förbättrad överblick, men 
används fortfarande inte fullt ut. 

Studien har baserats på två parallella datainsamlingar och analyser. Litteratur 
studerades för att ge underbyggnad till arbetets grundidé och teorikapitel. 
Samtidigt utfördes en observation av företagets användning av verktyget, 
kompletterat med intervjuer kring arbetssätt i stort och möjligheter med 
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programvaran. Syftet är att den samlade informationen dels ska utgöra insikt 
och stöd i företagstypens problematik, dels visa på verktygets användbarhet 
och möjligheter. 

Att noggrant planera projekt i förväg bidrar starkt till gott resursutnyttjande och 
uppfyllande av uppsatta mål. Detta är byggentreprenörer medvetna om, men 
slarvar trots det med just dessa delar. Problemet ligger heller inte i att 
stödverktyg saknas eller är för svåra att använda, utan istället i företagens 
grundläggande inställning. Resurser är riktade direkt till produktion, vilket 
lämnar lite tid till planering och olika typer av verksamhetsutveckling. Studiens 
resultat visar på att verktygstypen möjliggör effektivisering av planerings och 
uppföljningsarbete utan enorma implementeringsinsatser, samtidigt som 
användningen kan öppna dörrar till nyttjande av kommande lösningar med 
BIM-modeller och dylikt. Med det sagt skall emellertid nämnas att även 
verktygstypen kan utvecklas på en rad områden, där användarvänligheten bör 
läggas i fokus. Genom att förenkla implementering och användande av 
erbjudna system kan leverantörerna ytterligare uppmuntra till beställningar och 
nyttjande ute i byggentreprenadföretagen. 
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Abstract 

The construction sector is characterized by a number of problems and lack of 
development compared to other industries. Building contractors work in a sub-
sector traditionally characterized by a highly conservative culture, where 
planning is often sacrificed to actual production. Research into development is 
pursued in many places, but consolidation in the industry stakeholders is slow 
and inhibited. Requirements toward faster production times leads to already 
strained actors in even deeper problems if industry productivity cannot be 
improved. 

The study is based on smaller players, who in number clearly dominate the 
construction industry. A distinctive feature of the industry is the lack of use of 
information technology support, an area in which contractors belong to the 
lower band. The study examines the use of a computer-aided system 
customized for contractors in the building industry, from implementation to 
actual use in a project, at a small company. Studied tool, MAP Applications, 
enlaces many construction activities such as cost estimate, time schedule, 
purchasing and follow-up in a common database. The type of tool has been 
around for some time and leads in many ways to simpler operation and 
improved survey, but is still not fully used. 

The study is based on two parallel data collection and analysis. Literature was 
studied in order to substantiate the basic idea and give contents to chapters of 
theory. An observation of the company’s use of the tool was at the same time 
conducted and supplemented with interviews about work procedures in large, 
and possibilities in the software. The aim is that the information gathered will 
form insight and support of problems relevant to the studied type of companies, 
and also demonstrate the tool’s usefulness and potential. 
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Careful planning of projects in advance is a major contributor to good resource 
utilization and makes it possible to meet with decided goals. The fact is known 
among contractors, who despite this keep neglecting elements of planning. The 
problem lies not in support tools available, but instead in companies’ 
fundamental attitude. Resources are targeted directly to production, leaving 
little time for planning and various types of development. Results show that 
studied tools enable more effective planning and monitoring without huge 
implementation efforts, while use may also open doors to future solutions such 
as BIM models etc. However, it should be mentioned that such tools can be 
improved in a number of areas, where ease of use should be in focus. By 
simplifying implementation and use of offered systems, contractors would be 
further encouraged to purchase licenses and put computer-aided tools to use in 
their everyday business. 



 Innehållsförteckning   

 V 

Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING ........................................................................................ I 

ABSTRACT ...................................................................................................... III 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ......................................................................... V 

FÖRORD .......................................................................................................... IX 

1 INLEDNING ............................................................................................. 1 
1.1 Bakgrund .......................................................................................... 1 

1.2 Syfte ................................................................................................. 3 
1.3 Forskningsfrågor .............................................................................. 3 
1.4 Disposition ....................................................................................... 5 

1.5 Avgränsningar .................................................................................. 5 
1.6 Examensarbetets organisation .......................................................... 6 
1.7 Författarens referensram .................................................................. 6 

2 METOD ..................................................................................................... 7 
2.1 Arbetssätt .......................................................................................... 7 

2.2 Litteraturstudie ................................................................................. 9 
2.3 Datainsamling................................................................................. 10 

2.3.1 Observation ........................................................................ 10 
2.3.2 Intervju ............................................................................... 10 

2.4 Analysarbete ................................................................................... 11 
2.4.1 Analysarbete under informationsinsamling ........................ 11 
2.4.2 Intensivanalys ..................................................................... 12 

2.5 Validitet och reliabilitet .................................................................. 12 

3 TEORI...................................................................................................... 15 



Planering och styrning av byggprojekt 

VI 

3.1 Byggprocessen ............................................................................... 15 
3.1.1 Program .............................................................................. 16 
3.1.2 Projektering ........................................................................ 17 
3.1.3 Upphandling ....................................................................... 18 

3.1.4 Byggproduktion ................................................................. 18 
3.1.5 Förvaltning ......................................................................... 20 

3.2 Byggentreprenörens byggstyrningsaktiviteter ............................... 21 
3.2.1 Anbudsskede ...................................................................... 21 
3.2.2 Kvalitets- och miljöstyrning ............................................... 23 
3.2.3 Produktionsförberedelse ..................................................... 23 
3.2.4 Produktion .......................................................................... 25 

3.3 Datorstöd i branschen .................................................................... 27 

4 RESULTAT OCH ANALYS .................................................................. 31 
4.1 Studiens verktyg ............................................................................. 31 

4.1.1 MAP Kalkyl ....................................................................... 32 
4.1.2 MAP Tidsplanering ............................................................ 34 
4.1.3 MAP Kostnadsstyrning ...................................................... 35 
4.1.4 MAP Inköp ......................................................................... 36 

4.2 Befintlig arbetsgång ....................................................................... 37 
4.2.1 Anbudsskede ...................................................................... 37 
4.2.2 Produktionsförberedelse ..................................................... 38 
4.2.3 Produktion .......................................................................... 40 
4.2.4 Överlämnande och slutdokumentation ............................... 41 
4.2.5 Övergripande uppfattning .................................................. 41 

4.3 Föreslagen arbetsgång och MAP Applications .............................. 42 
4.3.1 Anbudsskede ...................................................................... 42 

4.3.2 Produktionsförberedelse ..................................................... 43 
4.3.3 Produktion .......................................................................... 44 

4.3.4 Överlämnande och slutdokumentation ............................... 45 
4.3.5 Övergripande uppfattning om datorstödet ......................... 45 

4.4 Författarens analys ......................................................................... 46 

4.4.1 Anbudsskede ...................................................................... 46 
4.4.2 Produktionsförberedelse ..................................................... 47 
4.4.3 Produktion .......................................................................... 47 
4.4.4 Överlämnande och slutdokumentation ............................... 48 

5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER ...................................................... 49 
5.1 Diskussion ...................................................................................... 49 

5.1.1 Byggentreprenadföretag ..................................................... 49 
5.1.2 Studiens verktyg ................................................................. 51 



 Innehållsförteckning   

 VII 

5.2 Slutsatser ........................................................................................ 53 
5.2.1 Forskningsfråga 1 ............................................................... 53 
5.2.2 Forskningsfråga 2 ............................................................... 53 
5.2.3 Forskningsfråga 3 ............................................................... 53 

5.2.4 Forskningsfråga 4 ............................................................... 54 
5.3 Rekommendationer ........................................................................ 54 

5.3.1 Byggentreprenadföretag ..................................................... 54 
5.3.2 Studiens verktyg ................................................................. 56 

5.4 Studiens begränsning...................................................................... 58 

5.5 Förslag till vidare forskning ........................................................... 59 
5.5.1 Branschens kultur ............................................................... 59 
5.5.2 Byggentreprenörens grundläggande arbetsgångar och 

metoder ............................................................................... 59 
5.5.3 Branschens användning av datorstöd ................................. 59 
5.5.4 Branschens verktyg för planering och styrning .................. 59 
5.5.5 Detaljstudie av MAP Applications ..................................... 60 
5.5.6 BIM och branschens övriga verktyg .................................. 60 
5.5.7 Erfarenhetsåterföring i branschen ...................................... 60 
5.5.8 Materialadministration i branschen .................................... 60 
5.5.9 Små byggentreprenörer ...................................................... 61 

REFERENSER .................................................................................................. 63 

 

BILAGA A - INTERVJU BEFINTLIG ARBETSGÅNG 

BILAGA B – INTERVJU FÖRESLAGEN ARBETSGÅNG 

 





 Förord   

 IX 

Förord 

Utbildningen Civilingenjör Arkitektur avslutas för min del i och med denna 
rapportering av examensarbete. Arbetet har utförts under vårterminen 2010. 

Jag vill tacka intervjupersoner och övriga studiedeltagare på 
byggentreprenadföretaget, då ni är kärnan till examensarbetets genomförande i 
och med ert engagemang och avsättande av tid till diskussioner och arbete 
utöver de dagliga sysslorna. Tack även till MAP Skandinaviska AB, och 
speciellt Roger Tallving, som bistått med verktyg och support under 
studietiden. Vidare vill jag tacka handledarna vid 
Samhällsbyggnadsinstitutionen, Luleå tekniska universitet, för de råd som 
väglett arbetet. Således riktas tack till Anders Vennström, universitetslektor, 
och Robert Lundkvist, doktorand, båda hemmahörande vid avdelningen för 
Arkitektur och infrastruktur, byggproduktion. 

Till sist vill jag även tacka utbildningstidens kurskamrater, lärare och övrig 
personal som bidragit till att genomföra utbildningen. 

 

Kalix, maj 2010 

 

Simon Viklund 





Inledning 

 1 

1 INLEDNING 

Inledningskapitlet behandlar arbetets grundläggande bakgrund och 
problemformulering, dess avgränsning samt syfte. Vidare ges en beskrivning 
av rapportens disposition och examensarbetets referensgrupp och 
organisation. 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen präglas idag av stark konkurrens och som en följd av detta krav 
på allt kortare genomförandetider. Samtidigt är branschen till antal dominerad 
av mindre, ofta familjeägda företag, något som stöds av Sveriges 
byggindustriers sammanställning där endast 2 procent av bygg och 
anläggningsentreprenörerna har 50 eller fler anställda. (Sveriges, 2010, s24) 
Fördelningen av företag inom byggindustrin, baserat på antalet anställda, 
framgår av Figur 1.1. Notera att logaritmisk skala använts. 

Vidare kan noteras att andelen tjänstemän endast är 18 procent medan 
arbetarna uppgår till 62 procent. Då branschen är produktionsinriktad är 
siffrorna inte överraskande men visar ändå på att fokus fortfarande ligger på 
den faktiska produktionen och mindre på den bakomliggande och fortlöpande 
planeringen. (Sveriges, 2010, s23) 



Planering och styrning av byggprojekt 

2 

 

Figur 1.1 Fördelning företagsstorlek (fritt efter Sveriges, 2010) 

Bakomliggande faktorer är många, men grundas i mångt och mycket i den 
höga arbetsbelastning som genomsyrar chefs- och andra ledningspositioner i 
byggindustrin. Chefer i företag av den dominerande storleken är högst 
inblandade i verksamheten, men sitter själva med ett stort ensamt ansvar. Det 
medför svårigheter att prioritera bland arbetsuppgifter och ofta försummas den 
viktiga roll ledningen har som stöd för underanställda. En av dessa 
underanställda är platschefen, som i flertalet studier bevisats leva under näst 
intill omöjliga arbetsförhållanden. Som en följd av detta har stor möda lagts på 
att utveckla verktyg och metoder för att underlätta platschefens vardag, något 
som emellertid fått något av en motsatt effekt. Branschen präglas av en starkt 
konservativ kultur där informationstekniska hjälpmedel ofta ses med skepsis på 
grund av upplärningsperioder som konkurrerar med ständigt ökande 
befogenheter och arbetsuppgifter. (Dalman, 2005, s8) Det högst specialiserade 
synsättet på den egna uppgiften är emellertid inte unik för platschefen, något 
som utgör ett överlag stort problem i branschen. (Ryd, 2002, s7) 

Det är i sammanhanget viktigt att förstå hur kostnaden för att göra ett och 
samma arbete förändras beroende på när i byggnadsuppförandets skeden det 
utförs. En aktivitet som i programskedet tar en timme att utföra skulle i 
projekteringsskedet ta 10 timmar, i produktionsskedet 100 timmar och i 
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förvaltningsskedet 1000 timmar. Ett fel som härstammar från, och som inte 
åtgärdas under, programskedet är således 1000 gånger dyrare att åtgärda då 
byggnaden står ”klar”. (Dalman, 2005, s8) 

Studiens grund finnes i bygg- och anläggningsbranschens bristande förmåga att 
utvecklas i positiv riktning. Ett tydligt tecken på problematiken är den mycket 
låga produktivitetsökningen, som ligger klart under andra branscher. Låg 
produktivitetsökning medför att branschen inte förmår absorbera de 
prisförändringar som präglat industrin det senaste årtiondet. Istället fortplantas 
kostnadsökningar direkt nedåt i kedjan, där det i slutänden är kunden som 
betalar för fördyrningarna. (Jäderholm, 2008, s2) 

Ovanstående resonemang visar att det i branschen finns ett behov av 
förbättrade rutiner, att det finns fungerande verktyg att tillgå som stöd, samt att 
det i branschen finns en tröghet i förändringsarbete. Exempelvis har MAP 
Skandinaviska med sin ”projektlösning” nått ut till 5500 användare, varav 
4000 använder sig av systemets kostnadsstyrningsdel samt 3500 av modulerna 
inköp och tidsplanering. (Tallving, 2010) Det är således endast 60 procent av 
det totala användarantalet som nyttjar produktens fördelar fullt ut. Eftersom 
siffrorna baseras på försäljning av licenser framgår heller inte hur dessa 60 
procent nyttjar systemet, vilket medför att den egentliga andelen kan vara än 
lägre. Försäljningssiffrorna stämmer även väl överens med undersökningar av 
datorer och IT-hjälpmedel i branschen. I Samuelsons (2003) sammanställning 
framgår exempelvis att byggentreprenörerna utgör den delbransch som i lägst 
utsträckning nyttjar datorstöd och att andelen entreprenörer som utför all tid- 
och resursplanering manuellt är klart större än den som uteslutande nyttjar 
datorstöd. 

1.2 Syfte 

Studien syftar till att undersöka datorstöds lämplighet i mindre 
byggentreprenadföretag. 

1.3 Forskningsfrågor 

För att leda författaren i arbetet presenteras fyra forskningsfrågor. 
Forskningsfrågorna är formulerade med vald arbetsmetod i åtanke och med 
fokus på uppfyllande av studiens syfte. 
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Forskningsfråga 1 

Hur ska entreprenören arbeta för att skapa användbara planerings- och 
styrningsunderlag både för produktion och uppföljning av projekt? 

Frågeställningen behövs som grund för övriga forskningsfrågor, då 
entreprenadföretagens arbete utgör datorstödets utgångspunkt. Här behandlas 
emellertid inte datorstödet på något sätt, utan fokus ligger på entreprenörens 
arbete, en teoretiskt idealisk modell och graden av systematisering och 
eventuella krävda förändring. 

Forskningsfråga 2 

På vilket sätt uppmuntrar det studerade datorstödet byggentreprenörer att i 
högre grad planera och kontinuerligt följa upp projekt? 

Som en första koppling till datorstödet besvarar forskningsfråga 2 huruvida 
datorstödet fungerar som ett stimulerande stöd eller hinder för 
entreprenadföretagen. Här klarläggs exempelvis vilken arbetsinsats som krävs 
jämfört manuellt arbete, hur den upplevs, och datorstödets hjälp vid sortering 
av information. 

Forskningsfråga 3 

Är byggentreprenadföretagens datorvana tillräcklig för att nyttja studiens 
verktyg? 

Forskningsfråga 3 fokuserar på att klarlägga byggentreprenadföretagens 
datorvanor och kunskaper, samt att sätta dessa i relation till användningen av 
studiens verktyg och dess olika funktioner. 

Forskningsfråga 4 

Hur fungerar datorverktyget relaterat till byggentreprenadföretagens 
arbetssätt? 

För att bredda omfånget av forskningsfrågor 1 till 3 formuleras forskningsfråga 
4 något vidare. Frågan bidrar med information dels om datorverktygets brister 
och fördelar rent funktionsmässigt, dels huruvida verktyget följer 
byggentreprenadföretagens arbetssätt samt om nyttan varierar med faktorer 
såsom projekts storlek etcetera. 
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1.4 Disposition 

Rapporten består av sex kapitel, där det första ger läsaren en referensram kring 
arbetets utformning och syfte. Kapitel två behandlar forskningsmetodiken i 
form av valda arbetssätt, hur litteratur studeras och förs in i rapporten samt hur 
presentation av data utförs. Tillhörande kapitel två är även förklaring av 
åtgärder för tryggad tillförlitlighet och relevans.  

Det tredje kapitlet utgör tillsammans med det första den bakgrundsteori som 
ligger till grund för studien. Kapitlet ger läsaren en grundförståelse för hur ett 
typiskt byggprojekt genomförs, var i processen byggentreprenören arbetar samt 
vilka typer av datorstöd som finns i branschen. Kapitlet är framställt i löpande 
text och kompletteras av bilagd punktlista. 

Den teoretiska referensramen kompletteras av den i kapitel fyra presenterade 
studien från byggentreprenörens användande av produktlösningen. Kapitlet 
presenterar det studerade verktyget, entreprenadföretagets nuvarande 
arbetsgång och en förändrad arbetsgång tillsammans med studerat datorstöd. 
Intervjuer och anteckningar ligger till grund för beskrivningen av 
entreprenadföretagets synsätt, vilket analyseras i det avslutande delkapitlet.  

I det femte kapitlet diskuteras teori, resultat och analyser med koppling till 
presenterade forskningsfrågor. Förslag kring fortsatta studier och 
rekommendationer för det studerade företaget lämnas. Det sjätte och 
avslutande kapitlet utgörs av en referenslista. 

