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Sammanfattning 
I bygg- och anläggningsprojekt är ofta många aktörer samlade på ett unikt sätt och alla har sin 
uppgift och sitt företags synsätt. För att kunna sköta samordningen av de olika arbetena krävs 
en väl gjord planering, grundad på kunnande och erfarenhet. För att genomföra en organiserad 
tidsamordning på ett effektivt sätt krävs kommunikation och rätt verktyg. Skanska har 
verktygen men kommunikationen är något som de kan förbättra. Syftet med detta arbete har 
varit att lyfta fram och skapa tankegångar bland de anställda om hur informationsflödena kan 
förbättras och så även samarbetet mellan de olika aktörerna på arbetsplatsen.   
 
Målen med detta arbete var att undersöka hur kommunikation i produktion fungerar i 
samband med arbetsplatsplanering. Undersökningen omfattade även att kartlägga vilka krav 
på möten Skanska har i produktion, vilka möten som genomförs samt hur dessa genomförs. 
Rapporten innehåller även rekommendationer om vilka möten som bör genomföras vid 
produktion på Skanska. För att få fram den information som eftersöktes har sex intervjuer 
genomförts samt att alla anställda på Skanska Sverige AB, Väg och anläggning Norr, distrikt 
Västerbotten har fått möjligheten att svara på en enkät.  
 
I Skanska finns det ytterst få krav vad gäller möten som skall genomföras. Kraven som finns 
är dock främst gällande säkerhet på arbetsplatsen. Det skall enligt ledningen genomföras 
veckomöte säkerhet minst en gång i veckan samt att skydds- och miljörrond skall genomföras 
minst var fjortonde dag på varje projekt. Ambitionen från produktionsledningen är att kravet 
på veckomöte säkerhet skall följas, dock har intervjuerna visat på brister gällande detta krav. 
De möten som genomförs under produktion är främst start-, etablerings- och byggmöte, det 
hålls även informella möten (veckomöte säkerhet) utan dagordning under raster i barackerna. 
Denna studie kunde visa på att kommunikationen i många fall var mindre bra och att 
missförstånd ofta uppstod, både gentemot beställare och till den egna medarbetaren ute i 
produktion. Kommunikation är en av grunderna för all verksamhet och utan kommunikation 
finns ingen effektiv produktion, inget positivt ekonomiskt resultat och fler kunder som inte är 
helt nöjda. I enkätsvaren framkom att kommunikationen är god, men att en majoritet ansåg att 
den kunde förbättras. Muntlig kommunikation ansågs som ett bra sätt att hålla sig informerad.  
 
Vår rekommendation till företaget är att fortsätta hålla fler möten i början av projekten och 
sedan använda sig av kontinuerliga veckomöten för att förbättra och upprätthålla den goda 
kommunikationen och samtidigt få engagerade och motiverade medarbetare. Veckomötena 
bör självklart innehålla säkerhet men också mer diskussion om kommande händelser och 
eventuella risker för sluttiden. Detta för att fånga upp svårigheter så att eventuella 
produktionsstopp går att minska eller rent av förhindra. Genom bättre planering och 
kommunikation fås en effektivare produktion med bättre ekonomi och fler nöjda kunder. Det 
om något borde alla företag sträva mot.  
 
 
Nyckelord: kommunikation, produktion, arbetsplatsplanering, samarbete, arbetsplatsmöte.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Företag inom anläggningsbranschen, liksom många andra branscher, måste idag vara 
effektiva för att behålla sin konkurrenskraft gentemot andra konkurrerande företag. I både 
bygg- och anläggningsprojekt är ofta många aktörer samlade på ett unikt sätt, där varje aktör 
har sin uppgift och sitt företagssynsätt. Vid dessa projekt kan det vara svårt att organisera och 
planera arbetets gång. För att genomföra en organiserad tidsamordning på ett effektivt sätt 
krävs kommunikation och rätt verktyg. Vilket också kräver att produktionsstyrningen 
fungerar och att all kommunikation flyter i rätt riktning, till rätt mottagare och i rätt tid. 
Företaget, Skanska Sverige AB, Väg och anläggning Norr, distrikt Västerbotten har många 
projekt igång samtidigt och är beroenden av att ha god samordning för att bland annat 
minimera tidsförluster och produktionsbortfall. Frågeställningar vi ställde oss var; vilka 
verktyg finns att tillgå och hur används de samt hur hanteras oförutsedda händelser som kan 
påverka tidplaneringen? 
 
