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Sammanfattning 

Byggföretagen står idag inför nya utmaningar på en växande marknad och med allt kräsnare 

kunder som kräver kortare genomförandetider. Det blir snabbt problem om projekt försenas, 

och det kan bero på många saker. En orsak kan var undermålig eller ofullständig planering 

och då inte främst av produktionen utan av hela projektet. Detta examensarbete handlar om 

hur man ska kunna förbättra planeringen av projektet, totalplanering, med andra ord planering 

av projektets samtliga skeden från anbud till överlämnande.  

 

Syftet med examensarbetet är att kartlägga hur totalplaneringen fungerar på Skanska idag, 

samt att utifrån detta utveckla en strukturmall för totalplaneringen för entreprenadprojekt 

inom väg och anläggning. Datainsamlingen utgjordes dels av intervjuer med personer från 

Skanska Sverige AB, region Väg och Anläggning Norr, distrikt Västerbotten samt en studie 

av Skanskas verksamhetssystem ”Vårt sätt att arbeta”. Resultatet från datainsamlingen 

analyserades sedan med hjälp av den i litteraturstudien erhållna teorin. Teorin omfattas av 

planeringsteknikerna, Critical Path Method (CPM), Program Evaluation and Review 

Technique (PERT), Gantt schema och Line of Balance (LoB), samt projektledning. 

 

Utifrån analysen kunde sedan en strukturmall skapas som visar vilka aktiviteter som bör 

utföras i varje skede i projektet. Mallen bygger på planeringstekniken CPM. Till denna mall 

finns en manual som beskriver aktiviteterna mer detaljerat. Projektchefens betydelse för en 

lyckad totalplanering var något som även kom fram i analysen. 
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ABSTRACT 

The construction company today is facing new challenges on a growing market and customers 

that are fastidious and demanding shorter completion times. A project that is delayed causes 

immediately a problem and it can depend on many things. One cause can be an inferior or 

incomplete project planning. This report is about how to improve the project planning. 

Something called complete planning, planning of all phase in a project.  

 

The purpose of this report is to see how complete planning is working in Skanska today, and 

on the basis of that develop a structural pattern for complete planning of projects within road 

and civil engineering. The empirical data was collected from interviews with personnel from 

Skanska Sweden AB, region Road and Construction North, district Västerbotten and from 

reading Skanska’s internal documents about project planning. The results from the empiricism 

were analysed with help of that in the literature study received theoretical frame. The 

theoretical frame includes planning techniques, Critical Path Method (CPM), Program 

Evaluation and Review Technique (PERT), Gantt chart and Line of Balance (LoB), and 

project management.  

 

On basis of the analysis could then the structural pattern be made that shows what activity that 

would be performed in each phase. The pattern is basic on the planning technique CPM. A 

manual was also created that describes the activity’s more. The importance of the project 

managers was also something that came throw in the analysis.       
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1 Inledning 

I inledningen beskrivs syfte och mål med examensarbetet, men även bakgrund och 

avgränsning innefattas i denna del. 

1.1 Bakgrund 

Konkurrensen har blivit hårdare i dagens byggbransch, och samtidigt är det högkonjunktur 

som ger mer tillgängliga jobb på marknaden. Detta ställer byggföretagen i en helt ny situation. 

Krav på allt kortare genomförandetider ökar också. Det är allt viktigare att få nöjda kunder för 

annars finns risk att de nästa gång vänder sig till någon annan. Det gäller att kunna planera 

sina projekt på ett sådant sätt att man kan bli klar i tid eller till och med i förtid, för att på det 

sättet tjäna pengar. Vad är då orsaken till att många projekt försenas? I en PEAB 

Projektrapport (2005) menade de att en orsak till att projekt försenas är att en billig leverantör 

valts (utan att bedöma hur säker leveransförmågan är), bristande ledning och styrning, 

projektteamet är för upptagen med att göra ”brandsläckningsutryckning”. Ett projekt som 

försenas fördyras av många faktorer, inte bara att antal timmar för arbetarna ökar, utan 

förlängning av ett projekt ger även högre kostnader för hyra av bodar och baracker. Det i sin 

tur leder till högre elförbrukning i barackerna men ökar även den totala byggströmmen. Med 

dagens stigande elpriser kan detta leda till en oväntad fördyring av projektet. En annan faktor 

som påverkas med en förlängd byggtid är hyra och driftkostnader på bilar och maskiner. Även 

drivmedelspriserna stiger och det leder i slutändan till en fördyrning av projektet, vilket i sin 

tur ger försämrat resultat. En bra planering kan i slutändan leda till ett väl genomfört projekt, 

vilket i sig ger nöjda kunder. En nöjd kund är en återkommande kund.  

1.2 Problembeskrivning 

Varför försenas ett projekt? Givetvis finns det många svar på den frågan. En anledning kan 

var undermålig eller ofullständig planering. Det är då framförallt planeringen runt omkring 

produktionen som kan förbättras. Till exempel kan ett projekt vara klart i tid med produktion 

men lyckas inte med det sista, som att lämna över en fullständig slutdokumentation och i det 

läget har större delar av projektorganisationen dragit vidare till nya projekt. Detta gör att 

projektet inte lyckas hålla noll-fel och därför blir inte kunden nöjd. Planeringen fokuseras för 

mycket på produktionen istället för projektet. Arbetet med planering ska börja redan i 
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anbudsskedet och inte avslutas förrän projektet är godkänt vid slutbesiktningen. En annan del 

av problem är att det verksamhetssystem som finns på Skanska inte tillräckligt väl beskriver 

vad det är som ska utföras i de olika skedena av projektet. De studier och forskning som finns 

inom området planering behandlar framförallt hur man kan förbättra och förfina planeringen 

av produktionen. Denna studie har fokuserat på projektet och hur det ska kunna planeras. Ett 

arbetsnamn för detta arbete är totalplanering, det vill säga planering av hela projektet från 

anbud till överlämnande, tidernas tidplan.  

1.3 Syfte 

Att kartlägga hur totalplanering fungerar idag i Skanska, samt att utifrån detta utveckla en 

strukturmall för totalplanering för entreprenadprojekt inom väg och anläggning.  

1.4 Mål 

Examensarbetets mål är att upprätta en strukturmall, för väg och anläggningsprojekt, med 

beskrivning av momenten i entreprenadprojekt.  

Ett delmål är att i denna mall kunna identifiera de styrande aktiviteterna i projektet samt att 

kunna förstå vilka kopplingar som finns mellan olika aktiviteter och skeden. Målet är också 

att denna mall ska kunna implementeras i Skanskas planeringsprogram Asta Powerproject 9. 

Författarens egna mål är att bättre kunna förstå planering av ett projekt och då inte bara 

planering av produktionen utan allt som måste göras för att kunna genomföra ett projekt. Ett 

annat mål för författaren är att bli godkänd på examensarbetet. 

1.5 Forskningsfrågan 

Utifrån syftet som beskrivits i tidigare kapitel har följande forskningsfrågor formulerats 

• Hur fungerar totalplaneringen på Skanska idag? 

• Vilka är de styrande aktiviteterna i de olika skedena vid totalplanering av ett projekt? 

• Vilka kopplingar finns mellan de olika skedena i totalplaneringen? 

• Hur kan en strukturmall för totalplanering se ut? 
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1.6 Avgränsning 

• Geografisk avgränsning – Examensarbetet kommer att omfatta projekt inom Skanska 

Sverige AB, region Väg och Anläggning Norr, distrikt Västerbotten. Anledningen till 

detta är att de som kommer att intervjuas finns inom detta distrikt. 

• Ämnesavgränsning – Den strukturmall som är resultatet kommer att gälla för ett 

projekt med entreprenadformen totalentreprenad. Anledningen till detta är att den 

också inkluderar projekteringen som en del. Mallen kan ändå användas vid andra 

entreprenadformer, t.ex. generalentreprenad, genom att exkludera delen med 

projekteringen. Ekonomi och ekonomisk uppföljning tas inte med i detta 

examensarbete, utan fokus ligger på moment i anslutning till produktionen.  

• Tidsavgränsning – Examensarbetet ska inrymmas under 30 poäng det vill säga 20 

veckor. 

1.7 Organisation 

Johan Eriksson är examensarbetaren, som läser sista året på Civilingenjörsprogrammet Väg 

och Vatten vid Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet skrivs för Skanska Sverige AB, 

region Väg och Anläggning Norr, distrikt Västerbotten. Ämnet till examensarbetet initierades 

av handledaren Andreas Christofferson på Skanska. För övrig organisation se Figur 1.1 

 
Figur 1.1 Organisationen för examensarbetet 

Examinator LTU 

Lennart Apleberger 

Handledare LTU 

Kajsa Simu 

Handledare Skanska 

Andreas Christofferson 

Examensarbetare 

Johan Eriksson 
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2 Forskningsmetodik 

Syftet med detta kapitel är att förklara hur författaren har arbetat i detta examensarbete med 

litteraturstudier och datainsamling.  

2.1 Forskarens referensram 

Författaren har sedan första sommaren efter påbörjade studier jobbat inom väg och 

anläggning på Skanska Väg och anläggning Norr. De första två åren arbetade författaren 

främst med kvalitet, provning, utsättning men även arbetsledning. Författaren har även utfört 

en sju månader lång praktik efter tredje året på utbildningen. Arbetsuppgifterna under 

praktiken blev framförallt arbetsledning, med arbetsuppgifter som planering, uppföljning och 

dokumentation. Med dessa erfarenheter i bagaget har författarens intresse när det gäller 

planeringsarbetet vuxit fram. Författaren har ofta funderat över hur planeringen mellan de 

olika skedena i ett projekt kopplas samman, om det görs, hur det görs. Det är tillsammans 

med handledaren på Skanska som utformningen av examensarbetet gjorts.  

2.2 Arbetssätt 

Arbetssättet i detta examensarbete kan indelas i tre faser (enligt Figur 2.1), fas ett är att en 

litteraturstudie genomförts som underlag för teoriavsnittet, fas två är datainsamling, som i sin 

tur är indelad i två delar, intervjuer samt en studie av Skanskas verksamhetsmanual. Fas tre är 

analys och slutsatser, i den delen har resultat från intervjuerna jämförts med vad Skanska 

skriver i verksamhetsmanualen.  I analysen har också resultatet i datainsamlingen förankrats i 

teorin och sedan har slutsatser dragits. 
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Figur 2.1 Arbetssättet för examensarbetet 

 

Arbetssättet i detta examensarbete kopplar samman teori med insamlad data, och detta görs 

genom att en utvald teori studeras och sedan dras slutsatser om enskilda fall i verkligheten. 

Detta arbetssätts stämmer bäst överens med arbetssättet deduktion som beskrivs av Patel och 

Davidsson (2003).  

 

I detta examensarbete kommer en litteraturstudie genomföras för att samla in material till teori 

avsnittet. För att samla in data till empiriavsnittet kommer ett flertal intervjuer att genomföras. 

Denna metod för datainsamling är av typen kvalitativ metod, alltså insamlingen av data 

fokuserar på ”mjuka” data såsom kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel och 

Davidsson 2003). 

2.3 Litteratur 

Litteraturen har hämtats från artiklar, böcker och rapporter. Lucia som är Luleå 

Universitetsbiblioteks katalog har används. I denna katalog har sökord som används varit, 

Litteraturstudie(fas 1) 

Intervjuer(fas 2) 

Teori avsnitt 

Resultat- intervjuer 

Analys/Slutsatser(fas 3) 

Studie Skanska(fas 2) 

verksamhetsmanual 

Skanskas ”Vårt sätt att arbeta” 
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byggstyrning, byggprocess, byggplanering och critical path method. Artiklar har hittats i 

databaser som, Compendex och Academic Search Elite. Där har sökord som construction 

planning och critical path method använts. Olika Internet sökmotorer som Google och 

Google scholar har också använts.  

2.4 Datainsamling 

För att besvara de angivna forskningfrågorna har en datainsamling gjorts, i detta 

examensarbete har intervjuer och en studie av Skanskas ”Vårt sätt att arbeta” utgjort denna 

del. I detta avsnitt kommer målet med intervjuerna beskrivas samt vilka som intervjuats. 

Intervjutekniken kommer också att beskrivas i detta avsnitt.  

2.4.1 Intervjuer 

Syftet med intervjuerna är att tillsammans med teoriavsnittet och en studie av Skanskas 

verksamhetsmanual, i en analys kunna besvara forskarfrågorna. Målet med intervjuerna är att 

förstå hur man på Skanska arbetar med planering i de olika skedena under ett projekt.  

 

Intervjupersoner   

När det kom till att välja ut vilka som skulle intervjuas var målet att hitta personer som 

innebar att hela processen av projektet representerades, samt att författaren skulle få de svar 

som krävdes för att kunna svara på forskningsfrågorna. De personer som intervjuades var: 

 

• Patrik Silvernagel, Distriktschef 

• Per-Åke Nilsson, Projektchef 

• Andreas Christoffersson, Projektchef 

• Niklas Sandström, Kalkylchef/projekteringschef 

• Linnea Lundberg, Distriktsinköpare 

• Erik Leander, KMA-ledare 

• Bengt Ragnarsson, Planerare/projektingenjör 

• Gunnar Lundmark, Produktionschef 

• Robert Näsén, Produktionschef 
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Intervjuteknik 

Intervjuerna bokades i förväg och två timmar avsattes för varje intervju. Intervjuerna skedde 

öga mot öga och inte per telefon, detta för att få en bättre kontakt med intervjupersonen, för 

att få en öppnare dialog och mer utförliga svar. Hur frågorna formulerades var också viktigt 

för att uppnå en öppen dialog. Det var viktigt att undvika frågor där svaret kan vara ”Ja” eller 

”Nej”. Det är också viktigt vid formulering av frågorna, att dessa blir av kvalitativ karaktär, 

alltså mer beskrivande och redogörande. Det gäller också för att få en bättre och mer öppen 

dialog. Frågeformuläret skickades inte ut i förväg och detta av anledningen av att de inte 

skulle vara förbereda, utan svara mer rakt och ärligt (se bilaga A för intervjufrågorna).  

