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 Sammanfattning 
  

 I 

Sammanfattning 

I byggbranschen uppstår missar i form av kvalitet och säkerhet. Detta beror till stor del 

på brister i kommunikationen mellan de olika aktörerna på byggplatsen. Bristande 

materialhantering är en stor post som kostar mycket resurser. Ett sätt att sprida 

information till en grupp människor snarare än en enskild individ är via visuella 

hjälpmedel. Visuella hjälpmedel kan bidra med ett bättre kommunikationsflöde och 

därmed ett mer lönsamt och säkrare bygge. 

Denna studie syftar till att undersöka andvändningen av APD-planer med målet att öka 

användandet av dynamiska APD-planer för visuell produktionsstyrning. I den teori som 

presenteras finns två huvudområden, nämligen produktionsstyrning med visuella 

metoder samt dynamisk APD-plan. En fallstudie genomfördes med hjälp av intervjuer 

angående APD-planens roll i produktionen. Resultaten från intervjuerna och fallstudien 

analyserades och jämfördes med teorin varifrån slutsatser kunde dras rörande APD-

planens påverkan på ett företags förutsättningar för att nå sina visioner.  

Slutsatserna som gjordes mynnade ut i ett praktiskt förslag för studiens uppdragsgivare 

Skanska. Förslaget är en visuell styrningsmodell med olika arbetsplaner som 

styrdokument, där den dynamiska APD-planen är i centrum. Studien visar att en 

förbättrad produktionsstyrning med en dynamisk APD-plan kan förbättra ett företags 

visionsarbete.





 Abstract 
  

 III 

Abstract 

Quality and safety issues occur frequently in construction. This is largely due to the lack 

of communication between the various actors on the construction site. Also, the 

mismanagement of material on the construction site due to lack of communication can 

be costly for the contractor. Here, visual aids can contribute to a better communication 

and information flow and thus a more profitable and safer construction site. 

This study aims to investigate APD plans with the goal of increasing the use of dynamic 

APD plans for the use in visual production control systems. Two theoretical areas has 

been investigated, the use of visual methods for production control and dynamic APD 

plans. A case study was conducted using interviews regarding the role of APD plan's in 

on-site production. The results of the interviews and case studies were analyzed and 

compared with the theory from which conclusions could be drawn regarding the APD 

plan's impact on the studied company's prospects to achieve their vision. 

The conclusions resulted in a practical suggestion for Skanska, the study commissioning 

body. The proposal is a visual model for communication of on-site production plans 

using the dynamic APD plan in the center surrounded by different plans of work 

documents. The study shows that an improved production management with a dynamic 

APD plan can improve the work conditions on-site. 

 





 Innehållsförteckning 
  

 V 

Innehållsförteckning  

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

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

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

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

BEGREPPSFÖRKLARINGAR ....................................................................... XI 

1 INTRODUKTION ..................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund .......................................................................................... 1 
1.2 Syfte och mål ................................................................................... 2 
1.3 Forskningsfrågor .............................................................................. 3 
1.4 Avgränsning ..................................................................................... 3 
1.5 Målgrupp .......................................................................................... 4 
1.6 Disposition ....................................................................................... 5 

2 TEORI ....................................................................................................... 7 
2.1 Produktionsplanering ....................................................................... 7 

2.1.1 Produktionsplan ................................................................... 7 
2.1.2 Allmänt ................................................................................. 8 
2.1.3 Aktivitetsorienterad planering .............................................. 9 
2.1.4 Tidplaner .............................................................................. 9 
2.1.5 Byggskeden i produktionen................................................ 10 
2.1.6 Produktionsmetoder ........................................................... 11 
2.1.7 Organisation i produktionen ............................................... 11 

2.2 Produktionsstyrning ....................................................................... 12 
2.2.1 Bakgrund ............................................................................ 12 
2.2.2 Samordning och styrning ................................................... 13 
2.2.3 Visuell styrning .................................................................. 15 

2.3 Logistik .......................................................................................... 16 
2.3.1 Allmänt om logistik i byggbranschen ................................ 16 
2.3.2 Lossningskalender .............................................................. 17 

2.4 Säkerhet på byggarbetsplatsen ....................................................... 18 
2.5 Arbetsplatsdispositionsplan (APD-Plan) ....................................... 18 

2.5.1 Bakgrund ............................................................................ 18 
2.5.2 Situationsplan ..................................................................... 19 



 

VI 

2.5.3 Upprättandet av APD-planen.............................................. 19 
2.6 Dynamisk APD-plan ...................................................................... 23 

2.6.1 Definitionen av dynamisk ................................................... 23 
2.6.2 Definition av begreppet dynamisk APD-plan .................... 23 

3 METOD ................................................................................................... 25 
3.1 Litteraturstudie ............................................................................... 26 
3.2 Intervjuer ........................................................................................ 27 
3.3 Analysmetod ................................................................................... 29 
3.4 Arbetsfördelning ............................................................................. 30 
3.5 Metodreflektion .............................................................................. 30 

4 PRODUKTIONSSTYRNING MED APD-PLAN .................................. 32 
4.1 APD-planen som styrningsverktyg i den dagliga produktionen .... 32 

4.1.1 Produktionschefer/Platschefer ............................................ 32 
4.1.2 Övriga yrkesroller ............................................................... 34 

4.2 Noll arbetsplatsolyckor ................................................................... 35 
4.2.1 Arbetsplatsolyckor, Produktions-/Platschefer .................... 35 
4.2.2 Arbetsplatsolyckor, Övriga yrkesroller .............................. 37 

4.3 Noll Kvalitetsfel ............................................................................. 38 
4.3.1 Kvalitetsfel, Produktionschefer/Platschefer ....................... 38 
4.3.2 Kvalitetsfel, Övriga yrkesroller .......................................... 40 

4.4 Noll Förlustprojekt ......................................................................... 41 
4.4.1 Förlustprojekt, Produktionschefer/Platschefer ................... 41 
4.4.2 Förlustprojekt, Övriga yrkesroller ...................................... 44 

4.5 Noll Etiska övertramp .................................................................... 45 
4.5.1 Etiska övertramp, Produktionschefer/Platschefer............... 46 
4.5.2 Etiska övertramp, Övriga yrkesroller ................................. 46 

4.6 Noll Miljöincidenter ....................................................................... 46 
4.6.1 Miljöincidenter, Produktionschefer/Platschefer ................. 47 
4.6.2 Miljöincidenter, Övriga yrkesroller .................................... 47 

5 ANALYS ................................................................................................. 48 
5.1 Generellt om APD-planen .............................................................. 48 

5.1.1 Ansvar för APD-planen ...................................................... 48 
5.1.2 Upprättande av APD-plan .................................................. 50 
5.1.3 Uppföljning av APD-planen ............................................... 52 

5.2 Visuell styrning med grund i en dynamisk APD-plan ................... 54 

6 SLUTSATSER/DISKUSSION ................................................................ 59 
6.1 Praktisk tillämpning med grund i en Dynamisk APD-plan ............ 59 

6.1.1 Organisation ....................................................................... 61 
6.1.2 Produktionsstyrning ............................................................ 62 



 Innehållsförteckning 
  

 VII 

6.1.3 Tidplaner ............................................................................ 64 
6.1.4 Materialhantering ............................................................... 65 
6.1.5 Upprättande av en dynamisk APD-plan ............................. 67 

6.2 Sammanfattade slutsatser ............................................................... 68 
6.2.1 Syfte ................................................................................... 68 
6.2.2 Mål ..................................................................................... 68 
6.2.3 Forskningsfrågor ................................................................ 69 

6.3 Vidare forskning ............................................................................ 69 

7 REFERENSER ........................................................................................ 71 

8 BILAGOR ............................................................................................... 76 
8.1 Bilaga 1 – Tips vid upprättandet av en APD-plan ......................... 76 

 





 Förord 
  

 IX 

Förord 

Det här examensarbetet genomfördes under hösten 2015 och utfördes tillsammans med 

Skanska Hus Norr. Det är den avslutande delen på civilingenjörsutbildningen i väg- och 

vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet.  

Författarna har tillsammans med Skanska Hus Norr uppmärksammat behovet av utökad 

visuell styrning i produktionen. Framförallt vill författarna tacka Mats Eriksson, 

projektchef på Skanska Hus Norr, som speciellt var med vid framkomsten av idén. 

Författarna vill även rikta ett stort tack till Skanska Hus Norr som gett oss möjligheten 

till att utföra detta examensarbete. 

Därefter vill författarna tacka handledare Gustav Jansson och examinator Thomas 

Olofsson. Framförallt har Gustav bidragit med ett stort stöd i form av rådgivning och 

expertis kring examensarbetet.  

Sist skulle författarna vilja passa på att tacka alla de informatörer som ställt upp på att 

bli intervjuade. Alla ni har bidragit med väldigt mycket kunskap inom studiens område, 

men även om byggbranschen i stort. Tack vare er kunde en tydlig bild skapas över 

nuläget i branschen. 

Luleå, december 2015 

 

 

_____________________________    _____________________________ 

Fredrik Hultberg Per Mettävainio 





 Begreppsförklaringar 
  

 XI 

Begreppsförklaringar 

• APD-Plan Arbetsplatsdispositionsplan (även kallad placeringsritning) 

• BIM – Building Information Model. BIM innefattar all information från 

projektering, produktion och förvaltning. Informationen representeras och 

visualiseras med hjälp av objekt i 3D.  

• BIM-Modell – BIM-modellen är en virtuell prototyp, används till exempel för att 

visualisera ett byggprojekt innan det byggs. 

• Bas-P – Byggarbetsmiljösamordnare under projekteringsutförandet för ett 

byggprojekt 

• Bas-U – Byggarbetsmiljösamordnare under utförandet av ett byggprojekt 

• KMA Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

• Produktionschef – Skanskas benämning på en Platschef, den chef som har 

yttersta ansvaret för ett byggprojekts produktion sett ur kvalitets-, tid- och 

resultatsynpunkt. 

• UE – Underentreprenör 

• VDC: Virtual Design and Construction 

• YA - Yrkesarbetare 

• ÄTA: Ändrings- och tilläggsarbeten, även avgående arbeten. 
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1 INTRODUKTION 

Studiens inledande kapitel syftar till att förklara den bakgrund som är bakomliggande 

till examensarbetets uppkomst. Vidare vill författarna med detta kapitel ge en bild över 

vad som behandlas och utreds i studien.   

1.1 Bakgrund  

Enligt Boverket (2015) är de byggvolymer som vi skapar idag de högsta på över tjugo 

år, ändå räcker det inte till att tillgodose bostadsbehovet i Sveriges kommuner. Den 

kraftiga befolkningstillväxten medför ökat behov av bostäder. Fram till år 2020 behöver 

vi i Sverige bygga drygt 70 000 bostäder per år, enligt en behovsbedömning av Boverket 

(2015). Samtidigt får samhällsbyggandet i Sverige hård kritik för sina höga kostnader 

och de förseningar som ofta drabbar projekten. Rapporter från Statistiska Centralbyrån 

har år efter år visat på att byggkostnaderna ökar betydligt mer än ökningen av den 

sammanlagda prisnivån i Sverige (Klapuh och Svensson, 2014).  

 

Enligt Josephson & Saukkoriipi (2009) så är ca 30-35 % av produktionskostnaden på en 

byggarbetsplats slöseri. Slöseri definieras som en aktivitet som förbrukar resurser men 

som inte skapar något värde för kunden. Väntetid, bristande materialhantering, 

onödiga transporter, omarbeten, medarbetarnas outnyttjade kapacitet är typiska 

exemplen. Dessa slöserier kan direkt kopplas till byggstyrningen på byggarbetsplatsen 

(Josephson & Saukkoriipi, 2009). Kunskaper inom byggstyrning och dess 

styrningsverktyg är essentiellt för att uppfylla kraven på kvalitet, arbetsmiljö, tider och 

ekonomi (Révai, 2012).   

 

I byggbranschen uppstår missar i form av kvalitet och säkerhet. Detta beror till stor del 

på brister i kommunikationen mellan de olika aktörerna. Bristande materialhantering är 
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en stor post som kostar mycket resurser. Ett sätt att sprida information till en grupp 

människor snarare än en enskild individ är via visuella hjälpmedel. Visuella hjälpmedel 

kan bidra med ett bättre kommunikationsflöde och därmed ett mer lönsamt och säkrare 

bygge.  

 

Skanska har tagit på sig rollen som den ledande samhällsutvecklaren och vill vara det 

företag som driver utvecklingen framåt. Starka värderingar läggs i detta och för att kapa 

tid och kostnader krävs det att man ser problemen i ett helhetsperspektiv och inte bara 

ur det samhällsekonomiska. För att säkerhetsställa ett sådant helhetsperspektiv har 

Skanska ett ramverk som de kallar för sina nollvisoner. Nollvisionerna är uppdelade i 

fem discipliner som ska styra Skanskas arbete mot både ett hållbart byggande men även 

ett hållbart samhälle.  

 

Skanskas nollvisioner driver företaget mot sina mål och som entreprenör är 

produktionen deras huvudsakliga funktion. För en lyckad produktion krävs en bra 

produktionsstyrning där grunden är en god planering. En av de första åtgärderna i 

planeringen är att skapa en APD-plan (Révai, 2012). Syftet med APD-planen är att 

skapa bra förutsättningar för logistik och säkerhet. Däremot har det visat sig att APD-

planen allt som oftast är statisk och ej gällande. För att ta vara byggarbetsplatsens 

förändringar i form av aktiviteter och dimensioner krävs därför en dynamisk APD-plan 

(Tommelein, 1993).   

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka användandet av APD-planen och 

produktionsstyrningen styrs kring denna. Målet är att motivera entreprenörer till 

användandet av en visuell styrning kring en dynamisk APD-plan. Detta för att öka 

företagens möjlighet till att uppnå sina visioner.   
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1.3 Forskningsfrågor 

För att nå målet med en förbättrad produktionsplanering och arbetsflöde på 

byggarbetsplatserna har studien delats upp i två forskningsfrågor som ska besvaras.  

- Hur kan produktionsplaneringen och arbetsflödet styras genom ett arbetssätt som 

baseras på en dynamisk APD-plan?  

 

- Hur kan en dynamisk APD-plan med visuell styrning öka ett företags 

förutsättningar att uppnå sina visioner? 

1.4 Avgränsning 

Detta examensarbete kommer inte ta någon hänsyn till vilken entreprenadform som 

används då APD-planens upprättande alltid åligger entreprenörens ansvar. Vidare 

avgränsas examensarbetet att omfatta endast standardavtal utgivna av Byggandets 

Kontraktskommitté.  

 

Trots att Skanska är ett världsomfattande byggföretag avgränsar vi oss till att endast titta 

på situationen i Sverige. Eftersom att detta examensarbete utförs tillsammans med 

Skanska Hus Norr innebär det att studien främst kommer rikta sig mot Husbyggnad. 

Husbyggnation är en disciplin som enligt Skanska innefattar uppförandet av: 

- Kontor 

- Bostäder 

- Sjukhus och skolor 

 

I enlighet med Skanska och deras strävan att vara en ansvarstagare för morgondagens 

samhälle, kommer examensarbetets fokus vara att hjälpa Skanska att nå sina 

nollvisioner. 
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Enligt Civilis (2012) går dagens byggbransch mot en alltmer digitaliserad projektering 

och styrning, men denna studie kommer inte beröra ämnet särskilt. Från de personliga 

kommunikationer vi haft för denna studie så välkomnar alla den tredimensionella 

visualiseringen inom branschen. Dock är alla enade om att det än så länge är en 

komplex programvara som fortfarande är under utveckling. Även en tredimensionell 

APD-plan är beroende av samma parametrar som en tvådimensionell. Eftersom fokus 

med denna studie ligger i upprättandet av en dynamisk APD-plan och styrnigen kring 

den, anses det alltför komplicerat och tidskrävande att koppla in 3D-modellering inom 

ämnet. Denna implementering lämnas åt framtida studier.  

1.5 Målgrupp 

Detta examensarbete är utarbetat i samråd med Skanska för att studera APD-planens 

roll inom byggproduktionens styrning och planering. Skanska är ett av de ledande 

byggföretagen i världen som ständigt arbetar med utveckling för att uppnå kundvärde i 

hela processen. Utvecklingsarbetet utgår från Skanskas fem nollvisioner som innebär en 

strävan mot: 

- Noll Arbetsplatsolyckor 
- Noll Kvalitetsfel 
- Noll Förlustprojekt 
- Noll Etiska övertramp 
- Noll Miljöincidenter 

Detta examensarbete fokuserar på att undersöka hur ett utökat arbetssätt med APD-

planen skulle kunna medföra bättre kommunikation och visualisering med alla 

yrkesarbetare på byggarbetsplatsen. En arbetsplats där alla inblandade har vetskap och 

kunnande kring de dagliga arbetena på arbetsplatsen ökar inte bara säkerheten utan det 

skulle också öka känslan av delaktighet som i sin tur har direkt påverkan på moralen i 

arbetslaget. En mer strukturerad och planerad arbetsplats där man eliminerar spill i form 

av tid och fysisk aktivitet kommer bidra till mindre miljöpåverkan och även mindre risk 

för miljöincidenter. Som pricken över i:et bidrar all förbättring till ett ökat samarbete 

som i sin tur minskar riskerna för att det ska bli förlustprojekt. 
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Som byggbranschen ser ut idag består största delen av resurserna av olika leverantörer 

och underentreprenörer. Det är därmed viktigt att stödja dem i deras utveckling och 

involvera dem ännu mer i såväl projektering som produktionsplanering. Enligt Skanska 

Sveriges Allmänna ordnings- och skyddsregler anges hur en arbetsplats utformning ska 

uppföras för att skapa säkra förhållanden. I en punktlista förklaras det att APD-planen 

ska finnas anslagen på varje fast etablering. Den ska visa hur arbetsplatsen disponeras 

och försörjs och ska vid behov uppdateras då förändringar av arbetsplatsen sker. 