Projektmedlemmarna har sedan tidigare erfarenheter från både bygg- och anläggnings-
branschen där samordningsprocessen har visat sig vara en intressant del i varje projekt. Efter 
kontakt med ombudet för Skanska Sverige AB, Väg och anläggning Norr, distrikt 
Västerbotten, Erik Berntson, har projektgruppen anpassat ämnet/studien efter både Skanskas 
och egna funderingar. 
 
Projektidén består i att undersöka vilka verktyg som används för kommunikation i samband 
med oförutsedda händelser som kan påverka tidplanering vid projekt där flera aktörer är 
involverade. Rapporten behandlar generella beskrivningar av hur arbetsplatsplanering utförs 
enligt teori och praktik. Studien har utförts på Skanska Sverige AB, Väg och anläggning Norr, 
distrikt Västerbotten och omfattar 15 poäng på universitetet och sträcker sig över vårterminen 
2006.  

1.2 Syfte 
Skanskas syfte med detta arbete har varit att lyfta fram och skapa tankegångar bland de 
anställda om hur informationsflöden och samarbeten kan förbättras mellan olika aktörer på 
arbetsplatsen.  
 
Förväntat resultat på kort sikt är att väcka tankegångar och skapa nya tankesätt om 
arbetsplatsmöten och dess funktion hos de anställda vid Skanska Sverige AB, Väg och 
anläggning Norr, distrikt Västerbotten. Förväntat resultat på lång sikt är att tidplanering i 
framtiden blir enklare att upprätta och upprätthålla/revidera. Detta genom ett bra samarbete 
som förstärks av den goda kommunikationen parterna emellan. 
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1.3 Mål 
Det övergripande målet har varit att undersöka hur kommunikation i produktion fungerar i 
samband med arbetsplatsplanering samt att komma med rekommendationer på vilka möten 
som borde genomföras i produktion.   
Delmålet var att kartlägga  

• vilka krav på möten Skanska har i produktion 
• vilka möten som utförs i produktion 
• hur möten genomförs i produktion 

1.4 Avgränsning 
Utöver en generell beskrivning av hur arbetsplatsplanering utförs, kommer en fördjupning att 
ske i verktyget kontinuerliga arbetsplatsmöten, även kallat planeringsmöten eller Skanskas 
benämning; veckomöte. Undersökningen har utförts vid Skanska Sverige AB, Väg och 
anläggning Norr, distrikt Västerbotten. Examensarbetets ombud var distriktschef Erik 
Berntson. Undersökningen omfattade framförallt intern kommunikation mellan de olika 
aktörerna som var inblandade i projekt. Arbetet inriktade sig inte mot kommunikation med 
kund/beställare. 
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2 Metod 
Teori inom ämnet har inhämtats via universitetsbibliotekets databaser och dess litteratur. En 
intervju- och enkätundersökning har genomförts på Skanska Sverige AB, väg och anläggning 
Norr, distrikt Västerbotten. Detta för att öka gruppens kunskaper inom det aktuella 
ämnesområdet. För att andra ska kunna ta del av och förstå arbetsgången, redovisas i 
nedanstående avsnitt vilken metod som använts vid undersökningen.  

2.1 Arbetsprocess 
Arbetsgång och hur arbetet har strukturerats i detta examensarbete beskrivs kortfattat enligt 
figur 1. 
 

 Litteraturstudie 
 

Intervjuer 

Analys 1 Analys 2 

Enkäter 

Slutsats och 
diskussion 

Teoriavsnitt 
 

 

 

 

 

 

 

 
Resultat-intervju Resultat-enkät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Arbetsprocess 

2.2 Relationen mellan teori och empiri 
Det finns flera sätt att arbeta på när det gäller att ta fram teorier, bland annat genom 
deduktion, induktion och abduktion. Deduktivt arbetssätt bygger på att från teorier dras 
slutsatser om enskilda fall. Induktivt arbetssätt bygger på det omvända fallet, det vill säga att 
från enskilda fall formuleras en teori. Vid abduktion används en kombination av deduktion 
och induktion där en preliminär teori formuleras utifrån ett enskilt fall som sedan testas på 
nya fall för att därefter utvecklas till en ny teori. (Davidsson et al. 1991, 2003) 
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Projektgruppen har i denna undersökning genom olika teorier inom aktuella ämnen kunnat dra 
deduktiva slutsatser om det enskilda fallet på Skanska Sverige AB, Väg och anläggning Norr, 
Distrikt Västerbotten. 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Kvalitativ metod syftar till att undersöka av vilken karaktär en företeelse är och hur den skall 
identifieras. Med kvalitativ metodik avses exempelvis djupintervjuer, deltagande och 
observationer. (Wallén, 1993,1996) 
 