1.5 Avgränsningar 

Studien utförs under 20 veckor, det vill säga 30 högskolepoäng, av en student. 
Studien fokuserar på användandet av endast ett it-baserat verktyg på endast ett 
byggentreprenadföretag. Studien är således avgränsad till företagets 
verksamhet och dess användning av verktyget under den ansatta tiden samt den 
teoretiska undersökningen som ligger till grund för bakgrundsformulering och 
förklaring av verktygstypen. 

Ytterligare en avgränsning är gjord med grund i datorstödets funktionalitet. 
Studiens fokus lägges vid utförandeentreprenader, då verktygstypen inte 
erbjuder något stöd vid den föregående projekteringen. Den stora skillnaden 
mellan total- och utförandeentreprenad ligger i projekteringen, som i det 
förstnämnda fallet utförs under byggentreprenörens ansvar. Byggprocessens 
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tidigare skeden behandlas kort i teorikapitlet, men berörs inte i den egentliga 
studien. 

1.6 Examensarbetets organisation 

Inblandade organisationer är Luleå tekniska universitet, 
byggentreprenadföretaget och verktygets utvecklare MAP Skandinaviska AB. 
Kursexaminator vid universitetet är Anders Vennström som även fungerar som 
handledare tillsammans med Robert Lundkvist. Examensarbetaren (författaren) 
fungerar i första hand som observatör men även som stöd för byggentreprenör 
och länk till tjänsteleverantör. 

 

Figur 1.2 Examensarbetets organisation 

1.7 Författarens referensram 

Författarens inriktning har under utbildningstiden varit mot byggplanering av 
olika slag, där samarbete med näringsliv ofta skett tillsammans med 
branschens större aktörer. En sju månader lång praktikanställning utfördes 
emellertid vid en mindre byggentreprenör, efter tredje årets studier. 
Praktikanställningen blev grund för författarens intresse av mindre aktörers 
arbetsmetoder. Slutfasen av utbildningen har även gett möjlighet att vid 
flertalet tillfällen studera mindre entreprenörer. Författaren har noterat att 
metoder för styrning på byggarbetsplatsen är föremål för flertalet studier och 
trender, som är fullt tillämpliga även i mindre organisationer. Den 
bakomliggande planeringen har å andra sidan studerats på en nivå som ligger 
långt före många byggentreprenadföretags verkliga situation, varpå idén till 
examensarbetet väckts.  
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2 METOD 

Studiens genomförande presenteras. Metoder motiveras och diskussion förs 
kring åtgärder för säkrad validitet och reliabilitet. 

2.1 Arbetssätt 

Arbetet delades in i fyra huvudfaser. Fas ett utgjordes av en första 
litteraturstudie som utmynnade i bakgrunds- och problemformulering. Under 
fas två implementerades datorstödet MAP Applications ute på 
byggentreprenadföretaget, parallellt med en andra litteraturstudie som syftade 
till att ligga grund för den teoretiska referensramen. Till fas tre härrörde arbetet 
kring intervjuutformning och utförande, även detta parallellt med det 
fortlöpande användandet vid byggentreprenören. Fas fyra utgjordes av det 
analyserande arbetet tillsammans med slutsatsformulering och färdigställande 
av rapport. 

Byggentreprenörens användande av datorstödet utgjorde examensarbetets 
fallstudie. Företaget tilläts använda verktyget utan påverkan på 
organisationsstrukturen och under övriga rådande omständigheter. Författaren 
involverades i utgångsläget endast i entreprenörens arbete som stöd vid frågor 
kring programvarans funktionalitet. Fallstudiens första steg var installation och 
konfiguration för att passa företagets verksamhet. Vid steg två tilläts 
entreprenören att bekanta sig med den nya arbetsmiljön och börja kalkylera i 
densamma. Redan här lades fokus på kalkylens uppbyggnad och kodning för 
kompabilitet och användbarhet med systemets övriga funktioner. Steg tre 
innebar bekantskap med datorstödets tidplanmodul, där tidplaner började 
upprättas utifrån färdigställda kalkyler. Fallstudiens fjärde steg behandlade 
sedan systemets övriga delar kring inköp och kostnadsstyrning. Vid 
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fallstudiens senare delar var förhoppningen att företaget skulle ha ett passande 
projekt igång, där systemet kunde undersökas i skarpt läge. Arbetet följdes 
veckovis upp genom observation och fria samtal mellan författare och 
entreprenör. 

Fallstudien möjliggjorde även, tillsammans med intervjustudien, att företagets 
dåvarande arbetssätt kartlades. Materialet användes för att forma ett förslag på 
förändrad arbetsgång, dels över företagets aktiviteter men främst för att 
åskådliggöra möjligt utnyttjande av studiens datorstöd i relation till den totala 
verksamheten. 

 

Figur 2.1 Arbetssätt 

Fallstudiens karaktär medförde en risk att redogörelsen skulle framstå som en 
generaliserbar helhetslösning, som är direkt implementerbar i alla 
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entreprenadföretag. En fallstudie riskerar emellertid alltid att förenkla och 
överdriva vissa faktorer så att dragna slutsatser baseras på felaktigt underlag, 
samtidigt som denna studies utgångspunkt togs i ett enskilt företag. Eftersom 
författaren själv utförde insamling och analys av information präglades resultat 
och slutsatser vidare av dennes underliggande åsikter, etiska förhållningssätt 
och integritet. Det är således viktigt att såväl författare som läsare objektivt 
förhåller sig till presenterat material. (Merriam, 1994, s47) 

Vid arbetet med att relatera teori och empiri arbetade författaren inom känt 
territorium, där vedertagen teori finns både lättillgänglig och i mängder. 
Examensarbetets fallstudie tyder visserligen på ett induktivt arbetssätt, i och 
med den ostrukturerade observation och intervjumetod som nyttjas, men stöds i 
grunden av litteratur. Författarens målsättning var att utifrån empirin, den 
insamlade informationen, formulera riktlinjer för byggentreprenadföretagets 
arbetsprocess och därigenom besvara ställda forskningsfrågor. Studiens 
arbetssätt kan närmast liknas vid deduktion, där etablerad teori granskas i 
enskilda fall. (Patel & Davidsson, 2003, s23) Den begränsade utförandetiden 
omöjliggjorde den annars intressanta följdstudien där framtagna riktlinjer 
studeras i enskilda projekt.  

Författaren kunde genom deltagandet bli en del av den studerade miljön och 
kulturen. Arbetsmetoden möjliggjorde även användning av olika 
datainsamlingsmetoder samt visst förändrat fokus under studiens gång. Denna 
empirinära ansats, som främst påminner om etnometodologi (Patel & 
Davidsson, 2003, s34), gav möjlighet att förbättra det enskilt studerade 
företagets arbetsprocess samtidigt som studiens forskningsfrågor gav underlag 
för generalisering och underbyggnad för liknande typfall. 

2.2 Litteraturstudie 

Litteratur studerades i två omgångar. Den första fokuserade på statistik och 
artiklar kring byggbranschen. Syftet med studien var att finna saklig grund för 
författarens grundidé och vidareutveckla resonemanget. Den andra 
litteraturstudien fungerade som grund till rapportens teoriavsnitt. Här 
dominerades inläsningen av tryckta publikationer kring byggprocessen och 
projektstyrning. Studiens andra litteraturstudie låg även till grund för det 
förslag på arbetsgång som sökts utarbetas. 

Vid litteratursökningen användes Luleå Universitetsbiblioteks katalog Lucia 
tillsammans med samsökningssida för bibliotekskataloger i Norrbottens län. 
För orienterande information nyttjades webbaserade sökmotorer som Google 
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och Google Scholar. Sökord som byggprocess, organisationskultur, kultur 
byggbransch, byggstyrning, projektstyrning, projektmetod, datoranvändning 
bygg, datorkompetens bygg, affärssystem, BIM modeling och BIM handbook 
användes. 

2.3 Datainsamling 

Valet av datainsamlingsmetod baserades på presenterat arbetssätt. Den 
begränsade studietiden tillsammans med den kvalitativa studiemetoden och 
fallstudien innebar att information insamlades och till viss del analyserades 
parallellt med nämnd fallstudie. Då fokus även låg på ett enskilt litet 
byggentreprenadföretag var det av stor vikt att arbetet följdes upp på ett 
grundligt vis, eftersom kvantitativa insamlingsmetoder såsom enkäter inte var 
möjliga att nyttja. 

För att bygga upp ett användbart underlag inför avslutande analysarbete 
genomfördes en intervjustudie kompletterad av en fortlöpande 
observationsstudie. 

2.3.1 Observation 

Observationsmetoden är särskilt användbar vid explorativa undersökningar. 
Det vill säga undersökningar som ligger till grund för vidare studier, där 
informationsinsamling sedan utförs med andra metoder. Observationers andra 
huvudsyfte är att fungera som komplement till andra datainsamlingsmetoder. 
(Patel & Davidsson, 2003, s88) 

Författaren av studien fungerade som delvis deltagande, känd observatör. 
(Patel & Davidsson, 2003, s95) Denne fungerade genom avstämningar med 
företagets inblandade personer, men deltog i utgångsläget inte i det egentliga 
arbetet. Förhoppningen var att genom enklare stöd och motivering av de 
anställda inte påverka det naturliga beteendet i företaget, men i slutänden ge 
detsamma ett väl fungerande underlag för förbättrade arbetsmetoder. 

För uppföljning av denna ostrukturerade observationsstudie fördes 
anteckningar kring arbetet och uppkomna problem i en veckovis upplagd 
loggbok relaterad till avstämningstillfällen. 

2.3.2 Intervju 



Metod 

 11 

För att stödja studiens arbetssätt på bästa sätt utfördes kvalitativa intervjuer. En 
kvalitativ intervju innebär att i förväg formulerade svarsalternativ inte används, 
samtidigt som svar inte kan bedömas vara rätt eller fel. (Patel & Davidsson, 
2003, s78) 

Författaren förberedde och utförde intervjustudien i två faser. Den första 
innebar friare samtal med berörda personer, som tillsammans med den delvis 
deltagande observationsstudien utgjorde orienterande stoff för den egentliga 
intervjustudien. Intervjuer utfördes för att klarlägga företagets dåvarande 
arbetssätt såväl som riktlinjer för förändringar. 

2.4 Analysarbete 

Vid presentation av ett kvalitativt arbetssätt kan diskussioner föras kring 
huruvida analysarbete ska särskiljas från informationsinsamling eller behandlas 
som en fortlöpande, integrerad, process av densamma. (Merriam, 1994) 
Författaren har här valt att separera de två för ökad överskådlighet och 
förståelse. Vidare har analysarbetet i sin tur delats in i en fortlöpande process 
och en avslutande intensivanalys. 

2.4.1 Analysarbete under informationsinsamling 

Ett fortlöpande analysarbete syftar till att ge information betydelse. Insamlad 
information riskerar alltid att förefalla oklar, att bara utgöra upprepning av 
redan känd information eller att svälla bortom den omfattning som för studien i 
slutänden är analyserbar. Genom en fortlöpande analys blir information både 
upplysande och mångsidig. Eftersom en kvalitativ undersökning inleds med en 
övergripande frågeställning är det viktigt att så snabbt som möjligt kunna 
precisera omfattning och inriktning av studien, något som underlättas av 
analysarbetet. Genom analys av information både från fält och litteraturstudie 
ges en bredare förståelse och ett större utbyte av litteraturgenomgången. Ett 
fortlöpande analysarbete ger även författaren underlag för förbättring av 
nästkommande intervju och observation. (Merriam, 1994, s137) 

Forksaren kan vidare, genom en fortlöpande analys, bestämma var i företaget 
relevant information kan hämtas. En sådan avgränsning effektiviserar såväl 
författarens informationsinsamling som företagets dragna nytta av datorstödet. 
Avgränsningen underlättar dessutom beslut om avslutad informationsinsamling 
och därmed start av intensivanalysarbetet. (Merriam, 1994, s138) I studien var 
forksaren uppmärksam på uppkomna regelbundenheter i användandet av 
datorstödet, då detta kunde påvisa att systemet användes naturligt i företagets 
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arbete. På grund av studiens öppna natur var det likväl viktigt att framtagen 
information hölls nära undersökningens kärna. Om ny information varken 
bidrog till att besvara studiens frågeställningar eller resulterade i tydliga nya 
infallsvinklar med stark koppling till undersökningen var det lämpligt att 
avsluta datainsamlingsarbetet. 

2.4.2 Intensivanalys 

Intensivanalysens första del innebar en tillbakagång till initial syftes och 
problemformulering. Genom en sådan tillbakagång påmindes författaren om 
var studien tagit sin utgångspunkt och vilken publik den var ämnad för. 
Reflektioner kring studiens ursprungssyfte och utveckling över tiden är viktiga 
för att välja rätt analysnivå och presentera rätt information i slutrapporten. 
(Merriam, 1994, s143) 

Författarens samlade information utgjorde sedan grund för repetition och 
anteckningsarbete. Information gicks över tillsammans med 
byggentreprenadföretaget för att anpassas ytterligare till aktuell verksamhet. 
För att framtagna resultat skulle förstås och vara tillämpliga var det viktigt att 
även analysarbetet grundades i de som i vardagen nyttjade dessa. Det var under 
denna fas som extra vikt lades vid formulering av nya idéer som kan ligga till 
grund för fortsatt forskning. 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Inre validitet uttrycker traditionellt huruvida resultat stämmer överens med 
verkligheten. För att förstå inre validitet är det viktigt att betänka att 
information alltid tolkas eller översätts, att en observation eller mätning 
innebär en förändring av studieobjektet samt att symboler och ord är 
representationer av verkligheten, inte verkligheten i sig. (Merriam, 1994, s177) 
För att avgöra validiteten är det således viktigt att ha en klar bild över 
verkligheten, något som i kvalitativa studier utgör problem. Ett kvalitativt 
arbetssätt innebär att människors uppfattningar om verkligheten studeras, något 
som vidare innebär att forskarens egna värderingar och tycken lätt upplevs 
viktigare än den egentliga sanningen. För att säkerställa den inre validiteten 
valde författaren att nyttja deltagarkontroll, vilket innebar att 
informationslämnare tog del av resultatet och tilläts bedöma tolkningar och 
slutsatser. På så sätt fick den ensamme författaren viktig respons från 
informationslämnare, och därmed infallsvinklar från personer av annan 
bakgrund än den egna. Även horisontell granskning användes i viss mån i och 
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med Luleå tekniska universitets handledning av examensarbetet. (Merriam, 
1994, s179) 

Reliabilitet är i kvalitativa studier ett problematiskt begrepp. Traditionellt 
benämner reliabilitet sannolikheten för att undersökningens resultat upprepas i 
en likadan studie av en likadan verklighet. Då en kvalitativ studie saknar 
precisa referenspunkter för upprepning av studien läggs istället vikt vid 
relaterade delar. Reliabilitet och validitet är nära förknippade, där en inre 
validitet inte kan existera utan reliabilitet. (Merriam, 1994, s181) Därför 
fokuserade författaren på att stärka den inre validiteten istället för att behandla 
reliabilitet som ett separat fenomen. 

Studiens yttre validitet uttrycker resultatets generaliserbarhet, det vill säga 
huruvida resultaten kan förutsättas vara desamma i studier av lika art. Studien 
utfördes inom ett enda företag, under en relativt kort tidsperiod med få 
genomförda projekt, vilket torde betyda att generaliserbarheten är låg. 
Författaren har emellertid, genom deltagande, observation och samråd, försökt 
visa på studiens utgångspunkter och byggentreprenadföretagets förutsättningar. 
Resultatens generaliserbarhet har således förbättrats genom möjligheten att 
identifiera företag med likartade förutsättningar. 
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3 TEORI 

Den typiska processen kring byggprojekt förklaras för att öka förståelsen för 
bakgrundsproblematiken och studiens frågeställningar. Datorsystemens 
utveckling i branschen behandlas kort för vidare förståelse av studiens 
angreppssätt. 

3.1 Byggprocessen 

Ett projekt delas vanligtvis in i fyra faser; initiering, planering, genomförande 
och avslutning. 

 

Figur 3.1 Projektets faser (fritt efter Ax, 2009) 

Uppbyggnaden kan direkt relateras till det typiska byggprojektet, även om 
gränsdragningar kan variera med entreprenadform etcetera. Initieringsfasen 
inrymmer en förstudie som visar ifall projektet är lämpligt att genomföra, 
bygghandlingar som utgör förfrågningsunderlag och grund för entreprenörens 
arbete, anbud samt kontrakt mellan beställare och entreprenör. Planeringsfasen 
är i byggprojekt en fortlöpande process, men inleds enligt detta synsätt då 
entreprenören fått ett anbud antaget och inleder planeringen av produktionen. 
Genomförandefasen utgörs av uppförandet av byggnaden enligt kontrakt och 
planering. Slutligen avslutas byggprojektet genom besiktningar, 
godkännanden, uppföljning samt överlämnande av byggobjektet. (Ax, 2009) 
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Figur 3.2 Byggprocessens faser (fritt efter Nordstrand & Révai, 
Byggstyrning, 2002) 

3.1.1 Program 

Då byggherren tagit beslut om genomförandet av ett byggprojekt börjar arbetet 
med att precisera vad som egentligen ska byggas. Programarbetet syftar till att 
precisera krav så att förutsättningar ges att skapa en lämplig miljö för tänkt 
verksamhet. Förfarandet kan som så mycket annat variera beroende på 
projektets storlek och art, men ett antal utredningar utförs alltid och 
sammanställs i ett så kallat byggnadsprogram. 

Utredningar 

Utredningsarbetet inleds med att byggnadens användningsområde bestäms. 
Den kommande verksamheten blir med andra ord styrande för övriga 
utredningar. Verksamhetsanalysen visar vilka ytor och rum som behövs samt 
hur förhållanden mellan verksamhetsdelar ska behandlas. Lokalerna i sig 
preciseras i lokal- och tekniskt program. Funktionskrav visar byggherrens 
önskemål, samtidigt som lagar och avtal preciserar ytterligare. Lokaliserings- 
och tomtutredningar ger underlag för beslut om byggnadens placering. 

Byggherrens önskemål kring utseende och miljöpolicy beaktas genom enkla 
gestaltningsförslag och miljöprogram. Miljöprogrammet preciserar utöver hur 
byggnaden försörjs med värme, vatten, el och andra medier även krav på inne 
och utemiljö i form av luftkvalitet, belysning, ljud etcetera.  