Examensarbetet riktar sig i första hand mot Skanska och dess byggproduktion och i 

andrahand till byggprocessens alla deltagare.  

1.6 Disposition 

Kapitel 1 – Introduktion 

Bakgrundsbeskrivning om ämnet med tillhörande forskningsfrågeställning som 

upprättats utifrån avgränsningar, syfte och mål samt vilken målgrupp examensarbetet 

riktar sig mot. 

 

Kapitel 2 – Teori 

Beskrivning av teorier och begrepp som examensarbetet behandlar.  

 

Kapitel 3 – Metod  

Beskriver kortfattat arbetsgången och vilka metoder som användes i undersökningen till 

examensarbetet. 

 

Kapitel 4 – Produktionsstyrning med APD-plan 

Empiri i form av redogörelse för den insamlade data som erhållits från intervjuer, möten 

och tilldelat material.  

 

Kapitel 5 – Analys 
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Analysen är en redogörelse av arbetets frågeställningar och den bakomliggande 

teoristudien kopplat till den empiri som samlats in. 

 

Kapitel 6 – Slutsatser/diskussion 

Presentation av de slutsatser som undersökningen kommit fram till. Reflektioner och 

resonerande kring det framtagna resultatet och dess trovärdighet. Presentation av 

framtida studier eller vidare forskning för att optimera arbetssättet ännu mer. 

Kapitel 7 – Referenser 

Sammanställning av de litterära källor, varifrån teorin hämtats, som presenteras i 

studien.
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2 TEORI 

I detta kapitel förklaras en del av de teorier och begrepp som ligger till grund för denna studie. 

Först beskrivs grunderna i produktionsplanering sedan beskrivs hur produktionsstyrning 

fungerar. Tillslut beskrivs begrepp kopplade till produktionsstyrningen genom APD-planen. 

2.1 Produktionsplanering 

I detta avsnitt redogörs grunderna för produktionsplanering och en kortfattad 

summering av de delar som utgör produktionsplanering ges. 

2.1.1 Produktionsplan 

Enligt Allmänna bestämmelser 2 §, kap. 2, i AB 04 samt ABT 06 fastställs att: 

Entreprenören ska sedan avtalet ingåtts upprätta kvalitetsplan och miljöplan för 

entreprenaden och därvid inarbeta kvalitets- och miljöåtgärder som beställaren 

föreskrivit i förfrågningsunderlaget, om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna. 

Innan arbetena påbörjas ska entreprenören överlämna dessa planer till beställaren för 

granskning och godkännande. Sådant godkännande inskränker inte entreprenörens 

kontraktsenliga ansvar för utförandet av entreprenaden. 

Entreprenören ska under entreprenadtiden utföra och dokumentera på åtaganden enligt 

avtalad kvalitetsplan och miljöplan. Beställaren har rätt att ta del av dokumentationen. 

Om entreprenören underlåter att utföra sitt åtagande enligt kvalitetsplan eller miljöplan 

har beställaren rätt att vidta rimliga åtgärder på entreprenörens bekostnad. 

I kommentarstexten till 2 §, kap. 2, i AB 04 samt ABT 06 förklaras att kvalitets- och 

miljöåtgärder utan hinder kan redovisas i en handling, exempelvis en projektplan, 
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istället för två handlingar. En sådan projektplan kan också avse andra åtgärder som 

entreprenören ålagts enligt kontraktshandlingarna. 

Det hela utmynnar ofta i en produktionsplan som innehåller ett antal dokument: 

• Produktionstidplan 

• Strukturplan 

• Detaljplan 

• Budget eller produktionskalkyl 

• Resursplan 

• APD-plan 

• Kvalitetsplan 

• Inköps- och leveransplan 

• Arbetsplatsmiljöplan 

• Miljöplan 

2.1.2 Allmänt 

Ett byggprojekt är ett komplext projekt med massvis av ingående aktiviteter och 

arbetsmoment. För att kunna styra en sådan verksamhet krävs först och främst 

byggtekniska kunskaper samt ingående kunskap om byggprojekt överlag. För att på 

bästa sätt vara förberedd inför en produktion krävs därför planering. Sedan 1960-talet 

används mestadels nätplanering inom byggbranschen och främst genom 

aktivitetsorienterad planeringsteknik (Révai, 2012).   
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2.1.3 Aktivitetsorienterad planering 

Nätplanering/aktivitetsorienterad planering definieras som arbetet med att formulera 

aktiviteter och bestämma deras inbördes tekniska kopplingar för att därigenom erhålla 

ett produktionsflöde (Andersson, 1997).  

Aktivitetsplaneringen startar ofta genom att upprätta en strukturplan för de ingående 

byggdelarna och dess aktiviteter. En strukturplan redovisar produktionsmetoden och i 

vilken ordning de ingående aktiviteterna ska utföras i förhållande till varandra (Révai, 

2012). En aktivitet definieras som ett arbete, handling eller åtgärd med ett visst syfte 

(Révai, 2012). Alla aktiviteter tillsätts därefter sina viktiga parametrar, så som 

aktivitetstider, beroenden, kostnader, resursbehov mm, och att dessa behandlas 

samtidigt (Andersson, 1997). Detta ligger sedan som grund till produktionstidplanen. 

2.1.4 Tidplaner 

De planer som visar produktionens genomförande under en viss period kallas i 

allmänhet för tidplaner, med exempelvis kompletterande text som talar om vilken 

byggdel eller skede respektive plan avser, exempelvis tidplan Hus 1, eller Tidplan 

Stomarbeten (Révai 2012). Tidplaner för ett projekt delas upp i detaljeringsnivå där 

Projekttidplan är den mest övergripande. Det gäller starttid, färdigställande, besiktning, 

deltider etc. (Persson, 2012). Näst efter den kommer Produktionstidplanen som ska 

innehålla alla aktiviteter som krävs för att slutföra projektet. Det är hit alla aktiviteter 

kopplas, därmed blir huvudtidplanen ofta väldigt lång och detaljerad. För att göra 

tidplanen mer övergripande använder man sig av skedesanpassade tidplaner som avser 

kortare perioder. Skedena är anpassade efter de olika byggskedena som förekommer 

under ett projekt. Se exempel, figur 1. 
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2.1.5 Byggskeden i produktionen 

Planeringen av aktiveter ska vara dokumenterad i form av olika produktionsplaner, 

exempelvis arbetsplaner, tidplaner och resursplaner. Beroende på storleken av projektet 

så varierar mängden information som ska ingå i alla planer. Vid större projekt kan det 

vara svårt att göra planerna tydliga och lättlästa. Därför kan man med fördel sortera 

produktionstidplanen per skede, vilket innebär att man håller ihop aktiviteterna inom 

respektive byggskede. Skedena delas ofta in i grund, stomme, stomkomplettering och 

inredning. Vid stomkompletteringsarbeten kan man dessutom sortera aktiviteterna i 

ytterskal (tak, väggar) och invändiga arbeten för sig (Révai, 2012). Det är dessa planer 

som ska fungera som styrinstrument för produktionen och det är därför viktigt att man 

kopplar underentreprenörernas aktiviteter till dessa planer.  

  

Figur 1. Tidplaner och arbetsplaner vid skedesorienterad planering för 
produktionen (Révai, 2012). 
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2.1.6 Produktionsmetoder 

Valet av byggmetod är styrande för allt kalkylarbete men även för produktionen (Révai, 

2012). Med ordet byggmetod syftar författarna på de tillvägagångssätt och 

arbetsmetoder som krävs för att skapa den efterfrågade produkten. För att välja 

produktionsmetod måste helheten vägas in, det är därför viktigt att så mycket kunskap 

och erfarenhet som möjligt kommer fram för att nå de bästa lösningarna och de bästa 

besluten. Platschefen har stort inflytande vid val av produktionsmetod (Lundh, 2012). 

För att ett beslut om produktionsmetod ska kunna tas krävs övervägande kring 

parametrar så som kostnad, tid, arbetsmiljö, förhållanden, krav etc. Mycket finns i 

förfrågningsunderlaget som beställaren av projektet upprättat men mycket måste också 

uppskattas och kalkyleras. Det är därför viktigt med erfarenhetsåterföring och att så stor 

del av produktionsteamet som möjligt kan medverka. Då produktionsteamet medverkar 

i planeringsarbetet fås bättre produktionsplaner och ett ökat engagemang under själva 

produktionen (Révai, 2012). 

2.1.7 Organisation i produktionen 

En viktig aspekt i planeringen innan produktionsskedet är att formera en väl fungerande 

organisation som ska styra produktionen. Organisationen ska även förses med tydligt 

avgränsade ansvarsområden och dessa personer bör komma in i organisationen en bit 

innan produktionen ska startas (Révai, 2012).   

Organisationen presenteras enklast i form av en organisationsplan (se Figur 2), där det i 

korthet redovisas hur ansvarsområden är fördelade (Révai, 2012). Utöver 

organisationsplanen bör man tydligt gå igenom de olika ansvarsområdena så alla 

medarbetare är medvetna om vad som väntas utföras av denne.  
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Figur 2. Exempel på organisationsplan (Révai, 2012). 

2.2 Produktionsstyrning 

Ett byggprojekt kan ses som en tillfällig fabrik bestående av processer med många olika 

aktörer. Fabriken ska innehålla transportvägar och transportanordningar, 

materialupplag, maskiner, förråd, verkstäder med flera arbetsplatser samt 

personalutrymmen (Révai, 2012). I detta avsnitt förklaras hur den traditionella 

produktionsstyrningen och dess verktyg fungerar. 

2.2.1 Bakgrund 

Begreppet produktionsstyrning/byggstyrning avser byggentreprenörens styrning av sin 

byggproduktion, det vill säga alla de byggobjekt som utförs på total-, general- och delad 

entreprenad eller, som ofta är fallet vid bostadsbyggande, i egen regi (Révai, 2012). 
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Produktionsstyrningen innebär en samordning för huvudentreprenören som innefattar 

att styra, följa upp samt förbättra produktionen. Stora delar av styrningen måste läggas 

till samordningen med underleverantörer och leverantörer. Skanska (2015) redovisar att 

75-80 % av en produktions kostnader består av inköpen till projektet. Å i sin tur består 

62 % av inköpen av kostnader för UE. Det förklarar vikten av att ha en bra samordning 

då det dessutom blir allt mer vanligt att anlita nischade underleverantörer för t.ex. 

stommontage, fönstermontage, isolering, gipsmellanväggar etc.  

2.2.2 Samordning och styrning 

De medverkande i projektet måste samordnas och arbeta med samma tidplan som 

styrmedel (Persson, 2012). 

För att få en uppfattning om vad som sker på byggarbetsplatsen och hur projektet 

fortskrider bör de olika arbetsplanerna regelbundet stämmas av. Vilket innebär att 

stämma av med det verkliga läget. Avstämningen kan exempelvis vara att se över 

huvudtidplanen och att stämma av de olika aktiviterer som är avslutade, pågående och 

nästkommande. 

För att få bästa styreffekt av planeringen ska rullande planer upprättas. Rullande planer 

avser den mest detaljerade planeringsnivån och upprättas för tre till fyra veckor framåt. 

Efter två veckor upprättas en avstämd och uppdaterad rullande tidplan med nya planer 

med en veckas överlapp. På så sätt rullar planeringen (Persson, 2012). 

Projektets arbetsgång underlättas genom att skapa rutiner för hur samordning, planering 

och styrning ska gå tillväga. Rutinerna innefattar möten som oftast är följande: 

Byggmöten  

Regelbundna möten med beställaren för att fatta beslut samt följa upp ekonomi, teknik, 

kvalitet, miljö, hinder och störningar etc. 
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Produktionsmöten  

Möten som ska ske veckovis, där man följer upp och säkerställer projektets framdrift. 

Mötena ska präglas av samordning vad gäller materialupplag, tekniska frågor, åtgärder 

etc. Produktionsledare från samtliga inblandade ska vara med och bära ansvar för sin 

yrkesgrupp. För att få bästa styreffekt av planeringen, upprättas de rullande planerna 

tillsammans med dem som producerar (Persson, 2012). Detsamma gäller med 

avstämningen av planerna, vilket sker på produktionsmötena. Mötena ska präglas av 

samordning vad gäller materialupplag, åtgärder, hinder, risker etc. 

Morgonmöten 

Morgonmöte om max 10 min där samtliga, YA och UE, medverkar. Mötet ska gärna 

använda sig av en White board med produktionstidplan, rullande tidplan och 

veckotidplan för att verktyget ska fungera (Skanska, 2015). 

Veckomöte Säkerhet 

Produktionschef (eller utsedd person) genomför veckomöten för samtliga på 

arbetsplatsen. Mötena omfattar arbetsmiljön/säkerheten och annan information på 

arbetsplatsen (Skanska, 2015). 

UE-möte 

Samordningsmöte med underleverantörer. 

Inköpsmöte 

Inköpsansvarige kallar till inköpsmöten för att samordna och säkerställa leveranser. 

Teknikmöte 

Projekteringsledare eller Projektchef (eller utsedd person) kallar vid behov till 

Teknikmöten är till för att hantera tekniska frågeställningar (Skanska, 2015). 
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2.2.3 Visuell styrning  

Det huvudsakliga syftet med visuell planering är att nå ut till en grupp människor och 

inte till en enskild individ (Greif, 1991). Inom byggbranschen innebär detta att använda 

den visuella styrningen som ett diskussions- och planeringsverktyg som innebär 

involvering bland alla medarbetare, där mål och planer synliggörs för att i tidigt skede 

upptäcka avvikelser (Almaleki & Hodroy, 2013). Däremot är det viktigt att den visuella 

informationen uppfyller ett behov (Greif, 1991). Med detta menas att den visuella 

styrningen ska uppmärksamma ett problem som uppstått eller kommer uppstå för 

projektet. Det har visat sig vara effektivt för byggbranschen att visualisera mål, 

synliggöra planeringen och engagera medarbetarna i både produktions- och 

projekteringskedet. Nilsbäcken & Nilsson (2013) förklarar att all fokusering på 

planering inför eller under ett projekt slutligen ska genomföras av yrkesarbetare. Därför 

blir den visuella styrningen ett viktigt verktyg för att kommunicera under byggtiden.  

Andersson & Enbom (2015) betonar dock vikten av att använda den visuella styrningen 

och dess verktyg för att skapa diskussion och delaktighet. I deras studie framkom det 

klagomål kring den visuella styrningen då det förekommit projekt som endast använt sig 

av metoden för att skapa en informationstavla med checklistor och inget mer. 

Nilsbäcken & Nilsson (2013) förklarar att visuell kommunikation ger deltagaren 

möjlighet till påverkan, ända ner på individnivå. Detta skapar en organisation som 

sparar tid för alla genom att all information blir synlig. 

Visuella verktyg 

Visuella verktyg är visualiseringstavla och visuella arbetsplatsdispositionsplaner (APD-

plan) (Andersson & Enbom, 2015). Den visuella tavlan kan innehålla allt från tidplaner, 

månadsplan, leveransplan som är specifikt för varje enskild dag, eller för en något 

längre period. Kommande leveranser, riskhanteringar, material och maskinbeställningar 

kan med även ingå (Almaleki & Hodroy, 2013).  
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2.3 Logistik  

I detta avsnitt avser författarna att endast beröra begreppet logistik och dess 
huvudsakliga innebörd för en byggarbetsplats. 

2.3.1 Allmänt om logistik i byggbranschen 
Logistik är läran om effektiva materialflöden. Ordet förknippas med anskaffning av 

material, transport av personal och materiel samt lagring och underhåll av materiel 

(Klapuh & Svensson, 2014). Ett samverkansproblem uppstår ofta mellan logistik och 

arbetsmiljö, därför bör det läggas mer tid för logistikplanering. 

  

Vanligt förekommande problem som uppstår på normala byggen är att logistikfrågan 

faller mellan olika ansvarsområden där ingen blir utsedd till logistikansvarig. Detta 

leder till att det inte är någon som äger frågan samt att leverantörer och personal inte har 

någon att vända sig till när de vill stämma av något angående logistiken (Boverket, 

2009). 

 

Utvecklingen av logistiken på byggarbetsplatser pågår ständigt och ofta kopplar man 

termen slöseri till logistiken. Josephson & Saukkoriipi (2009) definierar termen slöseri 

som en ”aktivitet som förbrukar resurser men som inte skapar något värde”. Aktiviteter 

är en betydande del av detta slöseri, vilket är knutet till internhanteringen av material 

(Lindgren & Ottosson, 2008). Josephson & Saukkoriipi (2009) visar i en studie att 

slöseriet är i storleksordningen 30-35% av projektets produktionskostnad. Exempelvis 

kan slöserier på en byggarbetsplats vara väntetid, bristande materialhantering, onödiga 

transporter, omarbeten, medarbetarnas outnyttjade kapacitet. Dessa slöserier kan direkt 

kopplas till byggstyrningen på byggarbetsplatsen (Josephson & Saukkoriipi, 2009). 