Kvantitativa studier avser att på ett tillförlitligt sätt undersöka det objekt som studeras. Genom 
att tillföra objektet numeriska värden kan en mätning genomföras och slutsatser dras. 
(Davidsson et al. 1991, 2003) 
 
Rapporten bygger på både kvalitativa och kvantitativa metoder, dels genom öppna intervjuer 
med frågeunderlag byggande på teoridelen samt enkätundersökning av tjänstemän och 
yrkesarbetare på Skanska Sverige AB, Väg och anläggning Norr, Distrikt Västerbotten.  

2.4 Validitet och reliabilitet  
Validitet innebär att undersöka det som avser att undersökas. Reliabilitet innebär att 
undersökningen är tillförlitlig. (Davidsson et al. 1991, 2003) 
 
Undersökningarna som genomförts är inte representativa för hela Skanska Sverige AB utan 
endast för Väg och anläggning Norr, distrikt Västerbotten. Genom öppna intervjuer som 
genomförts har en hög validitet erhållits och rapporten har genom enkätundersökningen en 
hög reliabilitet. 

2.5 Intervju och enkätundersökning 
I alla undersökningar är det viktigt att fråga om rätt saker och fråga på rätt sätt. Jan-Axel 
Kylén, författare till boken Fråga rätt menar att det finns flera viktiga grunder som bör 
användas vid dessa undersökningar. Två av dem redovisas och beskrivs nedan, den ena är 
intervjuer och den andra är enkäter.  
 
Intervju 
Intervju är ett samtal mellan en eller flera personer. Korta intervjuer, 5- 20 minuter används 
för att samla delfakta eller att gå på djupet inom ett begränsat område. Långa intervjuer har 
flera frågeområden och fördjupar sig på de mest intressanta. Korta intervjuer är ofta mer 
strukturerade medan de långa är i regel mer öppna. (Kylén, 1994) 
 
Vid intervjuer bör en intervjuguide eller en frågelista användas.  I intervjuguiden används 
nummer eller punkt frågor som är öppna och inte innehåller styrt tänkande. En frågelista 
innehåller ett antal färdiga frågor till den intervjuade som är relativt lätta, detta eftersom de 
inte går in på djupet och dessutom kan förväntas vara likartade. (Kylén, 1994) 
 
En väl genomförd intervju bör följa trattmodellen (figur 2) som börjar öppet och är mer 
djupgående i mitten och där sedan avlutningen blir mer öppen. (Kylén, 1994) 
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             1    2           3         4           5         6 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Trattmodell (Kylén, 1994) 

 
1. Öppning.  

Informera om avsikten med intervjun, beräknad intervjutid och delgiv intervjuguiden. 
2. Fri berättelse.  

Lyssna, stimulera berättaren att säga mer. 
3. Precisering.  

Be om konkreta exempel, be om mer fakta och använd kompletterande frågor. 
Sammanfatta för varje nytt frågeområde. 

4. Kontroll.  
Be om mer exakta svar, aktuella exempel och pröva motstridiga uppgifter. 

5. Information 
Ge mer information om undersökningen och tillåt denna att ställa frågor. 

6. Avslutning 
Tacka och berätta vad som kommer att hända med undersökningen. Fråga om 
eventuella kompletteringar kan göras om något vid sammanställningen är oklart. 

 
Projektgruppen har sammanfattat intervjuerna i en matris där svaren delats upp i olika 
frågeområden och svaren redovisats person för person. Därefter sammanfattades svaren i en 
löpande text för att sedan analyseras. 
 
Enkät 
Enkäter är en skriftlig förfrågan som går ut till många, vilket är en av enkäternas fördelar. 
Andra fördelar är att frågorna kan översättas till andra språk, svaren kan bearbetas 
tillsammans och bearbetas statistiskt, vilket gör det möjligt till en statistisk analys. Enkäter 
kan utföras på tre olika sätt. 