Den ökade kunskapen om byggnadens utformning ger bättre underlag för tidiga 
ekonomiska kalkyler, baserade på nyckeltal kring byggnadsvolym eller areor, 
och projekttidplaner. (Nordstrand, 2000) 

Byggnadsprogram 

Den sammanställda redovisningen av utförda utredningar kallas 
byggnadsprogram. Programmet ligger till grund för den kommande 
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projekteringen och innehåller byggherrens önskemål kring byggnadsverket. 
Exempelvis en övergripande projektbeskrivning, verksamhetsbeskrivning, 
lokalprogram, tekniskt program, tomtutredning, skisser och förslagsritningar, 
miljömål, kvalitetspolicy, tidplan och programkalkyl. (Nordstrand, 2000) 

3.1.2 Projektering 

Projekteringsprocessen 

Gestaltningsarbetet inleds ofta redan i programskedet med enklare skisser och 
ritningar. Tanken är att utforma byggnaden så att estetiska och arkitektoniska 
värden uppnås, samtidigt som funktionsmässiga och tekniska krav ska kunna 
uppfyllas. Alternativa utformningar tas fram och vägs mot varandra varpå ett 
väljs som slutgiltig lösning. Valet presenteras med situationsplan, fasader, 
viktiga sektioner och våningsplaner. Gestaltningsprocessens resultat kallas 
förslagshandlingar. 

Systemutformning är byggprocessens produktbestämning. Under denna fas 
väljs lösningar vad gäller konstruktion och installationer så att krav från 
byggnadsprogrammet uppfylls. Produktbestämningen ska efter 
systemutformningen vara färdigställd, endast detaljlösningar ska göras i 
projekteringens slutfas. Systemhandlingarna, som resulterar av 
systemutformningsarbetet, innehåller beskrivningar, ritningar och motiveringar 
till valda lösningar. 

Trots att produktbestämningen är avklarad återstår projekteringens mest 
omfattande arbete. Detaljutformningen, eller detaljprojekteringen, innefattar 
dimensionering av samtliga konstruktioner och installationer, fastställande av 
materialval, ytbehandlingar, inredning etcetera. Byggprogrammets 
funktionskrav omarbetas i detaljprojekteringen till tekniska lösningar. 
Utformningen av arbetsresultatet, bygghandlingarna, måste vara av sådan 
kvalitet och tydlighet att byggentreprenören dels kan uppfylla byggherrens alla 
krav under produktionsskedet, dels har underlag för rimliga 
kostnadsbedömningar i anbudsskedet. (Nordstrand, 2000) 

Bygghandlingar 

Byggprocessen är lång och komplicerad, med ett stort antal inblandade aktörer, 
flera skilda faser och en lång livslängd i den färdiga produkten. Det är således 
viktigt att alla inblandade talar samma språk när det kommer till 
dokumentation och presentation. Bygghandlingar utgör en viktig milstolpe i 
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processen, som länk mellan förarbeten, produktion och förvaltande. Därför 
upprättas bygghandlingar efter givna standarder såsom ”Bygghandlingar 90” 
och ”Svensk standard för byggritning”. Bygghandlingarna består av ritningar, 
beskrivningar och förteckningar. (Nordstrand, 2000) 

3.1.3 Upphandling 

En entreprenadupphandling, i det här fallet med byggherren som beställare av 
en utförandeentreprenad, inleds då beställaren med ett förfrågningsunderlag 
som grund infordrar anbud. Anbudsgivarna, här byggentreprenörerna, 
bestämmer med hjälp av förfrågningsunderlaget entreprenadens omfattning, 
upprättar en kostnadsbedömning samt lämnar anbud. Anbudet preciserar pris 
samt vad det erbjudna priset baseras på och inrymmer. Efter prövning av 
inlämnade anbud och eventuella förhandlingar beställs entreprenaden enligt 
bedömt mest förmånligt anbud. Vissa ytterligare kontraktshandlingar tas 
vanligtvis fram innan slutligt kontrakt skrivs. 

3.1.4 Byggproduktion 

Genomförande av produktionen är byggentreprenörens huvuduppgift. Det 
gäller att utnyttja resurser på bästa möjliga sätt för att uppnå god ekonomi och 
uppfylla ställda krav på det färdiga byggnadsverket. Rätt resurser ska nyttjas i 
rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Nedan belyses frågeställningar till 
några av de viktigaste resurserna under produktionsfasen. 

Organisation/personal 

Organisationsmässigt är byggbranschens aktörer inbördes mycket olika. Dels 
skiljer marknadsfokus företagen åt, dels är organisationsstorleken varierande. 
Gemensamma drag kan emellertid urskiljas, även om funktionerna kan 
återfinnas på olika platser både fysiskt och organisationsmässigt beroende på 
företag. 

På byggplatsen kan entreprenörens organisation delas in i produktionsledning 
och yrkesarbetare. Genom produktionsledningen utbildas yrkesarbetare i såväl 
entreprenadens som företagets rutiner. Produktionsledningen bär vidare stort 
ansvar i arbetsmiljöfrågor och samordning, då byggherrens samordningsansvar 
vanligtvis överförs till byggentreprenören. I fallet små entreprenader är 
produktionsledningen ofta en ensammen platschef, medan större byggen kräver 
kompletterande tjänstemän för inköp, planering, pappersadministration 
etcetera. Produktionsledningen kompletteras vanligtvis av en projekt-
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/arbetschef på kontor, där i regel även en separat kalkylfunktion återfinns. Som 
nämnts kan placeringen av nämnda stödfunktioner variera från fall till fall. 
(Nordstrand, 2000) 

Material och underentreprenader 

I dagens byggentreprenadverksamhet är material- och 
underentreprenadhanteringen av stor vikt. Denna materialadministration utgör 
arbetsplatskostnadens absolut största del. Bara inköp av material och 
underentreprenader uppgår i den typiska utförandeentreprenaden till 50-80% av 
nämnd arbetsplatskostnad. (Nordstrand, 2000) 

Förfarandet vid inköp bär stora likheter med upphandling av entreprenad. 
Förfrågningsunderlag skickas ut i form av specifikationer och hänvisningar till 
passande standardavtal. Offerter baserade på underlaget infordras och 
utvärderas varpå beställning läggs på mest förmånligt förslag. Vid värderingen 
ska särskild vikt läggas vid avsteg från förfrågningsunderlaget, då dessa kan 
påverka prisbilden kraftigt.  

Det är, på grund av både komplexitet och kostnadsandel, viktigt att rationellt 
och korrekt genomföra alla inköp till byggarbetsplatsen. Inköpsrutiner är 
emellertid inte materialadministrationens enda kostnadsbärande del. 
Byggarbetsplatsens hantering kring avrop, mottagning, avemballering, kontroll, 
reklamation, lagring, transport, montage/inbyggnad samt omhändertagande av 
emballage, spill och avfall måste preciseras i planer och kommuniceras på 
arbetsplatsen. Materialadministrationen är en mycket viktig, men ofta 
negligerad fråga i entreprenadverksamheten. (Nordstrand, 2000) 

Maskiner 

Maskinkostnaderna uppgår i husbyggnadsprojekt till mellan 3 och 5 % av total 
arbetsplatskostnad. Hyra och inköp av maskiner utgår ifrån upprättad 
maskinplan, som visar behov både i form av tid och maskintyp. En väl 
upprättad maskinplan underlättar behovsuppföljningen på arbetsplatsen, så att 
maskiner kan återlämnas då de inte längre behövs. Vid val av maskin måste 
faktorer som arbetsmiljö, användarvänlighet, leverantör och prestanda beaktas 
utöver hyresvillkor eller inköpspris. För att förenkla informationssökningar 
kring byggmaskiner har ”Maskinlistan” tagits fram. (Nordstrand, 2000) 

Maskiner hyrs vanligtvis enligt fasta prislistor där hyrespris per byggdag 
specificeras. Maskinuthyrarna offererar emellertid anpassade priser för längre 
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hyrestider och kan även erbjuda tillhandahållande av alla byggarbetsplatsens 
maskiner till fast pris. Mindre maskiner brukar köpas in till arbetsplatsen, men 
fördelarna kring skötsel och reparationer från hyresavtalen går då förlorad.  

Arbetsplatsadministration 

Det byggrelaterade administrationsarbetet kan utformas och förläggas på olika 
delar av organisationen. Viss administration måste emellertid dels av praktiska 
skäl, dels av regelmässiga, utföras ute på arbetsplatsen. Till denna 
arbetsplatsadministration hör kontroller kring upphandlingar och leveranser, 
dagbok, inrapportering av tid och ekonomi, protokoll samt rapportering kring 
avvikelser och kontakter med andra aktörer. (Nordstrand, 2000) 

ÄTA-arbeten och ritningshantering är två exempel på arbetsplatsadministration 
som är av yttersta vikt att sätta i fungerande system. Ändringar, tillägg och 
avgående arbeten är i byggprojekt väldigt vanliga och kan utgöra stora 
förändringar i de ursprungliga kontraktsarbetena. Varje enskild ändring ska 
dokumenteras och beställas enligt gällande regler. För entreprenören är det 
viktigt att särskilt beakta hur ändringen, utöver den direkt ekonomiska och 
tekniska avvikelsen, påverkar projektet tidsmässigt. En försening av 
byggprojektet innebär stora kostnadstillägg.  

En del av ändringsbevakningen är den ritningshantering som ska möjliggöra att 
ritningar alltid är de senast reviderade, och finns lättillgängliga för alla på 
arbetsplatsen. 

3.1.5 Förvaltning 

Förvaltningsskedet är på många sätt unikt för byggbranschen. Produktens 
livslängd och möjliga förändring i inhyst verksamhet innebär att förvaltningen 
måste ligga i fokus redan i planeringsskedet. 

Förvaltning av en byggnad delas vanligen i teknisk, administrativ och 
ekonomisk förvaltning. Teknisk förvaltning innefattar drift, underhåll och 
ändring av byggnader. Administrativ förvaltning innebär kontakt med brukare 
och administration av den tekniska förvaltningen. Ekonomisk förvaltning 
innefattar budgetering, uppföljning och redovisning. 
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3.2 Byggentreprenörens byggstyrningsaktiviteter 

Byggprocessen presenteras i föregående kapitel övergripande och starkt 
förenklat, men åskådliggör trots det delar av den komplexitet som genomsyrar 
varje enskilt projekt. Här förklaras för studien relevanta delar mer ingående. 
Studien fokuserar på byggentreprenörens byggstyrningsaktiviteter. 

Till byggentreprenörens åtaganden i styrningsavseende hänförs 
anbudskalkylering, planering under byggstart och byggande, ekonomisk 
styrning av produktion samt till byggproduktionen hörande kvalitets- och 
miljöstyrning. Kapitlet fokuserar på förutsättningar som råder vid 
utförandeentreprenad. 

En sammanställd, mer ingående, lista över entreprenörens aktiviteter under 
anbudsarbete, produktionsförberedelse, produktion och uppföljning finns 
bifogad Bilaga B. 

3.2.1 Anbudsskede 

Förfarandet vid anbudsberedning kan variera beroende på faktorer som 
entreprenadföretagets storlek, projektstorlek, entreprenadform och tidspress. 
Oavsett hur entreprenaduppdraget uppkommit måste emellertid 
byggentreprenören göra kostnadskalkyler och visst övrigt anbudsarbete. I stora 
drag kan arbetet i anbudsskedet delas in i mängdberäkning, anbudsplanering 
och kostnadsberäkning. (Nordstrand & Révai, 2002) 

Mängdberäkningen fungerar som grund till all byggstyrning eftersom den 
utgörs av specificerad mängd arbete för att utföra ett specifikt projekt. 
Mängdavtagning och mängdberäkning resulterar i en mängdförteckning, ett 
arbete som utförs av entreprenören själv eller av specialiserad konsult. 
Mängdförteckningar kan vara sorterade på skilda vis, men vanligtvis följs 
AMA-systemet precis som byggnadsbeskrivningen. Sorteringen fungerar som 
underlag för kostnadsberäkning men är undermålig för kommande uppföljning 
av produktion och ekonomi. 

Kostnadsberäkningen utgår från mängdförteckning och produktionsplanering 
och består av beräknade direkta och gemensamma kostnader. De direkta 
kostnaderna beräknas utifrån mängdförteckningen, där materialpriser, 
åtgångstal och enhetstider bestämmer kostnaden för såväl material och arbete 
som underentreprenader. Gemensamma kostnader å andra sidan är sådant som i 
större utsträckning varierar med vald produktionsmetod. Två huvudgrupper 
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brukar identifieras, nämligen den tillfälliga fabriken samt styrning och ledning 
av arbete.  Kostnader för den tillfälliga fabriken uppkommer kring etablering, 
drift, avveckling samt maskinhyra. 

Direkta och gemensamma kostnader sammanfattas slutligen, och anpassas med 
påslag för önskad vinst, central administration och osäkerhetsfaktorer. Anbudet 
kompletteras med reservationer och eventuell marknadsanpassning av priset. 

För att kunna göra hållbara bedömningar är det således viktigt att redan i 
anbudsstadiet planera produktionen. Nordstrand och Révai (2002) listar en rad 
förutsättningar då produktionsplaneringen i anbudsskedet skall utföras med 
särskild omsorg. 

- Det aktuella bygget är av speciellt intresse 

- Stort projekt 

- Komplicerat projekt 

- Oprövad typ av projekt 

- Kort tid för byggnation 

- Begränsad tillgång till resurser vid byggnation 

- Kontraktsenliga deltider 

- Speciella krav 

- Krav på produktionstidplan 

- Företagets rutiner kräver det 

Anbudsskedets tidspress medför emellertid att en komplett 
produktionsplanering inte kan upprättas. Det är därför viktigt att fokusera på 
viktiga, styrande, aktiviteter. Genom att beakta grund- och stomarbeten ges 
möjlighet att planera den tillfälliga fabriken. Stomkompletteringsarbeten 
planeras utifrån styrande aktiviteter tillsammans med underentreprenader. 
(Nordstrand & Révai, 2002) 

Indelningen i mängdberäkning, anbudsplanering och kostnadsberäkning är inte 
direkt kronologiskt ordnad, då beskrivna arbetsdelar överlappar varandra. 
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Exempelvis ligger planeringsarbete både före och efter mängdberäkning, 
parallellt med beskriven kostnadsberäkning. 

 

Figur 3.3 Anbudsberedning (fritt efter Nordstrand, 2000, s171) 

3.2.2 Kvalitets- och miljöstyrning 

Krav på kvalitets- och miljöstyrningssystem ökar i byggbranschen. 
Entreprenörer jobbar med mer eller mindre avancerade rutiner och allt fler 
jobbar mot certifiering enligt miljömodell ISO 14000 och/eller kvalitetssystem 
ISO 9000. 

Den viktigaste kvalitetsrutinen för en byggarbetsplats är upprättandet av 
kvalitetsplan. Kvalitetsplanen innehåller bland annat bestämmelser kring hur 
inköp ska genomföras, vilka kontroller som ska göras, vilka 
byggstyrningsverktyg som ska användas, vilka kvalitetsdokument som ska 
framställas etcetera. Det är även vanligt att miljöåtgärder integreras i 
kvalitetsplanen. 

3.2.3 Produktionsförberedelse 

Då ett projekt vunnits är det viktigt att snabbt bestämma den utförande 
organisationen. De inblandade behöver snabbt lära känna projektet så att 
relevanta bedömningar kan göras i den fortsatta planeringen. Nya 
förutsättningar uppkommer ofta under upphandlingsförfarandet, vilket medför 
att planeringen från anbudsskedet måste ses över.  

För att sättas in i projektet studerar alla inblandade kontrakt, utredningar, 
administrativa föreskrifter, ritningar och beskrivningar. Kontakt upprättas med 
beställare och berörda myndigheter för att ytterligare klarlägga projektets 
förutsättningar och ansöka om behövda tillstånd. 
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De som deltagit i anbudsarbetet överför den kunskap som tidigare insamlats för 
att vidare diskutera valda byggmetoder. Produktionsordning bestäms, 
materialtillförsel och resursbehov ses över, risker beaktas, arbetsmiljön 
planeras och deltider sätts. För det fortsatta arbetet fyller produktionsordningen 
en viktig funktion. Anbudskalkylen baseras, som nämnts i tidigare kapitel, ofta 
på en mängdförteckning sorterad efter AMA. Detta innebär att mängd- och 
kostnadsuppgifter för en viss aktivitet kan återfinnas under flera olika poster i 
kalkylen. För att kunna använda kalkylen som styrmedel måste den omsorteras 
efter aktiviteter som överensstämmer med den planerade arbetsmetoden. 
Kalkylen ses även över i fråga om enhetstider, åtgångstal och mängder för att 
säkerställa att misstag inte begåtts, eller för att upptäcka problemen så tidigt 
som möjligt. Den omarbetade kostnadsberäkningen kallas produktionskalkyl 
och fungerar som det viktigaste planeringsunderlaget, men även som 
kostnadsbudget för produktionen. (Nordstrand, 2000) 

Byggstartplaneringen utmynnar vanligtvis i 

- Placeringsritning där arbetsplatsen kartläggs med tillfälliga vägar, upplag, 
kontor, bodar, förråd, arbetsytor, stationära maskiner, försörjning av vatten 
avlopp och energi. 

- Strukturplan, visar vald produktionsmetod. 

- Produktionstidplan, presenterar alla aktiviteter under byggtiden, inklusive 
underentreprenörers arbete. Beroende på projektets storlek och art kan 
produktionsplanen kompletteras av varvscheman och personalplan, där den 
sistnämnda syftar till att uppnå en jämn sysselsättning av yrkesarbetare. 

- Inköpsplan och leveransplaner, klarlägger tidpunkter och ansvar för 
förfrågningsunderlag, offerter, beställning och leverans. Leveransplanen 
följer inköpsplanen och används på byggarbetsplatsen för att kunna 
förbereda mottagning och kontroll. 

- Maskinplan, visar när viss maskin behövs på byggarbetsplatsen. 

- Produktionskalkyl, används dels som planeringsunderlag, men även som 
budget. Utgår från tidigare kalkylerade kostnader, sorteras efter företagets 
kontotabell och används för jämförelse med verkliga kostnader. 