 

Hade frågorna skickats ut i förväg fanns en risk att den intervjuade tagit reda på svaret hur de 

ska jobba och inte berättat hur de gör. Intervjuerna bandades inte utan papper och penna 

användes för att dokumentera intervjuerna, detta för att bandningen medför mycket arbete 

med att sammanställa intervjuerna. Användning av papper och penna kändes fullt tillräckligt 

eftersom materialet sammanställdes omedelbart efter intervjuerna i digitalt format. Detta 

gjordes när författaren hade intervjun kvar i minnet, vilket gjorde att bandning inte var 

nödvändigt. Det finns också en risk att den som intervjuas känner sig obekväm om samtalet 

bandas. 

2.4.2 Studie Skanskas verksamhetsmanual 

I intervjuerna försöker författaren få en bild av hur man arbetar i ett projekt på Skanska. I 

avsnittet som handlar om Skanskas verksamhetsmanual, är syftet att få reda på hur ledningen 

på Skanska vill att de ska arbeta ute i projekten.  

2.5 Analysarbete 

Analysarbete kan indelas i två delar, först analys av resultatet från intervjuerna, för det andra 

en analys av teori vs empiri. 

2.5.1 Analys av intervjusvaren 

När samtliga intervjuer var genomförda, började arbetet med att sammanställa dem och 

utifrån sammanställningen få ett resultat från intervjuerna. Första steget var att tilldela varje 

intervjuperson en siffra. Därefter sammanställdes svaren från intervjuerna indelade i de olika 
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skedena. För att kunna få en bild av vad de olika intervjupersonerna tyckte var viktigt, blev 

arbete med sammanställningen att försöka få fram hur många av de intervjuade som tyckte si 

eller så.   

2.5.2 Analys teori vs empiri 

När författaren startade detta examensarbete söktes teori för planering av projektet kontra 

planering av produktionen. Det som författaren tänkte var, att det borde gå att tillämpa någon 

av de planeringstekniker som finns för planering av produktionen på planering av projektet. 

Detta blev författarens upplägg för teoriavsnittet. Efter att ha genomfört intervjuerna, slogs 

författaren av en tanke, det kanske inte bara handlar om hur arbetet i varje skede planeras eller 

hur kopplingen från ett skede till det andra fungerar, utan det är kanske lika viktigt hur arbetet 

bedrivs. Därför började författaren fundera över ett tillägg i teoriavsnittet, det skulle då handla 

om hur man ska driva projektet framåt och hur det ska hållas ihop genom hela projektet. 

Därför beslutade författaren att göra ett tillägg i teoriavsnittet som handlar om projektledning. 

Det vidare arbetet i analysen var att försöka förankra den studerade teorin med empirin för att 

ge ett bra underlag till slutsatserna. 
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3 Teori 

Teoriavsnittet kommer att inledas med att förklara begreppen planering och styrning av 

byggprojekt samt allmänt om planering och styrning. Sedan kommer några planeringstekniker 

att presenteras.  

3.1 Byggprocessen 

Byggprocessen kan delas in i en rad olika skeden. I boken Byggprocessen, Nordstrand, (2000) 

delas byggprocessen in i fyra delar: Beslut om att starta projekt, Produktbestämning, 

Produktframställning och tillsist Produktanvändning.  

3.1.1 Externa aktörer  

Det finns en rad olika aktörer som gör det möjligt att driva ett projekt genom en byggprocess. 

En av dessa aktörer är beställaren eller kunden. Det kan vara en privatperson, ett företag eller 

en organisation. Det är när beställaren klargjort ett behov, fattat ett beslut, som ett 

byggprojekt startar, och det ska leda fram till en färdig produkt efter beställarens krav och 

önskemål. Projektören vanligen en konstruktör och/eller arkitekt är den aktör som utför 

ritningar och beskrivningar gällande produkten utifrån beställarens önskemål och krav. 

Entreprenören är den aktör som utifrån projektörens handlingar utför det som beställaren 

beslutat att uppföra. Den sista aktören är förvaltaren. Denne är ansvarig för den färdiga 

produkten, i många fall är förvaltaren samma som beställaren (Nordstrand 2000). 

3.1.2 Entreprenadformer 

Vid genomförande av ett byggprojekt finns det olika sätt att organisera samarbetet mellan de 

olika aktörerna. Den vanligaste entreprenadformen är utförandeentreprenad. Där är det 

beställaren som med hjälp av konsulter, som genomför projekteringen, tar fram färdiga 

bygghandlingar som ska ingå i förfrågningsunderlaget till entreprenörerna. Entreprenören 

ansvarar för att utförandet sker helt enligt bygghandlingarna (Nordstrand 2000). 

 

 

Enligt Nordstrand (2000) finns det en entreprenadform, generalentreprenad, vilket är en 

variant av utförandeentreprenad,. Även här ansvarar beställaren för projekteringen och 



  

 

TEORI 

 

 10 

upprättande av bygghandlingarna och förfrågningsunderlaget. Vid en generalentreprenad 

kallas den entreprenör som får beställningen för generalentreprenör. I detta fall är det 

generalentreprenören som har samordningsansvaret. Generalentreprenören anlitar i sin tur 

underentreprenörer. 

 

En annan entreprenadform är totalentreprenad, i denna entreprenadform låter beställaren 

entreprenören både ansvara för projekteringen och byggandet. Beställaren preciserar 

funktions- och standardkrav som ska ställas på den färdiga produkten genom att upprätta ett 

byggnadsprogram. I totalentreprenad är det totalentreprenören som har funktionsansvaret, att 

den färdiga produkten uppfyller de krav som beställaren redovisat. Med funktion menas att 

den ska fungera till sitt ändamål och ha de egenskaper som är nödvändiga för att uppfylla 

användbarheten (Nordstrand 2000). 

3.1.3 Lagar, förordningar och föreskrifter 

Miljöbalken och Arbetsmiljölagen måste alltid följas genom hela byggprocessen. Dessa båda 

är lagar och är alltså tvingande. Allmänna råd är alltid av frivillig karaktär men Allmänna 

Material- och Arbetsbeskrivningar (AMA-system) och olika Allmänna Bestämmelser 

tillämpas nästan generellt. Om en beställare ställer krav på att en viss standard och att råd i en 

viss handbok ska tillämpas, ska de som berörs i projektet givetvis följa detta (Nordstrand 

2000). 

 

I samband med upphandling av entreprenörer behövs administrativa föreskrifter. Dessa ska 

klargöra för de som ska utföra byggprojektet vilka villkor som gäller, både för upphandlingen 

och entreprenaden. Allmän Material- och Arbetsbeskrivning (AMA-systemet) är ett system 

för upprättande av beskrivningar och föreskrifter på ett rationellt och systematiskt sätt. 

Exempel på Allmän Material- och Arbetsbeskrivning som gäller för väg- och anläggnings- 

projekt är Mark AMA 98 och Järnvägs AMA 98. Vid vägprojekt måste Allmänna Tekniska 

Beskrivningar för väg (ATB VÄG 2005) följas, följande beskrivning ges ut av Vägverket. Vid 

brobyggen på väg måste ATB BRO 2004 följas. Årtalet efter säger när den senaste versionen 

utkommit. 
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Det finns även ett antal Allmänna Bestämmelser (AB) som reglerar kontraktsförhållanden 

mellan parterna. Dessa allmänna bestämmelser har utarbetats av olika branschkommittéer 

med representanter för berörda parter. Några av de Allmänna bestämmelserna är, ABK 96 

(Allmänna Bestämmelser för upphandling av konsultuppdrag inom arkitekt- och 

ingenjörsverksamhet av år 1996), AB 04 (Allmänna Bestämmelser för byggnads-, 

anläggnings, och installationsentreprenader ), ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för 

totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings-, och installationsarbeten) och till sist 

ABM 07 (Allmänna Bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet) 

(Nordstrand 2000).  

3.2 Projektledning 

Att kunna tillämpa kunskaper, färdigheter, verktyg och metoder i ett projekt i syfte att 

motsvara eller överträffa projektintressenternas behov och förväntningar i projektet, är 

projektledning. Ett projekt kännetecknas av att det är unikt och temporärt. Med unikt menas 

att produkten eller tjänsten på något sätt är olikt alla liknade produkter eller tjänster i 

verksamheten. Med temporärt menas att varje projekt har en förbestämd start- och slutpunkt. 

Ett projekt består av processer, där en process är en serie handlingar som åstadkommer ett 

resultat (Duncan W 1998).  

 

Enligt (Duncan W 1998) kan projektledningsprocessen indelas i fem olika grupper, var och en 

omfattande en eller flera processer. Första gruppen är initieringsprocessen, att godkänna och 

fastslå att ett projekt eller en fas bör starta samt att se till att detta sker. Andra gruppen är 

planeringsprocessen, att utarbeta och upprätta en genomförbar plan för att förverkliga de 

affärsbehov för det som projektet startas för. Tredje gruppen är utförandeprocessen, att 

samordna mänskliga och andra resurser för att genomföra planen. Fjärde gruppen är 

styrningsprocessen, där man ska säkerställa att projektets mål uppfylls genom att övervaka 

och mäta framdrift, och när det behövs göra ändringar. Den sista gruppen är 

avslutandeprocessen, som går ut på att få projektet godkänt och att avsluta det. När det gäller 

att bemanna ett projekt, är det viktigt att säkerställa att de tillgängliga resurserna kommer att 

kunna uppfylla projektets krav. Organisationsplanering innebär att identifiera, dokumentera 

och ange projektroller, ansvar och rapporteringsförhållande.  
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Projektledaren är den person som ansvarar för ledningen av projektet, och bör därför utses så 

tidigt som möjligt i ett projekt. Enligt Tonnquist (2006) är projektledares uppgift att:  

• Se till att projektmål uppfylls 

• Planera och organisera projektet 

• Delegera och följa upp aktiviteter 

• Lösa problem och konflikter 

• Påverka och få saker gjorda 

• Kalla till och leda projektmöten 

• Kommunicera, engagera och motivera 

 

Regelbundna projektmöten ska hållas med maximalt en veckas mellanrum och bör finnas 

inplanerade i projektets tidplan. Exempel på dagordning vid ett projektmöte (Tonnquist 

2006): 

• Mötet öppnas 

• Närvarande 

• Projektstatus 

• Genomgång av åtgärdslistan 

• Kommande aktiviteter 

• Övriga frågor 

• Uppdatera åtgärdslistan 

• Uppdatera riskanalys 

• Mötet avslutas 
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3.3 Planeringstekniker 

3.3.1 Ganttschema 

Ganttschemat är en tidplan som används för att redovisa resultat enligt den traditionella 

planeringstekniken, och är uppkallad efter Henry L Gantt. Den är utformad som ett diagram 

med horisontella staplar. Efter en lämplig tidsskala läggs sedan namngivna aktiviteter 

och/eller resurser ut. Längden på stapeln motsvarar hur lång tid aktiviteten beräknas ta (se 

Figur 3.1). Aktivitetens start- och sluttidpunkt kan utläsas från tidsskalan på schemat 

(Nordstrand, Révai 2002). 

 

En stor fördel med Ganttschemat är att det är lätt att få en överskådlig bild över de aktiviteter 

som måste göras. En resursplan kan också kombineras med Ganttschemat, till exempel en 

personalplan. Ganttschemat är lätt att avläsa och tolka och den är även enkel att upprätta vid 

enkla projekt (Nordstrand, Révai 2002). 

 

 
Figur 3.1 Ganttschema 

 

Nackdelen med Ganttschemat, är att sambanden mellan de olika aktiviteterna inte framgår, 

det är svårt att säga varför en aktivitet ligger där den ligger, det går inte att presentera någon 

kritisk linje och ett Ganttschema kan dölja brister i planeringen. Det går inte heller att hitta 

någon systematik vid upprättandet av planen. Detta innebär att vid själva ritandet av planen 

måste alla förutsättningar beaktas och problem lösas. Ifrån det planerade förloppet går det inte 

heller att se vilka konsekvenser en avvikelse får (Nordstrand, Révai 2002). 
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Slutligen kan problem uppstå vid en eventuell revidering för det kan vara svårt att komma 

ihåg att planen är upplagd som den är, vilket kan försvåra arbetet och riskerar att ge ett sämre 

resultat (Nordstrand, Révai 2002). 

3.3.2 Critical Path Method  

Critical Path Method (CPM) är en nätplaneringsteknik som utvecklades under åren 1956-58 i 

USA. Inom företaget E.J. du Pont de Nemours var strävan att utveckla en metod för att 

förbättra planeringen av projekteringen och byggandet av ett antal kemiska fabriker. Detta 

medförde att företaget utvecklade en princip för planering med hjälp av datamaskiner. Detta 

gjorde det möjligt att beakta en stor mängd faktorer samt att erhålla ett flertal planer såsom 

tidplaner, optimerade med avseende på kostnader och tidplaner optimerade med avseende på 

genomförandetiden. Den första planeringsmodellen var inte optimal eftersom den praktiska 

användningen försvårades av att den krävde en mycket stor datamängd. För bestämning av 

projektets minimikostnader var modellen tvungen att modifieras och formas om. CPM var 

ursprungligen en metod för kostnadsminimering (Hammarlund, 1975).  

 

CPM är ett effektivt verktyg för planering och styrning av alla typer av projekt. I grunden är 

det en projektplan som i form av ett nätverk visar alla olika steg i projektet och vilken följd 

dessa kommer. Den visar också hur de olika momenten förhåller sig till varandra, samt 

bestämmer vilket som är det bästa sättet att genomföra de olika momenten (se Figur 3.2) 

(Antill och Woodhead 1990). 

 

Figur 3.2 Nätverksdiagram  
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Första steget för att planera ett projekt är att bryta ner projektet i olika operationer eller 

processer som måste genomföras för att slutföra projektet. Hur detaljerat operationerna bryts 

ner kan variera från projekt till projekt. Detta styrs av karaktären på projektet och vilken typ 

av arbetskraft som är inblandad. Det kan även styras av hur arbete är fördelat över 

arbetsområdet, ledningens krav på kostnader, lista på specificerade kvantiteter eller kostnader, 

och den generella arbetsgången. Varje separat process eller operation kallas aktivitet, varje 

slutförd aktivitet mynnar ut i en händelse, som förklarar att aktiviteten är slutförd (Antill och 

Woodhead, 1990). 

 

Enligt Antill och Woodhead (1990) är aktiviteter tidskonsumerande medan händelser inte är 

det. Händelserna sammanbinds med aktiviteter. När listan med alla aktiviteter för projektet är 

klar, blir nästa steg att försöka bestämma hur de olika aktiviteterna förhåller sig till varandra. 