1. öppen fråga  
2. fasta svarsalternativ 
3. skalor för bedömning eller instämmande 

 
I samband med att enkäten distribueras bör det gå med ett följebrev, där det bland annat bör 
framgå avsikten med enkäten, vem som utför dem och hur lång tid det tar att besvara 
frågorna. (Kylén, 1994) 
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Projektgruppen har använt sig av en tabell med korstabulering för att sammanfatta enkäterna. 
Fem variabler har använts; Yrkeskategori (stödfunktion, produktionsledning, yrkesarbetare) 
samt antal år de har i bygg- och anläggningsbranschen 1-5, 6-10, 11-20 och 21-mer.  
 
Sju-stegsmodell  
Sju-stegsmodellen (figur 3) är en arbetsform som vid intervju och enkät används för att nå en 
tydlig disposition i utredningsarbetet. Modellen tolkas enligt följande; steg 1 följs upp i steg 7, 
steg 2 följs upp i steg 6 och steg 3 följs upp i 5. (Kylén, 1994) 
 
  Uppdrag 
  Steg 1. Bakgrund och förutsättningar 
 
  Steg 2. Syfte med utredningsarbetet 
 
  Råjobb 
  Steg 3. Detaljplanering av utredningsarbetet 
 
  Steg 4. Insamling av uppgifter 
 
  Steg 5. Sammanställning av uppgifter 
 
  Resultat 
  Steg 6. Analys och tolkning 
 
  Steg 7. Ställningstagande och slutsatser 

 

Figur 3 Sju-stegsmodell (Kylén, 1994) 

 
Tillförlitlighet 
I många undersökningar är det ett visst bortfall. I enkätundersökningar bör svarsprocenten 
ligga mellan 80-85 % för att undersökningen ska vara representativ för alla som skulle ha 
svarat.  Det är mer sällsynt att det blir stort bortfall vid intervjuer men det händer att någon 
blir sjuk eller inte ställer upp. I både intervjuer och enkäter kan den enskilda individen vilja 
påverka utredningen så att resultatet passar dem. Dessutom kan de som svarar också påverkas 
av den som frågar, vilken relation till intervjuaren de har eller hur de bedömer den som 
skickar ut enkäten. (Kylén, 1994) 
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3 Teori 

3.1 Skanska 
AB Skånska Cementgjuteriet grundades år 1887 av ingenjören Rudolf Fredrik Berg. Företaget 
tillverkade då dekorativa cementdelar till kyrkor. Inom 10 år skiftade tillverkningen snabbt 
inriktning och började därmed tillverkningen av byggnadskomponenter samt att utföra 
byggnadsarbeten. 1927 lade företaget första asfaltsbelagda vägen och byggde 1943 
Sandöbron som fram till 1960 talet var världens längsta bågbro i betong. Skanska har spelat 
en nyckelroll när det gäller att bygga upp Sveriges infrastruktur, bland annat vägar, kraftverk 
och bostäder. AB Skånska cementgjuteriet ersattes 1984 av företagsnamnet Skanska Sverige 
AB. Ett av företagets koncept är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för 
människor, där de kan bo, resa och arbeta i. Exempel på det är skolor, sjukhus, vägar, 
industrier, kommersiella lokaler, broar och bostäder. (Skanska, 2006) 
 
 
 
 

Skanska Sverige AB  
 
 
 
 

      Teknik och gemensamma staber         Utvecklingsprojekt 
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Figur 4 Organisation Skanska Sverige AB (Skanska, 2006) 
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Projektgruppen har i denna undersökning gjort avgränsningar i att enbart undersöka region 
Väg och Anläggning Norr och distrikt Västerbotten.  Beskrivningarna nedan redovisar region 
Norr:s organisation (figur 5) och distrikt Västerbottens schematiska befattningsbeskrivning 
(figur 6).  
 