Utöver ovan presenterade planer för produktion är det även till stor nytta att 
bestämma hur projektets byggstyrning ska genomföras. Denna 
uppföljningsplan ska fastslå vad som ska följas upp, hur och när avstämningar 
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och dokumentation ska ske, vilka som medverkar, ansvarsfördelning, hur 
resultatet ska presenteras samt vilka som ska ta del av uppföljningen. 

Planeringsarbetets syfte 

Planeringsarbetet syftar till att klargöra förutsättningar för ett lyckat projekt. 
Det finns även en rad skäl till varför just planeringsarbetet är den mest 
betydelsefulla förutsättningen för lyckade byggprojekt. 

Främst visar den färdiga planeringen på hur uppsatta tider skall hållas och 
möjliggör en realistisk och korrekt kontraktstidplan. Att hålla tider är i sin tur 
en förutsättning för att projektet uppnår god ekonomi. Planeringen möjliggör 
vidare en korrekt resursanskaffning och användning. Projektorganisationen kan 
minska nödlösningar genom att tidigt beakta alternativa lösningar där problem 
kan uppstå. Minskade störningar möjliggör, tillsammans med den grund som 
planerna utgör, en enklare byggstyrning. Goda förutsättningar frigör även tid 
till arbetsmiljö och andra faktorer som ofta står tillbaka på grund av tidsbrist. 
Att helt undvika oförutsedda händelser är i ett byggprojekt i det närmaste 
omöjligt, men genom att lära känna bygget i och med planeringsarbetet står 
produktionsledningen bra rustad för att lösa eventuella avvikelser. (Nordstrand 
& Révai, 2002) 

3.2.4 Produktion 

Styrning under byggskedet kan delas i rent produktionsinriktad styrning och 
ekonomisk styrning. Planeringsarbetet är inte över när produktionen börjar, den 
produktionsinriktade styrningen är nämligen i mångt och mycket preciseringar 
och vidareutvecklingar av den tidigare planeringen. Dels är en 
produktionstidplan inte tillräckligt detaljerad för det dagliga arbetet på 
byggplatsen, dels är planeringen innan byggstart sällan färdigställd.  

Produktionsstyrning 

Då planeringen syftar till att minska störningar är det viktigt att identifiera 
nyckelaktiviteter och genom arbetsberedningar förbereda för att dessa 
genomförs enligt plan. En arbetsberedning visar tidpunkt för utförande, vilka 
resurser och vilken metod som ska användas samt visar hur aktiviteten är 
samordnad med övriga arbetet. Utöver den övergripande produktionsplanen 
och arbetsberedningar är det önskvärt att även precisera övriga arbeten 
närmare. En rullande veckoplanering där de närmsta veckorna planeras 
detaljrikt är en bra metod. En rullande planering innebär att planen sträcker sig 
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längre än intervallen mellan planeringstillfällen. Upprättande av veckoplan 
görs förslagsvis vid veckovisa planeringsmöten. Beroende på projektets storlek 
kan även andra detaljplaner upprättas, exempelvis där flera entreprenörer har 
arbeten på samma plats. En färdigställandeplan som dessutom inrymmer 
driftsättning, provning, besiktning, avhjälpande och dylika aktiviteter 
underlättar vid ofta hektiska slutveckor. (Nordstrand, 2000) (Nordstrand & 
Révai, 2002) 

För att syftet med planering ska uppfyllas måste den planerade produktionen 
jämföras med det verkliga produktionsförloppet. Vid avstämning av denna art 
fokuseras på att lokalisera avvikelser mellan plan och produktion. Genom att 
markera hur stor del av varje aktivitet som är genomförd kan man mot 
produktionsplanens tidsaxel få en ledning i var avvikelser uppstår, vilket 
medför att eventuella åtgärder kan sättas in i tid. Åtgärder ska i första hand 
vara fokuserade på underliggande planer eller resursomfördelningar. 

Resursuppföljning i form av tid åskådliggörs genom summering av totalt 
nedlagd arbetstid, planerad respektive verklig, i linjediagram. 
Materialförbrukning följs vanligtvis via följesedlar, men kan även mätas på 
plats där känd kalkyldata anses osäker. Väl utförd resursuppföljning ger 
underlag för bättre planering av kommande byggprojekt, men även kommande 
detaljplanering av pågående projekt. 

Att revidera den fastlagda planen ska undvikas så länge aktuella avvikelser kan 
hanteras. En revidering ska endast vara aktuell om omfattande ändrade 
förutsättningar föreligger, eller om avvikelsen beror på ett systematiskt fel i 
planeringen. Tillfälliga orosmoment ska behandlas och kontrolleras inom 
planens ramar. (Nordstrand & Révai, 2002) 

Ekonomisk styrning 

Till ekonomisk styrning härförs registrering av kostnader samt redovisning och 
jämförelse mot budgetunderlag. Genom en väl fungerande ekonomisk styrning 
bevakas byggarbetsplatsens ekonomi och genom inrapporteringar från samtliga 
byggen även företagets övergripande ekonomiska riktning. 

Den ekonomiska styrningens utgångspunkt är produktionskalkylen. I kapitlet 
för planering vid byggstart har konstaterats att produktionskalkylen måste vara 
ordnad efter valda produktionsmetoder och resurser. Då den ekonomiska 
styrningen fungerar som jämförelse mellan planerade och verkliga kostnader 
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måste produktionskalkylen emellertid även sorteras på samma sätt som 
företagets kostnadsredovisning. 

Den så kallade konteringen innebär att kostnader registreras på olika konton 
enligt företagets kontoplan. Kontoplanen är vanligtvis uppdelad beroende på 
materialslag, maskiner, personal, underentreprenörer och så vidare. 

 

Figur 3.4 Exempel kontoplan, utdrag 

Alla fakturor, lönelistor och dylikt kodas med projektkod och konto samt sänds 
till arbetsplatsen där kontroll och attestering genomförs. Intäkter och kostnader 
bokförs i redovisningssystem och möjliggör därmed underlag för avstämning. 

Ekonomisk avstämning innebär utöver jämförelser fram till avstämningsdagen 
även prognosarbete inriktat på slutligt resultat, till skillnad från tidigare 
behandlad avstämning i produktion. Ekonomiska avstämningar syftar till att 
beräkna slutgiltigt täckningsbidrag, det vill säga slutgiltiga intäkter och 
kostnader. Då denna typ av avstämningar kontinuerligt utförs ges ständigt 
bättre underlag för kommande prognosarbete. (Nordstrand & Révai, 2002) 

3.3 Datorstöd i branschen 

Tidigare kapitel belyser byggprocessens komplexitet, med byggentreprenörens 
arbete i fokus. För att överskådligt kunna hantera den mängd information som 
krävs för lyckad planering, genomförande och uppföljning av byggproduktion 
behövs hjälpmedel och systematisering. 

Datorstöd är ingen nyhet, inte heller i byggbranschen. Exempelvis grundades 
MAP Skandinaviska AB, vars mjukvara används i studien, redan 1982 och 
arbetade från start med datorprogram speciellt för entreprenörer i 
byggbranschen. (MAP, Om företaget) Utvecklingen går skyndsamt fram och 
ett flertal projekt har genomförts med olika lösningar av 
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byggnadsinformationsmodellering (BIM). Tanken med den typen av lösningar 
är att undvika de överlämnanden mellan aktörer som idag präglar branschen. 
Idag utför exempelvis en underentreprenör arbete baserat på underlag som 
hanterats av byggentreprenören, underlag som överlämnats från 
projekteringsskedet, ett skede som i sin tur innehåller flera aktörer och så 
vidare. Samtidigt är byggprocessen i mångt och mycket en iterativ process 
vilket ytterligare ökar risken för att viktiga aspekter ”faller mellan stolarna”. 
Man vill komma ifrån fenomenet som innebär att varje enskild aktör i 
processen bara gör sin del och sedan lämnar arbetet vidare. (Köhler, 2009a) 

Arbetssättet besitter en stor potential och många arbetar för att vidga 
användningen och skynda på utvecklingen. (Johansson, 2009) Det är heller inte 
svårt att finna exempel på lyckad implementering av BIM-verktyg, exempelvis 
rapporterades ett stort arenabygge i New Jersey ligga månader före tidplan tack 
vare den rigorösa men smidiga planeringen av betongelement och dess 
leverans. (Köhler, 2009b) Precis som arenabygget i New Jersey utgör övriga 
utförda ”BIM-projekt” stora byggnationer där beslut om att nyttja tekniken 
tagits tidigt och genomsyrat processen från förarbeten till, och igenom, 
produktion. Något som även är en förutsättning för att optimalt nyttja dess 
fördelar. 

Situationen vid de flesta byggprojekt som idag utförs är emellertid en annan. 
Studien har statistiskt bevisat att byggbranschens aktörer till störst andel är 
”små”. I förlängningen innebär detta att ett stort antal ”små” byggprojekt utförs 
runt om i landet. Entreprenörens underlag för kalkyl och planering översänds, 
vanligtvis, fortfarande utskrivna i pappersform, pdf-format eller möjligtvis 2D-
CAD. (Samuelson, 2003, s54) Exempelvis använde under 2008 endast 25% av 
arkitektfirmorna i USA BIM-verktyg för andra ändamål än att i slutänden 
översända 2d-ritningar. (Eastman, 2008, s289) Byggentreprenören kommer in 
sent i processen och ges sällan möjlighet att nyttja de datormodeller som 
skapats tidigare i processen. För att då kunna driva projekt med ett BIM-
verktygs fördelar krävs att entreprenören själv bygger upp modellen utifrån 
givna ritningar. 

Om BIM representerar morgondagens standard fokuserar studien på gårdagens. 
Studiens verktyg utvecklas emellertid fortlöpande och erbjuder idag en 
komponent som möjliggör kopplingar till diverse BIM-lösningar. (MAP, 
2009c) Datoranvändandet bland byggentreprenadföretag är lågt, bortsett 
fakturahantering, bokföringssystem och till viss del kalkylarbete. För 
byggentreprenörer centrala områden såsom materialstyrning och inköp, 
kostnadskalkylering och budgetering, tid- och resursplaner etcetera är 
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användandet förvånansvärt lågt. (Samuelson, 2003, s47) Byggbranschens 
kultur riktar uppmärksamheten mot det som verkligen levereras. Kulturen 
riktar intresse mot vinst och resultatorientering, samtidigt som yngre anställda 
(under 35 år) anser att branschens fokus ligger på intern konkurrens, kortsiktigt 
tänkande och tradition. (Ryd, 2002) Undersökningar visar att hinder för ökad 
IT-användning ligger dels i tekniska svårigheter och anställdas datorkompetens 
men även i den allmänna inställningen att prioritera traditionella arbetsmetoder. 
Datorkompetensen och den kortsitkigt fokuserade kulturen bidrar till en tröghet 
i systemförändringar och satsningar görs uteslutande på beprövad teknik. 
(Samuelson, 2003, s65 och 67) 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

Studiens resultat presenteras. Förklaringen av studiens datorverktyg baseras 
till stor del på utvecklarens handböcker, medan senare delar är presenterbara 
genom intervjuer, det vill säga studiedeltagarnas subjektiva åsikter. Kapitlet 
presenterar nyttjat datorstöd följt av byggentreprenadföretagets nuvarande 
arbetsgång samt entreprenörens tankar kring en föreslagen arbetsgång 
tillsammans med undersökt datorstöd. Författarens analys avslutar kapitlet. 

4.1 Studiens verktyg 

MAP Skandinaviska AB bildades 1982 och har sedan dess arbetat med att 
utveckla och marknadsföra datorlösningar för entreprenörer i byggbranschen, 
även om dagens produkter även är användbara för andra verksamheter av 
projekttyp. (Skandinaviska) Företaget marknadsför flera egentligen separata 
program som tillsammans utgör ett integrerat system, då de olika 
applikationerna använder en gemensam databas. Ett sådant system eliminerar 
risken för informationsbortfall vid export och import mellan olika 
programvaror. Det finns emellertid möjlighet att med sådan funktionalitet 
(import/export) nyttja systemets delar tillsammans med annan programvara. 
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Figur 4.1 MAP Applications (fritt efter MAP.se, Innehåll MAP) 

MAP Kalkyl utgör systemets grund och är därmed den mest spridda 
applikationen. Systemet kan byggas ut med kostnadsstyrning via MAP 
Kostnadsstyrning, där underlag kan hämtas från externa ekonomisystem för 
uppföljning, avstämning och prognosberäkning. MAP Tidsplanering erbjuder 
möjligheter till resurs- och tidplanering medan stöd i inköpsarbetet ges i MAP 
Inköp. Systemet benämns MAP Applications. (Nordstrand & Révai, 2002, 
s328) (Tallving, 2010) 

4.1.1 MAP Kalkyl 

Genom MAP Kalkyl skapas den grundläggande projektdatabas som byggs ut 
och förädlas i de olika applikationerna. Med applikationen följer en 
projekthanterare som visar projekt, kalkyler och andra dokument som kopplas 
till aktuella projekt. Projekthanteraren är uppbyggd som vilken filhanterare 
som helst, i likhet med Microsoft Windows utforskaren. Skillnaden mellan de 
två är att projekthanteraren endast visar genvägar till de filer som ”fysiskt” 
ligger i utforskaren. (MAP, 2008, s41) En annan övergripande funktion är 
systemadministrationen, där information kring användare, företag, textregister, 
systemsökvägar och standardparametrar lagras och kan hanteras. (MAP, 2008, 
s95) Applikationens huvuddel är emellertid kalkylfönstret och där tillhörande 
register. 
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Kalkylarbetet inleds genom en projektmall, som går att anpassa efter 
verksamhetens behov. Projektets direkta och indirekta kostnader kalkyleras i 
netto- respektive omkostnadskalkylen. För uppbyggnaden av kalkylen finns en 
rad olika tillvägagångssätt. Poster kan skapas manuellt eller importeras från 
mängdfiler alternativt andra kalkyler. Till vald projektmall finns även register 
kopplade, varifrån aktiviteter och resurser kan hämtas. 

Arbetsytans tredje flik, utöver netto- och omkostnadskalkyl, möjliggör 
granskning av resursanvändning. Resurssammanställningen visar var i 
projektet de stora kostnaderna ligger och möjliggör bland annat kontroll av 
prisstatus, det vill säga om priset är en egen bedömning, baserad på offert eller 
bestämt med annan grund. 

Kalkylen presenteras i en kalkylsammanställning, där önskade påslag och 
justeringar kan göras. Kalkylsammanställningen visar även nyckeltal som 
underlättar rimlighetsbedömningar. 

Även áprisberäkningar kan utföras automatiskt. I áprishanteraren fördelas 
omkostnader och eventuella justeringar på nettokalkylens aktiviteter, något 
som sedan manuellt kan ses över. Resultatet är en komplett áprislista. 

Kalkylens utgångspunkt är resurser (exempelvis snickare eller gipsskiva) som 
bildar aktiviteter (exempelvis innervägg typ x), vilka i sin tur bildar delresultat 
(exempelvis byggdel innerväggar). Kalkylens delresultat utgör tillsammans den 
färdiga byggnaden, resultatet. 

 

Figur 4.2 Kalkylens upplägg (fritt efter MAP, 2008, s11 och 9) 
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Vid uppbyggnad av register och kalkyl kodas poster efter AMA, byggdelar, 
kontoplan med mera, vilket möjliggör snabb strukturhantering både i kalkyl- 
och registeravsnitt. Beroende på situation och projekttyp kan kodade poster 
sorteras efter för tillfället önskvärd struktur. Exempelvis används kanske 
företagets egna kontoplan för ekonomisk uppföljning, AMA för 
mängdförteckningar och läge/byggdel för kalkyl och tidplanering. 

Systemet arbetar med register av olika typer, register som är fullt 
anpassningsbara och där kopplingar förekommer mellan register och projekt, 
men även mellan registren. Aktivitetsregistret innehåller färdiga aktiviteter 
såsom innervägg av viss dimension. Aktiviteterna är uppbyggda av resurser 
som i sin tur hittas i resursregistret. Resursregistret innehåller byggmaterial, 
arbetare och maskiner. Till resurserna kan leverantörer knytas från 
leverantörsregistret, ett register där kopplingar till avtal kan göras. För 
uppbyggnaden av kalkylen finns även ett enhetstidsregister, varifrån 
enhetstider för arbetsmoment kan importeras. 

Den andra typen av register är de enkla textregister som lagrar koder med 
tillhörande texter. Dessa register används för listor av byggdelar, AMA, 
kontotabell etcetera. Textregistren återfinns i systemadministrationen och 
lagras under benämningen flervalslistor. Liknande listor, som skapas exklusivt 
för ett projekt, kallas interna register. Textregister lagras i systemdatabasen 
medan ett internt register sparas direkt i projektfilen. De interna registren 
används vanligtvis för tidplaneaktiviteter och lägen. (MAP, 2008, s89) 

4.1.2 MAP Tidsplanering 

Tidplaneringsapplikationen erbjuder möjlighet att schemalägga kalkylens 
aktiviteter och optimera resursanvändning. Nettokalkylen används som 
underlag, struktureras lämpligt och förses med aktivitetssamband, lagstorlekar, 
tidsaspekter etcetera. På så sätt tas en första tidplan fram, en plan som 
sedermera justeras och kompletteras med stödaktiviteter. Förändrade poster i 
kalkylen markeras med färgkodade symboler och uppdateras i tidplanen så att 
förändringen uppmärksammas och kan kontrolleras. (Nordstrand & Révai, 
2002, s333) 

Applikationen är enkelt förklarat en länk mellan Microsoft Project och MAP-
systemet. När MAP Tidsplanering körs är det Mircrosoft Project som används, 
vilket betyder att funktionaliteten är densamma. Med ett enkelt kommando kan 
även Microsoft Projects standardverktygsfält användas istället för det 
anpassade gränssnitt som presenteras av MAP. (MAP, 2009b, s4) 
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När projektet väl är igång finns möjlighet att göra avstämningar och 
uppföljningar mot tidplanen. Genom att hantera uppföljningstidplanen korrekt, 
flytta aktiviteter till verkliga start- och slutdatum, justera återstående arbete 
samt föra anteckningar på aktiviteter som orsakar förseningar kan viktig 
information samlas in, både vad gäller aktuellt projekt och kommande. 