 

Eftersom byggprojekt består av väldigt många parametrar ligger det stort ansvar hos 

entreprenören att planera logistiken i tidigt skede. Då en väl fungerande logistik uppnås 
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stärks de inblandade aktörernas kompetens varvid byggprocessen blir mer tillförlitlig 

och stabil (Boverket, 2009).  

 

Josephson & Saukkoriipi (2009) anser att man bör förflytta fokus från 

montageögonblicken till materialförsörjningen för att styra upp produktionen och skapa 

mer ordning och reda i processerna. Detta eftersom kostnaderna för att få materialet till 

montagestället är större än den faktiska montagekostnaden. Ett sätt att sänka 

kostnaderna är att använda sig av just-in-time-leveranser.  

”Begreppet ”just in time” innebär att en leverans anländer på exakt utsatt tid 

enligt överenskommelse exempelvis till en byggarbetsplats. Konceptet kommer 

ifrån bilföretaget Toyota och syftar till att effektivisera materialflödet genom 

att eliminera eller minska slöseri som exempelvis uppträder vid en 

senareläggning eller tidigareläggning av en leverans till en arbetsplats.” 

 (Lindgren &  Ottosson, 2008).  

Dock måste logistikplaneringen integreras med övrig planering för att gynna hela 

processen (Gustafsson &  Schultz, 2010). 

 

2.3.2 Lossningskalender 

Lossningskalendern är ett internt verktyg som Skanska använder sig av för att planera in 

och få kontroll över leveranser till byggarbetsplatsen. I lossningskalendern visas 

samtliga bokningar av resurser och lossningar. Möjlighet finns att visa alla bokningar 

eller enbart resurs- eller lossningsbokningar. Kalendern kan visas per dag, arbetsvecka 

eller kalendervecka (Skanska, 2015). 
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2.4 Säkerhet på byggarbetsplatsen 

I detta avsnitt ger författarna en sammanställning över de olyckstyper som är vanligast 
förekommande på byggarbetsplatser. 

Enligt Arbetsmiljöverket (AV, 2009) är jord- och skogsbruksindustrin samt 

byggbranschen de branscherna med högst antal dödsolyckor. Andersson & Vikard 

(2012) har gjort en sammanställning av vilken typ av olyckor som är vanligast 

förekommande inom byggbranschen: 

• El, brand & explosioner  1% 

• Övrigt & oklart 2% 

• Kroppsrörelse utan fysisk belastning 4% 

• Förlorad kontroll av fordon 6% 

• Förlorad kontroll av maskin 7% 

• Förlorad kontroll av föremål 11% 

• Fall av person från höjd  11% 

• Fall av person, ej från höjd 11% 

• Ras, fall & bristning av material 13% 

• Kroppsrörelse med fysisk överbelastning 15% 

• Förlorad kontroll över handverktyg 19% 

2.5 Arbetsplatsdispositionsplan (APD-Plan) 

I detta avsnitt förklaras vad en APD-plan är och hur den upprättas. 

2.5.1 Bakgrund 

En APD-plan är ett planeringsverktyg och produktionsdokument som på en 

situationsplan visar hur arbetsplatsen disponeras. D.v.s. hur arbetsområdet utnyttjas och 

var kontor, bodar, förråd, materialupplag, maskiner etc. ska fördelas över området. Som 
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produktionsdokument förekommer oftast APD-planen som en tvådimensionell ritning. 

APD-planen är således ett verktyg för att förbättra logistiken samtidigt som det ger 

möjligheter till effektiv, störningsfri och säker produktion (Skanska, 2015). Detta 

innebär att den tillfälliga fabriken ska planeras noga och utföras med god standard, så 

att den blir en effektiv och säker arbetsplats med bra arbetsmiljö (Révai, 2012).  

 

Byggherren/beställaren eller en uppdragstagare som övertagit dennes ansvar har också 

ansvar för upprättandet av en arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen ska innehålla de regler 

som ska tillämpas på byggarbetsplatsen, en beskrivning över arbetsmiljöarbetet och 

åtgärder för att upprätthålla en säker och ren arbetsplats (Arbetsmiljöverket, 2015). För 

att säkerställa säkerheten vid arbetsplatsen är det lämpligt att upprätta APD-planen med 

utgångspunkt från arbetsmiljöplanen.  

  

2.5.2 Situationsplan 

Beroende på vilken entreprenadform som upphandlingen följer kan det också variera 

om det är byggherren eller entreprenören som upprättar situationsplanen. 

Situationsplanen är en handling som ligger som grund till det bygglov som ansöks i 

samband av en ny- eller ombyggnation. Situationsplanen upprättas på en 

nybyggnadskarta och är den handling som ska illustrera fastighetens mått, befintliga 

eller projekterade byggnader, vägar, gator och gatuhöjder. Den ska även ange detaljer 

som beskriver förhållanden runt omkring så som mark, kraftledningar, Va-system, 

angränsande byggnader med så beskrivande information som möjligt.  

2.5.3 Upprättandet av APD-planen 

Allmänna bestämmelser 11 §, kap. 3, i AB 04 samt ABT 06 fastställer att: 

Entreprenören får efter samråd med beställaren utan ersättning disponera 

arbetsområdet på det sätt som erfordras för entreprenadens utförande. 
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Byggherrens krav på hur entreprenaden ska genomföras finns angivet i avsnitten om 

allmänna hjälpmedel (AFH) och allmänna arbeten (AFJ) som finns preciserade i de 

administrativa föreskrifterna. Studera och kontrollera vad beställaren kräver/lovar 

beträffande (Persson, 2012) 

• Sidoentreprenör AFC.13 eller AFD.13 

• Bodar, kontor, verkstad etc. för sidoentreprenör AFC.211, AFH.241, AFC.251 

• Tillfälliga vägar och planer AFH.3 och AFH.31 

• Tillfällig inhägnad AFH.56 

• Ställningar AFH.61 

• Transport- och lyftanordningar AFH.7, AFH.71 

• Skyltställning och orienteringstavla AFH.91 

• Skyddsåtgärder AFJ.4 

• Uppvärmning och uttorkning AFJ.51 

• Krav på skydd av arbete och egendom AFH.5 

Utifrån de administrativa föreskrifterna och entreprenörens egen planering formas sedan 

APD-planen. Då varje projekt är unika går det inte att ge några detaljerade anvisningar 

om hur APD-planen ska göras (Révai, 2012). Däremot finns det generella riktlinjer för 

upprättandet. Upprättandet i sig innebär att planera enligt nedanstående punkter och 

tydligt markera och illustrera dessa riktlinjer i APD-planen. 

Miljö 

Planera hur källsortering och renhållning ska ske på byggarbetsplatsen, var ska 

containrar stå? Hur många behövs? Hur ska avfallet uppdelas?  

Hur ska avfallet transporteras från arbetsställena till uppsamlingsbehållarna? Detta tar 

enligt mätningar mycket tid (Persson, 2012).  
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Etablering 

Etableringen syftar på alla bodar, toaletter, parkeringsplatser, förråd, containrar etc. som 

behövs under projektet. Dessa objekt bör planeras noggrant för att minska gångavstånd, 

förenkla påkoppling av avlopp och vatten. 

Vanligen söks bygglov för kontor och bodar samband med projektet, om inte detta 

gjorts så måste det sökas ett separat bygglov. Samtidigt bör man kontakta Polisen och 

räddningstjänsten för att få tillstånd att använda allmän plats samt få rådgivning 

angående utrymningsvägar etc. (Révai, 2012). 

Viktigt också att det är bra skyltat på byggarbetsplatsen och markerat på APD-planen 

var platskontoret ligger. Detta för att folk lätt ska hitta vid eventuell olycka eller nya 

arbetare som ska anmäla sig till entreprenören. 

 

Materialupplag, förråd/verkstäder 

Materialhantering kostar tid, pengar och yta, därför bör man minska hanteringen så 

mycket det går. Försök att få materialen levererade så nära inbyggnadsställena som 

möjligt (Persson, 2012). De material som måste lagras p.g.a. stor mängd etc. bör 

planeras avseende läge och storlek (Révai, 2012). 

Viktigt dock att placera upplag, förråd och verktygsbodar inom kranradien och beläget 

vid transportvägar eller nära bygghiss. Verktygsbodar bör även placeras mellan 

ombytesbodarna och arbetsplatsen för att underlätta att verktygen bärs tillbaka och att 

bodarna låses om kvällarna. 

Transportvägar, lossning/avlastning 

Så långt som möjligt planeras arbetet så att endast de fordon som behöver vara inne på 

arbetsplatsen tillåts vara det. Den trafik som ska vara inne på arbetsplatsen ska styras 

genom effektiva och säkra logistiklösningar (Skanska, 2015). Transportvägarna är 
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kopplade till hela bygget och det måste säkerställas en säker och effektiv framkomlighet 

på byggarbetsplatsen. Det är därför viktigt att tydligt markera transportvägar och pilar 

som visar körriktningen.   

Genom att anvisa transportvägar under byggets olika skeden kan man öka säkerheten 

och framkomligheten. På så sätt minska väntetider, omlastningar och arbetsskador.  

2.5.3.1 Utrustning: Kranar, ställningar, bygghissar etc. 

Byggkranar markeras med en arbetsradie enligt sin kranarm. Det är även viktigt att ange 

krokhöjden på kranen, speciellt då fler än en kran används på byggarbetsplatsen, men 

även för andra intilliggande byggnader etc.  

Hissar och ställningar markeras ut i APD-planen och planeras efter behov, dock bör det 

beaktas att de kan vara till hjälp som materialtransport. 

2.5.3.2 Försörjning 

Upprätta en total el-planering för området. På så sätt undviks onödiga flyttningar av 

centraler, sönderkörda kablar, tillfälliga kabeldragningar som vållar oreda, irritation och 

olyckor (Persson, 2012). Kablar och övrig el-dragning markeras i APD-planen 

tillsammans med vatten- och avloppsanläggningar. 

Energiverket kontaktas för bestämning av eltaxor och godkännande, det kan även vara 

en fördel att ta hjälp från den egna maskinavdelningen (Révai, 2012). 

Försörjningen handlar om att planera in drift och ekonomi samtidigt som säkerheten bör 

gå först. Belysning är en förutsättning för säkert byggande men kan också vara bra 

kvällstid och helg som förebyggande åtgärd mot inbrott. 
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2.6 Dynamisk APD-plan 

Detta avsnitt ämnar förklara vad en dynamisk APD-plan är och vad den tjänar för syfte. 
Vidare ges en teoretisk bild över hur en visuell styrning fungerar i samråd med en 
dynamisk APD-plan. 

2.6.1 Definitionen av dynamisk 

Åskådning som betonar förändring och utveckling (SAOL, 2015). 

2.6.2 Definition av begreppet dynamisk APD-plan 

Tommelein (1993) beskriver en dynamisk APD-plan som skapandet av flera 

planlösningar för hela projektets byggtid som beror på en aktivitetsbaserad tidplan som i 

sig är kopplad till arbetsplatsens begränsade yta. Detta innebär att en dynamisk APD-

plan tar hänsyn till byggarbetsplatsens förändringar i form av aktiviteter och 

dimensioner.  

Andayesh & Sadeghpour (2014) förklarar skillnaden mellan en statisk, skedesanpassad 

och dynamisk APD-plan. De menar att den statiska APD-planen är den äldre typen av 

APD-plan som planeras med de förutsättningar som gäller för hela byggtiden. Med en 

skedesanpassad APD-plan menar Andayesh & Sadeghpour (2014) att projektet delas 

upp i förutbestämda skeden. Därefter bestäms APD-planens utformning utifrån den 

förändring som ett nytt skede innebär. Detta innebär att när ett objekts tilltänka 

användningstid har förbrukats kan ett nytt objekt ta dess plats (Andayesh & Sadeghpour 

2014).  

Dynamisk APD-plan som styr- och planeringsverktyg  

Studier har visat att en dynamisk APD-plan bidrar till en minskad kostnad av 

materialhantering och arbetsflöden mellan objekt, och till en ökad säkerhet och 

produktivitet i projekt (I.Tommelein et. Al. 1992 & F. Sadeghpour et. Al 2004). En 

dynamisk APD-plan har också potential att förbättra realtidskommunikationen och 
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samarbetet mellan yrkesarbetare och arbetsledning på byggarbetsplatser (Nguyen, 

2013). Boussabaine (1996) anser att dynamiska visuella hjälpmedel tillsammans med 

uppdaterade arbetsplaner underlättar visualisering, tolkning och identifierande av 

problem i produktionens fortskridande. Vidare hjälper det att kommunicera problem 

mellan inblandade i projekt genom användandet av visuell styrning och dynamisk 

planering. Detta stödjs av Révai (2012) som anser att en kontinuerlig uppdatering 

innebär en närhet till produktionen och dess frågeställningar som skapar förutsättningar 

för nya idéer. Det bidrar även till kvalitets- och säkerhetsförbättring som underlättar 

vidare detaljplanering.  

Josephsson & Saukkoriipi (2009) rekommenderar att standardisera och precisera 

processen genom att planera mer precist och följa upp kontinuerligt för att öka 

lönsamheten i ett byggprojekt. Vilket i sin tur knyter samman med Bansal & Kumar 

(2014) som förklarar att eftersom ett byggprojekt ter sig i så stor förändring hela tiden 

så är uppdaterandet av arbetsplaner en förutsättning för att få ett lönsamt projekt. 

Genom att förvalta och tillvarata byggarbetsplatsens förändringar kan man påverka 

projektets produktivitet, säkerhet och drift. 
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3 METOD 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för examensarbetet. Författarnas 

redogörelse innefattar val ämne, metod, omfattning och beskriver hur arbetet fördelats 

mellan varandra. 

Författarna upptäckte brister i byggstyrning b.la. i form av ineffektiv kommunikation på 

olika arbetsplatser och valde att titta djupare på vad orsaken till detta var. 

Litteraturstudiens fokus blev därför på byggstyrning och mer specifikt, visuell styrning. 

I sökandet efter litteratur kring visuell styrning upptäcktes den dynamiska APD-planen. 

Fortsatt utredning av ämnet, via litteraturstudier, ledde till ett fokus på den praktiska 

delen av byggstyrning och sedermera en avgränsning till byggstyrning kring en 

dynamisk APD-plan. Vidare har också byggstyrning kring den dynamiska APD-planen 

undersökts med avseende på ett företags visionsarbete.  

En fallstudie är den föredragna metoden då man vill besvara ”Hur?” och ”Varför?” 

frågor. Detta för att denna typ av frågor kräver att man undersöker samband över tid 

(Yin, 2003). Inriktningen mot att undersöka hur dynamisk APD-plan kan bidra till 

praktiskt stöd för en nollvision medför att en fallstudie valdes. 

Med fallstudie som vald metod sökte författarna ett lämpligt företag att studera. Valet 

föll på Skanska då de har arbetar mycket med medarbetarinvolvering och har tydliga 

visioner för företagets utveckling. Skanska arbetar mot fem nollvisioner som beskrivits i 

kapitel 1.5. Visionerna utgjorde målet för vad författarna ville åstadkomma med arbetet 

med styrning av en dynamisk APD-plan.  

När ämne och företag valts diskuterade författarna med handledaren på Skanska om vad 

lämpligt omfång på examensarbete kan vara. I detta skede bestämdes det att författarna 

skulle undersöka hur ett standardiserat arbetssätt kan upprättas kring arbetet med APD-

planen. Utöver detta undersöktes hur den dynamiska APD-planen kan användas som ett 



 

26 

centralt styrdokument som kopplar ihop flera handlingar, exempelvis tidplan, resursplan 

och leveransplan genom visuell styrning. Författarna har valt att skapa förutsättningar 

för upprättandet av den dynamiska APD-planen och hur arbetet med denna ska utföras. 

Examensarbetet är en normativ studie där det finns viss kunskap och förståelse för det 

valda forskningsområdet, och målet är att ge vägledning och föreslå åtgärder i form av 

förutsättningar (Björklund & Paulsson, 2012). Vidare är detta en kvalitativ studie där 

fokus har legat på att få en förståelse av nuläget i branschen och var brister i 

byggstyrningen finns.  

Under arbetets gång har olika metoder för datainsamling använts. De sätt som använts 

är: Litteraturstudie, intervjuer samt observationer.  

Till en början diskuterade författarna, i samråd med handledarna, att implementera en 

manual för hur ett projekt ska styras, på ett projekt. Detta alternativ förkastades då det 

skulle kräva att ett projekt var i projekteringsfasen och har en organisation som har 

möjlighet att jobba med en dynamisk APD-plan. Ytterligare en anledning var att det 

skulle vara väldigt tidskrävande med tanke på uppföljning efter implementeringen.  

Att examensarbetet är avgränsat till husbyggnad är pga. att detta arbete utförts åt 

Skanska Hus Norr. Dessutom innefattar ett husbyggnadsprojekt många olika discipliner 

och kräver god byggstyrning för att driva ett lyckat projekt. 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien började i ett tidigt skede med ett fokus på forskning kring APD-

planens uppförande och användande. Författarna fann dock brister i litteratur där en 

dynamisk APD-plan faktiskt använts. I och med detta valde författarna att 

lägga litteraturstudiens fokus på byggstyrning och i synnerhet visuell styrning. 