Många kan pågå samtidigt, medan vissa aktiviteter måste slutföras för att andra ska kunna 

påbörjas. Det finns några olika begränsningar, bland annat teknologiska och kroppsliga, dessa 

framträder med hjälp av vissa frågor. 

1. Vilka aktiviteter måste föregå denna aktivitet? 
2. Vilka aktiviteter kan pågå samtidigt som denna aktivitet? 
3. Vilka aktiviteter måste komma efter denna aktivitet? 

 
På detta sätt blir varje aktivitet belyst, och den nödvändiga följden blir bestämd. Varje 

aktivitet får en bestämd händelse som markerar när en start är möjlig. Denna händelse kan 

vara början på projektet eller kan vara slutet på en föregående aktivitet. Det visar att slutet av 

en aktivitet utgör starten på en efterföljande aktivitet. Konsekvensen är att det inte är möjligt 

att överlappa aktiviteter i ett nätverksdiagram. Det finns några andra typer av begränsningar 

såsom, säkerhets- och resursbegränsningar. Det kan finnas fall där det är tekniskt möjligt att 

genomföra aktiviteterna, men av säkerhetsskäl inte möjligt att till exempel utföra betongarbete 

samtidigt som en stålkonstruktion monteras ovanför (Antill och Woodhead, 1990). 

 

Med resursbegränsningar menas, att ett speciellt redskap lånas mellan projekt och det blir inte 

tillgängligt förrän ett visst datum. Dessa faktorer måste noga studeras av planeraren när den 

bryter ner projektet i dess aktiviteter. Planeraren måste även ta hänsyn till detta när de olika 

kedjorna av aktiviteter sätts samman. Det är viktigt att alla begränsningar visas i 

nätverksdiagrammet (Antill och Woodhead, 1990). 
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När projektet har brutits ner till unika, genomförbara aktiviteter och alla begränsningar har 

framkommit, finns det ett sista moment och det är att tidsätta samtliga aktiviteter. När detta är 

genomfört, kan den kritiska linjen fastställas, alltså de aktiviteter och händelser som utgör den 

längst sammanhängande kedjan genom projektet (Antill och Woodhead, 1990). 

 

I boken Byggprocessen av Nordstrand och Révai (2002) tas det upp några fördelar med att 

nätplanera med CPM: 

• Nätplaneringen förutsätter att man utför planeringsarbetet på ett logiskt sätt i en 

bestämd ordningsföljd. Detta skapar god planeringsmiljö 

• Man tvings i ett tidigt skede analysera hela projektet mycket grundligt. Det man lär sig 

då har man stor nytta av under hela projektet 

• Arbetet med strukturplanen inspirerar till metodtänkande. 

• Strukturplanen inbjuder också till att analysera ett arbete i minsta detalj, det skapar 

förutsättningar för riktigt beslut när det gäller metodval och främjar utveckling av 

arbetsmetoder. 

• Nätplanen redovisar varför en aktivitet startar respektive slutar vid vissa tidpunkter, 

tankar bakom planen framgår tydligt. 

• Under byggandet kan man kartlägga konsekvenserna av störningar och ändringar. Det 

gör att det lättare att vidta de rätta korrigeringsåtgärderna. 

• Nätplaner kan också användas för att dokumentera det verkliga förloppet, vilket ger 

värdefull erfarenhetsåtervinning. 

Det finns dock invändningar mot användningen av CPM. Francis och Mireseco (2006) menar 

att ett problem med CPM är att längden på pilen, som visar aktiviteten, inte motsvarar den 

verkliga tidsåtgången som aktiviteten tar. De påvisar också brister i att det inte är möjligt att 

gruppera ihop aktiviteter, som använder samma resurser och det är svårt att visa förhållanden 

och beroenden mellan olika huvudaktiviteter.  

 

Till sist anser de att det är problem att ledigheter inte kan visas i diagrammet, vilket försvårar 

hela arbetet med att presentera en verklig kritisk linje. I sin artikel presenteras därför en 

utvecklad modell av CPM, som de kallar ”Chronographic method” och det är en 
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förutsättningslös tidsplaneringsmetod. Metoden fungerar för många olika typer av 

planeringssituationer. Den har en god visualisering, och kan med bra noggrannhet visa 

projektets olika aktiviteter. (Francis och Mireseco 2006) 

 

Metoden är indelad i tre olika enheter; primära, sekundära, och generella. Primära enheter kan 

vara hjälpmedel i produktionen som aktiviteter och resurser. Sekundära enheter kan vara vilka 

relationer de olika aktiviteterna har eller vilka restriktioner som finns mellan aktiviteterna, och 

generella enheter representerar vad som ska mätas; till exempel tid eller pengar. (Francis och 

Mireseco 2006) 

 

Aktiviteter presenterars grafiskt i form av horisontella staplar där längden på stapeln visar 

varaktigheten på aktiviteten. Staplarnas utseende kan variera beroende på aktivitetens 

kategori. Varje aktivitet kan också besitta en eller flera interna uppdelningar, beroende på hur 

mycket arbete som är förknippat med aktiviteten. Läget för stapeln i horisontell led visar 

aktivitetens startpunkt. Stapelns slut representerar aktivitetens faktiska slut. Aktiviteter i  

 

 
Figur 3.3 ”Chronographic method” schema 

 

samma kategori placeras i närhet till varandra i det vertikala planet, detta för att undvika 

onödiga skärningspunkter (se Figur 3.3) (Francis och Mireseco 2006). 
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I jämförelse med Ganttschemat som bara visar aktiviteterna parallellt till varandra, visar 

”chronographic method” i vilken följd aktiviteterna inträffar. För att redovisa aktiviteter som 

inte är helt slutförda, kan i CPM bara visas i fasta delar eller procent av aktiviteten, medans i 

”Chronographic method”, kan det visas, till exempel, hur många kubikmeter av jorden som är 

schaktade. Detta gör att det är lättare att uppskatta förseningar och se hur det påverkar 

kommande aktiviteter (Francis och Mireseco 2006). 

3.3.3 Program Evaluation and Review Technique  

Program Evaluation and Review Technique (PERT) utvecklades i USA under slutet av 1950-

talet. Den utarbetades under Polaris projektet, där de hade ca 250 huvudleverantörer och cirka 

9000 underleverantörer. En försening hos någon av dessa leverantörer kunde få allvarliga 

konsekvenser för projektets genomförande. För att planera detta gigantiska projekt krävdes en 

ny planeringsmetod. Detta resulterade i PERT. Det utvecklades helt oberoende av CPM, ändå 

finns stora likheter mellan dessa två nätplaneringsmetoder. (Hammarlund, 1975). 

 

PERT var ursprungligen händelseorienterat, alltså tidpunkten för att uppnå ett delmål stod i 

centrum (se Figur 3.4). Med CPM är det istället aktiviteten som står i centrum. Numera är 

PERT också aktivitetsorienterat. (Hammarlund, 1975). 

 

 
Figur 3.4 PERT- schema 

 

Den kritiska linjen beräknas med samma teknik som för CPM. För beräkning av 

aktivitetstider används i CPM entydigt bestämda aktivitetstider. I PERT däremot beräknas 
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aktivitetstider som uppvisar en spridning. Sannolikheten att ett projekt kommer att 

genomföras inom en viss tidsrymd kan då bestämmas med PERT (Hammarlund, 1975). 

3.3.4 Line of Balance 

Line of Balance (LoB) är till skillnad från CPM och PERT inte en aktivitetsbaserad 

planeringsteknik utan är en platsbaserad teknik och en bra metod för att visa arbetsflöden på 

arbetsplatsen. LoB är en visuell planeringsmetod som använder linjer i diagram för att visa 

hur produktionen utföras i olika arbetslag i både tid och rum. LoB-schemat är en 

tvådimensionell tidplan, med en x- och en y-axel, x-axel visar tiden och y-axel visar platsen 

(Forss och Norberg 2006).  

 

Aktiviteterna visas i form av linjer där lutningen på linjen visar dess varaktighet. Tanken är att 

i en LoB-tidplan, ska i första hand kritiska aktiviteter finnas med. Detta ger ett mer 

överskådligt schema som gör det lättare att upptäcka var i produktionen problem kan uppstå. 

Även resursdiagram och Ganttschema kan kombineras med LoB. Till exempel kan 

arbetskraftsfördelningen över hela projektet visas i dessa (Forss och Norberg 2006). 

 

 

Figur 3.5 Oplanerat Line of balance schema 
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Problem som uppstår kan vara, aktiviteter som är beroende av en annan aktivitet, dessa två 

linjer får inte korsa varandra, och för många aktiviteter under samma tidsperiod kan resultera i 

krockar mellan olika arbetslag, vilket innebär onödig väntetid och om någon aktivitet sker för 

långsamt kan detta hindra andra aktiviteter. (se Figur 3.5) 

 

Det finns två sätt att omplanera aktiviteter i LoB enligt Forss och Norberg (2006). Det ena är 

att ändra starten, antingen tidigarelägga eller senarelägga den och det, andra sättet är att 

tillsätta mer eller mindre resurser till en aktivitet och därigenom ändra lutningen för att inte 

aktiviteter ska krocka (se Figur 3.6).  

 

I en enda utskrift av ett LoB-schema kan delobjektens arbetsordning, uppgifternas 

ordningsföljd och beroenden ses. Det är lättare för planeraren att påträffa och justera 

avvikelser från den synkroniserade produktionshastigheten och detta ger effektivare 

användning av tiden. Konflikter mellan olika arbetsgrupper minskas genom en synkroniserad 

tidplan. I ett LoB-schema är det lätt att upptäcka vilka toleranser arbetsgrupperna har gällande 

tid och utrymme i projektet (Forss och Norberg 2006). 

 

 
Figur 3.6 Om planerat Line of Balance schema 

 

Eftersom tidplanen ofta grundar sig på utförda mängdberäkningar, ger detta att det är den 

faktiska arbetsmängden och resursbehovet för varje arbetsuppgift som finns med i tidplanen. 
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Detta ger att arbetsledningen redan i planeringsskedet kan övertyga sig om full bemanning 

och jämn arbetsstyrka. Arbeten som är beroende av samma tidplan som andra arbeten och 

som kan utföras av samma arbetslag bildar aktiviteter (Forss och Norberg 2006). 

 

Det viktigaste vid upprättande av en huvudtidplan är att schemalägga de arbetslag som inte 

tillåter andra arbetslag på samma plats vid samma tidpunkt. Dessa arbetsuppgifter kallas för 

riskyta, ”space critical”. Det är den yta som skapas när en aktivitet framkallar en riskfylld 

situation. Arbeten av betydelse, som inte är riskytor, kan lämnas utanför LoB-huvudtidplan, 

dessa kan istället schemaläggas med hjälp av CPM. Mindre arbeten kan lämnas helt 

oplanerade under planeringen av huvudtidplanen och kan användas som formbart ogjort 

arbete under genomförandet. Dessa får dock inte utgöra mer än 15 % av totala projektets 

mantimmar. Fördelar med LoB är att användaren får ett bra verktyg för att optimera flödet av 

arbetet i projektet med ett enkelt översiktligt diagram (Forss och Norberg 2006). 

 



  

 

SKANSKAS SÄTT ATT ARBETA 

 

 22 

4 Skanskas sätt att arbeta  

Detta kapitel kommer Skanskas sätt att arbeta i projekt beskrivas, organisationsupplägg och 

arbetssätt. Kapitlet kommer även att kortfattat beskriva Skanskas historia. 

4.1 Historia 

AB Skånska Cementgjuteriet bildas 1887 av ingenjören Rudolf Fredrik Berg. Företaget 

började tillverka dekorativa cementdelar till kyrkor och offentliga byggnader. Det dröjde dock 

inte länge förrän de skiftade inriktning och började tillverka byggnadskomponenter och utföra 

byggnadsarbete. 1897 fick företaget första ordern från utlandet. Den kom från Storbritanniens 

nationella teleoperatör. Ordern var att leverera mer än 100 km ihåliga betongblock för att 

omsluta telefonkablar. Företaget expanderade till tillverkning och försäljning av 

byggnadsmaterial och utförde också byggnadsarbeten. Nu skapas grunderna för det moderna 

Skanska (www.skanska.se).  

 

Sveriges första asfaltbelagda väg anlades i Borlänge 1927 av Skanska, och detta blev en av 

milstolparna i Skanskas roll att bygga upp Sveriges infrastruktur. 1943 byggde Skanska 

Sandöbron, 264 meter lång, som blev världens längsta bågbro i betong ända fram till 60-talet. 

1965 noterades Skanska på Stockholms fondbörs a-lista och 1984 bytte företaget namn från 

Skånska Cementgjuteriet till Skanska, för att få ett mer gångbart namn utomlands. Ett 

konsortium, lett av Skanska, fick 1995 uppdraget att bygga Öresundsbron, som knyter 

samman Sverige och Danmark. Miljöfaktorer spelade en nyckelroll i varje del av detta projekt 

(www.skanska.se).  

 

Skanska betraktas som en lokal aktör i många länder. Till Skanskas huvudmarknader hör 

Sverige, USA, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge, Polen, Tjeckien, Argentina, 

Hongkong och Indien. Skanska- koncernen hade år 2007 en omsättning på ca 139 miljarder 

SEK, ca 27 miljarder SEK i Sverige, och ca 60 000 anställda varav ca 11 000 i Sverige 

(www.skanska.se). 

http://www.skanska.se
http://www.skanska.se
http://www.skanska.se
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4.2 Organisationsupplägg 

Organisationsupplägget vid ett projekt beskrivs i enlighet med Skanska Sverige AB, region 

Väg och Anläggning Norr, distrikt Västerbotten eftersom det är där som examensarbetet 

utförs (se Figur 4.1). Detta har återfunnits på Skanskas intranät. 

 
Figur 4.1 Organisationsschema för ett projekt inom Skanska Sverige AB, region Väg och Anläggning 

Norr, distrikt Västerbotten, lokalkontor Umeå 

Distriktschef 

Distriktschefen är den högste chefen i distriktet och ansvarar för att upprätta goda relationer 

med befintliga kunder samt att aktivt finna nya kunder. Ansvaret omfattar även att se till att 

rätt personal finns på rätt plats i ett projekt. Har ekonomiskt ansvar för distriktet. 

Distriktschefen rapporterar till Regionchefen. 