Avstämning och uppföljning kan åskådliggöras på en rad olika sätt. Vyer kan 
visa uppföljningstidplan tillsammans med ursprunglig tidplan eller statuslinje. 
Tabeller för resurs- och aktivitetsinformation finns tillgängliga medan 
kostnads-/resursdiagram åskådliggör projektprestandan. På så sätt kan en rad 
nyckeltal hållas under uppsikt, dokumenteras och slutligen sammanställas. 
(MAP, 2009b, s44) 

4.1.3 MAP Kostnadsstyrning 

Applikationen för kostnadsstyrning tar sin grund i projektets 
produktionskalkyl. Från den produktionsanpassade kalkylen fastställs 
ursprunglig budget. Projektets fortlöpande kan sedan följas i vyer för endast 
kostnader, endast mängder eller intäkter och kostnader. 

Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten hanteras i en separat ÄTA-journal, 
där identitet, beskrivning och påslag överskådligt visas. För varje ÄTA utförs 
en speciell ÄTA-kalkyl där typ av ersättning och status anges. För att tas upp i 
kostnadsstyrningen krävs att arbetet har getts status för ”godkänd kostnad”, 
eller där efter följande status ”godkänd intäkt” etcetera. (MAP, 2009a, s16) 
Funktionerna underlättar den egna uppföljningen av ÄTA men även vid 
underrättandet av beställare, då journalen kan struktureras enligt önskemål och 
erbjuder olika typer av utskrift. 

Förändringar i projekt som inte debiteras beställaren hanteras direkt i kalkylen. 
Att lägga till nya aktiviteter, justera redan befintliga eller ändra resurspris efter 
att ursprunglig budget fastställts skapar en kalkyljustering. Kalkyljusteringar 
ingår inte i aktuell budget, men påverkar prognosen. 

Registrering av transaktioner görs antingen manuellt eller importeras från 
externa ekonomisystem i form av textfiler. Det är möjligt att registrera 
transaktioner från följesedlar, det vill säga levererade men ännu ej bokförda 
transaktioner. Möjlighet finns även till omföring av belopp vid felaktig 
kontering och deltransaktioner vid olika konton kopplade till en och samma 
faktura. (MAP, 2009a, s24) 
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För uppföljning av arbetet kan även mängduppföljning utföras i 
kostnadsstyrningsapplikationen. För rimlighetsbedömning av både kostnads- 
och mängduppföljning kan data hämtas från tidplaneringsapplikationen, 
förutsatt att denna används som avstämningsverktyg i projektet. Uppgifter som 
hämtas från tidplaneringen visas färgkodade i kostnadsstyrningen och kan på så 
sätt jämföras med kostnadsstyrningens resultat. 

Progrnos beräknas enligt Aktuell budget + Kalkyljusteringar + 
Prognosjustering. (MAP, 2009a, s26) Prognosen påverkas inte av de uppgifter 
som samlas in i applikationen. Istället utgör insamlad data underlag för 
eventuella prognosjusteringar och rimlighetsbedömningar. Justeringar som 
påverkar tidplan eller utgör större förändringar bör utföras som 
kalkyljusteringar för att på så sätt kopplas till tidplan och andra delar av 
systemet. Prognosjusteringar skall istället användas för övergripande 
justeringar baserade på känsla eller bedömning. Funktionen kan även användas 
då prognosen ska presenteras inom en snar tidsrymd och tid för detaljkalkyl 
inte kan frigöras. (MAP, 2009a, s27) 

4.1.4 MAP Inköp 

Inköpsapplikationen erbjuder ett gränssnitt för att behandla och åskådliggöra 
projekts inköp av varor och tjänster. Inköpsaktiviteter som inköpsberedning, 
förfrågningsunderlag, anbudstid, anbudsinlämning, förhandling, beställning, 
avrop och leverans är möjliga att planera. (Nordstrand & Révai, 2002, s355) 
Aktiviteter och resurser kan paketeras till förfrågningar som är möjliga att 
exportera och därmed skickas ut till leverantörer. Inkomna offerter och anbud 
kan sedan importeras och vägas mot varandra för att möjliggöra ”rätt” val. 
Applikationen för inköp är precis som systemets övriga delar direkt kopplad till 
den gemensamma databasen och därmed kalkylen. 

I nettokalkylen kopplas aktiviteter till inköpspaket av tjänster. Materialresurser 
samlas direkt i en speciell inköpssammanställning, varifrån kopplingar till 
inköpspaket görs. Uttrycket inköpspaket är en benämning på en grupp resurser 
som ska köpas från en och samma leverantör. (MAP, 2007, s9) Med 
inköpspaket färdigställda i inköpssammanställningen kopplas aktuella 
leverantörer till passande inköpspaket. Vidare kopplas leverantörerna till 
externa dokument, exempelvis en mall för anbudsförfrågan, med avsikt att göra 
enhetliga och korrekta utskrifter med aktuell information från kalkylunderlaget. 
Det är även möjligt att exportera förfrågningsunderlag i form av excelfiler, där 
leverantörer fyller i efterfrågad prisinformation.  
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Beroende av tillvägagångssätt vid infordran registreras anbud manuellt eller 
genom import av ifylld excelförfrågan. Respektive anbud förses med faktorer 
utöver pris och jämförs i ett speciellt utvärderingsdokument innan beslut om 
leverantör tas. När utvärderingsarbetet är klart är det även möjligt att uppdatera 
kalkylen med de priser som ingår i leverantörens anbud. (MAP, 2007, s21) 
Leverantörerna kopplas slutligen till dokumentmallar för beställning eller nej 
tack. 

Applikationen erbjuder, utöver hanteringen ovan, möjlighet att koppla inköp 
till tidplanens montageaktiviteter. Inköpsarbetet kan därmed åskådliggöras i 
tiden precis som produktionstidplanen. En sådan inköps- och leveranstidplan 
innehåller alla de aktiviteter som presenterades i delkapitlets första stycke, det 
vill säga inköpsberedning, förfrågningsunderlag, anbudstid, anbudsinlämning, 
förhandling, beställning, avrop och leverans. 

4.2 Befintlig arbetsgång 

För att klarlägga företagets nuvarande arbetsgång utfördes tillsammans med 
författarens observation en intervju enligt kapitlets upplägg. Intervjuunderlaget 
återfinns i Bilaga A. Eftersom det studerade företaget är relativt litet används 
personal i olika delar av projekt utan egentlig koppling till befattningars 
officiella titlar. Organisationsstrukturer presenteras därför enligt personalens 
roller i projekt. Streckade linjer innebär här att rollerna inte ingår i den direkta 
organisationen för aktuellt skede, men används som stöd i detaljfrågor. 
Intervjustudien utfördes med företagets kalkylator, som tidigare arbetat som 
arbetsledare och nu har hand om kalkyl och produktionsplanering. 

4.2.1 Anbudsskede 

Anbudsskedet inleds med en bedömning av vilka kommande projekt som för 
företaget är intressanta. Företaget fokuserar på byggnadskonstruktioner i form 
av husbyggnadsprojekt och bortser således från rena anläggningsprojekt. 
Anbud lämnas på allt som finns för räkning i den egna kommunen men även 
övriga länet ses över. Vad gäller det sistnämnda alternativet görs val efter 
kriterier i form av företagets behov av sysselsättning, projektets storlek och 
möjlighet att konkurrera. 

Företaget utför inte systematiskt anbudsmöten. För lite större projekt, 
ungefärligt 5 miljoner kronor och över, sitter emellertid kalkylator och 
inköpare tillsammans ned för att gemensamt läsa in handlingarna. Vid ett 
sådant anbudsmöte klarläggs typen av projekt, hur handlingarna ser ut samt 
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speciella krav och förutsättningar. Exempelvis kan beställaren nyttja egna 
underentreprenörer, det kan råda dålig åtkomlighet, pressad arbetstid, faktorer 
kring viten, garantier och så vidare. I det här skedet fokuseras ansträngningarna 
främst på AF-delen, där eftersökta förhållanden vanligtvis framgår. Om för 
stora risker bedöms föreligga kan projektet väljas bort. Arbetsfördelningen 
över anbudsarbetet bestäms grovt. Kalkylatorn upprättar nettokalkyl medan 
inköparen sköter offertförfrågningar på underentreprenader och större 
materialleveranser. Till hjälp med förfrågningsutskick nyttjas kontorister. Som 
stöd vid kalkylarbetet används gamla kalkyler och kalkylhjälpmedel som 
sektionsfakta. 

Tidplanering i anbudsskedet görs mycket sällan, om så inte krävs för anbudet. 
En eventuell tidplan i detta skede utförs väldigt grov med starttid, sluttid och 
viktiga huvudbyggdelar samt underentreprenader. 

Beroende på projektets art involveras även andra personer i anbudsskedet. 
Ekonomiansvarige används för juridiska tolkningar och 
garanti/försäkringsfrågor. Arbetschefen används för kapacitetsfunderingar och 
resursfrågor. Även arbetsledare tillfrågas kring praktiska lösningar, hjälpmedel, 
åtkomlighet och ställningar. Ovanstående deltar tillsammans med kontoristerna 
bara i detaljfrågor. 

Dagen för anbudslämnande sitter kalkylator och inköpare i nytt möte, där 
omkostnadskalkyl färdigställs och anbudsskrivelse formuleras i sista stund. 
Eventuella risker med projektet, som noterats fortlöpande under kalkylarbetet 
tas upp. De resultat som tas vidare till nästa skede är anbudskalkylen och en 
eventuell tidplan, de riskbedömningar som gjorts under arbetsgången 
dokumenteras inte. 

 

Figur 4.3 Organisation anbudsskede 

4.2.2 Produktionsförberedelse 

Produktionsförberedelserna börjar när beställning mottagits. 
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Kalkylator och inköpare, som huvudsakligen arbetat med anbudet, utför en 
nyinläsning. Nya förutsättningar och vilka tider som gäller klarläggs. Särskilda 
förutsättningar som tillkommit i och med upphandlingen kontrolleras och/eller 
förs in i upphandlingsprotokoll. I väntan på färdigställt protokoll bestäms även 
vem som ska hålla i jobbet i form av arbetsledare. 

Startmöte hålls med inköpare, kalkylator, arbetschef och aktuella arbetsledare. 
De som arbetat med anbudet i föregående skede går igenom projektet i form av 
tänkta lösningar och uppkomna förutsättningar under anbudsarbetet. Efter detta 
börjar den individuella inläsningen av handlingar för de nyligen inblandade. 

Upphandlingsprocessen inleds genom att större underentreprenader och 
materialleveranser upphandlas. Oftast utförs sådant inköpsarbete av inköparen, 
men i vissa fall av kalkylatorn. Inköps- eller leveransplaner för resterande delar 
av projektet görs inte i förväg. Den inköpsplanering som görs rör det som 
väldigt tidigt i projektet upphandlas, då arbetsledaren egentligen inte vet när 
leverans behövs. 

Tidplanen förbättras, om än för lite. Oftast tas tidplanen fram av inköparen, 
som inte gjort detaljkalkyler i projektet och därmed inte tillgodogjorts 
tillräcklig kunskap om den tänkta produktionen. Samtidigt har arbetsledaren 
precis börjat sätta sig in i projektet, vilket innebär att feedback från denne inte 
är av någon större nytta. Tidplanen görs i mångt och mycket för att kunna ge 
underentreprenörer ungefärliga tider för arbete. 

Arbetsplatsdispositionsplaner görs väldigt sällan. Bara då krav från beställare 
finns, eller på byggen där det tidigt bedömts vara särskilt ont om plats eller 
dålig framkomlighet. 

Anbudskalkylen arbetas generellt sett inte om till produktionskalkyl. Budget 
upprättas utifrån anbudskalkylen genom att dess noteringar förs in i 
ekonomisystemet som budgetsiffror. För alla större byggen tas emellertid 
ackordsunderlag fram. Eftersom dessa arbetas fram som omarbetade och 
uppdaterade anbudskalkyler används ackordsunderlaget av arbetsledare för 
kontroll. 

Resursplanering, både i form av maskiner och arbetare, utförs av arbetsledare 
och arbetschef. Diskussioner förs med kalkyleraren men den tänkta 
resursanvändningen dokumenteras inte i form av maskinplan eller 
arbetsberedningar. 
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Utöver det som krävs i lagar och/eller av beställare i form av arbetsmiljöplan 
med riskanalys, kvalitetsplan och egenkontrollplan är egentligen det enda 
tillkomna dokument som står färdigt innan produktionsstart 
kontraktsskrivelsen. 

 

Figur 4.4 Organisation produktionsförberedelse 

4.2.3 Produktion 

För att produktion skall inledas krävs främst beställningsskrivelse/kontrakt. 
Utfört skall även arbetshandlingar, arbetsmiljöplan med riskanalys, anmälan till 
arbetsmiljöverk, bygglov, möte med myndigheter där kvalitets- och 
kontrollplan behandlas samt viss formalia vara. Åsikten är att 
produktionskalkyl bör finnas framme, även om företaget inte gör någon. Ingen 
arbetsplatsdispositionsplan, maskinplan eller dylikt tas fram. För företagets 
egen produktionsstyrning används endast anbudskalkyl, ackordsunderlag, 
eventuell tidplan och de inblandades personliga kunskaper av projektet. 

Produktionsmässig planering görs av arbetsledare. Tidplanering anses vara 
central i planeringsarbetet eftersom en sådan ger ramar för inköpsplanering, 
resursbehov och så vidare. Trots det görs den övergripande tidplanen inte 
tillräckligt detaljerad och produktionsanpassad. Inte heller följs tidplaner upp 
eller bryts ned i mer detaljerade planer under projektets fortlöpande. Den typen 
av arbete utförs för kontakten med beställare, inte för den egna produktionen. 
Avstämningar görs således inte mot tidplan utan istället ekonomiskt mot 
ackordsunderlag vid stora projekt. 

Arbetsfördelningen under produktionsfasen är tidplan – inköpare och 
arbetsledare, resurser – arbetschef och arbetsledare, inköpsarbete – kalkylator, 
inköpare och arbetsledare, ekonomisk uppföljning – ekonomiansvarig, 
administrativt stöd – kontorister. 
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Figur 4.5 Organisation produktion 

4.2.4 Överlämnande och slutdokumentation 

För dokumentationsöverlämnande till beställare används mallar för drift och 
skötselinstruktioner, egenkontroller, besiktningar, intyg etcetera. Upplägget av 
dokumentationen görs av kontoristerna, där arbetsledaren står för detaljer. 
Informationen samlas inte in fortlöpande eller regelmässigt redan i 
inköpsskedet. Istället sker insamlingen sent i projektet och dokumenteras i sista 
stund. 

Alla dokument som används genom projektet sparas. De används emellertid 
inte för någon regelmässig utvärdering då företaget inte systematiskt utför 
sådant uppföljningsarbete. Projektets ekonomiska slutresultat utvärderas mot 
anbudet, men för att vidare uppföljning ska utföras krävs stora avvikelser. 

 

Figur 4.6 Organisation slutdokumentation 

4.2.5 Övergripande uppfattning 

Den övergripande planeringen, det vill säga planeringen av planeringen, 
fungerar undermåligt. Många saker görs visserligen bra, särskilt i 
produktionsplaneringen, men det sitter bara i huvudet och bygger på 
produktionskunskaper och erfarenhet. Många saker utförs bättre än de skulle 
göras om man månader i förväg planerat arbetet, men kunskapsåterföringen 
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blir oerhört svår. Organisationen blir sårbar då kunskapen bara sitter i de 
anställda, samtidigt som det blir svårt att prova nya produktionsmetoder. 
Metodval görs således på för lösa grunder och erfarenhetsåterföring från ett 
projekt till ett annat kan bara göras genom att prata med den/de som deltagit i 
produktionen. Hela planeringsprocessen ges för lite tid och utrymme. Orsaker 
till tidsbristen kan vara underbemanning, oklara riktlinjer för vad som ska 
planeras i respektive projekt samt en avsaknad av bra systemstöd i arbetet. 

4.3 Föreslagen arbetsgång och MAP Applications 

Genom att nyttja föregående kapitels struktur presenteras nedan 
byggentreprenadföretagets syn på förändrad arbetsgång. Som intervjuunderlag 
användes punktlistan bifogad Bilaga B. Här framgår företagets syn på i vilken 
form verktyget erbjuder stöd för effektivisering och överskådlighet. 

4.3.1 Anbudsskede 

Arbetet i anbudsskede skulle precis som i nuvarande arbetssätt inledas med 
prioriteringsmöte, där deltagarna utvärderar möjliga anbud utifrån 
förutbestämda kriterier. Förutom typen av byggnadskonstruktion och 
geografisk lokalisering läggs mer tid till bedömning av kalkyl- och 
produktionskapacitet samt bedömningar av lönsamhet utifrån tidigare liknande 
projekt. 

Vid inledningen av anbudsarbete hålls ett anbudsstartmöte där handlingar läses 
in, en tydlig ansvarsfördelning och inköpsstrategi tas fram, en tidig 
riskinventering utförs samt att avstämningstillfällen bestäms. 

Vid kalkylarbetet utnyttjas MAP Kalkyl. Företagets kalkylator upprättar även 
omkostnadskalkyl direkt i programmet istället för den tidigare ”sista minuten” 
kalkyl som brukat upprättas vid slutgenomgången. Kalkylen upprättas utifrån 
nya poster och företagets register, där resurser kodas enligt företagets 
kontoplan, materiallista med mera. Register kompletteras och utökas 
fortlöpande med de nya poster som skapas i kalkylerna. Vidare utnyttjas 
resurssammanställningen och kalkylsammanställningens nyckeltal för att 
identifiera stora kostnadsposter, där extra uppmärksamhet kan läggas. 
Kalkylsammanställningen används även för justering av anbudssumman. 

En anbudstidplan tas fram genom MAP Tidsplanering. Kalkylen ordnas efter 
byggdelar, där beroenden tänks igenom och resurser väljs till varje aktivitet. 
Genom ett sådant arbetssätt redan i anbudsskedet blir bedömningar av risker 
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och möjligheter enklare och anbudssumman kan bestämmas med högre 
precision. Dessutom krävs då en mindre insats vid framtagande av 
kontraktstidplan och produktionstidplan. 

Inköpsarbetet under anbudsskedet fokuseras till underentreprenader och tyngre 
materialleveranser. Det är svårt att här få fullt utnyttjande av MAP Inköp då 
offerter vanligtvis lämnas till entreprenören under sista dagen för anbud. 
Offertutvärdering och uppdatering av kalkylpriser görs således i samband med 
en slutgenomgång. Här bör diskussioner kring risker och möjligheter 
dokumenteras. 