Litteraturstudien genomfördes parallellt med intervjuerna och under hela arbetets gång. 
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3.2 Intervjuer 

Alla intervjuer i studien var individuella och utfördes av en av författarna beroende på 

lokalisering av intervjuobjektet. Intervjuerna var semi-strukturerade och till varje 

intervju fanns färdigformulerade frågor utan svarsalternativ som låg till grund för 

dialogen med intervjuobjekten. Intervjuobjekten uppmanades under intervjuerna att 

diskutera kring frågorna och nya frågor dök upp under intervjuerna. Intervjuerna har 

framförallt utförts i Luleå och Göteborg. Intervjuerna har utförts på plats på 

valt intervjuobjekts kontor samt i form av telefonintervjuer. Intervjuerna spelades in och 

sammanfattades så att författarna skulle ha möjlighet att granska materialet i efterhand. 

Samtliga intervjuobjekt har anonymiserats. 

Respondenterna har valts med hänsyn till deras befogenheter och ansvar i deras 

yrkesroll samt deras förväntade kunskap om byggstyrning. Författarna har även valt att 

söka ett stort antal respondenter på olika företag med varierade yrkesroller för att se hur 

olika yrkesroller, i olika skeden, ser på byggstyrning. Genom att ha ett stort antal 

intervjuer får författarna en högre validitet på studien och kan se om exempelvis 

geografisk lokalisering har betydelse för svaren. Samtliga respondenter återfinns i tabell 

1. Primärt valdes produktionschefer för intervjuer då det är de som normalt upprättar en 

APD-plan. De har även det yttersta ansvaret för upprättandet av APD-planen, men även 

arbetsmiljön, säkerheten och ekonomin. De andra intervjuobjekten har valts ut baserat 

på deras specialkompetenser och även på rekommendation från tidigare intervjuade 

personer.  

Frågorna som ställdes under intervjuerna var av förklarande karaktär vilket innebär att 

respondenten får förklara varför personen svarar som den gör och diskussion sker 

utöver frågorna. Det gör att förståelsen för helheten ökar för författarna, något som inte 

hade varit möjligt att uppnå med enkäter. Frågorna berör APD-planens upprättande, 

användande samt utvecklingspotential för ett utökat användande av APD-planen. 
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För att använda sig av det som sagts i intervjuerna har en sammanställning av varje 

intervju gjorts omedelbart efter utförd intervju. Detta ökar reliabiliteten vilket innebär 

vilken tillförlitlighet man har, alltså i vilken utsträckning man får samma värde om 

undersökningen upprepas (Björklund, Paulsson, 2012).  

Tabell 1. Lista över respondenter 

Yrkesroll Företag Datum för 

intervju 

Intervjutyp 

1. Produktionschef Skanska 2015-07-01 Möte 

2. Produktionschef Skanska 2015-09-25 Möte 

3. Platschef Serneke 2015-09-28 Möte 

4. BIM-koordinator Skanska 2015-10-07 Telefon 

5. Projektledare Arbetsmiljö & 

Säkerhet 

Skanska 2015-10-07 Telefon 

6. Arbetsmiljöutvecklare Skanska 2015-10-08 Telefon 

7. Produktionschef Skanska 2015-10-07 Telefon 

8. Projekteringsledare Skanska 2015-10-09 Telefon 

9. Logistikansvarig Skanska 2015-10-09 Telefon 
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10. VDC-ansvarig Veidekke 2015-10-07 Telefon 

11. Produktionschef Skanska 2015-10-12 Telefon 

12. Entreprenadchef Svensk 

Bygglogistik 

2015-10-09 Möte 

13. Produktionschefer, 2 st Skanska 2015-10-15 Möte 

14. Säljare Cramo 2015-10-15 Möte 

15. Projektchef Skanska 2015-10-22 Möte 

16. Produktionschef Skanska 2015-10-22 Möte 

17. Bitr. Produktionschef Skanska 2015-10-29 Telefon 

18. Traktorförare Luleå Stålsmide 2015-10-30 Möte 

19. Distriktschef Skanska 2015-11-23 Telefon 

 

3.3 Analysmetod 

I analyskapitlet jämförs resultatet med den teoretiska referensramen. För att analysera 

resultaten gick författarna igenom sammanställningarna av intervjuerna tillsammans, 

och kom överens om vad som var viktigt för studien. Detta gjordes i omgångar då 

författarna arbetat, under största tiden, på olika orter. Sammanställningarna utgjorde 
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sedan grunden till resultatet. I analysen jämförs den bild av verkligheten som teorin gett 

författarna, med den bild intervjuobjekten gett. Egna reflektioner kring de två bilderna 

har också utförts.  

3.4 Arbetsfördelning 

På grund av att författarna befunnit sig på olika orter under projektets gång har det varit 

lättast att dela upp arbetet. Per Mettävainio har haft det huvudsakliga ansvaret för 

teoridelen eftersom han har större erfarenhet av branschen. Båda författarna har gjort 

litteraturstudie men skrivandet har överlåtits åt Per. Metoddelen stod Fredrik Hultberg 

för då han har ansvarat för strukturen på rapporten. Intervjuerna har fördelats jämnt 

mellan författarna. Per har endast intervjuat personer inom Skanska då han är anställd 

där. Fredrik har intervjuat både anställda på Skanska men även på andra företag (se 

Tabell 1). Analys och diskussionskapitlen har gjorts tillsammans såväl som 

introduktionskapitlet. 

3.5 Metodreflektion 
Litteraturstudien har fokuserat på svensk och amerikansk litteratur. Att endast titta på 

forskning från dessa två länder är såklart begränsande när det finns mycket kunskap att 

hämta även i andra länder. Litteraturstudien kunde även ha varit bredare och djupare för 

att säkerställa att de antaganden som gjorts är grundade i majoritetens teori.  

Intervjuerna var av typen semi-strukturerade vilket uppmanar till diskussion dock kunde 

frågorna som använts ha ändrats för att bättre ge svar på rapportens frågeställningar. 

Problemet låg i att författarna helt enkelt inte visste vad för typ av svar de sökte när 

studien började. Att intervjuerna spelades in är något som författarna tycker var helt 

nödvändigt då de arbetade på olika orter. Det är inte långsökt att tänka att 

informatörerna kan svara annorlunda på grund av att samtalet spelas in. Detta är dock 

inget författarna upplevt, utan tycker att konversationerna har flutit på naturligt. 

Intervjuerna har utförts på olika orter i hela Sverige, från Skåne till Norrbotten. Denna 
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spridning är något författarna hela tiden ansett är positivt för att ge bredd i det empiriska 

materialet. Genom en så vid spridning kan flera parametrar bekräftas eller förkastas. 

Hade studien gjorts om hade det varit intressant att få ett perspektiv på författarnas 

frågor från en respondent utomlands. Vidare har telefonintervjuer såväl som 

mötesintervjuer gjorts. Vid en telefonintervju är det svårare att få till en diskussion med 

respondenten och intervjun blir generellet lite kortare. Fördelen med ett möte är att 

tillfälle ges att prata med informatören innan intervjun börjar. Det gör att stämningen 

kan bli mer avslappnad och att informatören känner sig trygg i att lämna personliga 

åsikter. 

De personer som valts för intervjuerna har blandad nivå på erfarenhet. Valet att 

kontakta personer med olika befattningar är något författarna är nöjda med. Det gör att 

man kan se trender i hur människor i olika delar av organisationen anser att saker är 

eller hur de borde skötas.  
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4 PRODUKTIONSSTYRNING MED APD-

PLAN 

I detta kapitel presenteras empiri i form av en sammanställning utifrån de intervjuer 

som undersökt ämnet APD-plan och produktionsstyrning. Empirin grundar sig på 

erfarenhet och verklighet och avsikten är att ge en bild över hur byggproduktionen 

använder sig av APD-planen. Kapitlet är indelat utefter respondenternas olika 

yrkesbefattningar samt i de fem olika nollvisioner som Skanska vägleds av.  

4.1 APD-planen som styrningsverktyg i den 

dagliga produktionen 

En grundförutsättning för att skapa ett fungerande arbetssätt med en dynamisk APD-

plan är att APD-planen delas upp i skeden och uppdateras kontinuerligt. Studien har 

visat att visuellt styra en arbetsplats med en dynamisk APD-plan skapar en kultur med 

högre medarbetarengagemang. Detta ökade engagemang bidrar med att medarbetarna 

drar åt samma håll och på så sätt jobbar säkrare och mer effektivt. Materialhanteringen 

på en byggarbetsplats blir också tydligare illustrerad och gör att arbetarna kan undvika 

onödiga flyttar av material och på så sätt få ett effektivare bygge. 

4.1.1 Produktionschefer/Platschefer 

Morgonmöten är en typ av dynamisk APD-planering där produktionscheferna ser värdet 

i att synliggöra eventuella kollisioner, störningar under dagen, veckan eller månaden. 

Morgonmöten är en utmärkt plattform för visuell styrning med en dynamisk APD-plan. 

Den visuella styrningen åskådliggör dagens händelser på ett sätt som gör att fler 

medarbetare lättare kan ta till sig informationen. På morgonmöten ställs framförallt tre 

frågor: 
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• Vad gör vi idag? 

• Några leveranser? 

• Några hinder? 

Flera av produktionscheferna använder sig av visuell styrning, bland annat genom 

morgonmöten med YA och UE varje morgon. Informatör 2 (Produktionschef, personlig 

kommunikation, 25 september) använder sig av morgonmöten och som visuellt 

styrningsverktyg används en levande APD-plan som är tryckt på en Whiteboardtavla. 

Därutöver utnyttjas morgonmöten av en del av respondenterna, men inte alla. Några av 

de intervjuade förklarar att planeringen i den dagliga styrningen sker i form av möten 

med lagbasar eller arbetsledare då det behövs.  

Respondenterna menar att via morgonmöten skapas en möjlighet för produktionschefen 

att föra en dialog med alla inblandade. De medger dock att vissa pratar mer än andra, 

men att alla har frihet att uttrycka sig angående planeringen, produktionen etc. och detta 

tror informatören är viktigt. Informatör 17 (Produktionschef, personlig kommunikation, 

29 oktober 2015) fastslår att man ska använda sig av APD-planen under morgonmöten, 

men även i övriga samordningsmöten med UE, beställare eller projekterare.   

Vidare berättar produktionscheferna att det är tidsanpassningen som styr maximerandet 

av ytorna. Detta innebär att det är viktigt att arbetsplatsen planeras med hänsyn till alla 

objekts egentliga tid på bygget för att på så sätt få ut en högre användning av de 

tillgängliga ytorna.  

För att illustrera risker och för att öka detaljeringsgraden i planeringen använder några 

av informatörerna filterindelning i APD-planen. Indelningen gör det möjligt att detaljera 

APD-planen ytterligare, och då man ska visa den för en viss typ av yrkesgrupp kan man 

enkelt tända endast relevant information. 

Under intervjuerna nämns det också att i stora projekt namnges lossningsplatser och 

materialupplag. Dessa platser kopplas sedan till lossningskalendern och till byggkranar. 

På så sätt styrs leveranser, och till viss del logistiken, via lossningskalendern. 
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4.1.2 Övriga yrkesroller 

Informatör 4 (BIM-koordinator, personlig kommunikation, 7 oktober 2015) säger att på 

projektet där informatören jobbar nu använder man sig av morgonmöten med YA och 

UE där APD-planen är utskriven på ett A1-papper i 3D, pappret omges av ett glas som 

man kan måla på och på så vis få APD-planen ”levande”.  

Att koppla ihop fler handlingar, så som leveransplan, lossningskalender etc., tror 

respondenterna är bra för att förbättra styrningen kring APD-planen. Genom att fler 

handlingar kopplas samman kan materialflödet planeras och hanteras bättre och 

dessutom blir det lätt att visuellt presentera leveranser och förseningar för alla 

medarbetare.  

Flera av informatörerna anser att det är av yttersta vikt att skedesindela APD-planen och 

uppdatera denna under produktionens fortskridande, detta för att inte förlora tid i 

produktionen och för att kunna identifiera hinder i ett tidigt skede.  

I en undersökning som informatör 6 (Arbetsmiljöutvecklare, personlig kommunikation, 

8 oktober) deltog i kunde de utröna att om uppdateringen sker oftare bidrar det med stor 

nytta i form av ökad delaktighet och förståelse för projektets deltagare. Att använda 

visuella styrmedel gör att APD-planen uppdateras mer frekvent då det är ett måste för 

att kunna använda daglig visuell styrning. Andra respondenter slår fast att man 

eliminerar krockar i tidplanen och på arbetsplatsen genom att ha kontinuerliga 

samordningsmöten. Tack vare dagliga möten uppdateras APD-planen nästan 

automatiskt eftersom man diskuterar logistik och säkerhet via den och därmed måste 

den vara aktuell. 

Innan byggproduktionen startar är det viktigt med god planering. Planeringen ska ske på 

så sätt att projekten kan drivas och bli lönsamma och även bidra till 

samhällsutvecklingen i Sverige. Skanskas visioner, i form av de fem nollorna, är det 

medel företaget har för att förmedla deras ambitioner till sina arbetare och till sina 

kunder Skanska (2015).  
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Utifrån intervjuer med personer i branschen har studien resulterat i att främsta prioritet i 

ett projekt ligger vid en välplanerad logistik med stort fokus på att åverkan på tredje 

man blir minimal.  

”En säker arbetsplats samt bra logistik bidrar till de kvalitativa målen som är uppsatta 

för projektet” 

-  Informatör 1 Produktionschef, personlig kommunikation, 1 juli 2015 

4.2  Noll arbetsplatsolyckor 

För oss är det en rättighet för alla att få komma hem oskadda från jobbet. Därför 

arbetar vi ständigt för att driva våra arbetsplatser på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 

Arbetet kring säkerhet och arbetsmiljö är av högsta prioritet och vi är stolta över hur 

långt vi har kommit hittills. Men vi nöjer oss inte utan jobbar ständigt för att bli ännu 

bättre. (Skanska, 2015) 

Nyckelbegrepp:  

Under upprättandefasen: Metodvalet styr hela byggets utformning; Tänk på att 

använda fysiska barriärer för att reducera arbetsplatsolyckor 

Under uppföljningsfasen: Morgonmöten med alla medarbetare; Materialhanteringen 

blir lidande under projektets fortskridande; illustrera olika områden för olika 

yrkesgrupper genom att använda filterindelning på APD-planen; Håll rent på bygget 

för att minska arbetsplatsolyckor 

4.2.1 Arbetsplatsolyckor, Produktions-/Platschefer 

”På Skanska jobbar man säkert, eller inte alls” 

- Skanska (2015) 
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 Noll arbetsplatsolyckor är också av högsta prioritet bland informatörerna. Detta gäller 

både olyckor för arbetarna, besökare samt förbipasserande. Informatör 7 

(Produktionschef, personlig kommunikation, 7 oktober 2015) anser att metodvalet för 

produktionen är det viktigaste att planera. Han menar att man ska planera och upprätta 

metodvalet utefter Arbetsmiljöplanen. Då styrs produktionen direkt av arbetsmiljön och 

på så vis får man ett metodval som är i enlighet med de säkerhetsföreskrifter som krävs 

för att ingen ska skadas eller inget riskfyllt ska ske. APD-planen upprättas sedan utifrån 

de förutsättningarna.  

Ett exempel på en säkerhetshöjande åtgärd som informatör 3 (Platschef, personlig 

kommunikation, 28 september 2015) använder är att personen har förbjudit användandet 

av hörselkåpor utomhus. Detta är för att göra arbetarna mer vaksamma på vad som 

händer i deras omgivning och på så sätt förhindra påbud och olyckor. Alla respondenter 

är enade om att återsamlingsplatser och förstahjälpen tydligt ska visas på APD-planen, 

framförallt blir det viktigt för den nya personen på byggarbetsplatsen. APD-planens 

mest frekventa arbetsområde är vid säkerhetsintroduktion till de nyanlända YA eller 

UE. Där kan de fort bilda en uppfattning om utformningen av produktionen. Informatör 

2 (produktionschef, personlig kommunikation, 25 september 2015) menar att det inom 

vissa projekt sker utbyten av arbetare och nya UEs som tillkommer väldigt ofta, då är 

det extra viktigt med en tydlig APD-plan som är aktuell för att kunna kommunicera 

risker på bygget till arbetarna. 

Informatör 13 (produktionschef, personlig kommunikation, 15 oktober 2015) menar att 

lastbilar inte ska behöva backa inne på arbetsplatsen. Detta innebär risker för 

förbipasserande då det är svårt som förare att ha koll på allt i sin omgivning. För att 

ytterligare försäkra sig om att olyckor inte sker i samband med fordon i rörelse 

använder sig alla produktionschefer av fysiska barriärer. I enstaka projekt har det 

dessutom upprättats övergångsställen på byggarbetsplatsen för att öka säkerheten. 
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4.2.2Arbetsplatsolyckor, Övriga yrkesroller 

Informatör 5 (Projektledare, personlig kommunikation, 7 oktober 2015) är också en 

förespråkare av fysiska barriärer och är även emot vändplatser inne på arbetsområdet. 

Istället ska det förespråkas att använda rondeller eller genomfartsleder. Detta stödjs 

även av informatör 6 (Arbetsmiljöutvecklare, personlig kommunikation, 8 oktober 

2015) som är av samma uppfattning och hävdar att fordon och trafik är ett av de absolut 

mest riskfyllda momenten på en byggarbetsplats. Respondenten vill även förtydliga att 

detta är sammankopplat till materialhanteringen och transporter, men även inlyftandet 

av material. Därför föreslås det att hålla workshops innan större arbetsmoment av 

prefabricerade installationer för att planera utförandet och minimera antalet lyft. 