 

Kalkylchef 

Kalkylchefens uppgift är att fördela kalkylresurser inom distriktet, beställa anbudshandlingar, 

analyser och föreslå kalkylstrategier. Ansvaret omfattar även att samordna kontakter med 

konsulter och underentreprenörer vid totalentreprenader, utarbeta kalkyler, vara ansvarig för 

sammanställning av kalkyler samt vara föredragande vid kalkylgenomgång vid större projekt. 

Kalkylchefen ska också sköta distriktets anbudsstatisk och uppföljning av anbudsutfall. 

Rapporterar till distriktschefen.  

Distriktschef 

Kalkyl 

Inköp 

KMA 

Projektchef 

Produktionschef 

Arbetsledare 

Projektingenjör 
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Distriktsinköpare 

Distriktsinköparen har ett övergripande ansvar för inköpsverksamheten på distriktet. Denne 

ska även vara ett stöd till projektchefer och projektinköpare vid projektförberedelse 

(inköpsplan och inköpsbudget) samt vara stödresurs vid, av distriktschefen, utvalda 

projektinköp. Handhavande av statistikrapporter av organisationens inköpsbeteende, för 

redovisning i distriktet ingår också. Denne ska även vara stödresurs för användandet av 

inköpsprogrammet. Rapporterar till distriktschefen samt regioninköpschefen vid inköpsfrågor. 

 

Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljö (KMA) ledare  

KMA-ledaren samordnar följaktligen distriktets arbete med kvalitets-, miljö- och 

arbetsmiljöfrågor. Ansvarar för att information gällande kvalitets-, arbetsmiljö- och 

miljönyheter sprids i organisationen, samt att agera som stödresurs i dessa frågor. Det ingår 

även att inventera utbildningsbehovet avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö och anmäla 

detta till KMA- samordnare. Rapporter till distriktschefen.  

 

Projektchef 

Projektchefen ansvarar för att upprätta och behålla goda kundrelationer. Delar också ansvaret 

för personalplanering, personalresurser och ledning av personal i projekten med 

Distriktschefen. Projektchefen har även ekonomiskt ansvar för projekten och ansvarar för 

avstämning och uppföljning av mål. Projektchefen rapporterar till distriktschefen. 

 

Projektingenjör 

I den nuvarande organisationen kan projektingenjörens ansvarsområde variera från projekt till 

projekt. Ansvarar, på delegat från projektchefen och inom ramar fastställda av regionchef, för 

vissa eller alla inköp. Rapporterar till projektchefen. 

 

Produktionschef 

Produktionschefen ansvarar och leder produktionen mot ställda projektmål. Har även ett 

ansvarar för att utveckla medarbetare, för kundvård samt uppbyggnad av kundrelationer i 

projektet. Produktionschefen har även arbetsmiljö-, kvalitets- och miljöansvar. Ansvarar även 
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för myndighetskontakter för driften. Har ett tids- och resursansvar samt ansvarar för 

dokumentation av avvikelser och frågor. Rapporterar till projektchefen. 

 

Arbetsledare  

Arbetsledaren ansvarar för arbetsberedningar och har en egen rullande planering. Samordnar 

egna resurser och underentreprenörers arbeten samt följa upp ingående avtal. Arbetsledaren 

ska anmäla, utföra samt lämna underlag för ändrings- och tilläggsarbeten. Ska även göra 

daglig dokumentation av avvikelser och frågor. Rapporterar till Produktionschefen. 

4.3 ”Vårt sätt att arbeta” 

”Vårt sätt att arbeta”(VSAA), vilket är en del av Skanskas intranät, är Skanskas verktyg för att 

leda verksamheten mot fler nöjda kunder, engagerade, kompetenta och målinriktade 

medarbetare samt ökad lönsamhet. ”Vårt sätt att arbeta” är uppdelat i två huvuddelar, 

Affärsplan och Verksamhetsmanual. Det är den sistnämnda som är intressant i denna studie. I 

denna del finns en del som heter ”Projekt” alternativt ”Produktion”. I detta fall går den under 

benämningen ”Projekt Väg och Anläggning”. Detta avsnitt i ”Vårt sätt att arbeta” beskriver 

hur Skanska tänkt sig att leda, driva och styra projekt genom byggprocessens olika skeden. 

 

 
Figur 4.2 ”Vårt sätt att arbetas” olika skeden 

 

Avsnittet är uppdelat i sex delar (se Figur 4.2), från anbud via projekteringsförberedelser, 

projekteringsstyrning, produktionsförberedelser, produktionsstyrning till överlämnande. I 

varje avsnitt finns ett antal moment beskrivna. 

4.3.1 Anbudsskedet 

För att få kontroll på alla anbudsförfrågningar som kommer in samt att få ett underlag till 

marknadsanalysen, registreras alla förfrågningar. Vid marknadsmöten prioriteras vilka anbud 

som ska lämnas pris på. Det som ligger som underlag för bedömningen är, 

marknadssituationen, kunden, lönsamhet från tidigare projekt, tillgängliga resurser, 

tillgängliga kalkylresurser samt möjligheter och risker.  
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Anbudsarbetet inleds med ett startmöte som syftar till att arbetsgången och 

ansvarsfördelningen ska bli tydligare. Projektets möjligheter och problem identifieras under 

detta möte. Det diskuteras även strategier för inköpsarbetet samt beslut fattas ifall alternativa 

lösningar ska tas fram, allt baseras på kundens behov.  

 

Vid startmötet bestäms även när avstämningsmöten ska hållas och vilka som ska delta. 

Samtidigt med anbudsarbetet görs även en riskinventering, i denna identifieras risker och hur 

dessa ska hanteras, vilket kan ske genom att risker minskas, begränsas, överförs till andra eller 

prissätts. Vid större projekt ska en Pre-Operational Risk Assessment (Pre-ORA) upprättas 

innan anbudsarbetet startar, detta för att avgöra vilka risker detta projekt medför. Anses 

riskerna vara för stora kan det beslutas att inte lämna pris på projektet. För att arbetet med 

kalkylen ska bli framgångsrik är det viktigt att: 

• Tid och resurser läggs på de moment som är kritiska 

• Erfarenheter från tidigare projekt tillvaratas 

• Produktionspersonal involveras 

• Oklarheter och möjligheter dokumenteras 

• UE och leverantörer involveras 

Det är även viktigt att upprätta tidplaner under det pågående kalkyleringsarbetet. Inköpsarbete 

börjar i anbudsskedet. Detta arbete kan vara av varierande karaktär, allt från prisförfrågningar 

till detaljerade förfrågningar som ger leverantören möjlighet att lämna anbud som sedan kan 

användas när man fått ett projekt. Innan överlämnande av anbudet ska en slutgenomgång 

genomföras. Detta för att möjligheter och risker ska hinna värderas samt att priset i anbudet 

ska bli rätt. Där diskuteras och utreds också alla eventuella oklarheter i den mån detta är 

möjligt före anbudsinlämnandet.   

4.3.2 Projekteringsförberedelser 

Projekteringsförberedelser startar med ett internt startmöte där förutsättningar, organisation 

och mål för projekteringen fastställs. Nästa steg är att genomföra en projektgenomgång med 

kunden. Här redovisas ansvar och befogenheter för båda parter och även intervallet för 

framtida möten. Kundens förväntningar stäms av och vilka områden som är viktigast för 

kunden klargörs. Detta för att kunna infria kundens förväntningar och i slutändan få en nöjd 



  

 

SKANSKAS SÄTT ATT ARBETA 

 

 27 

kund. Det är viktigt att projekteringsledaren i ett tidigt skede skapar en helhetssyn och är väl 

införstådd i kundens krav och önskemål. Det ställs flera krav från både myndigheter och kund 

och kraven kan identifieras utifrån förfrågningsunderlaget, gällande lagar och förordningar, 

gällande normer och föreskrifter samt egna krav, som kan vara Skanskas miljökrav och andra 

rutiner. Det är projekteringsledarens ansvar att se till att inte kraven blir motstridiga men i fall 

det uppstår måste det lösas i ett tidigt skede. Andra viktiga moment är riskhantering, att en 

tidsplan över projektering upprättas samt att man börjar med projektplanen. När dessa steg är 

klara kan en konsultupphandling starta. 

4.3.3 Projekteringsstyrning 

Även projekteringsstyrning börjar med ett startmöte där projekteringsledaren kallar samman 

ansvariga projektörer för att informera om projektet, rutiner, tidplaner, kvalitetsnivåer och 

projektmål. Även representanter från produktionen kan medverka. Riskerna identifieras av 

projektörerna och sammanställs med de andra riskerna i tidigare skedet. Projektörerna 

redovisar även en projektplan där de beskriver hur de tänker hantera de kritiska momenten 

som påverkar tid, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.  

 

Projekteringsledaren har ansvaret för att hålla ett antal möten som ska styra, samordna och 

utvärdera projekteringen.  Projekteringsledaren har även ansvar för att åtgärder och beslut 

protokollförs från dessa möten. Ett viktigt dokument i detta skede är arbetsmiljöplanen. Det är 

beställarens skyldighet att upprätta denna plan, och den måste finnas tillgänglig innan 

arbetsplatsen etableras, om arbete med särskild risk ska utföras eller om arbetet kräver att en 

förhandsanmälan lämnas in. Beställaren kan överlåta arbetet med arbetsmiljöplanen men 

ansvaret kan inte överlåtas. Den ska alltid godkännas och undertecknas av beställaren. På 

projekteringsmötena görs avstämningar gentemot den samordnade projekteringstidsplanen.  

 

Projekteringsledaren ansvarar även för att den löpande stäms av mot projektets huvudtidplan. 

Resultatet från projekteringen redovisas vid projekteringsmöten eller separata möten, där 

projektörerna redovisar hur de specificerande kraven säkras. Resultatet, alltså ritningar, 

beräkningar, beskrivningar, arbetsmiljöåtgärder för produktionsskedet redovisas och 

dokumenteras för att tydligt visa att projekteringskraven är uppfyllda. Detta kan göras med 

exempelvis en kontrollplan. Om det behövs ska även givna toleranser redovisas. Motstridiga, 
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ofullständiga och oklara krav klargörs av projekteringsledaren tillsammans med den som ställt 

kravet. Redan fastställda handlingar som ändras eller modifieras granskas, godkänns, och 

dokumenteras av utsedd person. För att validera produkten, alltså att produkten uppfyller de 

krav och behov som definierats, kan det ibland vara nödvändigt att ibland utföra vissa 

aktiviteter i form av provrum, fullskaletest eller provytor. 

4.3.4 Produktionsförberedelser 

Produktionsförberedelser börjar med ett startmöte där det beslutas vad som måste vara klart 

innan produktionen startar. Detta innefattar att handlingar och projektinformation, kalkyl och 

kontrakt, från tidigare skeden gås igenom. Produktionsfasens organisation och 

ansvarsfördelning bestäms och förs in i projektplanen. Vid första byggmötet med kunden, 

eller vid ett särskilt startmöte med kunden, redovisas bägge parters ansvarsfördelning och 

befogenheter. Även framtida mötesintervall bestäms. Arbetsgången för ändrings- och 

tilläggsarbeten (ÄTA- arbeten) bestäms, hur de ska hanteras och godkännas. 

Riskinventeringen som gjorts i de tidigare skedena kompletteras.  

 

All berörd personal på arbetsplatsen ska informeras om resultatet av riskinventeringen. 

Information som har insamlats från tidigare skeden sammanställs i en projektplan eller 

uppdatering av tidigare gjord projektplan. Systematiskt miljöarbete enligt AFS 2001:1 

inarbetas i projektplanen. I projektplanen beskrivs organisationen för projektet samt vilka 

ansvar och befogenheter som de involverade i projektet har. Det finns ett antal planer som 

även upprättas i detta skede, såsom projekttidplan, produktionstidplan, resursdiagram för 

maskiner, yrkesarbetare och tjänstemän, massdispositionsplan, arbetsplatsdispositionsplan och 

trafikanordningsplan.  

 

För att kunna styra produktionen måste arbetsberedningar göras, dessa beskriver 

arbetsmomenten mer detaljerat. Med hjälp av dessa kan brister samt att fel uppstår 

förebyggas. Arbetsberedningar utgår från riskinventeringen samt eventuella kontrollplaner. 

Stor vikt i arbetet med arbetsberedningarna läggs på de kritiska momenten, alltså de som kan 

påverka projektets tid, ekonomi, kvalitet, miljö eller arbetsmiljö. De ansvariga för momenten 

är den som tar fram arbetsberedningen tillsammans med skyddsombud och berörd personal 
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samt eventuella underentreprenörer. En fördjupad riskinventering kan även genomföras när 

beredningar upprättas.  

4.3.5 Produktionsstyrning 

Produktionstidplan, budget och projektplan ligger till grund för produktionsstyrningen. Det 

ska vara möjligt att på ett enkelt sätt bryta ner aktiviteterna i dessa till delmål. Tid, ekonomi, 

kvalitet, miljö, och arbetsmiljö är det som ska fokuseras på och man skall aktivt styra 

projektet mot dess mål. Produktionsledningen planerar och utför produktionsstyrningen 

tillsammans med yrkesarbetare och underleverantörer/leverantörer. Innan produktionen startar 

hålls startmöte produktion. Detta syftar till att följa upp startmötet från 

produktionsförberedelser. Dessutom stäms beslut, tider och ansvar av.  

 

Alla som befinner sig på Skanskas arbetsplats ska innan arbetet påbörjas genomgå en 

introduktion på arbetsplatsen. Den ska innefatta en orientering av arbetsplatsen, Skanskas 

allmänna ordnings- och skyddsregler, arbetsplatsspecifika regler samt förekommande risker 

och förebyggande åtgärder enligt riskinventeringen. De dokument som upprättats i tidigare 

skeden såsom riskinventering, projektplan och arbetsmiljöplanen uppdateras löpande under 

projektets gång vid förändring som berör dessa dokument. För att effektivare kunna styra 

produktionen genomförs ett antal möten. Dessa syftar till att styra, samordna och utvärdera 

produktionen löpande. De är både till för beslutsfattande, avstämning och 

erfarenhetsåterförande. För att eliminera eller reducera identifierade risker upprättas 

arbetsberedningar, som diskuteras igenom innan arbetsmomentet utförs.  