Till produktionsförberedelsefasen följer, med ovan beskrivna arbetsgång, 
anbudsskrivelse, kalkyl, förteckning av risker och möjligheter, anbudstidplan 
och bestämd projektorganisation. 

4.3.2 Produktionsförberedelse 

En nyinläsning av dokumentationen från anbudsskedet utförs, och följs av ett 
internt startmöte. Vid startmötet närvarar det kommande projektets samtliga 
tänkta deltagare. En genomgång av anbudshandlingar och nya förutsättningar 
utifrån upphandlingsprocessen inleder mötet, som även behandlar fastställande 
av ansvarsfördelning och projektorganisation, mötesintervall, ÄTA-hantering 
och riskinventering. Det är även viktigt att så snabbt som möjligt identifiera 
och ansöka om aktuella myndighetstillstånd. 

Anbudskalkylen produktionsanpassas med hjälp av MAP Kalkyl. För att kunna 
fastställa budget för ett fungerande uppföljningsarbete läggs alla 
kostnadsjusteringar från kalkylsammanställningen som aktiviteter i lämpliga 
kalkylavsnitt. Den färdigställda produktionskalkylen kopplas sedan till MAP 
Tidsplanering där anbudstidplanen förfinas, behandlar nya aktiviteter, justerar 
beroenden och resurstilldelning samt möjliggör identifiering av kritiska 
moment. I produktionsförberedelsefasen ses stora fördelar i arbetssättet som 
erbjuds med MAP Applications. Dels utgör en genomtänkt produktionstidplan 
underlag för resursplanering både i form av arbetskraft och maskinplan, dels 
underlättas framtagandet av rullande planer i produktionen. För att utnyttja 
fördelarna till fullo bör således produktionspersonalen vara djupt involverad i 
tidplaneringen. 

Vad gäller nämnd resursplanering kan maskinplan upprättas och preciseras 
med tider för respektive maskin utifrån produktionstidplan, och även 
åskådliggöras i densamma. Arbetsberedningar upprättas och kopplas till viktiga 
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arbetsmoment, som identifieras i MAP Tidsplanering. Andra planer ges ingen 
direkt hjälp eller stöd i MAP Applications, men då projektet redan i detta skede 
är ordentligt genomtänkt underlättas även framtagandet av APD-plan med 
mera. 

Inköpsprocessen bör inledas med ett startmöte där brådskande inköp 
identifieras, offerter från anbudsskedet ses över och kompletterande 
förfrågningar bestäms. I det följande arbetet erbjuder MAP Inköp flera 
användbara funktioner. Genom att genomgående koda kalkylposter på rätt sätt 
kan inköpspaket skapas och relateras till rätt typ av leverantör. I 
inköpsplaneringen kan emellertid inte materialresurser sorteras efter 
varugruppsslag, vilket vore praktiskt då företagets kontoplan innehåller 
exempelvis allt material under ett konto. För mindre projekt utgör detta inget 
större problem eftersom materialresurserna är någorlunda lättöverskådliga 
oavsett sortering, men för större projekt blir arbetet ansträngande. 

Vidare kan förfrågningar skrivas utifrån förutbestämda mallar som 
kompletteras automatiskt genom kopplingar till skapade inköpspaket. Då 
företaget i dagsläget skriver många förfrågningar manuellt och blandar in flera 
olika personer för varje utskick skulle en sådan lösning effektivisera den typen 
av arbete. Även om utvärderingen av inkomna offerter likaså är manuell, 
erbjuds stöd för arbetet i MAP Inköp. Framförallt är det praktiskt att direkt gå 
igenom och registrera offerter som är spridda i tid. Inköpen planeras även i tid 
och kopplas till produktionstidplanens aktiviteter. 

När entreprenadföretaget själva besitter en god förståelse för projektet hålls ett 
startmöte med kunden där klargöranden, från beställare såväl som entreprenör, 
görs både kring omfattning och tider. 

Genom att nyttja en förutbestämd systematik och MAP Applications kan 
processens alla resultat samlas och sorteras. Dokumentationen och därmed 
möjligheten till återkoppling är den stora skillnaden mot nuvarande arbetssätt. 

4.3.3 Produktion 

Produktionsfasen inleds med ett startmöte där produktionsförberedelsefasens 
resultat gås igenom. Bestäms görs viktiga tider och ansvarsfördelning. 
Startmötet följs av etablering på arbetsplatsen, något som görs enligt tidigare 
planer. Arbetsplatsinformation ges till alla som vistas på arbetsplatsen. 
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MAP Applications är i produktionsfasen användbart för kalkyl- och 
tidplaneuppföljning. Genom att spara produktionsförberedelsens resultat som 
originalplaner kan den verkliga byggnationens framskridande registreras och 
jämföras med ursprungsplanen. Genom avstämning av verklig aktivitetsstatus 
kan produktionstidplanen justeras allt eftersom arbetet framskrider. Genom att 
då tvingas se över återstående arbete kan framtida problem avhjälpas och nya 
kritiska moment identifieras. En sådan huvudtidplan ger även riktlinjer för 
arbetsledarens rullande detaljplanering både i form av arbetsberedning och 
tidplanering. 

Inköpshanteringen under produktion handlar om att följa den tidigare beslutade 
inköpsplaneringen, skriva ut förfrågningar, registrera offerter och så vidare, 
precis som tidigare beskrivet under produktionsförberedelse. 

För att kontrollera att projektet även ekonomiskt följer planen (budget) 
registreras mängdregleringar, prisändringar och kostnadsavvikelser i systemet. 
MAP Kostnadsstyrnings ÄTA-hantering gör det enklare att hålla reda på 
ändringar, så att rätt ersättning utgår för sådana arbeten. För att få någon reell 
nytta av kostnadsstyrningsmodulen behöver emellertid projektens tidplan 
kopplas till kostnadsstyrningen så att den fortlöpande bokföringen sätts i 
relation till de planerade kostnaderna. 

4.3.4 Överlämnande och slutdokumentation 

Överlämnande och slutdokumentationsfasen planeras i ett startmöte. 
Omfattningen av planeringen beror på projektets storlek och omfattning. Även 
slutdokumentationen varierar beroende på beställare och projekttyp. För detta 
arbete ses ingen direkt nytta i MAP Applications system. Genom en arbetsgång 
som den beskrivna finns emellertid dokumenterad information som bör 
utnyttjas i slutmöten både internt och tillsammans med samarbetspartners. 

4.3.5 Övergripande uppfattning om datorstödet 

Företagets kanske största bekymmer och samtidigt MAP Applications möjligen 
största styrka är tidplaneringsarbetet. Tidplaneringen innebär att man tvingas 
tänka igenom byggets alla moment rent praktiskt. MAP Tidsplanering innebär 
att det inte direkt blir enklare att ta fram en tidplan, men oerhört mycket 
enklare att få bra kvalitet på planen. Genom en väl genomtänkt huvudtidplan 
kan mycket tid sparas totalt sett då planen blir till stor hjälp, inte bara i 
produktionen, utan även i inköpsarbetet. 
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Att bli väl insatt i projektet redan från början och dokumentera ”rätt” 
information gör det även enklare att utarbeta planer som det inte finns stöd för i 
MAP Applications. Just att hela tiden spara information, jämföra med verkligt 
utfall och även jämföra mellan olika projekt gör det oerhört mycket enklare att 
hitta problemområden och eller bra detaljer. 

I produktionsfasen bör systemet användas ute i produktionen, framförallt för 
tidplanering och ÄTA-hantering. Då produktionspersonalen ska använda och 
följa upp tidigare planer är det extra viktigt att de involveras i tidigare skeden. 

Under användningen av programvaran har emellertid lite för många problem 
dykt upp i inledningen av användningen. Företaget skulle behöva köpa in 
ordentlig support eller utöka den egna resursmängden så att mer tid kan läggas 
vid att få systemet att fungera smärtfritt. Så långt som arbetet hunnit under 
studiens genomförande visar att modulerna för kalkyl och tidplanering är mest 
aktuella i företaget. Modulen för inköp är även intressant, medan 
kostnadsstyrningsdelen inte kunnat undersökas ordentligt tillsammans med 
uppföljda tidplaner. Utan den kopplingen erbjuder modulen egentligen inte 
några funktioner som förenklar ett manuellt arbete via befintligt 
ekonomisystem. Ett annat problem är att de senare nämnda modulerna till stor 
del skulle kunna nyttjas ute i produktion, där företaget i dagsläget har 
arbetsledare som inte bedöms kunna avsätta den tid som skulle krävas för att 
lära sig programvaran. 

4.4 Författarens analys 

4.4.1 Anbudsskede 

Anbudsarbetet är likartat i de arbetsgångar som presenterats och följer även 
den teoretiska arbetsgången väl. MAP Applications hanterar här arbetet vid 
mängd- och kostnadsberäkningar och underlättar även den 
produktionsplanering som enligt idealfallet bör göras. Vid kalkylerandet 
uppstår vinster jämfört företagets tidigare arbetssätt redan genom att samla 
nettokalkyl, omkostnadskalkyl och kalkylsammanställning i samma system. 
Detta tillsammans med möjligheten att sortera om och vidareförädla resultaten 
gör att programvaran för företaget närmare den ideala arbetsgången. 
Tidspressen omöjliggör fortfarande en fullständig produktionsplanering redan i 
anbudsskedet, men i och med möjligheten att snabbt skapa en enkel tidplan 
läggs en stabil grund för vidare planering i senare skeden. Kopplingen till 
kalkylen gör att tidplanen, även om den här benämns som enkel, är väl 
förankrad i tänkt arbetssätt. Genom arbetet med tidplanen ges en god insikt i 
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styrande aktiviteter, vilka i teorin beskrivs som viktigast att planera och 
fokusera på i anbudsskedet. 

4.4.2 Produktionsförberedelse 

Enligt presenterad teori utmynnar produktionsförberedelsen vanligtvis i 
produktionskalkyl, placeringsritning, strukturplan, produktionstidplan, 
inköpsplan/leveransplan, och maskinplan. Den nuvarande arbetsgången i 
byggentreprenadföretaget resulterar inte i samma planer, men datorstödet för 
de två närmare varandra. Anbudskalkylen kan relativt enkelt, jämfört manuellt 
arbete, sorteras om och anpassas efter vald produktion och därmed utgöra god 
grund för övrig planering. Produktionstidplanen utgör även strukturplan och 
arbetas fram utifrån produktionskalkylen. Inköps och leveransplan tas fram via 
MAP Inköp och utarbetad tidplan. Upprättade planer gör det enkelt att 
planlägga maskinanvändning och en genomtänkt produktion förenklar 
dessutom framtagandet av placeringsritningar även om programvaran i sig inte 
innehåller funktioner för sådant arbete. Andra delar, som framtagande av 
uppföljningsplan måste dock göras manuellt, då verktyget inte innehåller några 
funktioner för sådan mer övergripande planering. Det är emellertid möjligt att i 
systemet skapa ett separat projekt för uppföljning där aktiviteter för 
dokumentation, ansvarsfördelning och avstämningstillfällen planeras in. 

4.4.3 Produktion 

De planer som upprättats eller påbörjats under tidigare faser utvecklas vidare 
under hela produktionen, detta anses normalt av såväl företag som vedertagen 
teori. Det arbetet är analyserat i föregående kapitel. Under produktionen utförs 
emellertid såväl produktionsstyrning som ekonomisk styrning. 

Vad gäller produktionsstyrningen så talar teorin om två nyckelaktiviteter, dels 
en rullande planering, dels avstämning av tid och resurser mot ursprunglig 
plan. MAP Applications har användbara funktioner för det senare. Enligt teorin 
bör inte en fastlagd plan revideras så länge ändrade förutsättningar inte är 
ordentligt omfattande. MAP Tidsplanerings uppföljningsdel fungerar 
emellertid genom ett slags ständig revidering av fastlagd originalplan. 
Originalplanen sparas emellertid under hela arbetet och den reviderade 
uppföljningsplanen gör det således enkelt att jämföra såväl tidplan som 
resursförbrukning. Arbetsgången fungerar och är lättförstådd. För den rullande 
planeringen, som visserligen inte görs i dagsläget, finns däremot inget direkt 
stöd i programvaran. Genom att utgå ifrån den uppföljda produktionstidplanen 
ges emellertid ett visst stöd vid upprättande av en mer detaljrik (exempelvis) 
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veckoplan, som kan upprättas via Microsoft Project eller liknande, men då utan 
koppling till kalkylen. 

För ekonomisk styrning följer teori och företagets arbetssätt varandra på ett 
snarlikt sätt. Kostnader registreras på olika konton beroende på kostnadsslag 
och förses med projektkod. Intäkter och kostnader registreras i företagets 
ekonomisystem. Några regelmässigt utförda ekonomiska avstämningar utförs 
emellertid inte i företaget. Genom användning av MAP Applications 
kostnadsstyrningsdel kan emellertid arbetet förenklas något. Genom att 
registrera transaktionerna även i MAP-systemet och koppla kostnadsstyrningen 
till tidplanen är det möjligt att jämföra verkliga kostnader med planerade vid 
vilket datum som helst under projektets gång. En sådan koppling underlättar 
byggentreprenörens prognosarbete, vilket företaget anser vara viktigt för ett 
lyckat projekt. 

4.4.4 Överlämnande och slutdokumentation 

Just för överlämnande och slutdokumentation erbjuder inte MAP Applications 
några funktioner, utöver möjlighet att planera in detta som nya aktiviteter i 
projektet. Företaget har i nuläget brister vid arbetet med att sy ihop och följa 
upp projekt, något som förenklas om programvaran använts genom hela 
processen. Arbetsgången tillsammans med programvaran efterlämnar en rad 
underlag, som utelämnas vid det tidigare manuella arbetet och utgör god grund 
vid såväl interna som externa möten, slutdokumentation och uppföljning. 
Exempelvis kostnadsstyrning, original och uppföljningstidplan, anbuds och 
produktionskalkyl, ÄTA-journal etcetera. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Slutsatser utgår ifrån studiens syfte och ställda forskningsfrågor, vilka 
besvaras utifrån resultat och analyskapitlet. Kapitlet inleds genom diskussion 
kring studiens frågeställningar. Efterföljande delkapitel utgör studiens 
slutsatser med direkt grund i ställda forskningsfrågor. Vidare lämnas 
rekommendationer för det aktuella byggentreprenadföretaget och 
programvaruutvecklaren. Även rekommendationer för fortsatt forskning och 
användande av resultaten lämnas. 

5.1 Diskussion 

Diskussionen kring byggentreprenadföretaget och till dem lämnade 
rekommendationer berör forskningsfråga 1. Diskussionen kring studiens 
verktyg MAP Applications berör forskningsfråga 2 och 3. Diskussionen berör 
även, tillsammans med lämnade rekommendationer till MAP Skandinaviska 
AB, forskningsfråga 4. 

5.1.1 Byggentreprenadföretag 

Det studerade byggentreprenadföretaget saknar idag struktur i arbetet, redan 
från anbudsskede, den enkla produktionsförberedelsen och vidare över 
produktion. Information som trots allt skapas och dokumenteras under 
processen samlas i projektpärmar, men det samlade underlaget kan vara svårt 
att tyda med tiden. 

I anbudsskedet tas endast kalkyl och anbud fram, en kalkyl som vanligen inte 
omarbetas under produktionsförberedelserna. Det är heller varken kalkylatorn 
eller produktionspersonalen som tar fram eventuella tidplaner, något som måste 
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ifrågasättas. Det samlade materialet från tidigare faser lämnas sedermera över 
till produktionspersonalen, en organisation som består av en arbetsledare och 
produktionspersonal. 

Det är emellertid tydligt att det i företaget finns en vetskap om hur ett teoretiskt 
väl genomfört byggprojekt fungerar enligt vedertagen teori. Uppfattningen är 
att detta fenomen inte är unikt för studiens byggentreprenör. 

Byggbranschens kultur riktar uppmärksamheten mot det som verkligen 
levereras. Kulturen riktar intresse mot vinst och resultatorientering, samtidigt 
som yngre anställda (under 35 år) anser att branschens fokus ligger på intern 
konkurrens, kortsiktigt tänkande och tradition. (Ryd, 2002) Den dåliga 
datorkompetensen tillsammans med den kortsiktigt fokuserade kulturen bidrar 
till att systemförändringar ses med skepsis. Det studerade företaget är inget 
undantag. Det är också med grund i detta studien utförs med redan etablerade 
datorsystem. 

Det är emellertid inte datorvanan som direkt hindrar användandet av datorstöd. 
En lägre datorvana innebär visserligen att implementeringsprocessen blir 
längre, vilket ytterligare stärker det kortsiktiga tänkandet, men studiens verktyg 
bedöms som användbart utan förkunskaper. Detta förutsätter emellertid att 
programvaran från grunden företagsanpassas och ställs in av kompetent 
personal så att uppkomna störningar i nyttjandet minimeras. 

Studiens byggentreprenadföretag stämmer väl överens med ovanstående 
resonemang. Det stora hindret för systemförändringar och it-stöd är inte 
datorvanan, utan den tydliga bristen på tid. Företagets alla delar går ständigt 
”på rus”. Ett exempel är inköpsprocessen, som inte planeras i förväg och 
därmed medför att inköp görs i sista stund oavsett om det utförs av kontor eller 
produktionsledning. Då materialadministration utgör arbetsplatskostnadens 
absolut största del (50-80%) är det tydligt att företaget måste förändra sitt 
synsätt. 

Under studiens genomförande har det varit tydligt att tidsbristen står i vägen 
för all slags utvecklingsarbete i företaget. Företagets vd är involverad i en grad 
där mycket tid läggs på anbudsarbetet och sedermera på projektrelaterad 
kontakt med omvärlden, samtidigt som den egentliga insynen i projektens 
framskridande är obetydlig. Kalkylavdelningen, som utgjort 
huvudstudieobjekt, har fullt upp med upprättande av nya anbudskalkyler. 
Samtidigt är kalkylatorn den främsta länken mot produktionen i och med den 
detaljstudie och planering som kalkylarbetet innebär. Ute i produktionen har 
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arbetsledarna en oerhört stor börda, då bristande planeringsunderlag innebär att 
en stor del tid går åt till instruering av produktionspersonal, småinköp och 
andra ”brandsläckningsutryckningar”. Organisationen saknar således möjlighet 
att med ett steg tillbaka reflektera över, och utveckla verksamheten. 