Generellt på arbetsplatsen så ska lyften minimeras! Flera av informatörerna förtydligar 

att det är viktigast att planera logistiken, där säkerheten går först, där är det alltid besvär 

med framkomligheten på byggarbetsplatsen. Transportvägar och avlastningsytor samt 

inlyftning av material till huskroppar är de avsevärt största bekymren under ett projekt. 

Informatör 18 (Traktorförare, personlig kommunikation, 30 oktober 2015) förklarar att 

materialupplag på Skanskas arbetsplatser tenderar att öka med tiden. Materialupplagen 

begränsar framkomligheten och försvårar avlossningar samtidigt som upplagen ger 

upphov till sämre sikt på byggarbetsplatsen. Då är det viktigt att traktorföraren kan hålla 

sig lugn och köra försiktigt, även om det råder lång kö på att få hjälp av traktorföraren. 

Detta påstående att materialhanteringen kan skapa logistiska bekymmer på byggen är 

alla ense om. 

Informatör 4 (BIM-koordinator, personlig kommunikation, 7 oktober 2015) tror att man 

i framtiden kommer jobba mer med APD-planen i 3D. Där APD-planen är uppbyggd av 

olika filter som går att släcka och tända. Då skulle ett filter exempelvis kunna vara 

säkerhet där olika risker illustreras i färger i enlighet med riskhanteringen för att 

tydliggöra farliga passager etc. Genom att jobba med filter i APD-planen, då blir det 

inte för plottrigt men ändå kan man visualisera de riskområden är av behov att belysas. 
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4.3 Noll Kvalitetsfel 

Skanska Sverige utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att 

bo, arbeta och resa i. Som samhällsbyggare tar vi ett stort ansvar för kvaliteten i våra 

leveranser. Vi vill alltid möta kunders och samhällets behov av väl fungerande och 

hållbara produkter. Det är grunden i vår vision ”Noll kvalitetsfel”. (Skanska, 2015) 

Nyckelbegrepp:  

Under upprättandefasen: Se till att en person har ansvar för logistiken på bygget; 

Planera för fler JIT-leveranser; Använd samlastning för att reducera lagerhållning på 

bygget 

Under uppföljningsfasen: Använd informationstavlor vid infart/utfart för förbättrad 

kommunikation; Arbeta mer med kommunikation till UE och deras leveranser 

4.3.1 Kvalitetsfel, Produktionschefer/Platschefer 

Visuell styrning 

Produktionscheferna föreslår att APD-planen bör sättas upp vid infarten till bygget och 

vid andra nyckelpositioner för att göra samtliga medvetna om var transportvägarna är 

och var lossningsplatser och materialupplag är belägna. Informatör 11 (Produktionschef, 

personlig kommunikation, 12 oktober 2015) har länge tänkt testa detta på sina projekt, 

men inte drivit igenom det fullt ut. Sammantaget påpekar alla produktionschefer att det 

viktiga är att tydligt visa transportvägar, materialintag och materialförvaring. Dock 

anser några informatörer att det är en risk med att använda APD-planen som 

informationstavla då den lätt kan uppfattas som plottrig och svårläst, och därmed inte 

bidra med något värde.  
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Produktionsstyrning 

Styrningen av produktionen handlar till stor del om att arbetsleda och styra 

yrkesarbetare och underleverantörer. Både informatör 7 (Produktionschef, personlig 

kommunikation, 7 oktober 2015) och 11 (Produktionschef, personlig kommunikation, 

12 oktober 2015) anser att man bör utveckla kommunikationen med UE och påvisa 

nyttan med att kommunicera via APD-planen. Informatör 11 anser också att det är 

viktigt med ett schema för leveranser och att man följer det schemat. Det kan bli 

problem om till exempel leverans 5 kommer före leverans 3. Dock menar informatör 7 

(Produktionschef, personlig kommunikation, 7 oktober 2015) att man inte får låsa sig 

alldeles för mycket till leveransplaner. Utan ibland måste man hantera situationen på 

plats. Ibland kan inte förarna språket, då kan det vara bra att kunna lasta av tidigare. 

Alltså innebär detta att det finns behov av att utöka kommunikationen men att vissa 

situationer måste hanteras då de uppkommer.  

Informatör 1 (Produktionschef, personlig kommunikation, 1 juli 2015) säger att han 

aldrig tagit varken mer eller mindre hänsyn till logistik eller arbetsmiljö i 

planeringsarbetet. Båda punkterna är lika viktiga och bidrar båda två till kvalitativa mål 

som bygget strävar mot. Detta synsätt är något samtliga produktionschefer anser. 

Materialhantering 

Informatör 7 (produktionschef, personlig kommunikation, 7 oktober 2015) förklarar att 

UE material är ett väldigt stort problemområde vid husbyggnationer. De blir till stora 

problem då dem tar mycket plats och är i vägen samtidigt som dem kan gå sönder eller 

skapar risk för olyckor. Det är flera som upplever samma problem men informatörerna 

13 (Produktionschef x 2, personlig kontakt, 15 oktober) förespråkar samlastning, vilket 

innebär att ett företag tar emot och lagerhåller leveranser från flera leverantörer. Sedan 

då byggarbetsplatsen behöver materialet så skickas det dit, på så vis minskar 

kvalitetsskador och behov av mellanlagring.  
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4.3.2 Kvalitetsfel, Övriga yrkesroller 

Visuell styrning 

Informatör 4 (BIM-koordinator, personlig kommunikation, 7 oktober 2015) anser att 

transportvägar, avlastningsytor och inlyftning av material är de största bekymren under 

ett byggprojekt. Förslagsvis menar respondenten att detta borde planeras ännu mer och 

illustreras än mer för att öka uppfattningen för arbetsplatsen. 

Produktionsstyrning 

För att få en arbetsplats där man kan tillmötesgå alla yrkesgruppers krav och önskemål 

krävs det att det arbetas mer med delaktighet i projekten. Det är det viktigaste för att 

skapa förståelse och för att hitta fungerande kompromisser. En del i detta arbete är en 

tydligare rollfördelning och att det finns en logistikansvarig anser informatör 6 

(Arbetsmiljöutvecklare, personlig kommunikation, 8 oktober 2015). En logistikansvarig 

är något även informatör 12 (Entreprenadchef, personlig kommunikation, 9 oktober 

2015) förespråkar. 

Att jobba mer med Just-in-time-leveranser innebär mindre materialupplag och minskade 

risker för såväl kvalité och säkerhet. Detta är något som informatör 12 

(Entreprenadchef, personlig kommunikation, 9 oktober 2015) och dennes företag jobbar 

mycket med. Just-in-time leveranser överlag ställer sig respondenterna positivt till. 

Materialhantering 

Om antalet lyft minskas och materialhanteringen blir mer Just-in-time förebygger man 

potentiella skador som är vanliga då material transporteras på arbetsplatsen säger 

informatör 5 (projektledare, personlig kommunikation, 7 oktober 2015). Informatör 12 

(entreprenadchef, personlig kommunikation, 9 oktober 2015) berättar att de jobbar med 

att optimera lossning av leveranser och att de då tar fram förpackningsanvisningar till 

leverantörer just för att minimera skador och andra problem vid lossning. 
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4.4 Noll Förlustprojekt 

Förlustprojekt har en negativ påverkan på våra kundrelationer vilket påverkar hela vårt 

företag. Vi lägger därför stor vikt på riskhantering. (Skanska, 2015) 

Nyckelbegrepp:  

Under upprättandefasen: Planera bygget i skeden; Metodvalet styr ekonomin för 

projektet; Fundera igenom all typ av materialhantering; Se till att en person har ansvar 

för logistiken på bygget; Se till att öka kommunikation med UE tidigt, och ta hjälp av 

traktorförare när en logistiklösning skapas 

Under uppföljningsfasen: Använd lossningskalender för att skapa bättre förutsättningar 

för leveranser; Använd samlastning för att minska lagerhållning på bygget; planera 

avfallshanteringen ytterligare;  

4.4.1 Förlustprojekt, Produktionschefer/Platschefer 

Produktionsplanering 

Flertalet av informatörerna nämner att planeringen för projekt alltid ska skedesanpassas. 

Det ger en tydligare bild över projektets framfart och planeringen blir mer 

förebyggande. Det råder även enighet kring att de projekt som fungerat bäst är de 

projekt som de fått vara med och planera tidigt i processen.  

Av de produktionschefer som intervjuats har alla medgett att de själva sköter 

upprättandet av APD-planen. Däremot skiljs dem åt i vilken utsträckning dem 

uppdaterar planerna.   

Alla informatörer har deklarerat att stora arbetsplatsområden skapar en bekvämlighet 

som leder till att materialupplag och hantering av material inte planeras i någon större 

mån. Istället föreslår dem att man bör planera som om att man har en liten yta, för att på 
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så vis minska hanteringen av materialen. Detta genomförs bl.a. genom att planera för 

just-in-time-leveranser. Enligt informatör 14 (säljare, personlig kommunikation, 15 

oktober 2015) kan man planera och använda sig av en metod som kallas samlastning. 

Detta är en tjänst där man mellanlagrar material hos ett ombud. Entreprenören kan då 

beställa från detta lager, exakt de varor de vill ha istället för att få t ex en leverans med 

alla glaspartier på en gång.  

Informatör 7 (Produktionschef, personlig kommunikation, 7 oktober) anser att det 

viktigaste vid planeringen och upprättandet av en APD-plan är att komma fram till 

vilken arbetsmetod som ska användas. D.v.s. hur vi ska bygga, med vilka material, 

prefabricerat eller platsbyggt? Genom att ange metodval så får man automatiskt med sig 

arbetsmiljön. För att sedan skapa APD-planen anser respondenten att man ska utgå från 

arbetsmiljöplanen och låta den styra och samspela med APD-planen.  

Produktionscheferna bland de intervjuade personerna upprättar oftast den första APD-

planen själv, sedan tar de stöd från olika håll. Exempel på personer som 

produktionscheferna tar hjälp av: 

- Arbetsledare 

- Lagbas 

- Kalkylator 

- KMA (Kvalitets-, Miljö och Arbetsmiljösamordnare) 

- Projektingenjör, Inköpare 

- Maskinuthyrare 

Informatör 18 (Traktorförare, personlig kommunikation, 30 oktober 2015) tycker att 

produktionschefer borde planera logistiken genom att tidigt ta hjälp från traktorföraren. 

Respondenten förklarar att det ändå alltid är denne i slutändan som planerar och 

distribuerar flödena på arbetsområdet. Att just traktorföraren skall vara med i 

planeringen av logistiken har de andra respondenterna inte nämnt, men de är av 

uppfattningen att arbetsplatsens utformning skall tas upp i ett tidigt skede med 

involvering av både UE och YA. 
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Planeringen av materialcontainrar är viktig för logistiken och grundas i APD-planen, 

men det är även viktigt att dess placering förebygger inbrott (Informatör 3, Platschef, 

personlig kommunikation, 28 september 2015). Informatörerna medger att det inte finns 

någon tydlig information kring upprättandet av APD-planen. De tycker att det saknas en 

checklista för färska produktionschefer som kan ge hjälp vid upprättandet av APD-

planer. 

Företaget Bygglogistik har istället ett speciellt program som planerar leveranser och 

resurser som krävs vid lossning. APD-planen är sedan kopplad till programmet så att 

det tydliggörs var det ska lastas eller lossas (Informatör 12, entreprenadchef, personlig 

kommunikation, 9 oktober 2015). 

Platsorganisation 

Informatörerna 13 (Produktionschef x 2, personlig kontakt, 15 oktober) tror inte på att 

det är applicerbart med ett logistiskt tänk som företaget Bygglogistik. 

Produktionscheferna i intervju 13 tror att det krävs projekt uppemot 500 miljoner för att 

de ska vara värt att ha en logistikansvarig. 

Materialhantering 

Informatör 1 (produktionschef, personlig kommunikation, 1 juli 2015) menar att då 

projekt går mot sitt slut finns det alltid överblivet material som antingen är felmängdat, 

beställt för att beställaren ska kunna byta ut vid skador etc., beställt extra enl. kontrakt 

osv. Dessa materialupplag är ofta utspridda, oordnade och ingen har riktigt koll på vad 

dem har för syfte. Detta tar plats och tid i och med att materialet oftast flyttas in och ut 

ur tält och på så vis skadas och måste ersättas. Informatör 1 berättar att ett annat 

problem med materialupplagen är att endast traktorföraren vet var de olika materialen 

finns i upplag.  

Skanskas ”lossningskalender” är en kalender med bokningsbara tider som 

leverantörerna har åtkomst till via en webbsida. Att använda sig av Skanskas 
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lossningskalender och få en välplanerad materialhantering innebär att man eliminerar 

onödiga körtimmar för traktorföraren. Med lossningskalendern blir det även lättare att 

kommunicera med traktorföraren (Informatör 15, Projektchef, personlig 

kommunikation, 22 oktober 2015). Lossningskalendern tillsammans med APD-planen 

och skyltning skapar förutsättningar för traktorförare, såväl som leverantörer, att veta 

var och när materialet ska lossas, och vart det ska transporteras. Detta gör att 

arbetsplatsen blir säkrare och kvalitetsarbetet lättare.  

4.4.2 Förlustprojekt, Övriga yrkesroller 

Platsorganisation 

Enligt informatör 6 (Arbetsmiljöutvecklare, personlig kommunikation, 8 oktober 2015) 

är det viktigt med en organisation där ansvarsfördelningen är tydlig. Det är ett område 

som denne anser vara en av de viktigaste bitarna i planeringen av ett projekt. 

Respondenten menar också att det är bra att fördela ansvaret på fler personer, men 

viktigast är att det är tydligt vem som ansvarar för vad. Arbetsmiljöutvecklaren kan 

utifrån erfarenhet se sambandet mellan lyckade resultat i projekt och 

platsorganisationens ansvarsfördelning. Enligt Skanska (2015) ser en typisk 

organisation ut som i Figur 2 i kapitel 2.2. 

Respondenterna menar att det är bra att ha någon på samma hierarkiska nivå som 

arbetsledarna, som är logistikansvarig. Detta för att logistiken är en såpass viktig del att 

förbättra ur kvalitets-, säkerhets- och ekonomisynpunkt. Informatör 14 (Säljare, 

personlig kommunikation, 15 oktober) säger att många byggföretag använder sig av en 

logistikansvarig. Denne är oftast en arbetsledare och det upplevs som väldigt positivt för 

byggarbetsplatsens planering och disponering. 

Majoriteten av respondenterna nämner UE som ett av de stora utvecklingsområdena. 

Det borde riktas större fokus på att förankra en god kommunikation i ett tidigt skede 

med UE. Man bör då även förmedla hur man avser att styra bygget. Därigenom kan 
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indata fås och en gemensam plan för produktionen kan skapas innan och inte under 

produktionstiden. 

Materialhantering 

Enligt informatör 5 (Projektledare, personlig kommunikation, 7 oktober 2015) ska 

exempelvis materialupplag alltid vara namngivna i APD-planen. Projektledaren menar 

att material aldrig ska behöva läggas fel då det kostar pengar, material och minskar 

säkerheten.  

Informatör 18 (Traktorförare, personlig kommunikation, 30 oktober 2015) har märkt en 

tydlig förbättring av källsorteringen då han placerat containrarna nära projektets 

huskropp. Detta går oftast inte förrän vid stomkompletteringen men det är samtidigt då 

det är som mest avfall. Enligt traktorföraren så besparar han 2-3 körtimmar per dag i 

och med att det möjliggör att yrkesarbetarna på egen hand kan kasta skräpet. Informatör 

3 (Platschef, personlig kommunikation, 28 september) stödjer detta och anser att det 

optimala är om yrkesarbetarna slänger skräp i ena änden av containern och i den andra 

änden kan lastbilarna komma och tömma containern. 

4.5  Noll Etiska övertramp 

När det kommer till etik vill vi vara ledande inom branschen år 2015. Och vår vision är 

mycket tydlig – vi ska ha noll etiska övertramp. Det innebär att vi inte tolererar några 

som helst former av korruption, diskriminering, trakasserier, bestickning, mutor eller 

illojala konkurrensbegränsande åtgärder. (Skanska, 2015) 

Nyckelbegrepp:  

Under uppföljningsfasen: Böter från entreprenör till underentreprenör kan skapa 

ogynnsamma förhållanden  
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4.5.1 Etiska övertramp, Produktionschefer/Platschefer 

Inga informatör i rollen som produktionschef har haft något att tillägga rörande noll 

etiska övertramp. 

4.5.2 Etiska övertramp, Övriga yrkesroller 

Enligt Informatör 18 (Traktorförare, personlig kommunikation, 30 oktober 2015) 

infördes det, på ett projekt han arbetat på, böter mot det företag som sorterade fel avfall 

i fel container. Vidare förklarade informatören att ett av de utländska företagen tog 

pengar direkt från de anställdas löner om företaget fick en böter. En tydlig förbättring 

just från deras sida kunde synas. 

Informatör 19 (Distriktschef, personlig kommunikation, 23 november 2015) anser att 

det finns en etisk problematik kring överblivet material på varje byggarbetsplats. 