 

Några av dessa möten är, byggmöte, produktionsmöte, samordningsmöte, 

underentreprenörsmöte (UE-möte) och inköpsmöte. Produktionstidplanen stäms av 

regelbundet och revideras vid förändring av projektet. Utöver produktionstidplanen upprättas 

rullande tidsplaner där aktiviteterna bryts ner på detaljnivå. Dessa rullande tidplaner bör vara 

resurssatta och stäms av varje vecka. Även maskinplan, arbetskraftsdiagram och 

tjänstemannaplanen stäms av regelbundet och revideras vid behov i samband med revidering 

av produktionstidplanen. Dokument som arbetsplats dispositionsplan (APD-plan) och 

trafikanordningsplan (TA-plan) uppdateras vid förändring i produktionen.  
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4.3.6 Överlämnade 

Inför överlämnandet genomförs ett startmöte, där fördelas ansvar för aktiviteterna inför 

överlämnandet för att säkerställa att allt blir utfört i tid. Vid större projekt upprättas en 

särskild tidplan för överlämnandet. För att säkerställa att de specificerade kraven är uppfyllda 

utförs slutkontroller och slutprovningar. Funktionsprovningar utförs av respektive 

entreprenör, som dokumenterar dess resultat. Dessutom utförs samordnade 

funktionsprövningar för att kontrollera att de sammantagna egenskaperna motsvarar de ställda 

kraven. Slutbesiktningen är kundens mottagningskontroll. Vid godkänd slutbesiktning övergår 

ansvaret till kunden och garantitiden startar. Innan slutbesiktningen skall slutdokumentationen 

överlämnas. Kundens krav på slutdokumentationen varierar men kan exempelvis vara; 

relationshandlingar eller underlag till dessa, drift- och skötselinstruktioner, varugarantier, 

byggvarudeklarationer, säkerhetsdatablad, schema för servicearbeten under garantitiden, 

miljödokument och egenkontroller. För att projektet ska ses som ett noll-felprojekt skall 

anmärkningar på slutbesiktningen eller slutdokumentationen vara åtgärdade senast 10 dagar 

efter slutbesiktningen. Vid avslutande av ett projekt genomförs även ett antal möten. Några av 

dessa är; slutmöte kund, internt slutmöte, uppföljningsmöte med UE och konsulter.  

4.3.7 Inköp i projekt 

Inköpsplaneringen påbörjas med ett startmöte. Där sätts strategier för inköpsarbetet upp i det 

specifika projektet och den övergripande planeringen sker. I vissa projekt genomförs 

startmötet redan i samband med Produktionsförberedelser. Vid startmötet fördelas ansvar för 

de olika inköpsmomenten.  Inköpsplanen är ett hjälp- och styrmedel för inköp, den omfattar 

både varor och tjänster som ska avropas och/eller köpas till projektet. I planen anges ansvar 

och tider för genomförande av inköpen. Inköpsplanen är kopplad till produktionstidplanen. 

Även i projektplanen anges ansvar och genomförande av de inköp av varor och tjänster som 

ska göras i projektet. En materialleveransplan, med produktionstidplanen som underlag, kan 

också upprättas för att styra materialflödet i projektet. Efter avslutade upphandlingar är det 

viktigt att berörda personer informeras om de förutsättningar som ligger i grund för avtalen. 
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4.4 Sammanfattning 

Tabell 4.1 Sammanfattning av ”Vårt sätt att arbeta” 

Anbudsskedet Projekteringsskede Produktionsförberedelseskedet Produktionsstyrning Överlämnande 

• Marknadsmöte 

o Prioritering 

o Tillgängliga 

resurser 

• Pre-ORA 

• Anbudsstartmöte 

o Ansvarsfördelning 

o Inköpsarbete  

o Beslut om av-

stämningsmöte 

• Riskinventering 

• Kalkylarbete 

• Slutgenomgång 

• Överlämnande 

 

• Internt startmöte 

• Projektgenomgång 

med kund 

• Riskinventering 

• Projektplan 

• Konsultupphandling 

• Projekteringsstartmöte 

• Arbetsmiljöplan 

• Projekteringsmöten 

• Granskning och god-

kännande av 

handlingar 

• Bygghandlingar 

o Ritningar 

o Beräkningar 

o Beskrivningar 

o Arbetsmiljö 

åtgärder 

• Kontrollplan 

• Startmöte 

• Projektplan 

• Startmöte kund 

• Startmöte inköp 

• Riskinventering 

• Produktionstidplan 

• APD-plan 

• Myndighetstillstånd 

• Produktionstidplan 

• Inköpsplan 

• Materialleveransplan 

• Arbetsplatsinformation 

• Arbetsberedningar 

 

• Startmöte 

o Avstämning 

o Ansvarsfördelning 

• Arbetsplatsinformation 

• Produktionstidplan 

o Bryts ner till kortare planer 

• Riskinventering 

• Arbetsberedningar 

• Projektplan 

• Arbetsmiljöplan 

• APD-plan 

• Inköpsplan 

• Myndighetstillstånd 

• Produktionsmöte 

• Byggmöte 

• Inköpsmöte 

 

• Startmöte 

• Stora projekt separat tidplan 

• Överlämnande slutdokumentation 

• Slutbesiktning 

• Relationshandlingar 

• Drift- och skötsel-instruktioner 

• Varugarantier 

• Byggvarudeklarationer 

• Säkerhetsdatablad 

• Miljödokument 

• Egenkontroller 

• Slutmöte kund 

• Internt slutmöte 

• Uppföljningsmöte UE och konsulter 
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5 Resultat från intervjuerna 

Efter att ha sammanställt svaren, redovisas här resultat av dessa. Frågorna var uppdelade i 

olika skeden, och resultatet kommer att redovisas med samma uppdelning. För en 

noggrannare presentation av de intervjuade se bilaga B. 

5.1 Inledande 

Det var en relativt stor spridning på de intervjuades erfarenhet i branschen från 2 år till 34 år, 

för den person som varit längst i branschen. Ungefär hälften, fem av nio har en högre 

utbildning än gymnasiet (högskoleingenjör eller civilingenjör), medan den andra halvan har 4 

årigt tekniskt gymnasium som högsta utbildning. Generellt gäller att ingen av de intervjuade 

har några skriftliga befattningsbeskrivningar, allt är muntligt. Det var bara två av nio som 

hade en formell utbildning på ”Vårt sätt att arbeta”, några hade fått en introduktion, de övriga 

var självlärda.  

5.2 Anbudsskedet 

Det finns stora likheter i arbetssättet för anbudsskedet mellan de intervjuade. En av de 

intervjuade ansåg själv att han varit med för lite i anbudsarbete och tyckte inte att han kunde 

tillföra något. Sex stycken av de intervjuade svarade att arbetet i anbudsskedet börjar på 

anbudsmöten som hålls en gång i veckan. Samma sex nämnde att utifrån anbudslistan 

prioriteras projekten samt att på mötet utses också en ansvarig kalkylator och vilken 

projektchef som är ansvarig för projektet. Tre stycken nämnde att för projekt över 50 miljoner 

måste en Pre-ORA upprättas, vilket är en riskinventering för att avgöra om detta är ett projekt 

som ska lämnas anbud på eller om riskerna är för stora. Pre-ORA upprättas av distriktschefen.  

 

Fem av de intervjuade menade att arbete med själva anbudet börjar med startmöte anbud. På 

detta möte görs en arbetsfördelning och deadlines sätts upp för anbudsarbetet, och vid stora 

projekt upprättas en tidplan för anbudsarbetet. Förutom kalkylatorn och projektchefen är även 

KMA-ledaren och Distriktsinköparen med på startmötet och dessa hjälper kalkylatorn på 

deras expertområden. En berättade att arbetsgången för arbetet med kalkylen är att offerter 

plockas in, räkning av de direkta kostnaderna sker, man upprättar en tidsplan och utifrån den 

beräknas de allmänna kostnaderna för slutförande av kalkylen. Om möjligt är även den 
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tilltänkta produktionschefen med i anbudsarbetet och i vissa fall, fast ytterst sällan, kan även 

en yrkesarbetare vara med. Två stycken tyckte att vid stora projekt kan flera 

uppföljningsmöten efter startmötet vara aktuellt. Samtliga av de intervjuade berättade att 

innan överlämnande av anbudet görs en anbudsgenomgång, för att se till att inte kalkylatorn 

missat något. Vid anbudsgenomgången är ofta Distriktschefen också med förutom 

produktionschef, kalkylator och projektchef. Vid riktigt stora projekt kan även regionchefen 

vara med. Vad som ska slutföras under anbudsskedet kan delas in i vad som beställaren vill 

ska ingå i anbudet och vad som bör tas fram för att underlätta det fortsatta arbetet. Vad ett 

anbud ska innehålla kan variera från beställare till beställare. De flesta var överens om att ett 

pris, en prissatt mängdförteckning, en genomförandebeskrivning, organisationsplan med CV 

på de inblandade, en tidplan och en riskinventering är det viktigaste i ett anbud. Någon 

nämnde att referensobjekt är bra att lämna med i anbudet till beställaren. Två stycken 

berättade att organisationsplanen och riskinventeringen är delar som utgör en grund för den 

projektplan som sedan i senare skede slutförs. Sedan nämnde en person att ett skatte- och 

försäkringsbevis ska även det följa med i anbudet.  

 

Sex stycken nämnde vikten av att redan i anbudsskedet börja arbetet med att plocka in offerter 

på material och underentreprenörer. Vid en totalentreprenad måste offert för konsulter också 

plockas in, men dessa lämnas inte med i anbudet till beställaren. Fyra stycken nämnde att det 

är bra om man redan i anbudsskedet börjar fundera på vilka resurser som är nödvändiga i 

projektet. En tyckte att det är bra om en produktionstidplan upprättas redan i anbudsskedet, 

men det kräver dock att produktionschefen kan delta i anbudsarbetet. En person nämnde att en 

lista över konstigheter och/eller fel i anbudet upprättas som sedan följer med till en eventuell 

förhandling. En person tyckte det var viktigt att ha kunskap om alla anbudskompletteringar 

som utfärdades av beställaren.   

 

De flesta var överens om att det viktigaste i anbudsskedet som följer med vidare är kalkylen, 

tidplanen, riskinventeringen och projektplanen.  Dessa är levande och öppna dokument 

genom hela projektet. En tyckte att arbete med leverantörer och underentreprenörer var det 

viktigaste att ta med ifrån anbudsskedet. En berättade att ett överlämnandemöte genomförs 

där kalkylator överlämnar allt material till den tilltänkta produktionschefen.  
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5.3 Projekteringsskedet 

Fyra av de nio intervjuade ansåg att de inte kunde tillföra något på detta område. En av de 

intervjuade berättade att vid en totalentreprenad, startar projekteringen redan i anbudsskedet 

med att en eller flera konsulter tillfrågas för att ta fram anbudsmängder som blir de mängder 

som tas med i anbudet. För detta krävs ett förfrågningsunderlag från beställaren. När sedan 

kontraktet för projektet är skrivet sker en upphandling av konsult för projekteringen och 

upprättande av bygghandlingar. När väl konsult är upphandlad genomförs startmöte 

projektering, och detta var samtliga svarande överens om. På startmötet görs ansvarfördelning 

för arbete och sluttider när det gäller slutförande av uppgifter samt när handlingar måste vara 

levererade.  

 

På startmötet utses även projekteringsledaren. På Skanska i Umeå är det oftast kalkylchefen 

Niklas som är den personen. Fyra av de fem svarande berättade att det är en viss process för 

att få en ritning godkänd, för att få status arbetshandling. Konsulten skickar ut ritningar på en 

så kallad remiss till beställare och entreprenör. Där har beställaren och entreprenören rätt att 

komma med synpunkter. Beställarens synpunkter skickas till den av entreprenören utsedda 

projekteringsledaren som lägger till entreprenörens synpunkter och skickar de vidare till 

konsulten, som gör de ändringar som föreslagits. Ritningarna skickas sedan till en 

mottagningskontroll. Godkänns ritningar blir dessa arbetshandlingar, men om det finns 

synpunkter fortfarande gör man en förnyad mottagningskontroll för att ritningarna ska 

godkännas.  

 

En person nämnde ett dokument, projekteringsanvisningar, vilket är ett styrdokument över 

hela projekteringen. Samtliga svarande var överens om att det som projekteringen mynnar ut i 

är bygghandlingar, som kan vara arbetshandlingar, arbetsbeskrivningar, 

armeringsspecifikationer, temperaturbegränsande åtgärder och temperatur- och 

sprickberäkningar. Bygghandlingar är ett styrande dokument som följer med genom hela 

projektet.  
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5.4 Produktionsförberedelseskedet 

Nästan samtliga, åtta av nio, av de intervjuade berättade att förberedelsearbetet startar med 

startmöte produktionsförberedelser. Däremot skiljde sig svaren på frågan vad som behövs för 

att starta detta skede. Två stycken nämnde att ett kontrakt måste vara undertecknat för att 

starta. Två stycken tyckte att kalkylen var det viktigaste, som i detta skede omarbetas till en 

produktionskalkyl. En nämnde att avtal med underentreprenören och leverantören skulle vara 

klara innan detta skede startar, samt att ha fått underentreprenörer och leverantörer godkända 

enligt Skanskas bestämmelser. Det var en som tyckte att platsledningen för projektet måste 

vara på plats innan arbete i detta skede kan börja. Även att ha ett möte med 

underentreprenören i ett tidigt skede tyckte en av de intervjuade var bra.  

 

En nästan enig grupp, åtta av nio, berättade att det är dagordningen från startmötet som styr 

hela arbetet under detta skede. Utifrån dagordningen görs en arbetsfördelning samt att både en 

ansvarig och en utförare av uppgiften utses. Även när uppgifter ska vara klara bestäms. Vid 

stora projekt tyckte en person att en separat tidplan bör uppföras. Även uppföljningsmöten 

kunde vara nödvändigt för avstämning, tyckte tre stycken.  I detta skede måste en rad moment 

genomföras samt ett antal dokument upprättas. Det nästan samtliga, sju av nio, nämnde är att 

projektplanen, som påbörjades i anbudsskedet, måste slutföras i detta skede. I denna kan 

information fås om organisationsplaner för både beställare och entreprenör, vilket ansvar och 

befogenheter de inblandade har samt vilka mål som gäller för projektet när det gäller inköp, 

olyckor och fel.  