5.1.2 Studiens verktyg 

MAP Applications är en lösning väl förankrad i byggentreprenörers 
verksamhet. Oavsett storlek på projekt finns stora fördelar i att systematiskt 
ordna arbete och produktion. Detta ger systemet, rätt använt, ett bra stöd för. 

Projekt som är aktuella för byggentreprenörer som studiens ligger i storlek på 
en nivå där den här typen av datorlösningar fungerar väldigt väl. Programvaran 
bortser från planeringsmetoder som Critical Path Method och lägesbaserade 
varianter såsom Line of Balance, vilka kan vara av stor nytta i projekt med 
många aktiviteter. Vad MAP Applications erbjuder är en grundläggande gantt-
planering, där planer är relativt enkla att upprätta samtidigt som den direkta 
kopplingen till kalkylunderlag säkrar kvaliteten på ett fungerande och 
lättförstått sätt. Tillsammans med resursoptimeringen ger den här typen av 
planering en god översikt över projekten, och möjliggör därmed ett 
lättöverskådligt avstämnings- och uppföljningsarbete. För den studerade 
entreprenören, och likartade företag, är det av stor vikt att komma igång med 
systematisk planering och uppföljning av verksamheten. Lösningens 
lättöverskådliga planeringsunderlag ligger således på ett djup väl anpassat för 
studiens företagstyp. Den krävda arbetsinsatsen upplevs initialt som större, 
men inte påfrestande tack vare programlösningens måttliga djup. Den totala 
arbetsinsatsen under hela projekttiden upplevs å andra sidan som mindre, då 
orsaker till dubbelarbete och stress förebyggs. Den lättöverskådliga planering 
som skapas i systemet innebär att lösningen i hög grad är lämplig i mindre 
projekt och företag, medan större projekt kan kräva ytterligare 
planeringsunderlag som ligger bortom MAP Applications funktionalitet. 

Då programlösningen nyttjar metoder och resultat som är bekanta även för 
manuellt arbetande byggentreprenörer underlättas implementeringsprocessen 
på många nivåer. Att tidigt se nytta i systemet innebär att beslut om 
användande möter mindre motstånd. Implementeringsprocessen gynnas genom 
att en viss förståelse för hela processen medför att kalkyler redan från början 
kan byggas upp på ”rätt” sätt. Följs handböcker och tid läggs vid att tänka 
igenom beslut vid uppbyggnad av de olika underlagen krävs egentligen ingen 
tidigare vana av liknande datorsystem. MAP Skandinaviska erbjuder dessutom 
fortlöpande support, kurser och annan form av utbildning. Det skall dock 
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noteras att det under studiens fortlöpande påträffats vissa egendomligheter vid 
användandet.  

Den del av MAP Applications som för en ovan användare, 
datorkompetensmässigt, utgör störst bekymmer är konfigurering och 
anpassning av programvaran. För att skapa ”personliga” 
kalkylsammanställningar, förfrågningar, beställningar etcetera krävs 
exempelvis goda kunskaper i Microsoft Office –paketet och så kallade makron. 
De anpassningar av själva programvaran, i form av adressuppgifter, 
standardparametrar, register med mera, som görs via den inbyggda 
systemadministrationen, upplevs heller inte helt användarvänliga. Det är 
emellertid just till sådana delar MAP riktar sin support, något som i studien 
ofta skötts av författaren. 

Den praktiska användningen av programvaran drabbades i inledningsskedet av 
en del underligheter. Huruvida dessa berodde på initiala mallar och 
inställningar eller programvaran i sig har inte kunnat undersökas närmare på 
grund av studiens avgränsning. Oavsett skulle programvaran kunna utvecklas 
mot ett användarvänligare gränssnitt, där framförallt inställningar och 
företagsanpassning enklare kan göras av den enskilde användaren. För sådana 
delar krävs en tämligen god datorkompetens. Känslan var att uppkomna 
problem till stor del berodde på tidigare inställningar och en föråldrad 
databashantering. 

Programlösningen behandlar således stora, centrala, delar av 
byggentreprenörsverksamhet och är godtagbart enkelt att använda. Det är 
emellertid inte bara i nuläget som nyttjande av den här typen av system har 
fördelar. Då datoranvändningen i många byggentreprenadföretag är bevisat låg 
kan även datorkompetensen antas följa samma mönster. Genom att 
implementera programlösningar såsom MAP Applications kan 
datorkompetensen ökas, i och med vanan att arbeta i systemet, och därmed 
göra företaget bättre förberett för nästkommande steg. Då studiens verktyg 
redan idag erbjuder kopplingar till BIM-lösningar, och utvecklarna 
kontinuerligt arbetar vidare med sådana metoder, bedöms MAP Applications 
vara ett bra val för framtiden. Uppfattningen är att programlösningen kommer 
att vara av stor nytta under en överskådlig framtid, och då kanske som längst i 
byggentreprenadföretag av den mindre storleken. 
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5.2 Slutsatser 

Slutsatser presenteras utifrån ställda forskningsfrågor. Forskningsfrågor 
presenteras i kursiv stil och följs direkt av respektive slutsats. 

5.2.1 Forskningsfråga 1 

Hur ska entreprenören arbeta för att skapa användbara planerings- och 
styrningsunderlag både för produktion och uppföljning av projekt? 

Byggentreprenadföretaget måste strukturera sitt arbete, redan från 
anbudsskedet och genom hela produktionsprocessen. Företaget behöver dra 
upp riktlinjer för vilka planer och dokument som skall upprättas vid varje 
enskilt projekt, och sätta arbetet med dessa i system på ett sätt som motverkar 
”genvägar”. En annan aspekt är att tydliggöra ansvarsfördelningen i arbetet. 
Vidare är det för företaget viktigt att dokumentation av utförda moment 
förbättras, inte minst för uppföljning och erfarenhetsåterföring. Nämnd 
uppföljning är viktig för att företaget ska komma igång med utveckling av 
verksamheten. Företaget är medvetet om hur ett teoretiskt idealbyggprojekt ser 
ut och måste börja arbeta för att nå en sådan standard. 

5.2.2 Forskningsfråga 2 

På vilket sätt uppmuntrar det studerade datorstödet byggentreprenörer att i 
högre grad planera och kontinuerligt följa upp projekt? 

En av slutsatserna från fråga 1 är att dokumentation, sortering och 
systematisering måste förbättras. De här delarna underlättas genom 
användandet av MAP. Alla projekt skapas utifrån samma grund och enligt 
samma system, samtidigt som all information som förs in i systemet sparas 
automatiskt. Arbetsinsatsen ökar inledningsvis, men överlag genom ett helt 
projekts genomförande bedömde entreprenören själv arbetsinsatsen som 
mindre, medan resultaten blev bättre. Då MAP fungerade som det är tänkt var 
arbetet även mer stimulerande än det tidigare manuella arbetet, då man såg 
möjligheter att praktiskt använda resultaten senare i projekten. 

5.2.3 Forskningsfråga 3 

Är byggentreprenadföretagens datorvana tillräcklig för att nyttja studiens 
verktyg? 
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Studier har visat att byggentreprenadbranschens datoranvändning, och därmed 
kompetens, är låg. MAP Applications erbjuder emellertid ett relativt 
grundläggande planeringsunderlag som efter viss inlärning kan användas utan 
egentliga förkunskapskrav gällande datoranvändning. Som med all 
programvara varierar användningen beroende på kunskaper, men slutsatsen är 
att det med enkla medel går att dra stor nytta av denna typ av verktyg. 

5.2.4 Forskningsfråga 4 

Hur fungerar datorverktyget relaterat till byggentreprenadföretagens 
arbetssätt? 

Programvaran följer byggentreprenörers arbetssätt väldigt väl, både den i det 
studerade företaget något förenklade arbetsgången och den teoretiskt ideala. 
Det innebär att företag som utför delar av denna teoretiska arbetsgång får stöd i 
strävan mot idealet, av programvaran. Tas de underlag som erbjuds i MAP 
Applications fram på rätt sätt bekantar sig användaren väl med bygget och har 
på så sätt även lättare att utarbeta planeringsunderlag som inte stöds i 
programvaran. 

MAP Applications är emellertid inte utan brister. Programvarans gränssnitt och 
framförallt databashantering känns föråldrad och gör delar av nyttjandet 
onödigt komplicerat. Framförallt vid tidigare nämnd låg datorkompetens 
uppstår problem främst i konfigurering och anpassning av programvaran, men 
under studiens gång drabbades användaren av vissa problem även vid det 
dagliga arbetet. MAP Skandinaviskas support fungerade väl, men utvecklarna 
skulle vinna stora fördelar vid närmare kontakt med egentlig byggproduktion. 

Det positiva överväger emellertid klart det negativa. Jämfört manuellt arbete 
vinns stora fördelar dels vid upprättandet av de olika underlagen, men även då 
skapat material kommer till användning genom hela processen. 

5.3 Rekommendationer 

5.3.1 Byggentreprenadföretag 

Arbetssätt 

Det studerade byggentreprenadföretaget står vid ett viktigt vägval. För att klara 
den utveckling och ökade konkurrens som byggbranschen står inför behöver 
företaget välja en tydlig riktning. Idag profileras organisationen som ett 
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byggföretag som åtar sig alla typer av byggjobb, stora som små. I denna policy 
kan grunden till kommande strategiska beslut utrönas. 

Vägval ett är att minska belastningen på nuvarande organisation. En sådan 
lösning kan uppnås genom att begränsa antalet lämnade anbud. 
Kontorsorganisationen får på så sätt tid och möjlighet att dels involveras som 
direkt stöd för produktionsorganisationen, dels arbeta med 
verksamhetsförbättringar. Vägvalet fokuserar förslagsvis på mindre 
byggprojekt, där företaget kan profilera sig som marknadens starkaste aktör. 

Vägval två innebär en större satsning för företaget. Vägvalet innebär att 
företagets profilering förblir densamma, men att organisationen bakom 
utvecklas för att matcha ambitionen. Företaget måste, för att lönsamt drivas i 
den marknad de nu befinner sig i, utöka kapaciteten i organisationens alla led. 
Genom att involvera den personal som upprättar kalkyl och tidig 
produktionsplanering i byggproduktionen kan olika kompetenser dra nytta av 
varandras arbete och många störningsmoment undvikas. En sådan roll, må 
denne kallas entreprenadingenjör, projektchef eller dylikt, skulle frigöra 
företagets vd till översyn av avtal, representationsuppdrag, genomtänkt 
delegation av arbetsuppgifter, anpassning av verksamheten, strategiska vägval 
etcetera. Samtidigt fokuseras den produktionsmässigt mycket kunniga 
arbetsledargruppen till just produktion och produktionsplanering. 

Oavsett vägval och inriktning ses stora fördelar i att behålla redan involverad 
personal genom projektens olika faser. Framförallt i mindre organisationer är 
den typen av lösning realistiskt genomförbar. Vidare kan en god grund skapas 
genom att arbeta fram en övergripande totalplanering utifrån allmänna 
checklistor för byggprojekt, MAP Applications användningsområden och 
företagets verksamhet. En sådan totalplanering eller checklista underlättar tid- 
och arbetsfördelningen för varje enskilt projekt och garanterar att de 
genomsyras av en tydlig röd tråd samt att arbetsmoment inte glöms bort. 
Genom att konsekvent nyttja samma förfarande underlättas uppföljning och 
kunskapsåterföring. 

Programvarans användbarhet 

Tanken med båda förändringarna i ovanstående kapitel är att frigöra resurser 
för utveckling av företaget och dess verksamhet. Samtidigt fokuserar studien 
på datorstöd, vilka är tänkta att minska krävd arbetsinsats och förbättra resultat. 
Diskussion och slutsats fastslår att lösningen MAP Applications möjliggör just 
detta, och på lite längre sikt passar mindre entreprenadföretag bäst. 
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Förändringarna i arbetssätt frigör tid att implementera system av den här typen, 
och på så sätt frigöra ytterligare resurser då det datorstödda arbetet passerar det 
manuella i effektivitet. 

Programvaran uppmuntrar till användning av de olika modulerna, eftersom 
användandet ger en god översikt och det är lätt att se vinster i kopplingar 
mellan delarna. Diskussion och slutsats fastslår även att de grundläggande 
planer som arbetas fram i systemet ligger på en nivå som är lättförstådd och 
underlättar därmed arbetet för en byggproduktionskunnig användare, med lägre 
datorkompetens. 

Programvarans brister i användarvänlighet, som i diskussion och slutsats 
härleds till gränssnitt och framförallt databashantering påverkar givetvis 
användandet. Problemet är som störst för en ovan datoranvändare, då sättet 
som programvaran synkroniserar mellan olika moduler och register inte alltid 
är logiskt. Vid implementering bör företag således dra nytta av MAP 
Skandinaviskas support för att konfigurera programvaran enligt företagets 
önskemål. Den andra bristen som studien pekar på är även behandlat som en 
styrka, på grund av inriktningen mot mindre byggentreprenadföretag. MAP 
Applications erbjuder inte mer avancerade underlag än exempelvis 
tidplaneringens gantt-schema och resurstabeller, inköpsapplikationens 
grundläggande inköpsstöd etcetera. Studien har emellertid fastslagit att 
programvaran erbjuder djupare planering än många entreprenadföretag arbetar 
med, och att underlagen följer i linje med den teoretiskt ideala arbetsprocess 
som använts i studien. 

För små och medelstora byggentreprenadföretag rekommenderas användning 
av MAP Applications eller liknande system. Dels för de funktioner som 
erbjuds och den systematisering dessa innebär, dels för de resultat som 
produceras och dels för att utveckla datorkompetensen i företagen. Studien 
pekar på en rad positiva följder av datorstödet som klart överväger de få 
negativa aspekterna. 

5.3.2 Studiens verktyg 

Diskussioner och slutsatser ovan fastslår att programlösningen MAP 
Applications redan idag är ett väl fungerande stöd till 
byggentreprenadverksamheten. Det finns emellertid, precis som för 
byggentreprenadföretaget, flertalet vägar för MAP Skandinaviska AB att driva 
utvecklingen av verktyget framåt.  
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MAP Skandinaviska AB skulle med fördel kunna initiera och delta i 
forskningsprojekt med mål att utveckla kompletta checklistor för 
byggentreprenadföretag. En arbetsmall i likhet med ”Planering av bygg och 
anläggningsprojekt” (Bergh & Persson, 2003) där MAP Applications ingår 
med tydliga användningsområden skulle bredda förståelse och 
användningsområde ytterligare. Detta kan speciellt vara aktuellt med tanke på 
utvecklingen av BIM-lösningar i samverkan med MAP Applications. 

Oavsett mallens omfattning kan även förtydliganden kring resurs och 
aktivitetskodning göras, så att det i handböcker tydligt framgår vilken 
information som används i vilka delar av systemet, och till vilka ändamål. 
Exempelvis kan olika råd för kalkylens uppbyggnad lämnas beroende på 
planeringstyp som ämnas användas. 

Programvaran kan utvecklas på en rad punkter. Ett användarvänligare 
gränssnitt för företagsanpassning är kanske den kraftigaste rekommendation 
som lämnas. För att underlätta för användaren kan emellertid en fullständig 
omstrukturering av programvaran krävas, med ett modernare gränssnitt och 
framförallt smartare databashantering. Användarvänligheten bör prioriteras 
högt överlag. Förslagsvis skulle en studie liknande denna, odelat, kunna 
fokuseras vid identifikation av problem kring implementering och användande 
av MAP Applications. 

För att bredda användningsområdet kan andra typer av planeringsmetoder 
införlivas i verktyget. Lägesbaserad planering, såsom Line of Balance, skulle 
innebära ytterligare användbara funktioner vid styrning av större projekt. 

För byggstyrning skulle funktioner för rullande tidplanering och 
arbetsberedningar vara önskvärda. Exempelvis skulle kopplingar från den 
uppföljda huvudtidplanen möjliggöra nedbrytning av dess aktuella aktiviteter i 
separata veckoplaner. Ytterligare steg kan tänkas, exempelvis för tydliggörande 
av exakta aktiviteter per dag, där det framgår vilka aktiviteter som pågår, vilka 
som ska avslutas och vilka som ska påbörjas. Arbetsberedningar måste givetvis 
upprättas olika beroende på aktivitetstyp, men skulle kunna kopplas till planen 
genom mallar likt systemet för förfrågningar och beställningar i 
inköpsapplikationen. Målet kan vara att inrymma byggentreprenadföretagens 
alla aktiviteter i en och samma programlösning. Uppmuntran till nyttjande och 
utnyttjande av systemet skapas i ett sådant synsätt genom att så mycket 
information som möjligt samlas på ett och samma ställe, MAP Applications. 
För att uppfylla ett sådant mål behöver MAP Skandinaviska även utveckla sin 
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koppling ut mot verklig produktion samtidigt som de frågor som når företagets 
support måste tas tillvara för utveckling av programvaran. 

Oavsett vägval skulle MAP Skandinaviska, tillsammans med byggbranschen i 
stort, vinna många fördelar genom att arbeta mot ett än användarvänligare 
system. I nuvarande skick är programvaran innehållsmässigt väl anpassad till 
mindre projekt, medan användandet kräver ett visst mått av datorvana. Mindre 
byggentreprenadföretag saknar ofta datorvana, men utför många mindre 
byggprojekt. Eftersökta vinster skulle således uppkomma om de två 
slutsatserna kunde sammanföras från endera ena eller andra hållet. 

5.4 Studiens begränsning 

Studien utfördes som tänkt enligt metodbeskrivningen. Det största bekymret 
under studietiden var bristen på lämpliga projekt att skarpt undersöka systemets 
kostnadsstyrning och inköpsfunktioner. Det har med grund i detta varit svårt att 
konkret visa på tid- och kostnadsvinster i senare delar av projekt. De åsikter 
som samlats in kommer emellertid från personer med lång erfarenhet av 
byggbranschen, och framförallt lång erfarenhet av typiskt traditionella 
byggentreprenadföretag där andelen manuellt arbete är stor. Vidare har 
byggprojekt simulerats genom att MAP Applications använts fullt ut, även om 
reell produktion inte varit igång. På så sätt har en god insikt i funktionalitet och 
möjligheter skapats, och därmed lämnat hanteringen av störningar och ändrade 
förhållanden som isolerad svag punkt. Det har med grund i detta varit svårt att 
undersöka användarvänlighet och möjligheter ute i produktionen, vilket 
medfört att studiens datainsamling till störst del hämtats från planeringsfaserna. 
Det hade även varit av intresse att studera uppkomna problem, i nyttjandet av 
systemet, närmare. Arbetets omfattning och inriktning omöjliggjorde 
emellertid en sådan fördjupning i programvaran. 