Skanska jobbar hårt för att utbilda alla sina anställda efter en uppförandekod som 

innebär noll etiska övertramp. Det innefattar exempelvis att överblivet material inte kan 

tillfalla någon enstaka person på byggarbetsplatsen utan att denna betalar 

rekommenderat marknadspris för materialet. Respondenten menar att detta är svårt att 

sudda ut från den äldre kulturen inom byggbranschen och att det krävs en tydlig 

planering om vad man bör göra med överblivet material.   

4.6  Noll Miljöincidenter 

Skanska vill vara med och utveckla morgondagens samhälle på ett hållbart sätt, och vi 

vill bli uppfattade som den ledande samhällsutvecklaren. Att vara ledande förpliktigar – 

det kräver ett stort engagemang och ett stort kunnande på området, och det är också 

något vi lägger stor vikt vid att säkerställa att vi har. (Skanska, 2015) 
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Nyckelbegrepp:  

Under upprättandefasen: Planera avfallshanteringen så att skräp faktiskt slängs 

Under uppföljningsfasen: Skylta mer vid avfallscontainrar  

4.6.1 Miljöincidenter, Produktionschefer/Platschefer 

Avfallshantering 

Informatör 3 (Platschef, personlig kommunikation, 28 september) förklarar att en 

fungerande avfallshantering handlar om att tydligt skylta om vad containrarna får fyllas 

med. Tyvärr handlar det mest om att tjata på yrkesarbetarna. Produktionscheferna är alla 

eniga om att det är viktigt att det är tydligt ute på plats vad som gäller avseende 

avfallshantering, och inte bara via muntlig kommunikation. 

Sanering 

Informatör 3 (Platschef, personlig kommunikation, 28 september 2015) märker alltid ut 

var saneringsverktyg finns på APD-planen. 

 
4.6.2 Miljöincidenter, Övriga yrkesroller 

Avfallshantering 

Informatör 18 (Traktorförare, personlig kommunikation, 30 oktober 2015) förklarar att 

det inte räcker med att yrkesarbetarna slänger sitt eget skräp. Det måste sorteras också. 

Han berättar om att han på det nuvarande projektet skyltat på alla olika språk. Ändå 

missköts avfallshanteringen och nu har istället böter införts för de olika företagen. Detta 

har förbättrat hanteringen.  
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5 ANALYS 

I detta kapitel presenteras författarnas analys av empirin med reflektioner kring de 

ämnesområden som berörs i examensarbetet.  

Varje avsnitt i kapitlet är upplagt med identifiering av aktuella problemområden gjord 

utifrån empirin. Därefter presenteras ett antal citat, som lyfts ut från fallstudierna, för 

att visa vad analysen baserats på. I följande del av varje avsnitt reflekterar författarna 

kring analysen och avslutar därefter med slutsatser samt lösningar styrkta av den 

teoretiska referensramen.  

Analysdelen avser att undersöka förhållandet mellan de föreslagna åtgärderna rörande 

byggstyrning och användandet av APD-planen.  

5.1 Generellt om APD-planen 

5.1.1 Ansvar för APD-planen 

Enligt Skanska (2015) åligger det yttersta ansvaret på platschefen att upprätta APD-

planen. Efter att en generell APD-plan upprättats tas den vidare för granskning till 

lagbasar och eventuella frågor kan tas upp med underentreprenörer. Detta arbetssätt är 

produktionscheferna ense om och vissa respondenter använder sig av lagbas och 

arbetsledare även vid det initiala upprättandet. Lagbasar kan bidra med 

produktionsspecifika kunskaper som en platschef och arbetsledare normalt kan sakna. 

Överlag menar de produktionschefer som intervjuats att ju fler kunniga tjänstemän och 

yrkesarbetare som får en chans att granska bygget desto bättre. Vidare så kan 

stödfunktioner i form av maskinuthyrare och specialister bidra med värdefull 

information gällande utformningen av arbetsplatsen säger informatör 2 

(Produktionschef, personlig kommunikation, 25 september 2015). Detta knyter an till 
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teorin om att företag ska ta vara på erfarenhet och specialister. Både internt och externt 

då detta skapar nya tankesätt och utvecklar företaget i det långa loppet. 

Vid upprättandet av APD-planen är lagbasar vanligen med men informatör 18 

(Traktorförare, personlig kommunikation, 30 oktober 2015) anser att även traktorförare 

ska vara med redan från start eftersom det är traktorföraren som i slutändan har bäst koll 

på upplag, material- och avfallshanteringen på byggarbetsplatsen.  

De andra yrkesgrupperna är överens om att det är positivt att involvera fler i 

upprättandet av APD-planen. Att engagera så många nyckelpersoner så tidigt som 

möjligt i ett projekt är viktigt. Framförallt får man en tydligare bild på projektets olika 

parametrar där mycket styrs av ekonomi, logistik och säkerhet. En god organisation och 

högt medarbetarengagemang bidrar även till en gynnsam atmosfär som skapar ett 

gemensamt mål för projektet och, i förlängningen, ett lönsamt projekt. Ett lönsamt 

projekt är helt i linje med Skanskas vision om noll förlustprojekt.  

Säkerheten och logistiken styrs sedan av ekonomin, framförallt då man ska konkurrera 

med ett anbud menar (Informatör 2, Produktionschef, personlig kommunikation, 25 

september 2015). Vilket betyder att det är grundläggande för visionen mot noll 

arbetsplatsolyckor att så många som möjligt får ta del och ge åsikter om APD-planen 

och den tänkta metoden för produktionen. 

Studien visar på att en dynamisk APD-plan har potential att förbättra 

realtidskommunikationen och samarbetet mellan yrkesarbetare och arbetsledning på 

byggarbetsplatser. Vilket följer Nguyens (2013) resonemang kring produktionsstyrning. 

Om denna kommunikation startar vid planeringen av projekten så skulle möjligen 

förståelsen för helheten vara större bland alla inblandade.  

Tack vare intervjun med informatör 12 (entreprenadchef, personlig kommunikation, 9 

oktober 2015) kom frågan om att ha en logistikansvarig på plats, upp. Att anställa någon 

som har ansvar för logistiken anses av vissa respondenter som ett lyckat koncept. Det 

fanns dock respondenter som tror på idén men då i projekt med en kostnad på 500 



 

50 

miljoner och uppåt. Denna studie har inte analyserat ekonomiska frågor och kan därmed 

inte dra någon slutsats om huruvida detta stämmer eller ej. Däremot har så stora projekt 

en större budget och därmed mer svängrum. Utöver detta står inköp för 75-80 % av 

produktionskostnaderna i Skanskas projekt (Skanska, 2015). Detta pekar på att en 

förbättring av logistiken, genom en logistikansvarig, torde ge ett stort genomslag på 

ekonomin.  

5.1.2 Upprättande av APD-plan 

I dagsläget upprättas APD-planen av platschefen/produktionschefen i olika skeden i 

byggprocessen beroende på avtalstyp och när platschef/produktionschef väljs för 

projektet. Många av de intervjuade berättar att de får komma in i ett projekt redan i 

projekteringsskedet och respondenterna menar att detta är fördelaktigt ur flera aspekter. 

Informatör 15 (Projektchef, personlig kommunikation, 22 oktober 2015) berättar att de 

ibland får vara med i programskedet och det är ännu bättre, då möjlighet ges till att 

påverka beställaren ytterligare. Å andra sidan finns det projekt där en platschef kan bli 

insatt där etableringen redan är på plats. Detta inskränker på alternativa logistiska 

lösningar och är begränsande för entreprenörens val av byggmetod.  

Genomgående för alla de intervjuade är att en väl genomtänkt logistik är av största 

betydelse för ett projekts framgång. Logistiklösningarna som används är styrda av 

förutsättningarna som getts. Detta innebär dock inte att ett projekt inte går att 

genomföra på ett lönsamt och säkert sätt menar respondenterna. En åsikt som alla som 

intervjuats på Skanskas delar är att arbetsmiljön, såväl som åverkan på tredje man, är 

minst lika viktigt, om inte ännu viktigare än logistiken. Informatör 7 (Produktionschef, 

personlig kommunikation, 7 oktober 2015) utgår från Arbetsmiljöplanen när denne 

skapar APD-planen. Denna metod går hand i hand med respondenternas åsikt rörande 

säkerhetstänket på bygget. Ett väl genomtänkt säkerhetstänk bidrar till att antalet 

arbetsplatsolyckor minskar vilket är vad visionen noll arbetsplatsolyckor behandlar. 
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Informatör 7 (Produktionschef, personlig kommunikation, 7 oktober 2015) talar även 

om hur viktigt det är att skedesindela ett bygge. Detta gäller även APD-planen. Att dela 

upp bygget i skeden är inget nytt och är något samtliga platschefer gör. Dock är det 

skedesanpassade APD-planer och inte dynamiska APD-planer respondenterna skapar. 

Skillnaden som Andayesh & Sadeghpour (2014) beskrivit är att i den skedesanpassade 

APD-planen skapas skedena före objektens placering bestämts. Detta till skillnad från 

den dynamiska modellen där varje objekt placeras logistiskt optimalt, vilket leder till en 

skedesindelning då vissa objekt behöver dela samma plats. Detta innebär att när ett 

objekts tilltänka användningstid har förbrukats kan ett nytt objekt ta dess plats 

(Andayesh & Sadeghpour 2014).  

Vid upprättandet av en APD-plan är därför ovanstående teorier fundamentala. 

Majoriteten av respondenterna har i intervjuerna påpekat att en bekvämlighet uppstår då 

projekt förses med stora tillgängliga ytor och material samlas i upplag på olika ytor på 

byggarbetsplatsen där det för tillfället finns plats. Därav dras slutsatsen att dessa projekt 

framförallt planerar sina materialflöden i mindre utsträckning än vid projekt där ytan är 

begränsad. Materialflöden innebär leveranser, materialupplag, materialhantering samt 

lagerhållning. Leveranserna blir inte planerade på ett effektivt sätt eftersom man 

planerar att lagra material på plats. Ett av de största problemen anser informatörerna 

vara material från UE som kan vara väldigt skrymmande och kommer ofta oanmälda.  

En planering utifrån ramverket för dynamiska APD-planer bör vidtas då det innebär ett 

ökat logistikmedvetande som mynnar ut i en effektivare materialhantering. Leveranser 

av material ska sammanfalla i takt med att arbetet ska utföras och då den genomtänkta 

ytan har blivit ledig. Detta kräver en mer utförlig och noggrann planering för hela 

produktionen. Dessutom bör kommunikationen med UE förbättras. Även om det inom 

vissa projekt upphandlas och förhandlas i projektets fortskridande så är det viktigt att så 

tidigt som möjligt planera in deras material och leveranser. En mer effektiv 

byggproduktion behöver således kontinuerliga och välplanerade leveranser vilket är 

ytterligare en anledning till att användandet av en dynamisk APD-plan bör 

implementeras. 
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5.1.3 Uppföljning av APD-planen 

APD-planen är ett planeringsverktyg och ett produktionsdokument. Syftet med APD-

planen är att den ska illustrera byggarbetsplatsen och de flesta av intervjuobjekten 

använder den i huvudsak vid säkerhetsgenomgångar. Vanligt bland respondenterna är 

också att visa arbetsplatsens utformning med hjälp av APD-planen då nya yrkesarbetare 

kommer till arbetsplatsen. 

Révai (2012) menar att man vid större projekt med fördel bör dela upp planerna i 

skeden för att kunna öka detaljeringsgraden men ändå upprätthålla en översiktlig 

struktur. Detta gör att man kan hålla en hög detaljeringsnivå och på så sätt parera hinder 

som en sämre planering kan innebära.  

Uppdatering av APD-planen sker, som regel mer än undantag, sporadiskt. Flera av 

respondenterna återkom till att problemet med att APD-planen uppdateras för sällan, 

ofta beror på för hög arbetsbelastning.  Ofta uppdateras den då stora förändringar skett 

på bygget. Mindre förändringar så som containrars placering, brukar vanligtvis 

ackumuleras och uppdateras när en större förändring sker. Gustafsson & Schultz (2010) 

menar att detta inte är det bästa sättet att hantera APD-planen på. En dåligt uppdaterad 

APD-plan föder en kultur kring att lösa problem då de uppkommer istället för att arbeta 

förebyggande och planera.  

Tommelein (1993) menar att en dynamisk APD-plan skapar förutsättningar till att 

hantera förändringar i form av dimensioner och aktiviteter på bygget. Vissa av 

respondenterna i denna studie påpekar dock att en alltför uppdaterad och detaljerad 

APD-plan kan anses förplottrigt. Därav skapas en svår gränsdragning för hur 

uppdaterandet av APD-planen ska bedrivas. 

”När uppdaterar man APD-planen för sällan eller för ofta?”  

Detta har respondenterna olika åsikter om, men återigen handlar det om en tydlig 

skedesindelning. När en lämplig uppföljningstakt funnits kan det bidra till färre 
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kvalitetsfel härrörande i kommunikationsbrister. Det kan även medverka till färre 

olyckor om APD-planen uppdateras i takt med att nya risker uppkommer. På så vis 

skapas det bättre förutsättningar för samtliga att undvika olyckor och påbud. Den 

teoretiska ramen för en dynamisk APD-plan innebär att man förhåller sig till byggets 

olika objekt och dess faktiska tid på byggarbetsplatsen. Detta stödjs av Informatör 5 

(Projektledare, personlig kommunikation, 7 oktober 2015) som anser att APD-planen 

måste vara aktuell och relevant, annars är den onödig. På grund av detta finns det inte 

någon förändring som är för liten för att innebära en uppdatering av APD-planen. 

Istället är en förändring en möjlighet till att förbättra arbetsplatsen ytterligare via ny 

planering.  

Det är viktigt att använda sig av APD-planen för att planera bygget och att diskussion 

kring arbetsplatsens disposition menar respondenterna. Det är inte bara att planera och 

uppdatera utan APD-planen måste användas så att informationen den tillhandahåller 

förmedlas. 

”Bättre med en sämre APD-plan som alla är informerade om, än en jättebra och 

detaljerad APD-plan som ingen diskuterar runt i kring” 

- Informatör 11, Produktionschef, personlig kommunikation, 12 oktober 2015  

Bäst för alla parter vore om en APD-plan kunde vara uppdaterad och aktuell samtidigt 

som den kommuniceras ut till alla inblandade i projektet.  

För att främja arbetet mot noll arbetsplatsolyckor, noll kvalitetsfel och noll 

miljöincidenter borde man se över möjligheterna till att bemanna platsorganisationen 

med en extra arbetsledare. Dennes ansvar skulle då åligga logistiken och uppdaterandet 

av de olika styrverktygen (APD-plan, Tid-plan etc.), men även avvara mycket tid ute på 

byggarbetsplatsen. Informatör 14 (Säljare, personlig kommunikation, 15 oktober 2015) 

påpekar att just Skanska är ett av de företag som har minst antal arbetsledare på sina 

byggen. En logistikansvarig skulle kunna leda Skanska mot bättre kvalitet och 

arbetsmiljö då det skulle innebära mindre materialhantering och bättre framförhållning 
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gällande leveranser och lossning av dessa. Teoretiskt torde det bidra till mer aktuella 

styrningsverktyg, som i sin tur skulle öka verklighetsuppfattningen för de som deltar 

projektet. Det i sig skulle innebära att man får upp ögonen för risker och/eller 

möjligheter, och framförallt en ökad kommunikation. Sammankopplar man de bidragen 

blir slutsatsen att minskad materialhantering och ökad uppfattning över arbetsområdet 

borde resultera i minskad risk för miljöincidenter, kvalitetsfel samt arbetsplatsolyckor. 

Dock blir detta en ekonomisk fråga, något denna studie inte behandlat. 

5.2  Visuell styrning med grund i en dynamisk 

APD-plan 

Denna studie har undersökt hur produktionsplaneringen och arbetsflödet kan styras 

visuellt genom att använda en dynamisk APD-plan som grund. Efter intervjuerna 

framkom det att respondenterna inte använder sig av denna modell (Dynamisk APD-

plan) och därför har resterande analys utgått från teorin kring en dynamisk APD-plan. 

Med tanke på de fördelar, i form av förbättrad produktivitet och ökad säkerhet som 

Tommelein et. Al. (1992) och F. Sadeghpour et. Al (2004) teoretiserar om, gäller det att 

implementera användandet av dynamiska APD-planer.  

En dynamisk APD-plan innebär att skedesindelningen är beroende av objektens 

placering (Tommelein, 1993). Informationen kring de intervjuer som gjorts i studien 

tyder på att upprättandet av en APD-plan idag sker statiskt och uppdateringen av APD-

planen sker då ett nytt skede påbörjas. Dessa skeden är oftast mark, stomme och 

stomkomplettering. En del av en dynamisk APD-plan är att den ska uppdateras 

kontinuerligt (dynamiskt), dvs. varje gång ett objekts tilltänkta användningstid har 

förbrukats. 

Nguyen (2013) menar att realtidskommunikationen mellan yrkesarbetare och 

arbetsledning skulle förbättras med en visuell styrning som utgår från en dynamisk 

APD-plan. Tydlig kommunikation är en grundpelare för att uppnå krav på arbetsmiljö, 
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kvalitet och ekonomi menar Révai (2012). Med god kommunikation kan alltså ett 

företag förbättra arbetet kring noll kvalitetsfel, arbetsplatsolyckor samt öka sin 

lönsamhet. 