 

De dokument som de flesta av de intervjuade tyckte var viktiga att upprätta i detta skede var: 

arbetsmiljöplanen, som i de flesta fall upprättas av entreprenören, delar av riskinventering, 

som även ingår i projektplanen och arbetsmiljöplanen, kontrollprogram med 

egenkontrollplaner och checklistor, samt produktionstidplan. En nämnde också 

kontraktstidplanen, som är den tidplan som ingår i kontraktet och är alltså bindande. 

Riskinventeringen som påbörjats redan i anbudsskedet utvecklas, det kan vara risker med, tid, 

ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö, miljö samt tredjeman. Utifrån riskinventeringen skapas sedan 

arbetsberedningar på de moment som medför någon form av risk.  
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Att en APD-plan, alltså en plan som beskriver hur entreprenören tänkt placera bodar, lager, 

parkeringar, containrar samt arbetsvägar, bör upprättas tyckte också några (två stycken), var 

av stor vikt. Samt att alla myndighetstillstånd måste vara klara innan produktionsskedet, 

exempelvis TA-plan, schakttillstånd och sprängtillstånd beroende på projektets omfattning 

och karaktär. En tyckte att det var viktigt att redan i detta skede upprätta 

kapacitetsberäkningar, som sedan följde med under projektet. En annan nämnde att en 

föranmälan måste skickas till arbetsmiljöverket samt facket innan starten av produktionen. 

Det mesta av förberedelsearbetet handlar om att upprätta olika dokument, men det krävs även 

att ett antal aktiviteter utförs innan produktionsstart. Ett par av de intervjuade har beskrivit 

några av dessa aktiviteter. Innan produktionsstart ska en arbetsplatssyn, även en förbesiktning 

av arbetsområdet utföras. Det är även bra om kabelanvisningar är gjorda innan 

produktionsstart. Både ett närboendemöte, etablering och ett etableringsmöte ska genomföras 

under förberedelserna. Alla de dokument som upprättas i förberedelsearbetet är styrande 

dokument som är öppna genom hela projektet, och om det blir ändringar måste de dokument 

som berörs uppdateras.  

5.5 Produktionsskedet 

Fyra av de intervjuade uppgav att produktionsskedet startar med startmöte produktion. Detta 

möte fungerar som ett uppföljningsmöte för startmöte produktionsförberedelser. Fyra av de 

intervjuade berättade att innan starten ska etablering vara klar eller ha påbörjats. En person 

tyckte att det var viktigt att ha en plan för uppstarten, samt att projektorganisationen är på 

plats.  

 

En annan av de intervjuade tyckte att det var viktigt att material, maskiner och andra 

hjälpmedel är införskaffade eller beställda. Sju av de svarande berättade att produktionen 

planeras utifrån den upprättade produktionstidplanen, vilken bryts ner till rullande tre veckors 

schema, som stäms av veckovis på produktionsmöten. Att avstämningen sker veckovis var det 

två stycken som nämnde. En person fortsatte och utvecklade att det är kontraktet som styr 

produktionstidplanen och resurserna som styr det rullande tre veckor schemat. Två av de 

intervjuade fortsatte att utveckla och berättade att vid stora markprojekt är det viktigt att 

planera så att schakten kan fortskrida. Därför är det viktigt att noggrant planera moment som 

kan hindra schakten, såsom trumläggning och omfartsvägar. 
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En person tyckte att de moment där det finns mycket pengar ska planeras noggrannare. De ur 

riskinventering lokaliserade riskmomenten som det sedan gjorts arbetsberedningar till, måste 

planeras och en genomgång hållas med yrkesarbetare och underentreprenörer.  Samtliga åtta 

svarande tyckte att tidplanen var ett dokument som var aktuellt i detta skede, sedan tyckte fem 

stycken att arbetsmiljöplanen och kontrollprogrammet var viktiga dokument, dock var det inte 

samma fem som nämnde bägge. Projektplanen och riskinventeringen var det fyra stycken 

intervjuade som nämnde, inte heller dessa fyra var samma. Att 

produktionskalkylen/kalkylen/budgeten är aktuell i detta skede var det tre stycken som 

nämnde. APD-plan, inköpsplan och myndighetstillstånd var det två stycken som tog upp som 

aktuellt i produktionsskedet, men det var inte samma två som tog upp samma.  

5.6 Överlämnade och Slutdokumentation 

I detta skede tyckte sex stycken av de svarande att det var viktigt att genomföra ett möte 

angående överlämnade, några kallar det startmöte slutdokumentation. Oavsett vad det 

kallades, var syftet med mötet att komma överens med beställaren om vad som skall ingå i 

slutdokumentationen. Två av de svarande tyckte att det var viktigt att genomföra startmöte 

slutdokumentation inom Skanska. På det mötet ska ansvarfördelning och tider sättas upp för 

arbetet. En tyckte att detta möte bör hållas när det är cirka 1/3 kvar av projektet.  

 

En annan tyckte att arbete med slutdokumentationen startar från dag ett på jobbet. Det gäller 

att i ett tidigt skede upprätta ett pärmsystem för slutdokumentationen. Samma person tyckte 

att det är viktigt att koda inmätningar efter beställarens önskan och krav. Två av de 

intervjuade berättade att dokumentationen ska vara klara 2-4 veckor innan besiktningen. Två 

andra berättade att det är två veckor innan slutbesiktningen som slutdokumentationen ska 

lämnas över till besiktningsmannen. En ansåg att innan själv produktionen är avslutad ska 

helst dokumentationen var klar. När det kommer till tillvägagångssättet för besiktningen, 

berättar en person att det är beställaren som bokar en besiktningsman, som studerar både 

dokumentation och gör en visuell syn på arbetsplatsen.  

 

Resultatet från besiktningen kan både bli beställaråtgärder och entreprenöråtgärder. Ett noll-

fels-projekt är ett projekt som 10 dagar efter besiktningen åtgärdat alla fel. Vid fel görs oftast 

en efterbesiktning och sedan görs en garantibesiktning. Detta sker oftast två år efter godkänd 
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entreprenad. Årstidsberoende åtgärder ingår inte i fel som måste åtgärdas tio dagar efter 

besiktningen. En av de intervjuade berättade även att förbesiktningar, som en avstämning är 

bra att göra, samt i vissa fall även en förberedande slutbesiktning. Samtliga av de intervjuande 

svarade att någon form av kvalitetsdokumentation ingår i slutdokumentation. 

Kontrollprogram, egenkontroll, checklistor, produktdatablad, inmätningsfiler, provintyg och 

materialverifikat var sådana kvalitetsdokument som nämndes. Nästan alla, sju av åtta, nämnde 

att underlag för relationshandlingar eller relationshandlingar ska ingå. Tre nämnde även att 

drift- och skötselinstruktioner måste överlämnas. Sedan var det en person som nämnde att 

dagboken och projektplanen kan vara dokument i slutdokumentationen.  

5.7 Inköp 

Inköp är egentligen inget skede utan sker under hela projektets gång. Åtta stycken tyckte att 

arbete med inköp börjar redan i anbudsskedet, tre av dessa tyckte att det skedde i bästa fall 

med en smygstart i anbudsskedet men för fullt i förberedelseskedet. En av dessa berättade att 

det är framförallt offerter som plockas in i anbudsskedet, det fortsatta arbetet sker i 

förberedelse skedet. En tyckte att inköpsplaneringen började i förberedelseskedet. 

Inköpsplaneringen startar enligt fem av de intervjuade med ett startmöte, åtta stycken 

berättade att en inköpsplan eller inköpslistor upprättas. I dessa försöker man lista allt som ska 

köpas, när de ska beställas och när de ska levereras. Sex stycken berättade också att tidplanen 

styr mycket när det gäller inköp.  

 

Löpande inköpsmöten är det verktyg som används för att kunna hålla inköpsplanen levande 

under projektets gång, tyckte fem av intervjuade. En person nämnde att det även var 

distriktsinköparen eller projektingenjören som ser till att dessa möten blir av. En annan person 

tyckte att det finns en 80/20 regel när det gäller inköp alltså 80 procent av pengarna finns i 20 

procent av inköpen, alltså fokuseras det på de köpen där pengarna finns. Produktionschefen 

rådfrågas när det gäller viss tekniskkompetens vid vissa inköp, även yrkesarbetarna kan 

rådfrågas tyckte en person. Det är också viktigt att se till att underentreprenörerna och 

leverantörer följer Skanskas regler när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.  
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5.8 Avslutande frågor 

På frågan vad de tänker på när de hör begreppet totalplanering blev svaren ganska varierande 

fast ändå ganska lika, alla var överens om att det var planering av mer än produktionen, en 

nämnde ”från ax till limpa”, ”tidernas tidplan” och att det är planering av projektet och inte 

produktionen. Några tyckte att de tänkte på från start till slut, alltså från anbud till slut. Andra 

använde uttryck som ”totalgreppet” och ”totaltänk”. När det kom till frågan om hur 

planeringen funkar på Skanska idag, var svaren också varierande. Tre stycken tyckte att 

planeringen fungerar bra, men det brister i uppföljningen. Två stycken tyckte att det finns en 

tendens att de i produktionen ”har lite bråttom ut för att börja gräva”, om man skulle ”stanna 

upp och tänka igenom det hela en vända till” skulle resultatet bli bättre. Några tyckte att det 

fanns brister i att planeringen blir för individuell och det ger att de blir lite osammanhängande 

och man missar kopplingen mellan de olika skedena. Till sist på frågan om styrkor och 

svagheter med VSAA: finns det rätt många olika synpunkter. Det som dock var gemensamt 

var att de flesta tycker att det är ett bra verktyg, dock tycker samtidigt många att det är för 

stort för att kunna sätta sig in i allt. Några poängterar att det inte ska fungera för allt utan man 

ska försöka hitta sitt sätt att arbeta med VSAA. Någon tycker att det svårt att veta vad som är 

viktigt, den ger ingen prioritering. Några tycker att hjälpmedel är bra, en tycker att det är för 

många hjälpmedel, ”för spritt” och ”tråkig layout”.  

5.9 Sammanfattning 

För en sammanfattande bild se Tabell 5.1 
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Tabell 5.1 En sammanfattning av resultatet från intervjuerna 

Anbudsskedet Projekteringsskede Produktionsförberedelseskedet Produktionsskedet Överlämnande 

• Anbudsmöte 

o Prioritering 

o Ansvarig kalkylator 

o Ansvarig projektchef 

• Pre-ORA 

• Startmöte anbud 

• Offert arbete 

• Kalkylarbete 

• Anbudsgenomgång 

• Överlämnande 

o Pris, prissatt mängd-

förteckning 

o Genomföradebeskrivning 

o Organisationsplan 

o Tidplan 

o Riskinventering 

o Projektplan 

 

 

  

• Anbudsmängder från konsult 

• Upphandling konsult 

• Startmöte 

• Remiss- synpunkter 

• Mottagningskontroll 

• Bygghandlingar 

o Arbetsritningar 

o Arbetsbeskrivning 

o Armeringsspecifikationer 

o Temperatur begränsade 

åtgärder 

o Temperatur och sprick-

beräkningar 

 

 

• Startmöte 

• Startmöte inköp 

• Kontrakt 

• Kalkyl-produktionskalkyl 

• Stora projekt separat tidplan 

• Projektplan 

• Inköpsplan 

• Arbetsmiljöplan 

• Kontrollprogram 

• Riskinventering 

• Arbetsberedningar 

• APD-plan 

• Myndighetstillstånd 

• Föranmälan 

• Arbetsplatssyn 

• Förbesiktning 

• Kabelanvisningar 

• Närboendemöte 

• Etablering 

• Etableringsmöte 

• Startmöte 

• Etablering klar 

• Projektorganisationen på plats 

• Produktionstidplanen 

• Rullande 3v schema 

• Produktionsmöte 

• Inköpsmöte 

• Arbetsmiljöplanen 

• Projektplan 

• Riskinventering 

• Arbetsberedningar 

• Kontrollprogram 

• Egenkontrollplaner 

• Produktionskalkyl 

• APD-plan 

• Inköpsplan 

• Myndighetstillsånd 

• Startmöte med kund 

• Internt startmöte 

• Slutdokumentation klar 2v innan 

besiktning 

• Förbesiktningar 

• Förberedande slutbesiktning 

• Slutbesiktning 

• Kontrollprogram 

• Egenkontrollplaner 

• Checklistor 

• Produktdatablad 

• Inmätningsfiler 

• Provintyg 

• Materialverifikat 

• Relationshandlingar 

• Drift- och skötselinstruktioner 

• Dagboken 

• Projektplanen 
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6 Analys  

Denna analys är uppdela i två delar, en del där jämförelser mellan VSAA och intervjuerna 

analyseras och en del för att förankra teorin i empirin.  

6.1 Intervjuresultat vs VSAA 

6.1.1 Anbudsskedet 

De intervjuades arbetssätt stöds relativt bra i VSAA, där står det att på marknadsmöte 

prioriteras vilka anbud som ska räknas på, de intervjuade kallar dessa möten för anbudsmöten 

som hålls varje vecka. Även att anbudsarbetet startar med ett anbudsstartmöte stämmer 

överens med VSAA, samt att en Pre-ORA ska upprättas vid större projekt. Beträffande vad 

som ska ingå i ett anbud står det inte mycket om i VSAA. Detta kanske på grund av att vad 

beställaren kräver är olika från anbud till anbud. I VSAA poängteras vikten av att redan i 

detta skede börja med en riskinventering, vilket nästan samtliga av de intervjuade nämnde 

som ett viktigt dokument i detta skede.  

6.1.2 Projekteringsskedet 

De intervjuade och VSAA är överens om att ett startmöte projekteringen bör ske. I VSAA är 

projekteringen uppdelad i projekteringsförberedelser och projekteringsstyrning. Dessa båda 

börjar med ett startmöte. Det startmöte som de intervjuade syftar på är det som sker i 

projekteringsstyrningsskedet, för då har konsult upphandlats, vilket de intervjuade nämner 

sker innan startmötet. Beskrivning om ritningarnas väg till godkända handlingar, vilket 

beskrevs mer ingående av några av de intervjuade, beskrivs inte i VSAA. Där tas bara upp att 

om redan godkända handlingar ska ändras måste dessa granskas och godkännas igen. I VSAA 

poängteras vikten av att i projekteringen starta arbetet med arbetsmiljöplanen. Detta var inget 

som de intervjuade nämnde, däremot nämndes att detta arbete börjar i anbudsskedet och 

fortsätter i förberedelseskedet. Eftersom projekteringen och förberedelserna sker samtidigt 

kan det vara en anledning varför ingen av de intervjuade nämnde detta i projekteringsskedet.  