Genom att implementera MAP Applications utan att dra nytta av MAP 
Skandinaviskas support har svårigheter i användandet lättare kunnat 
identifieras. Många av de problem som uppkommit under studien misstänks 
härröra från grundläggande installation och konfigurering av programvaran och 
dess mallar. Det är därför rekommenderat att, vid en ”vanlig” implementering 
nyttja de stödfunktioner som erbjuds av MAP Skandinaviska. De gånger 
support nyttjats har denna fungerat bra, vilket tyder på att slutsatsen kring 
användarvänlighet stämmer. 

Den analys och diskussion som kunnat utarbetas utifrån grundläggande 
hypoteser och studieresultat besvarar de frågor som initialt ställdes. Slutsatser 
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följer i linje med undersökningar och litteratur som tagits till del, samtidigt som 
nya aspekter kunnat lyftas fram, inte minst för förslag till vidare forskning. Den 
explorativa inställning som inledde studien har resulterat i många nya tankar 
kring problematiken. Arbetet har vidare fördjupat och intensifierat författarens 
intresse för planeringsmetoder och branschens säregna förhållanden. 

5.5 Förslag till vidare forskning 

Studien berör olika delar av byggentreprenörers verksamhet och kan således 
lämna tämligen skilda förslag på vidare forskning. 

5.5.1 Branschens kultur 

Tidigare undersökningar, kring byggbranschens bristfälliga utveckling och 
kultur, har diskuterats och tagits till del. En del av den diskussionen behandlar 
emellertid viljan att utvecklas både i produktions- och planeringsled. Det skulle 
vara av stort intresse att genom intervjuer och enkäter undersöka om 
problematiken kan ligga i byggentreprenadföretagens ledning. Hur ser 
inställningen till förändring ut? Finns visionära målsättningar? Skiljer sig 
inställningen beroende på företagsstorlek, marknad etcetera? 

5.5.2 Byggentreprenörens grundläggande arbetsgångar och metoder 

Under arbetet med denna studie har noterats att det finns förvånansvärt lite 
publicerat material kring byggprocessens mest grundläggande arbetsgångar och 
metoder. Ämnet har även berörts i rekommendationerna både för 
programvaruutvecklaren och byggentreprenadföretaget. Branschens alla 
aktörer skulle gynnas av att lättöverskådliga och vedertagna material på 
föreslagna arbetsgångar arbetas fram. Effekten av ekonomisk styrning, olika 
planeringsmetoder, diverse byggstyrningsaktiviteter och så vidare är exempel 
på andra intressanta undersökningsområden. 

5.5.3 Branschens användning av datorstöd 

De undersökningar som tagits till del, rörande datoranvändning i branschen, 
gjordes kring millenniumskiftet, och skulle således kunna utföras på samma 
sätt år 2010. På så sätt kan förändringar i datoranvändningen spåras och 
åskådliggöras. Den typen av vetskap är intressant för all forskning i ämnet. 

5.5.4 Branschens verktyg för planering och styrning 
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MAP Applications är inte den enda programvaran av dess typ. En 
undersökning och kartläggning av liknande lösningar, samt hur de används och 
kan användas skulle vara intressant. Genom en sådan kartläggning skulle 
konkurrensen öka och utvecklingen av programvarorna stimuleras. 

5.5.5 Detaljstudie av MAP Applications 

Under studien har en del problem kring användarvänlighet och funktionalitet 
uppkommit. För detta arbete var emellertid inte enskilt dessa av intresse, vilket 
medfört att den begränsade studietiden lämnat sådana frågeställningar något 
svävande. Ett liknande arbete med full och enskild fokus på identifikation av 
problem i implementering och användning skulle vara intressant för MAP 
Skandinaviskas fortsatta utveckling av verktyget. 

5.5.6 BIM och branschens övriga verktyg 

Genom iLink och liknande verktyg för koppling mellan planerings- och 
styrningssystem kan BIM-modeller användas med flera fördelar jämfört med 
traditionella underlag. Denna typ av lösning är emellertid i en kraftig 
utvecklingsfas och behöver stödjas genom forskning. En kartläggning liknande 
den tidigare föreslagna skulle ge samma fördelar, men kanske i ännu högre 
grad. 

5.5.7 Erfarenhetsåterföring i branschen 

Studien har vid flera tillfällen omnämnt byggentreprenörens 
erfarenhetsåterföring. Studien har emellertid bara slagit fast att undersökta 
arbetsmetoder skapar och förbättrar underlag för uppföljning och 
kunskapsåterföring. Orsaker till bristande erfarenhetsåterföring har även 
berörts i flertalet studier, men dessa kan utforskas vidare, precis som 
frågeställningen hur en fungerande erfarenhetsåterföring kan se ut. Frågan kan 
lyftas vidare genom att jämföra metoder i företag av varierande storlek och 
delbranscher. 

5.5.8 Materialadministration i branschen 

En annan aspekt som delvis berörs av studien är byggentreprenörens 
inköpsbeteende. Studier har slagit fast att materialadministration utgör den 
absolut största delen av arbetsplatskostnader. Visserligen utförs även här 
flertalet studier, men frågan bör ges ytterligare uppmärksamhet med tanke på 
den centrala betydelsen i byggentreprenörverksamhet. 
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5.5.9 Små byggentreprenörer 

Vissa tidigare förslag till forskning utgörs av frågor redan vedertagna som 
viktiga och därmed föremål för flertalet studier. Genom att rikta 
undersökningar mot små byggentreprenörer tros resultat och slutsatser kunna 
bli något annorlunda. Det är ofta enkelt att fokusera på de större aktörerna, då 
dessa vanligtvis har egna, dokumenterade, metoder och riktlinjer för de 
aspekter studier koncentreras på. Genom att fokusera på företag som inte 
kommit motsvarande långt i liknande arbete kan mer explorativa angreppssätt 
användas, samtidigt som en mindre organisation arbetar utifrån andra 
förutsättningar, på gott och ont. 
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BILAGA A - intervju befintlig arbetsgång 

Angående intervjuperson 

1. Utbildning? 

2. År i branschen? 

3. Arbetsuppgifter? 

4. Tidigare jobb? 

Anbudsskedet 

1. Beskriv hur arbetet läggs upp under anbudsskedet 

− Hur bedöms vilka anbud som ska lämnas, vilka faktorer spelar 
in? 

− Hålls något gemensamt startmöte för anbudsarbetet? 

2. Vilka moment, mer precist, genomförs? 

− Mängdberäkning/kalkyl? 

− Erfarenhetsåterföring från tidigare projekt? 

− Tidig riskbedömning? 

− Tidplanering? 

− Inköpsarbete? 



Planering och styrning av byggprojekt 

ii 

− Avslutande genomgång? 

3. Vilka andra personer deltar, och i vilka moment? 

− Involveras produktionspersonal i anbudsskedet? 

4. Vilka resultat följer med till följande skeden? 

Produktionsförberedelse 

1. När, hur och varför startar produktionsförberedelserna? 

− När och på vilket sätt inleds arbetet med 
produktionsförberedelserna? 

− Vilken är den utlösande orsaken? 

2. Hur planeras produktionsförberedelserna? 

3. Vilka moment genomförs? 

− Möten? 

− Riskinventering? 

− Strukturplan? 

− Produktionstidplan? 

− Placeringsritning? 

− Produktionskalkyl och budget? 

− Inköps- och leveransplan? 

− Maskinplan? 

− Arbetsberedningar? 

4. Vilka dokument görs klara innan produktionsstart? 

5. Vilka andra personer deltar, och i vilka moment? 

6. Vilka resultat följer med till följande skeden? 

Produktion 
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1. När och hur inleds produktionen? 

− Vad behöver vara klart? 

2. Vilka moment är viktigast att planera under produktionsfasen, hur går 
detta till? 

− Möten? 

− Inköp? 

− Produktionsmässiga? 

3. Vilka moment utförs under produktionsfasen? 

− Fortlöpande tidplanering? 

− Avstämning? 

4. Vilka dokument från tidigare skeden används? 

5. Vilka andra personer deltar, och i vilka moment? 

6. Vilka resultat följer med till följande skede? 

Överlämnande och slutdokumentation 

1. Beskriv arbetet vid överlämnande. 

2. Vilka dokument måste vara klara? 

Övergripande frågor kring planering 

1. Hur tycker du att planeringen fungerar i företagets projekt? (sett till 
både övergripande planering och produktionsplanering) 

− Övergripande planering (planering av planeringen) 

− Produktionsplanering 

2. Vad beror det på? 

− under-/överbemanat 

− god/dålig byggnadsteknisk kompetens 
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− tydliga/oklara riktlinjer i företaget 

− avsaknad av/bra system för stöd i arbetet 
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BILAGA B – intervju föreslagen arbetsgång 

Listan nedan är en sammanställning utifrån Nordstrand (2000), Nordstrand och 
Revai (2002), SBUF-projektet planering av bygg- och anläggningsprojekt av 
Bergh & Persson (2003), MAP Skandinaviskas handböcker samt författarens 
erfarenheter från studien. Listan används för att jämföra byggentreprenörens 
uppfattning om en ”korrekt” arbetsgång med en teoretiskt vedertagen sådan. 
Listan syftar även till att lokalisera var MAP Applications används som direkt 
stöd, eller dess resultat förfinas. 

Anbudsskede 

Prioriteringsmöte 

− Byggnadskonstruktioner 

− Egna kommunen 

− Norrbotten 

o Behov av sysselsättning 

o Projektstorlek 

o Möjlighet att konkurrera 

− Kapacitet både Kalkyl och produktion 

− Lönsamhet i liknande projekt 



Planering och styrning av byggprojekt 

ii 

Anbudsstartmöte 

− Inläsning handlingar 

− Ansvarsfördelning 

− Inköpsstrategi 

− Riskinventering 

− Avstämningstillfällen 

Kalkyl 

− Vilken struktur? Byggdel? 

− Ta hjälp av produktionspersonal för produktionsordning och 
riskinventering (arbetsledare) 

− Mängdberäkning, nyttja beräkningsformulär för samlade sektioner 
(MAP) 

− Nyttja register för hämtning av resurser (MAP) 

− Koda nya poster enligt företagets kontoplan, materiallista etcetera 
(MAP) 

− Spara ned nya poster i register (MAP) 

− Se över resurssammanställningen för stora kostnadsposter (MAP) 

− Omkostnadskalkyl (MAP) 

− Justeringar för påslag, risk och vinst i kalkylsammanställningen (MAP) 

− Eventuell áprislista ur áprishanteraren (MAP) 

 Tidplanering 

− Skapa en anbudstidplan med kalkylens byggdelar som grund (MAP) 
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− Sätt beroenden (MAP) 

− Resurssätt (MAP) 

− Identifiera kritiska moment och tider 

Inköp 

− Skapa inköpspaket (MAP) 

− Identifiera aktuella leverantörer 

− Koppla inköpspaket till förfrågningsmallar och aktuella leverantörer 
(MAP) 

− Skicka förfrågan 

− Registrera inkomna anbud (MAP) 

− Utvärdera inkomna anbud (delvis MAP) 

− Uppdatera kalkylpriser (MAP) 

Slutgenomgång 

− Risker diskuteras, värderas och dokumenteras 

− Möjligheter diskuteras och dokumenteras 

− Pris i anbud 

− Förslag till projektorganisation 

− Anbudsskrivelse 

Överlämnande 

− Anbud lämnas 

− Kalkyl medföljer 

− Risk och möjligheter medföljer 
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− Tidplan medföljer 

− Föreslagen projektorganisation medföljer 

− Anbudsskrivelse medföljer 

 

Produktionsförberedelse: 

Nyinläsning 

− Inläsning av handlingar från anbudsskede 

− Upphandlingsprotokoll för särskilda förutsättningar iom upphandling 

− Förslag till ansvarsfördelning 

Startmöte 

− Genomgång av handlingar och tänkt tillvägagångssätt från anbudsskede 

− Fastställande av ansvarsfördelning och projektorganisation 

− Mötesintervall bestäms och dokumenteras 

− ÄTA-hantering bestäms och dokumenteras 

− Riskinventering gås igenom och kompletteras 

− Bestäms vad som skall vara klart innan produktionsstart 

− Tidplan för produktionsförberedelse som visar tider och 
ansvarsfördelning 

Besök byggarbetsplats 

− Särskilda förhållanden 

Produktionskalkyl 

− Produktionsanpassa kalkylen (MAP) 
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− Kostnadsjusteringar i kalkylsammanställning läggs som aktiviteter i 
kalkylavsnitt (MAP) 

− Kontrollera kalkylen mot kontoplan för budget (MAP) 

Produktionstidplan 

− Förfina aktivitetsstrukturen (MAP) 

− Lägg till eventuella nya aktiviteter (MAP) 

− Justera beroenden (MAP) 

− Justera resurstilldelningar (MAP) 

− Identifiera kritiska moment (MAP) 

− Resursplan yrkesarbetare och tjänstemän (MAP) 

Resursplanering 

− Maskinplan 

o Utgå från produktionstidplan (MAP) 

o Behövda maskiner 

o Start- och sluttid för användande av respektive maskin 

o Åskådliggör i tidplan (MAP) 

− Arbetsberedning 

o Identifiera kritiska moment (MAP) 

o Beskriv byggmetod 

o Precisera resursinsats i form av arbetare, maskiner och material 

o Precisera tid 

o Eventuella särskilda förutsättningar 
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− APD-plan 

o Transportvägar 

o Upplags- och arbetsytor 

o Kontor 

o Bodar 

o Förråd 

o Tillfällig energi, vatten och avloppsförsörjning 

o Stationära maskiner 

o Sidoentreprenörer 

o Skyddsåtgärder 

o Skyltning 

Myndighetstillstånd 

− Identifiera aktuella myndighetstillstånd 

− Ansök om myndighetstillstånd 

Startmöte inköp 

− Se över inkomna offerter från anbudsskede 

− Besluta om kompletterande förfrågningar 

− Identifiera brådskande inköp och genomför dessa 

Inköps- och leveransplan 

− Hämta information från UE för tidplanering 

− Koppla leveranser från inköpsplanen till montageaktiviteter i 
produktionstidplanen (MAP) 
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− Justera inköpsplan (MAP) 

o Inköpsberedning 

o Förfrågningsunderlag 

o Anbudstid 

o Anbudsinlämning 

o Förhandling 

o Beställning 

o Avrop 

o Leverans 

Riskinventering 

Arbetsmiljöplan 

Startmöte kund 

− Klargör omfattning 

− Klargör tider 

− Gäller såväl beställarorganisation som entreprenör 

Projektplan 

− Beställningsskrivelse/kontrakt 

− Fastställd projektorganisation 

− Fastställd ansvarsfördelning och befogenheter 

− Arbetsmiljöplan med riskanalys 

− Kvalitetsplan 

− Egenkontrollplan 
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− Framtagna planer sparas som originalplaner (MAP) 

 

Produktion 

Startmöte 

− Avstämning av produktionsförberedelsefasens startmöte 

− Avstämning av beslut, tider och ansvarsfördelning 

Etablering 

− Enligt framtagen APD-plan 

Arbetsplatsinformation 

− Gäller alla på arbetsplatsen 

− Genomgång av företagets allmänna arbetsmiljöregler 

− Genomgång av projektunik riskinventering 

− Genomgång av arbetsplatsdisposition 

Kalkyluppföljning  

− Kostnadsavvikelser (MAP) 

− Mängdregleringar (MAP) 

− Prisändringar (MAP) 

− Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbete (MAP) 

o Registrera ÄTA-arbete 

o Underrätta beställare via utskrift 

o Upprätta kalkyl för varje ny ÄTA 
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o Påslag för omkostnader, risk och vinst  

o Uppdatera status för respektive ÄTA 

− Prognosarbete (MAP) 

o Registrera fakturor och/eller följesedlar i ekonomisystem 

o Importera registrerade fakturor och/eller följesedlar till MAP 
kostnadsstyrning 

o Hämta data från uppföljd tidplan i MAP Tidsplanering 

o Justera eventuellt prognosen 

Tidplanering 

− Produktionstidplan nedbrytes i rullande planer (MAP) 

− Resurssätt den rullande planeringen (MAP) 

− Följ upp originalplan mot verklig aktivitetsstatus (MAP) 

o Stäm av utfört arbete per aktivitet 

o Bedöm återstående arbete per aktivitet 

o Justera aktiviteter enligt verkliga start och sluttider 

o Dokumentera aktiviteter som orsakar förseningar 

o Justera resterande aktiviteter så att tider hålls 

o Justera resursoptimeringen 

− Identifiera kritiska moment 

− Upprätta arbetsberedningar för identifierade kritiska moment 

Arbetsberedning 

− Identifiera kritiska moment (MAP) 
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− Beskriv byggmetod 

− Precisera resursinsats i form av arbetare, maskiner och material 

− Precisera tid 

− Eventuella särskilda förutsättningar 

Uppföljning 

Produktionsmöte 

Byggmöte 

Inköpsmöte 

− Uppföljning av inköpsplan 

− Ansvarsfördelning 

 

Överlämnande 

Startmöte 

− Se över krav på slutdokumentation 

− Ansvarsfördelning 

− Tidplanera slutkontroller och slutprovningar 

− Planera samordnad funktionsprovning 

− Bestäm tidsrymd för åtgärdande av anmärkningar från slutbesiktning 

− Eventuell separat tidplan 

Slutdokumentation 

− Relationshandlingar 
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− Drift- och skötselinstruktioner 

− Varugarantier 

− Fabrikantbroschyrer 

− Byggvarudeklaration 

− Säkerhetsdatablad 

− Miljödokument 

− Egenkontroller 

− Servicearbeten 

Slutbesiktning 

Slutmöte internt 

Slutmöte kund 

Slutmöte UE och konsult 

 