Greif (1991) talar om att syftet med visuell planering är att förmedla information till en 

grupp människor till skillnad från en enskild individ. Flera av respondenterna använder i 

dagsläget APD-planen som en form av informationstavla vid säkerhetsgenomgångar. 

Dock sker säkerhetgenomgångarna oftast vid säkerhetsintroduktioner för nyanställda på 

projekten. Därmed delges oftast informationen endast till ett fåtal individer eller 

enskilda individer. Att använda APD-planen vid säkerhetsgenomgångar är bra, men 

potential för förbättrad kommunikation finns om användandet utökas.  

”All planerings grund ligger faktiskt i APD-planen” 

-  Informatör 7 produktionschef, personlig kommunikation, 7 oktober 2015 

Av alla de respondenter som upprättar APD-planen för sina projekt nämner samtliga att 

APD-planen är ett av de första dokument som de skapar i sin planering, tillsammans 

med arbetsmiljöplanen. Detta tyder på hur viktig APD-planen är för 

produktionsstyrningen. Med vetskapen om att APD-planen utgör en så pass central roll 

är det logiskt att APD-planen kan och bör utgöra en större roll i den dagliga styrningen 

och planeringen. Detta kräver naturligtvis uppföljning, uppdatering, kommunikation och 

lyhördhet. 

Kontinuerlig uppdatering innebär en närhet till produktionen och dess frågeställningar 

skapar förutsättningar för nya idéer. Det bidrar även till kvalitets- och 

säkerhetsförbättring som underlättar vidare detaljplanering (Révai, 2012). Detta kan 

direkt kopplas till Skanskas visioner som strävar efter noll arbetsplatsolyckor och noll 

kvalitetsfel.  

Det Révai (2012) talar om är att den kontinuerliga uppdateringen kräver en 

kommunikation mellan de som utför och de som planerar arbetena. Med dynamisk 
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uppdatering skapas en naturlig dialog och detta skapar förutsättningar till att nå 

nollvisionen om noll etiska övertramp. En arbetsplats där samarbetet ökar mellan 

yrkesarbetare och arbetsledning torde smitta av sig på hela byggprojektets 

kommunikation. Detta kan även leda till att kommunikationen yrkesgrupper emellan 

också ökar. Precis detta talar Nilsbäcken & Nilsson (2013) om i deras studie om den 

visuella planeringen i byggproduktionen. De förklarar att visuell kommunikation ger 

deltagaren möjlighet till påverkan, ända ner på individnivå. Detta skapar en organisation 

som sparar tid för alla genom att all information blir synlig.  

Skanska (2015) förklarar att hög etik är bland det viktigaste som finns inom ett företag 

och det är därför som en vision om noll etiska övertramp tagits fram. Definitionen av 

noll etiska övertramp: 

”Då vi är övertygade om att ett öppet företag är ett effektivt företag, vill vi ha ett öppet 

företagsklimat där alla vågar diskutera, reagera och agera.” 

- Skanska, 2015 

Ett öppet företagsklimat där alla vågar diskutera är en vision som tydligt visar att 

Skanskas visionsarbete direkt skulle påverkas av en ökad kommunikation via visuell 

styrning.  

Flertalet av de respondenter som intervjuats använder sig idag av morgonmöten. Detta 

är en del i Skanskas arbete mot en visuell styrning och högre medarbetarinvolvering. 

Vissa använder sig av morgonmöten varje morgon, medan andra mer sällan. Det är 

också olika hur mycket de använder sig av visuell styrning under morgonmötena. Hur 

mötena är strukturerade skiljer sig väldigt mycket och arbetssättet skulle kunna bli mer 

enhetligt om det skapades en tydlig struktur. Almaleki & Hodroy (2013) anser att 

projekt med fördel bedrivs via visualiseringsverktyg så som APD-plan, rullande tidplan 

och leveranstidplan.  
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Arbetssättet med morgonmöten som utgår från en visuell styrning i APD-planen 

överensstämmer bra med Andersson & Enbom (2015) som i sin studie betonar vikten av 

att använda den visuella styrningen och dess verktyg för att skapa diskussion och 

delaktighet. Informatör 11 (Produktionschef, personlig kommunikation, 12 oktober 

2015) nämner att det är precis av den anledningen som denne använder sig av 

morgonmöten. De respondenter som inte använder visuell styrning hamnar i en situation 

där utrymme för diskussion inte ges. I en undersökning som Andersson & Enbom 

(2015) gjorde framkom det klagomål om att det inte lämnades nog utrymme för 

diskussion och istället ansågs den visuella styrningen endast bestå av informationstavlor 

och inget mer. Om en dynamisk APD-plan implementeras och styrs genom visuella 

hjälpmedel ökar kravet på medarbetarinvolvering i och med att APD-planen måste 

uppdateras oftare vilket kräver indata från alla håll.  

Under studien framkom det att skyltning på arbetsplatsen utförs i varierande omfattning. 

Vissa av respondenterna använder APD-planen som informationstavla vid infarten till 

arbetsplatsen och flera har tänkt implementera detta på framtida projekt. Å andra sidan 

talar respondenterna om risken att APD-planen kan uppfattas plottrig då den används 

som informationstavla. Vanligt är även att skyltar sätts upp vid avfallscontainrar och vid 

materialupplag. Flertalet av informatörerna påpekar vikten av att tydligt markera 

transport- och gångvägar för att kommunicera riskerna på ett bygge. Den typen av 

skyltning berättar informatör 15 (Projektchef, personlig kommunikation, 22 oktober 

2015) är mycket mer vanlig i England. Att skylta på en arbetsplats är inte en metod som 

gör att arbetsplatsolyckor elimineras men det är ett steg åt rätt håll.  

Typiskt förfarande idag när en leverans kommer till bygget är att leverantören ringer 

någon i platsorganisationen för att få information om var materialet ska lossas. Detta har 

att göra med det faktum att det är olika förare för leverantörerna och när de kommer till 

bygget första gången finns ingen visuell information om var material ska lossas. Med 

hjälp av den tidigare förslagna informationstavlan vid infarten kan samtalen minskas 

och därmed minskar tidsåtgången till onödiga samtal. Med en skyltning på detta sätt och 
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i kombination med namngivna materialupplag, kan transporterna åka till sin angivna 

plats direkt. 

Ett ytterligare steg för att förbättra arbetet kring leveranser är att använda sig av en så 

kallad ”lossningskalender” menar flera av respondenterna. Denna kalender med 

bokningsbara tider för leverantörer och UE gör planeringsarbetet gällande leveranser 

underlättas. En gemensam plattform för att boka in leveranser är en transparent form av 

kommunikation som gör att kommunikation mellan samtliga medarbetare ökar. 
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6 SLUTSATSER/DISKUSSION 

I detta kapitel sammanställer författarna sina analyser och drar slutsatser rörande de 

forskningsfrågor som ställts. Den första forskningsfrågan besvaras med ett praktiskt 

förslag till Skanska. Den andra forskningsfrågan beskriver hur resultatet i studien kan 

hjälpa Skanska och deras mål att nå sina visioner.  

Avslutningsvis diskuteras huruvida empirin och teorin överensstämmer med 

verkligheten.  

6.1  Praktisk tillämpning med grund i en 

Dynamisk APD-plan 

Inom Skanska idag används visuell styrning på väldigt många olika sätt. Under denna 

studie påträffas flera olika varianter på hur produktionsstyrningen går till väga. Skanska 

anser att det viktiga i produktionsstyrningen är att de hjälpmedel som används, stödjer 

det bakomliggande syftet; att fånga svaret på frågorna "Hur gick det igår? Vad gör vi 

idag?” (Skanska, 2015). Inom Skanska finns ett arbetssätt som utgår från en visuell 

tavla. Tavlan är dock projektspecifik och unik, men användandet av en sådan tavla 

framkom inte i någon av intervjuerna. Informationen på Skanskas intranät var även 

bristfällig inom området. 

Med stöd från studien anser författarna att en ökad visuell styrning skulle förbättra 

Skanskas förutsättningar att nå sina nollvisioner. Vidare kan ett standardiserat arbetssätt 

öka användandet av visuell produktionsstyrning förutsatt att värdet i detta förmedlas till 

användarna. Detta kommer kräva utbildning och helhjärtad satsning från företagets sida 

(Révai, 2012). Författarna har tagit fram ett praktiskt förslag för en 

produktionsstyrningsmodell i form av en Whiteboardtavla. 
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Figur 3. Förslag på visuell styrning med en dynamisk APD-plan till Skanska 

Syftet med det praktiska förslaget är att skapa en struktur och ett ordnat arbetssätt i 
produktionsstyrningen. En beskrivning av de olika aspekterna i förslaget diskuteras i 
följande avsnitt. 

 

För att nå visionen om noll miljöincidenter är det väldigt viktigt med vilken typ av 

organisation man har. Miljöarbete i stort handlar om att göra rätt material- och 

metodval. Det i sig ligger i organisationen och dess planerings händer. 

Figur 3 ovan visar författarnas föreslagna planerings- och styrningsverktyg med APD-

planen som grund. Det praktiska förslaget ska användas i den dagliga styrningen som ett 
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visuellt verktyg. Detta tillsammans med alla yrkesarbetare och UE för att på så sätt 

förbättra kommunikationen på arbetsplatsen. 

 

6.1.1 Organisation 

En förutsättning för att det praktiska förslaget ska fungera i praktiken är att det finns en 

organisation som kan arbetssättet. Den organisationsplan som presenteras i Figur 2 är en 

bra grund men behöver utökas med en logistikansvarig. Detta kan då vara en 

arbetsledare med huvudsakligt logistikansvar. Det skulle även kunna vara en egen 

befattning på stabsnivå i Figur 2. Utöver organisationsplanen är fördelningen av ansvar 

en viktig faktor för att öka tydligheten och avlasta produktionschefen. Intervjuerna ger 

en bild av att produktionschefens ansvarsområden är väldigt stora och att all 

information inte alltid kan förmedlas. Det är logistiken på byggarbetsplatsen som 

författarna anser behöva den största uppdateringen, och därför föreslås en 

logistikansvarig. Dessutom så blir det lätt för UE och YA att veta vem de ska fråga om 

det är otydligheter kring APD-planen eller leveranser, om det finns en person dedikerad 

till APD-planen. 

Utöver denna förändring i organisationen anser författarna, tack vare intervjuerna, att 

antalet arbetsledare även bör utökas. Detta är för att inte tappa fart i produktionen och 

upprätthålla goda kommunikationsflöden. Organisationen är starkt kopplad till APD-

planen. Författarna menar att en dedikerad person som ansvarar för logistiken och APD-

planen är gynnsamt för lönsamheten och säkerheten på projektet. 

 

För att nå visionen om noll miljöincidenter är det väldigt viktigt med vilken typ av 

organisation man har. Miljöarbete i stort handlar om att göra rätt material- och 

metodval. Det i sig ligger i organisationen och dess planerings händer. 
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6.1.2 Produktionsstyrning 

Den dynamiska APD-planen ger möjligheter till att få en bättre arbetsplatsdisposition 

genom att räkna ut optimal placering av objekt som leder till en logisk 

skedesanpassning.  I det praktiska förslaget används en kort tidshorisont som är lätt att 

anpassa tack vare en dynamisk APD-plan. Genom en hög detaljeringsgrad på kort 

tidshorisont kan arbetsberedningar skapas med ett bättre underlag än i dagsläget. 

Naturligtvis behöver arbetssättet övas in och personal behöver utbildas för att lämplig 

detaljeringsgrad och tidshorisont väljs.  

I och med att det praktiska förslaget är menat att utgöra en central roll i den dagliga 

styrningen ska denna placeras i en lokal där utrymme finns för alla projektets deltagare.  

Det är avgörande att så många som möjligt kan vara med på de möten och genomgångar 

som görs då det praktiska förslaget används. Detta är för att alla medarbetare ska få 

samma information om hur projektet fortskrider. 

 

Den visuella styrningen bör implementeras på de flesta mötestyperna. Framförallt är 

den praktiska tillämpningen med en dynamisk APD-plan användbart under ett 

morgonmöte där dagens leveranser, arbeten och hinder gås igenom. Förslaget är även 

lämpad för byggmöten där byggets komplikationer diskuteras med beställare, 

projektörer eller UE. Detta eftersom det ofta uppkommer oenigheter eller 

frågeställningar kring de byggtekniska aspekterna. Därtill ger den även en tydlig inblick 

i var produktionen är idag och var den är kommande veckorna. För att ta ytterligare steg 

mot visionen om noll arbetsplatsolyckor är kommunikationen en av de viktigaste 

pusselbitarna. Denna studie visar att arbetsmiljön och kvalitetsarbetet har en direkt 

koppling till hur väl varje projekt organiseras och genomförs. 

 

Arbetet med det praktiska förslaget utgår ifrån APD-planen som ges en central position 
som kan ses i  
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För att nå visionen om noll miljöincidenter är det väldigt viktigt med vilken typ av 

organisation man har. Miljöarbete i stort handlar om att göra rätt material- och 

metodval. Det i sig ligger i organisationen och dess planerings händer. 

Utöver APD-planen ska följande handlingar finnas med: 

• Dagsplanering 

• Frågor/utredning 

• Rullande tidplan 

• Veckotidplan  

• Materialupplagsförteckning 

• Leveransplan 

• Lossningskalender 

Respektive handlings syfte och arbetssätt beskrivs i följande delkapitel. 

Dagsplanering 

Dagsplaneringen ger möjlighet till att, redan innan dagen har börjat gå igenom kritiska 

moment. Genom att alltid ha ett kort möte på morgonen är alla underrättade och frågor 

som annars hade kommit upp under dagen kan förebyggas. Dagsplaneringen består av 

fem punkter som gås igenom dagligen: 

• Vad ska vi göra idag? – Dagens arbetsmoment 

• Vilka förutsättningar har vi idag? – Exempelvis vilka leveranser som kommer in 

• Risker & åtgärder – Vilka risker har vi och hur hanterar vi dessa? 

• Hade vi några störningar igår? 

• Vilka jobbar idag? – En sammanställning av hur många YA som är på plats, 

inkl. UE.  

Mötet inleds med diskussion kring dagens arbetsmoment och lämpliga 

arbetsberedningar planeras. Här ska det framgå vem som gör vad och vilka hjälpmedel 

som behövs för arbetet. Leveransschemat för dagen gås igenom. Här ges möjlighet för 
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traktorförare att bidra med sina åsikter, något som är mindre vanligt idag. Därefter 

behandlas befintliga risker eller nya risker som kommer komma upp. När riskerna 

identifierats utreds åtgärdsförslag till dessa. Här är det viktigt med den dynamiska APD-

planen och att den är uppdaterad, så att de identifierade riskerna kan synliggöras på 

arbetsplatsen. När det är klart diskuteras gårdagens/helgens störningar och ifall det är 

något som behöver åtgärdas eller planeras om. Avslutningsvis görs en avstämning med 

yrkesarbetarna och UE om hur många som är på plats.  

Frågor/utredning 

Frågor som inte kan besvaras på rak arm skrivs upp som frågor för utredning. Dessa 

frågor kan uppstå närsomhelst och det är en arbetsledares ansvar att dessa dokumenteras 

och sedan rangordnas och delegeras. Frågorna kan till exempel vara beställarfrågor eller 

frågor till UE eller projektörer.  

Anledningen till att frågorna skrivs upp och inkluderas i det praktiska förslaget är för att 

skapa ett konsekvent arbetssätt där alla deltagare vet var information finns.  

6.1.3 Tidplaner 

Tidplaner finns i flera nivåer och illustreras normalt i ett Gantt-schema. Det praktiska 

förslaget handlar om att beskriva arbetsplatsen och dess utveckling på relativt kort sikt 

och därför behöver inte huvudtidplanen vara en del av det praktiska förslaget. 

Huvudtidplanen är dock väldigt viktig och ska finnas anslagen på platskontoret.  

Rullande tidplan 

Den rullande tidplanen ska visa kommande aktiviteter för 4 veckor framöver. Den finns 

med här för att få en närkänsla men ändå perspektiv över en lite längre tidsperiod. 

Viktigt när ett bygge planeras är att ha en helhetssyn. Det är också fördelaktigt att ha en 

hög detaljnivå på planeringen. Dessa två faktorer sammanfogas och den rullande 

tidplanen är det dokument som skapar en brygga mellan kort- och långsiktig planering. 
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Veckotidplan 

Veckotidplanen ska visa kommande aktiviteter för 1 vecka framöver. Den har en hög 

detaljeringsgrad och ska resurssättas för att på så sätt tydligt kunna styra det dagliga 

arbetet. Veckotidplanen är viktig under dagsplaneringen så att byggnadstakten är tydlig 

för deltagarna. Tack vare den höga detaljnivån skapas goda förutsättningar för att 

förebygga hinder på kort sikt så som brist på maskiner och verktyg. Den dynamiska 

APD-planen ska även uppdateras i enlighet med veckotidplanen. Detta förhindrar dock 

inte att den dynamiska APD-planen uppdateras under veckan. 

6.1.4 Materialhantering 

En gemensam faktor för minskat antal olyckor och färre kvalitetsbrister är 

materialhanteringen på arbetsplatsen. Överlag skapar minskat material en bättre 

arbetsmiljö på byggarbetsplatsen och det ges bättre utrymme för montage. Det ger även 

upphov till mindre risk för skador på materialet, något som är en stor kostnad för varje 

projekt. 