Både de intervjuade och VSAA är överens om att resultatet från projekteringen är 

bygghandlingen med dess innehåll.  
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6.1.3 Produktionsförberedelseskedet 

Startmöte produktionsförberedelser verkar vara det som både de intervjuade och VSAA 

tycker ska initiera detta skede. Sedan planeras det vidare arbetet i skedet utifrån dagordningen 

från detta möte. I VSAA står det att dokument från tidigare skeden ska tittas igenom, till 

exempel kalkyl och kontrakt, dessa dokument nämndes även av de intervjuade. Andra 

dokument som nämndes i intervjuerna, som VSAA även tar upp var riskinventering, 

projektplan, produktionstidplan, APD-plan, arbetsberedningar, kontrollprogram och 

myndighetstillstånd. De intervjuade tycker att arbetsmiljöplanen är ett viktigt dokument som 

ska upprättas i detta skede. I VSAA skrivs det inte mycket om det i detta skede, det finns dock 

med i mallen för projektplanen. En av de intervjuade nämnde att innan produktionsstart ska 

en arbetsplatssyn göras samt att en förbesiktning ska utföras, detta beskrivs inte i VSAA. 

Samma person tyckte också att det är bra om kabelanvisningar är utförda innan start. Detta 

nämns som en punkt i dagordningen på startmöte som finns på VSAA.  

6.1.4 Produktionsskedet 

Både VSAA och några av de intervjuade berättade att ett startmöte inleder arbetet i 

produktionsskedet. Startmötet fungerar som ett uppföljningsmöte för startmöte 

produktionsförberedelser. Produktionstidplanen är ett viktigt dokument i detta arbete, det är 

utifrån denna som arbetet planeras. Det görs genom att den bryts ner till mer detaljerade och 

kortare tidplaner som sedan stäms av veckovis. Detta är något som nästa samtliga intervjuade 

berättar och även VSAA beskriver samma tillvägagångssätt. I VSAA står det att alla som 

befinner sig på Skanskas arbetsplats ska få en introduktion på arbetsplatsen som ska innefatta 

en orientering om arbetsplatsen, Skanskas ordnings- och skyddsregler, 

arbetsplatsspecifikaregler samt förekommande risker och förebyggande åtgärder enligt 

riskinventeringen. Bara en av de intervjuade nämnde något av detta. Den intervjuade menar 

att detta sker i ett etableringsmöte som helst ska ske innan produktionsstart, alltså i 

förberedelseskedet, där alla inblandande samlas och man går igenom det ovan nämnda. 

Etableringsmöte sker naturligtvis efter att en etablering är gjord. Några av de intervjuade 

nämner att etableringen ska vara klar innan produktionsstart. När eller hur en etablering ska 

ske, tas inte upp i VSAA.  
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6.1.5 Överlämnade och Slutdokumentation    

På startmöte slutdokumentation med kunden, kommer de överens om vad som ska ingå i 

slutdokumentationen. Många av de intervjuade tyckte detta var ett viktigt möte. Detta kan 

bero på att de har varit inblandade i stora projekt där beställaren haft detta som ett moment 

och har då insett att detta är ett bra upplägg för stora projekt. I VSAA nämns också startmöte 

slutdokumentation. Skillnaden är att det är ett möte inom Skanska, där görs ansvarsfördelning 

för arbetet runt slutdokumentationen. Även några av de intervjuade nämner detta möte. En av 

personerna tyckte att detta möte borde ske när ca 1/3 av projektet återstår. Både i VSAA och 

några intervjuade tyckte, att en separat tidplan över arbetet med slutdokumentationen kan vara 

bra att upprätta vid stora projekt. Vad det gäller förfarandet för överlämnandet står det i 

VSAA att slutbesiktningen är kundens mottagningskontroll och vid godkänd besiktning 

övergår ansvaret till kunden och garantitiden startar. Det står även att slutdokumentationen 

ska vara klar innan slutbesiktningen, detta stämmer bra med vad de intervjuade beskrev. En 

av de intervjuade tyckte även att förbesiktningar samt förberedande slutbesiktning kan vara 

bra att genomföra. Att ett noll-felprojekt är ett projekt som 10 dagar efter slutbesiktningen har 

åtgärdat samtliga fel beskrivs också av både VSAA och några av de intervjuade. När det kom 

till innehållet i slutdokumentationen fanns också likheter i svaren med det som står i VSAA. 

Detta kan givetvis skilja från kund till kund. Följande var det som de båda källorna nämnde: 

relationshandlingar, drift- och skötselinstruktioner samt kvalitetsdokument i form av 

kontrollprogram med egenkontrollplaner och checklistor, produktdatablad, materialverifikat 

samt provintyg.  

6.1.6 Inköp 

Inköp är något som sker löpande över hela projektet, och det startar redan i anbudsskedet med 

att kalkylatorn plockar in offerter. Arbetet fortsätter sedan i förberedelseskedet, med att inköp 

gör en inköpsplan, tillsammans med de andra i produktionsledningen, som sedan kopplas mot 

en tidplan, där det framgår när det måste beställas för att leverans ska ske på utsatt tid. Detta 

förfarande beskrivs både av VSSA och av de intervjuade.  



  

 

ANALYS 

 

 44 

6.2 Teori vs empiri  

När det gäller planering av ett projekt som detta handlar om är det inte lika självklart eller 

möjligt att använda vilken planeringsteknik som helst. Genom hela projektet är det många 

olika dokument som ska upprättas. Det är även många olika möten i varje skede som ska 

genomföras. Tittar man på en planeringsteknik som LoB, som är en platsbaserad 

planeringsteknik, är en sådan svår att tillämpa vid planeringen av ett projekt, eftersom LoB 

fokuserar på var aktiviteten ska utföras. Detta är utan betydelse vid planering av projektet. 

Där är istället det viktiga att aktiviteten görs samt om det finns kopplingar till andra 

aktiviteter. 

 

Om man istället ser på de tre övriga planeringstekniker (PERT, CPM, Gantt schema) som 

finns beskrivna i teoriavsnittet, är alla dessa tre tillämpbara på ett eller annat sätt vid 

planeringen av ett projekt. Ett Ganttschema skulle fungera jättebra. I ett sådant skulle man på 

ett enkelt och överskådligt sätt kunna lista upp vad som måste göras i varje skede. Det som 

man skulle missa vid användningen av ett sådant schema skulle vara att det inte framgår vilka 

aktiviteter som hänger ihop inom skedet och inte heller hur eller om det finns kopplingar 

mellan de olika skedena. Man kan istället bygga upp planeringen av projektet med hjälp av 

planeringstekniken CPM. I ett sådant schema skulle det också framgå vilka aktiviteter som 

måste utföras i varje skede. Det skulle också visa hur olika aktiviteter är kopplade till 

varandra i samma skede eller mellan olika skeden. Det skulle alltså vara möjligt att hitta den 

kritiska linjen genom projektet. Eftersom PERT och CPM båda är aktivitetsbaserade samt att 

den kritiska linjen beräknas på samma sätt för de både planeringsteknikerna, kan PERT också 

fungera lika bra som CPM vid planeringen av ett projekt.  

 

Den mer utvecklade metoden av CPM, ”Chronographic method”, som Francis och Mireseco 

(2006) beskriver skulle också fungera för planeringen av ett projekt. De fördelar som den 

planeringsmetoden har, jämfört med CPM, skulle dock inte vara till lika stor nytta vid 

planeringen av ett projekt. Till exempel att stapelns längd i ”Chronographic method” 

motsvarar aktivitetens längd och att det på ett bättre sätt går att presentera hur stor del av 

aktiviteten som är upparbetad. Detta för att aktiviteter i en strukturmall för totalplanering inte 

är tidsatta, utan det som är viktigt är vad som ska göras, i vilken ordningen samt hur de är 
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kopplade till varandra. Hur lång varje aktivitet är eller hur mycket av aktiviteten som gjord är 

inte det som är viktigt.   

Totalplanering handlar inte bara om hur strukturmallen ska se ut. Det handlar lika mycket om 

hur den ska kunna förmedlas och användas. Det är här projektchefen kommer in. Det är den 

person som är med i projektet från starten i anbudet till projektet är slut och överlämnat till 

beställaren. En projektchefs uppgifter kan jämföras med det som Tonnquist (2006) beskriver 

att en projektledares uppgifter är. Alltså att se till att projektmål uppnås, delegera och följa 

upp, planera och organisera med mera. Efter att ha genomfört intervjuerna samt studerat 

VSAA framgår det tydligt att möten är en viktig del i arbetet under ett projekt. Ett mötes 

utformning, enligt Tonnquist (2006), kan jämföras med de olika möten som sker under ett 

projekts gång. Först går man igenom hur man ligger till i arbetet. Sedan vad som ska göras i 

det fortsatta arbetet och vem som ska göra det.  

 

När det gäller de olika lagarna som beskrivits i teoriavsnittet, arbetsmiljölagen och 

miljöbalken, var detta inte något som de intervjuade beskrev något mer ingående. Det som de 

framförallt nämnde var vikten av att upprätta en arbetsmiljöplan. Denna är ett sätt att se till att 

arbetsmiljölagen följs. Vad gäller, både miljöbalken och arbetsmiljölagen, är 

riskinventeringen ett sätt för entreprenören att hitta kunna identifiera de olika riskerna när det 

gäller miljö och arbetsmiljö. När det kommer till de olika Allmänna Material- och 

Arbetsbeskrivningarna som beskrivits i teoriavsnittet var inte heller något som framkom 

direkt under intervjuerna. Detta är dock något som används vid upprättande av 

arbetsberedningar.   

 

 

 

 

 

 



  

 

SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

 

 46 

7 Slutsatser och diskussion 

Utifrån analysen dras slutsatser för vad som bör ingå en strukturmall, en del i detta kapitel 

kommer att utgöra manualen för denna strukturmall.  Forskningsfrågorna kommer också att 

besvaras i detta kapitel.  

7.1 Totalplaneringsmanual 

Utifrån analysen skapades mallen som kan ses i bilaga C, innehållet är baserat på vad de 

intervjuade berättade samt vad som står i VSAA. Den planeringsteknik som används är en 

variant av CPM, på det viset att aktiviteterna är kopplade både inom och mellan de olika 

skedena. Till strukturmallen ska nedan en manual beskrivas.  

7.1.1 Anbudsskedet 

Anbudsskedet börjar med ett anbudsmöte som hålls veckovis. Där prioriteras vilka projekt 

som ska räknas på och en ansvarig kalkylator och projektchef utses. Vid stora projekt måste 

distriktschefen upprätta en Pre-ORA för att se att riskerna inte är så stora, så att anbud inte 

kan lämnas. Anbudsarbetet startar med startmöte anbud, till vilket den tilltänkta 

produktionschefen kallas om möjligt, samt KMA-ledaren och distriktsinköparen. På detta 

möte görs en arbetsfördelning och deadlines sätts upp.  Arbetsgången för kalkylen är följande: 

först måste offerter plockas in för beräkning av de direkta kostnaderna, därefter görs en 

tidsplan för beräkning av de allmänna kostnaderna. Efter slutförd kalkyl genomförs en 

anbudsgenomgång innan inlämnande, för att se att inte kalkylatorn missat något. Delar som 

ska ingår i ett anbud varierar. Om det är en krävande beställare kan det vara detta: Pris, 

prissatt mängdförteckning, genomförandebeskrivning, riskinventering, organisationsplan och 

tidplan. Arbetet med projektplanen startar också i detta skede. 

7.1.2 Projekteringen 

Vid en totalentreprenad startar projekteringen redan i anbudsskedet. Offerter på 

anbudsmängder tas in från konsult. Arbetet för konsulten fortsätter efter att entreprenören fått 

projektet. Det första som genomförs är en projektgenomgång med kunden. På detta möte 

redovisas ansvar och befogenheter hos bägge parter. Kundens förväntningar och vilka 

områden som är viktigast för kunden klargörs. Projekteringen fortsätter med att en konsult 

upphandlas för projekteringen och varefter bygghandlingar upprättas. Startmöte projektering 
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genomförs i startskedet. Där görs ansvarsfördelning och deadlines sätts. Arbetsgången för 

godkännande av handlingar sker enligt följande process: Ritningar från konsulten går på 

remiss till beställaren och entreprenören, synpunkter skickas till projekteringsledaren som 

skickar det vidare till projektören tillsammans med sina synpunkter. Efter att projektören gjort 

ändringarna skickas de till en mottagningskontroll hos beställaren där de blir godkända. Detta 

gör ritningarna till arbetshandlingar. Vid synpunkter blir det en förnyad mottagningskontroll 

efter ändring av projektören. Vad som ingår i bygghandlingarna kan vara: ritningar, 

arbetsbeskrivningar, temperaturbegränsande åtgärder, armeringsspecifikationer, temperatur- 

och sprickberäkningar och arbetsmiljöåtgärder. Det som för projekteringen berör 

dokumenten, projektplan, arbetsmiljöplan och riskinventering, uppdateras i respektive 

dokument.  

7.1.3 Produktionsförberedelseskedet  

För att detta skede ska starta måste ett kontrakt var undertecknat. Sedan är det viktigt att 

kalkyl från anbudsskedet finns, vilken i detta skede omarbetas till produktionskalkyl. Med 

startmöte produktionsförberedelse börjar arbete i detta skede. En dagordning för detta möte 

finns i VSAA. Till detta möte bör den tilltänkta projektledningen vara på plats. Det är denna 

dagordning som styr hela arbetet under förberedelseskedet. Sedan genomförs också startmöte 

inköp. Det arbete som hittills är utfört i anbudsskedet med offerter från leverantörer och 

underentreprenörer fortsätter och en inköpsplan och materialleversansplan upprättas.  

 

Det är viktigt att tidsplanen som upprättas i anbudsskedet omarbetas till produktionstidsplan 

innan produktionsstart. Det är även bra om inköpsplanen kan kopplas till den.  Arbetet med 

projektplanen, riskinventeringen och arbetsmiljöplanen fortsätter i detta skede. Risker som 

uppkommer under arbetets gång uppdateras i riskinventeringen. Utifrån de lokaliserade 

riskmomenten upprättas arbetsberedningar för att förebygga att risker uppkommer eller 

minskas riskerna.  
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Dokument som beställaren kräver ska vara upprättade innan produktionsstart är: APD-planen 

och myndighetstillstånd. Myndighetstillstånden kan variera från projekt till projekt. Exempel 

på myndighetstillstånd är: TA-plan, sprängtillstånd, schakttillstånd. Även föranmälan till 

arbetsmiljöverket och facket, är en form av tillstånd som måste skickas in innan 

produktionsstart. Kontrollprogrammet med alla egenkontrollplaner och checklistor är även bra 

att upprätta innan produktionen startar. När väl produktionen startar blir tiden för att upprätta 

dessa mindre.  