Materialupplagsförteckning 

Att materialhanteringen på en byggarbetsplats fungerar är vitalt och det krävs därför en 

bra struktur på hur material tas emot, hanteras och förvaras. I denna del av den praktiska 

tillämpningen ska en sammanställning på de material som ska ligga på respektive 

upplag finnas. På den dynamiska APD-planen är lossningsplatser och materialupplag 

namngivna/numrerade. Tack vare en förteckning kan alla medarbetare enklare orientera 

sig på arbetsplatsen. 

Leveransplan 

Leveransplanen ska ange datum för leveranser för 4 veckor framåt för att på så sätt ge 

en överblick av tillkommande material. Med en framförhållning på detta sätt är det 

lättare för arbetsledningen att se till att rätt mängd material finns på plats vid rätt 

tillfälle. 
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Med tekniska lösningar kan leveransplanen kopplas till den dynamiska APD-planen. 

Detta skulle bidra med ännu större möjlighet att förebygga logistikproblemen. 

Lossningskalender 

Leveransplanen kompletteras med en lossningskalender som ska ange specifikt datum 

och tidpunkt för den närmsta veckans leveranser. Detta ska underlätta kommunikationen 

för leveransflödet mellan alla parter. I lossningskalendern ska UE också kunna gå in och 

boka upp en så kallad slottid. Genom att UE kan planera sina leveranser och visa dem 

för arbetsledningen i lossningskalendern blir den logistikansvariges arbete enklare. Det 

kommer också bidra till att minska alla oanmälda leveranser av UEs material. Eftersom 

detta enligt intervjuer är ett stort problem på byggarbetsplatser. Skanska (2015) påstår 

att 80 % av kostnaderna i produktionen består av inköp, varav 62 % är UEs andel. 

Därmed kan lossningskalendern bidra till en förbättrad logistik och samordning genom 

att använda den som en gemensam plattform för kommunikationen mellan 

entreprenören, UE och leverantörer.  

En metod som är speciellt användbar på byggen med liten yta är samlastning. 

Samlastade leveranser ska också in i lossningskalendern.  

Allmänt om materialhantering på byggarbetsplatsen 

Då projekt går mot sitt slut finns det alltid överblivet material som antingen är 

felmängdat, beställt för att beställaren ska kunna byta ut vid skador etc., beställt extra 

enl. kontrakt osv. Dessa materialupplag är ofta utspridda, oordnade och ingen har riktigt 

koll på vad dem har för syfte. Detta tar plats och tid i och med att materialet oftast 

flyttas in och ut ur tält och på så vis skadas och måste ersättas. En idé är att komma 

överens med beställaren om att ha ett gemensamt upplag för material som ska överlåtas 

till beställaren och för byggnadens framtida bruk.  
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6.1.5 Upprättande av en dynamisk APD-plan 

I denna slutsats presenteras föreslagna variabler att tänka på vid arbetet att upprätta 

en dynamisk APD-plan. Först presenteras några korta stycken som översiktligt 

beskriver tankesättet kring respektive kategori. Därefter följer en checklista som skulle 

kunna ligga till grund för ett standardiserat arbetssätt kring upprättandet av en APD-

plan. 

När en APD-plan ska upprättas uppstår ofta frågeställningar och osäkerheter. Det är då 

viktigt att ta in nyckelpersoner för projektet. Vet den som upprättar vilka som kommer 

vara med i arbetsledningen för byggprojektet så bör de personerna vara med vid 

planerandet av den dynamiska APD-planen. Ytterligare hjälp kan fås genom att rådfråga 

interna stödfunktioner så som Skanska Maskin och Skanska Logistik. Uthyrningsfirmor 

och externa hjälpmedel så som Cramo eller bygglogistik. Därutöver ska beställarens 

krav följas, vilka återfinns i de administrativa föreskrifterna. Exempel vad beställaren 

kan ställa krav på/lova är: bodar, kontor, verkstad, tillfälliga vägar och planer, tillfällig 

inhägnad, ställningar etc.  

Vanligen söks bygglov för kontor och bodar samband med projektet, om inte detta 

gjorts så måste det sökas ett separat bygglov. Samtidigt bör man kontakta Polisen och 

räddningstjänsten för att få tillstånd att använda allmän plats samt få rådgivning 

angående utrymningsvägar etc. (Révai, 2012). 

De intervjuade i denna studie har störst fokus på att ha en fungerande, men ändå säker 

logistik på bygget. En bra logistiklösning skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö 

menar informatör 15 (Projektchef, personlig kommunikation, 22 oktober 2015). Detta 

verkar vara en delad åsikt mellan intervjuobjekten. Flera av de intervjuade menar att en 

ökad detaljeringsgrad på APD-planen kan vara bra för att lättare förmedla dess innehåll. 

Det är dock oerhört viktigt att det inte blir för mycket information, då detta gör att APD-

planen istället blir svårlöst och otydlig. Det är alltså en balansgång som har en 

gränsdragning som skiljer sig från projekt till projekt.  
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Författarnas förslag till upprättandet av en dynamisk APD-plan är därför att dela in 

APD-planen i olika områden. Med områden menas logistik, riskzoner, utrymningsplan, 

materialupplag, eldragningar, transportvägar etc. Dessa områden är användbara till alla 

typer av kommunikationer inom produktionsstyrning då de illustrerar produktionens 

olika skepnader. Dessutom är det av största vikt att dessa områden är aktuella för den 

rådande tidpunkten.   

6.2 Sammanfattade slutsatser 

Detta avsnitt avser att sammanfatta de slutsatser som gjorts i studien. Genom dessa 
slutsatser besvaras studiens syfte, mål och forskningsfrågor. 

6.2.1 Syfte 
”Syftet med examensarbetet är att undersöka användandet av APD-planen i 

produktionsstyrningen.” 

Studien visar på en varierad användning av APD-planen inom produktionsstyrningen. 

Dock är alla de intervjuade enade om att APD-planen tjänar ett större syfte och borde 

således användas mer inom styrningen. Trots att det finns ett positivt bemötande för att 

förbättra APD-planen saknas motivationen att kontinuerligt uppdatera den. Genom 

litteratur rörande ämnet framkom det att fler och fler företag jobbar mer mot ett visuellt 

arbetssätt där APD-planen finns med på ett hörn. 

6.2.2 Mål 
 ”Målet är att motivera entreprenörer till användandet av en visuell styrning kring en 

dynamisk APD-plan. Detta för att öka företagens möjlighet till att uppnå sina visioner.” 

Detta examensarbete kan leda till en vidare utveckling av den dynamiska APD-planen. 

Genom det praktiska förslaget som innefattar en visuell styrningsmodell tror författarna 

att det kan bidra till ett ökat engagemang bland alla medarbetare i projektet. Det i sin tur 

kan hjälpa ett företag att uppnå sina visioner.   
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6.2.3 Forskningsfrågor 
”Hur kan produktionsplaneringen och arbetsflödet styras genom ett arbetssätt som 

baseras på en dynamisk APD-plan?” 

Studiens slutsatser kring ökad kommunikation på byggarbetsplatsen har bidragit till den 

praktiska tillämpningen. En god kommunikation är grunden för att den dynamiska 

dimensionen ska kunna upprätthållas i arbetssättet kring APD-planen. Det praktiska 

förslaget syftar till att ge en både visuell och informativ kommunikation till alla 

medarbetare på byggarbetsplatsen samtidigt som den ska hantera alla inkommande och 

utgående flöden av material etc.   

”Hur skulle en dynamisk APD-plan med visuell styrning öka ett företags förutsättningar 

att uppnå sina visioner?” 

Genom en ökad visuell förståelse för byggarbetsplatsen och ökad kommunikationen 

kommer det med största sannolikhet bidra till bättre säkerhet, kvalitet, ekonomi och tid. 

Dessa förbättringar kan direkt påverka visionsarbetet positivt.   

En planering och implementering av en Dynamisk APD-plan kan alltså bidra till ett mer 

kontrollerat materialflöde på byggarbetsplatsen. Vilket kan kopplas till tre av Skanskas 

fem nollvisioner. 

6.3 Vidare forskning 

Under arbetets gång har flera områden upptäckts där ytterligare studier behövs.  

Först och främst är det hur implementering av en dynamisk APD-plan skulle gå till i 

praktiken. Det krävs mer utvecklande och undersökning kring den dynamiska 

dimensionen. Studier med matematiska metoder visar hur datasimulerade program 

används för att räkna ut den logistiskt mest optimala placeringen för ett visst objekt. 

Framtiden för APD-planen ligger i utvecklandet av sådana simuleringar. Därutöver 
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skulle en utredning av effekten av att arbeta med en dynamisk APD-plan göras. De data 

som dessa utredningar resulterar i skulle kunna ligga till grund för en bättre underbyggd 

styrning med APD-planen i centrum. För att förstärka nyttan av en dynamisk APD-plan 

skulle det vara nödvändigt att göra kvantitativa undersökningar för att ge svar på de 

ekonomiska och produktionsmässiga effekterna. 

Författarna har vid flertalet tillfällen kommit i kontakt med 3D-projektering och 3D-

modellering under denna studie. Detta känns naturligt då byggbranschens utveckling går 

i full fart framåt mot alltmer 3D och idag pratar även företag om 4D och 5D, där tid och 

pengar kopplas in mot 3D-modellen. Författarna ser 3D-modelleringen som en 

nödvändig utveckling för vidare forskning för den dynamiska APD-planen. Med hjälp 

av 3D kan en mycket tydligare visuell bild skapas för produktionen och dess hela 

process. Genom 3D-modeller kan simuleringar över produktionen göras även tidigt i 

projekteringsfasen, detta skulle underlätta vid upprättandet av en dynamisk APD-plan. 

Denna studie har kopplat in den visuella styrningen mot den dynamiska APD-planen 

och menat på att det är en förutsättning för dess dynamiska egenskap. Kommunikation 

är en av de viktigaste faktorerna som styr ett byggprojekt enligt författarna. Visuell 

styrning blir alltmer populärt och utbrett inom produktionsstyrningen. Detta betyder 

dock inte att det skulle behövas en vidare forskning inom området. Författarna ser 

brister inom den visuella styrningen eftersom den ofta mest styrs av visuella tidplaner. 

Här ser författarna en potential i att undersöka huruvida de mer visuella planerna (APD-

plan, 3D-modeller etc.) skulle kunna bidra till ännu bättre kommunikation vid en 

byggproduktion. 
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8 BILAGOR 

8.1 Bilaga 1 – Tips vid upprättandet av en APD-
plan 

Denna bilaga är en sammanställning av tips för att upprätta en APD-plan. Tipsen 

grundar sig på de intervjuer som gjordes i studien. 

Den dynamiska APD-planen är menad att upprättas med ett helhetstänk som styrs av 

alla projektets skeden. På så vis menar författarna att man kan undgå krockar mellan 

objekt som annars vanligtvis sker p.g.a. ett kortsiktigt tänk. Vidare ska detta helhetstänk 

underhållas genom att alltid hålla APD-planen uppdaterad.  

Etablering, förråd & verkstäder 

Tänk på givna förhållanden avseende marken och hur stor yta som står till förfogande. 

Håller marken för bodar, förråd, verkstäder? Planera även för skyltning för avfall, 

förrådscontainrar (invändigt såväl som utvändigt) och arbetskontor. Detta gör det lättare 

att orientera sig för både yrkesarbetare och besökare.  

God ordning i förrådscontainrar och ute på byggarbetsplatsen gör inventeringen av 

material avsevärt lättare. Placera förråden på vägen mellan bodarna och själva 

arbetsplatsen. Då förråden ligger på vägen mellan bodarna och byggarbetsplatsen kan 

gångtiden minskas eftersom man enkelt kan hämta och lämna material och verktyg. 

Platskontor bör etableras med uppsikt över byggarbetsplatsens infart för att underlätta 

arbetet vid besök, leveranser och den generella uppsynen. I de Administrativa 

föreskrifterna kan det finnas krav angående bodar och kontor, därför är det bra att se 

över om något sådant krav ställts från beställaren. 
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Miljö 

Hur väl avfallshanteringen sköts får genomslag på hela bygget; en stökig arbetsplats är 

både osäker och oproduktiv. Placera avfallscontainrar nära där arbete pågår för att 

minimera gångavstånd. Vid arbete på flera våningar kan avfallscontainrar med fördel 

placeras nedanför trapptorn så att avfall kan tippas ned. På så sätt slipper yrkesarbetarna 

och UE använda bygghiss eller trappor ner till markplan. Detta minskar dessutom tiden 

för traktorföraren att hantera avfallet. Enligt de intervjuade i studien ökar även den 

allmänna sophanteringen om containrar placeras på en plats där gångavstånd minimeras.  

Hur många avfallscontainrar som krävs beror på arbetsplatsens förutsättningar. Att 

källsortera i så stor utsträckning som möjligt är att sträva efter ur miljösynpunkt. Det är 

dock inte alltid möjligt att ha containrar för alla avfallstyper på grund av platsbrist. Här 

kan leverantörer av miljölösningar bistå med deras expertis. Kom även ihåg att planera 

transportväg för tömningen av containrar så att detta kan ske utan att skapa hinder för 

byggproduktionen. 

Materialupplag, lossning/avlastning 

Materialhanteringen är helt beroende av traktor- och kranförare och bör därför utföras så 

att deras arbete underlättas. Tänk på att planera för att ge traktorföraren tillräckligt med 

yta så att det lätt går att svänga runt säkert. Lossningsplatser bör placeras i närhet till 

lämpligt materiallager.  

Vissa material är mer väderkänsliga än andra och kan behöva väderskyddas. Viktigt att 

tänka på är att materialet ska vara lättillgängligt för traktorföraren. För att detta ska 

upprätthållas krävs att en leveransplan följs. Det bästa scenariot är en just-in-time-

leverans eftersom det minskar hanteringen och eventuell klimatpåverkan. 

Materialhantering kostar tid, pengar och yta, därför bör man minska hanteringen så 

mycket det går.  



 

 

Se till att markera materialupplag såväl som lossningsplatser i form av skyltning. Detta 

gäller även materialhanteringen inomhus. Det ska aldrig behöva förekomma att material 

placeras på fel upplagsplats, detta kostar tid och pengar.  

Planera för att minimera antalet lyft. Fungerar det att få leveranserna Just-in-time? Kan 

samlastning användas för att slippa lagerhålla på arbetsplatsen? Genom att minimera 

ytanvändningen blir byggarbetsplatsen bättre på att hantera eventuella 

tilläggsbeställningar. Dessutom minskar det risker i materialhanteringen och ökar 

säkerheten samtidigt som det bidrar till mer ordning och reda. Då material lagras i 

upplag, försök att få materialen levererade så nära inbyggnadsställena som möjligt. 

Transportvägar 

In- och utfarter bör tydligt markeras på APD-planen och därefter följas upp med skyltar 

ute på byggarbetsplatsen. Bra exempel på skyltplacering är vid in- och utfarter för 

godsmottagning.  

Undvik i så stor utsträckning som möjligt logistiklösningar som kräver att transporter 

måste backa inne på arbetsplatsen. För att ytterligare minimera risken för olyckor kring 

fordon i rörelse ska fysiska barriärer användas. Det kan exempelvis vara kravallstaket 

som avskärmar en transportväg. 

Fundera också kring vad för typ av byggväg som krävs – använda befintlig väg/anlägga 

ny; tillfällig/permanent; asfalt/grus. 

Kom ihåg att även invändig logistik ska fungera – kan material flyttas runt efter att det 

lyfts in? Se till att erforderliga öppningar lämnas så långt som är möjligt i projektet. 

Tänk också på att hålla transportvägar fria från skräp, material och verktyg såväl 

utomhus som inomhus.  

  



 Referenser 
 

  

Utrustning: Kranar, ställningar, bygghissar etc. 

När kranplacering bestäms är det viktigt att ta reda på markförhållandena så att rätt 

kranstorlek väljs. Utöver det måste byggets förändring över tid beaktas så att hänsyn 

kan tas om kranarna kommer behöva flyttas. Byggkranar markeras med en arbetsradie 

enligt sin kranarm. Det är även viktigt att ange krokhöjden på kranen, speciellt då fler 

än en kran används på byggarbetsplatsen, men även för andra intilliggande byggnader 

etc. 

Samma tankesätt bör användas när bygghissar placeras. Därutöver gäller det att rätt typ 

av hiss väljs. Är det en delad hiss för material eller är det bättre med en materialhiss och 

en personalhiss? 

Då byggen pågår över lång tid så måste det planeras med tanke på årstider och 

lokalisering av arbetsplatsen. Var och när behövs belysningsmaster? Kan tilltänkt 

belysning färdigställas och användas istället för belysningsmaster? 

Vid platser med nödutrustning så som brand-, sanering och första hjälpen-utrustning 

kan APD-planen med fördel sättas upp.  

Övervakningsutrustning är något som också bör utvärderas om det är nödvändigt. Tänk 

på var projektet är beläget och hur hög stöld/olycksrisken är på byggarbetsplatsen. 

Försörjning 

Undvik att låta tillfälliga anslutningar, så som vatten, avlopp och el, korsa varandra och 

inte heller transportvägar. Fundera också på om de bör grävas ner. Markera ut var 

centraler och anslutningspunkter är samt kabeldragningar. Planera ur ett 

helhetsperspektiv så att eventuella flyttar av försörjningssystem kan förberedas. 

 

  