 

Innan produktionsstart är det bra att den tilltänkta projektorganisationen gör en arbetsplatssyn 

för att bekanta sig med området. Vissa beställare kräver att en förbesiktning av arbetsområdet 

genomförs innan produktionsstart. Att arbetsplatsen är etablerad innan produktionsstart är 

också bra, och efter etableringen ska ett etableringsmöte hållas.  

7.1.4 Produktionsskedet 

För att kunna starta produktionen krävs att projektorganisationen är på plats. Det är bra att 

etableringen är klar innan produktionsstart. Det är även bra att genomföra startmöte 

produktion, som ska fungera som ett avstämningsmöte från startmöte 

produktionsförberedelser. Samtliga dokument, projektplan, produktionskalkyl, 

arbetsmiljöplan, inköpsplan, riskinventering, arbetsberedningar, kontrollprogram, APD-plan 

och myndighetstillstånd, som upprättats i tidigare skeden är aktuella i detta skede. Är det 

någonting som förändrats, som berör dessa dokument, ska dessa uppdateras. Det kanske 

viktigaste dokumentet i detta skede är ändå produktionstidsplanen. Utifrån den görs rullande 

tre- veckors- scheman, som är mer detaljerade än produktionstidsplanen. Den stäms av och 

uppdateras på produktionsmöten som hålls veckovis. För att se till att inköpsplanen hålls 

uppdaterad i produktionen hålls löpande inköpsmöten. 
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7.1.5 Överlämnande och slutdokumentation 

Startmöte slutdokumentation är en bra start på detta skede, där entreprenören och beställaren 

kommer överens om vad som ska ingå i slutdokumentationen. Detta möte kan gärna 

genomföras så tidigt som möjligt i projektet. Detta möte följs upp av ett internt 

slutdokumentationsmöte där ansvarsfördelning över slutfasen av arbetet görs. Det som kan 

ingå i slutdokumentationen kan vara: kvalitetsdokument, drift- och skötselinstruktioner och 

relationshandlingar. Det som kan ingå i kvalitetsdokumentationen är: kontrollprogrammet 

med egenkontrollplaner och checklistor, provintyg, säkerhetsdatablad, produktdatablad och 

materialverifikat. Slutdokumentationen ska vara klar två veckor innan slutbesiktning. 

Slutbesiktningen är kundens mottagningskontroll. Ett noll-felsprojekt är ett projekt som tio 

dagar efter slutbesiktningen åtgärdat samtliga punkter på besiktningsprotokollet. Det är bra 

om projektet avslutas med slutmöte kund, internt och med leverantör och UE. 

7.2 Svar på forskningsfrågor 

Hur fungerar totalplanering på Skanska idag? 

På denna fråga finns det inget enkelt svar. Ser man bara på vad de intervjuade svarade i varje 

skede, så har man svårt att se var problemet finns. Detta eftersom de verkar ha relativt bra koll 

på vad som ska uträttas i varje skede. Däremot var det några som påpekade att de tyckte att 

arbetet i de olika skedena är för individuella och för osammanhängande och det är där 

problemet ligger, och det är en av tankarna bakom totalplaneringen. Problemet uppstår alltså i 

att få en sammanhängande kedja från anbud till överlämnandet. Ett annat problem som 

nämndes var att de var för snabba att vilja starta med produktionen. Detta medför att de 

aktiviteter som oftast finns för lite tid till innan produktionen, ska göras under produktionen, 

när det finns ännu mindre tid. Detta medför att de aktiviteterna inte blir gjorda eller väldigt 

slarvigt gjorda. Sammanfattningsvis kan man säga att de planerar produktionen men inte 

projektet. Svaret blir att totalplaneringen inte fungerar så bra på Skanska idag. 

 

Svaren på de tre övriga forskningsfrågorna har besvarats i mallen i bilaga C samt i manualen 

som finns ovan. 
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7.3 Diskussion 

Detta examensarbete har handlat om hur man ska planera ett projekt, vad som måste göras i 

de olika skedena och så vidare. Det som slog mig när jag genomfört intervjuerna och studerat 

”Vårt sätt att arbeta” var att hur de jobbade och vad som stod i VSAA stämmer överens 

ganska bra, problemet med att de inte har ett totaltänk sitter alltså inte i att de inte vet vad de 

ska göra. Jag tror dock fortfarande att en strukturmall, som på ett tydligt sätt säger vad som 

ska göras i varje skede är bra. Men det handlar inte bara om det. Det finns något mer som har 

betydelse, och det är hur projektet drivs, vilken styrning och kontroll finns bakom projektet. 

Det är här projektchefen kommer in, det är den person som är med från början och till slutet 

av ett projekt. Det är för denna som strukturmallen är till för. Alltså för någon som ska ha 

överblicken över projektet. Nu ska man ändå säga att Skanska lyckas göra klart sina projekt 

och tjäna bra med pengar, men det finns alltid saker att förbättra. En sådan sak är noll-

felsprojekt, alltför många projekt klarar inte av att åtgärda felen inom tio dagar efter 

besiktningen, det beror ofta på att dokumentationen inte blir godkänd. Ett sådant problem 

skulle kunna förebyggas om det fanns en bättre styrning genom hela projektet, ett totaltänk, 

en totalplanering. Då skulle det inte behöva bli så att några dagar innan dokumentationen ska 

in, kommer man på att de där dokumenten har vi inte, eller det där har vi inte gjort någon 

checklista för och så vidare. Med totalplanering ska det finnas ett väl fungerade system, där 

alla vet, genom hela projekt, vad som ska göras. 
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BILAGA A INTERVJUFRÅGOR 

Inledning 

1. Hur ser din bakgrund ut? 
- Utbildning  

- Hur många år i branschen  

- Andra jobb  

2. Hur ser din arbetsbeskrivning ut? 

3. I vilket skede i projekt kommer du in? 

4. Vilken kunskap har du om VSAA? 

- Utbildning  

- Tillämpning  

- Erfarenhet  

 

Frågor Kalkyl 

1. Beskriv arbetet under kalkyl skedet? Hur läggs arbetet upp (anbudsplanering) 

2. Beskriv aktiviteter/moment måste genomföras för att slutföra skedet? 

3. Redogör för aktiviteter/moment som följer med till nästa skede? 

4. Vilka andra personer är delaktiga? 

 

Frågor Projektering 

1. Hur inleds arbetet under projekteringsskedet? Vad behövs för att kunna börja med 

detta skede? 

2. Beskriv hur arbetet med projekteringen planeras? 

3. Vilka dokument mynnar projekteringen ut i? 

4. Beskriv aktiviteter/moment som måste genomföras för att slutföra skedet? 

5. redogör för aktiviteter/moment som följer med till nästa skede? 

6. Vilka andra personer är delaktiga? 

 

Frågor produktionsförberedelser 

1. Hur inleds arbetet för produktionsförberedelserna? Vad behövs för att starta detta 

skede? 

2. Beskriv planeringen av produktionsförberedelse arbetet? 
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3. Redogör för aktiviteter/moment som måste var slutförda för att fortsätta till nästa 

skede? 

4. Vilka dokument måste vara klara innan produktionsstart?  

5. Beskriv aktiviteter/moment som följer med till nästa skede? 

6. Vilka andra är delaktiga under detta skede? 

 

Frågor produktionsskedet 

1. Hur inleds arbetet i produktionen? Vad behövs var klart för att starta detta skede? 

2. Vad är viktigast att planera? Redogör för dessa moment? 

3. Redogör för vilka dokument från tidigare skede som är aktuella i detta skede? 

4. Vilka andra är delaktiga under detta skede? 

 

Frågor inköp 

1. Beskriv arbetet med inköpsplanering? 

2. När i processen starar denna planering? 

3. Beskriv hur inköpsplaneringen följer med mellan de olika skedena? 

4. Vilka andra är delaktiga? 

 

Frågor Överlämnade och slutdokumentation 

1. Beskriv arbetet för överlämnandet? 

2. Vilka dokument måste vara klara? 

 

Avslutande frågor 

1. Vad tänker du på när du hör totalplanering? 

2. Hur tycker du planeringen fungerar genom projektets samtliga skeden? 

3. Hur tycker du ”vårt sätt att arbeta” fungera? 

4. Redogör för styrkor och svagheter med VSAA? 
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BILAGA B INTERVJUPERSONER 

• Patrik Silvernagel, Distriktschef 

o 4år teknisk gymnasieutbildning 

o 18 år i branschen, alla år på Skanska 

o Mättekniker, Arbetsledare, Produktionschef, Kalkyl, Projektingenjör och 

Projektchef  

o Leder verksamheten i Västerbotten. Ansvarar för personal, marknad, kunder 

och ekonomi på distriktet. Övergripande roll i projektet, ombud och är med när 

kontrakt ska undertecknas. 

o Som Distriktschef är han med från anbudsskedet 

o  Anser sig ha godkunskap i ”Vårt sätt att arbeta” 

 

• Per-Åke Nilsson, Projektchef 

o 4år teknisk gymnasieutbildning 

o 34år i branschen 

o 10år på Beläggning JM 

o Kalkylchef JM Väg och anläggning 

o Arbetschef JM Väg och anläggning 

o Staben, inköp, personal på Skanska 

o Ekonomiskt- och personalansvar för sina projekt. Ansvar för relationen mot 

kunden. Ansvar för att lagar och förordningar följs. 

o Som Projektchef är han med från anbudsskedet 

o Har grund- och fortsättningskurs i ”Vårt sätt att arbeta”. Använder dagligen 

hjälpmedlen som finns där. Anser sig ha god erfarenhet av ”Vårt sätt att 

arbeta”. 

 

• Andreas Christoffersson, Projektchef 

o Civilingenjör Väg och Vatten LTU 

o 10 år i branschen alla år på Skanska 

o Utsättare, Arbetsledare och Produktionschef  

o En Projektchef har totalansvaret för sina projekt, framförallt kontrakt, ekonomi 
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och resurser. Ansvar för planering och avstämning av projektet. Ansvara för 

projektet från anbud till garantitidens slut. 

o Som Projektchef kommer han in i anbudsskedet 

o Utbildar i ”Vårt sätt att arbeta”. Anser sig ha mycket god erfarenhet av ”Vårt 

sätt att arbeta” 

 

• Niklas Sandström, Kalylchef/projekteringschef 

o 4 år teknisk gymnasieutbildning 

o Ca 18 år i branschen 

o Utsättare och Platschef Nils P Lund 

o Kalkyl och Platschef Siab/NCC 

o Kalkylator på Vägverket produktion 

o Skanska sedan 1999 

o Som kalkylchef är arbetsuppgifterna att bevaka markanden, kommande 

projekt, beställa anbudshandlingar, räkna på jobb, göra uppföljning, planera 

och fördela jobben, prognoser avstämning, inköp, budget och vara 

projekteringsledare vid totalentreprenader   

o Hans arbete börjar i anbudsskedet 

o Ingen utbildning men en genomgång av ”Vårt sätt att arbeta ”. Använder de 

delar som berör hans arbetsuppgifter. 

 

• Linnea Lundberg, Distriktsinköpare 

o Projektingenjörsprogrammet LTU  

o 2 år i branschen 

o 2 sommarsäsonger under studietiden 

o 1 år på Skanska Hus 

o Arbetsledare/ Projektingenjör 

o Hålla och leda inköpsmöten. Ta fram avtal för underentreprenörer och 

materialleverantörer tillsammans med projektchef och produktionschef. Ta 

fram och följa upp statistik för inköp, till exempel om avtal följs och vilken 

avtalstrohet som råder. Utbilda på inköpsverktyget. 

o Kommer in i anbudsskedet.  
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o Ingen utbildning på ”Vårt sätt att arbeta”. Använder det för att ta fram mallar, 

avtal samt att se hur man ska gå tillväga vid genomförande av köp.  

 

• Erik Leander, KMA-ledare 

o Högskolingenjör Kvalitet, miljö och arbetsmiljö LTU 

o 2.5 år i branschen, alla år på Skanska 

o Fungera som råd- och stödfunktion inom KMA ute i projekten. Sammanställer 

och följer upp statistik inom området KMA. Arbetar med att implementera 

VSAA. Ansvar för behörighetsutbildningar samt friskvård för medarbetarna. 

o Kommer in i Anbudsskedet 

o Har fått en genomgång av ”Vårt sätt att arbeta”, annars studier på egen hand. 

Arbetar med VSAA dagligen.  

 

• Bengt Ragnarsson, Planerare/projektingenjör 

o Civilingenjör Väg och Vatten LTU 

o Ca 14 år i branschen 

o Utsättare Hus 

o Planerare Skanska  

o Ekonomi-, tidsstyrning och inköp 

o Kommer oftast i produktionsförberedelserna 

o Ingen utbildning på VSAA, kan det som berör arbetet.   

 

• Gunnar Lundmark, Produktionschef 

o 4 år teknisk gymnasieutbildning 

o 22 år i branschen 

o Utsättare och arbetsledare 

o Skanska sedan 1999 

o Operativt arbete på bygget, leda, planera och fördela arbetet. Avrop av material 

och maskiner. Administration och projektets ekonomi. 

o I bästa fall kommer han in i anbudsskedet. 

o Ingen utbildning på ”Vårt sätt att arbeta”. Använder det dagligen. ”Vårt sätt att 

arbeta” funnits sedan han börjat på Skanska. 
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• Robert Näsén, Produktionschef 

o Byggnadsingenjör Umeå universitet 

o 5 år i branschen, alla år på Skanska 

o Arbetsledare 

o Produktionschefen ansvarar för arbetsmiljön, kvaliteten och ekonomiskt ansvar 

projektet. Produktionschefen styr och leder projektet mot de uppsatta målen. 

o Kommer i bästa fall in i anbudsskedet. 

o Ingen utbildning i ”Vårt sätt arbeta”. Självlärd, använder dagligen mallar från 

VSAA. 
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Bilaga C Totalplaneringsmall 
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