 

Roger Omberg 
Regionchef 

Sekreterare Verksamhets- och 
projekt utveckling Ekonomi 

Personal KMA- samordning 
IT Maskinservice 
Inköp Kalla och halvvarma 

beläggningar 

Distrikt 

Norrbotten Västerbotten Botniabanan Väster-
Norrland/ 

Gävleborg/ IME 
BD AC  Dalarna  

   Jämtland X  
   Y, Z   
      
 Erik     
 Berntson     
 Distriktschef     

 
 
Figur 4 Organisation region Väg och Anläggning Norr (Skanska, 2006) 
 
I dagsläget är de största och mest förekommande kunderna/beställarna, vid distrikt 
Västerbotten enligt Berntson (2006), Vägverket, Banverket, Botniabanan, kommuner samt 
kommunala bolag. Exempel på projekt som utförts är broar, vägar, järnvägar, fjärrvärme och 
så vidare.  
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Projektchef 

Projektingenjör 

Produktionschef 

Produktions- 
ledare bygg/anl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Yrkesarbetare 
 
 
 
Figur 5 Schematisk befattningsorganisation Väg och Anläggning Norr, distrikt Västerbotten 
(Berntson, 2006) 
  

3.1.1 Befattningsbeskrivningar   
Nedan ges en sammanfattad och generell beskrivning av de befattningar som finns omnämnda 
i ovanstående organisationsschema bortsett från yrkesarbetare som inte finns beskrivet. 
Utförligare beskrivning för respektive befattning och dess ansvarsområden återfinns i bilaga 
1. (Leander, 2006) 
 
Distriktschef 
Distriktschefen är distriktets ansikte utåt och är ansvarig för sin personal och även ansvarig 
för att upprätta och underhålla goda kundrelationer. Denne ansvarar för organisationens 
ekonomi och rapporterar till regionchefen. Distriktschefen ska även se till att rätt person med 
rätt kunskap är på rätt plats i rätt projekt. 
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Projektchef 
Projektchefen ansvarar för och skall genom sin underordnade personal genomföra tagna 
projekt. Ansvarar även för att projekten utförs på ett kvalitativt, affärsmässigt, miljömässigt 
och ekonomiskt sätt enligt Skanskas ledningssystem VSAA (Vårt Sätt Att Arbeta). Denne 
skall i samråd med distriktschefen ansvara för personalplanering och ledning av personalen. 
Projektchefen skall upprätta och underhålla goda kundrelationer samt representera företaget 
vid besiktningar och kundmöten.  
 
Projektingenjör 
I den nuvarande organisationen kan projektingenjörens ansvarsområden variera från projekt 
till projekt. För varje projekt som skall genomföras är det viktigt att tydligt definiera 
projektingenjörens uppgift. Projektingenjören rapporterar till projektchefen och ansvarar, på 
delegat från projektchefen och inom ramar fastställda av regionchefen, för vissa eller alla 
inköp i projekten.   
 
Produktionschef 
Produktionschefen har en komplex roll med många ansvarsområden, bland annat rapporterar 
denne till projektchefen och skall ansvara och leda produktionen mot ställda projektmål. Har 
även ett tids- och resursansvar samt arbetsmiljöansvar enligt delegat. Produktionschefen 
ansvarar för möten, besiktningar, dokumentation av avvikelser samt frågor och upprätta 
underlag till projektchefen för ekonomiska avstämningar. Denne skall även sköta 
erfarenhetsåterföringen från produktionen till kalkylfunktionen. 
 
Produktionsledare – Bygg (arbetsledare) 
Arbetsledaren är den som dagligen kontrollerar arbetsplatsen, han/hon har en egen rullande 
planering och skall samordna egna och underentreprenörernas arbeten samt även följa upp 
ingångna avtal. Dagligen skall avvikelser och frågor dokumenteras och en kontinuerlig 
avstämning inom sitt eget ansvarsområde av överenskomna mål såsom till exempel ekonomi 
och kvalitet.  
 
Utöver deras ansvarsområden har samtliga befattningar befogenhet att inom tilldelade 
ansvarsområden vidta erforderliga åtgärder så att arbetet utförs i enlighet med fastställt 
ledningssystem (VSAA). 

3.2 Aktörer i bygg och anläggningsprojekt 
I bygg- och anläggningsbranschen är det många olika parter inblandade i projekt. De mest 
vanligt förekommande parterna på byggmarknaden redovisas nedan i korta drag. 
 
Byggherre 
Byggherren är ofta beställare av hela projektet, och som låter uppföra mark-, byggnads-, 
installations-, rivnings- eller anläggningsarbete för sin egen räkning. Byggherren kan vara en 
enskild person eller en juridisk person (företag, organisation, offentlig förvaltning) som 
dessutom ansöker om bygglov och ansvarar inför lagstiftningen. (Söderberg, 1998) 
 
Projektör  
Projektörer upprättar förfrågningsunderlag och produktionshandlingar. Exempel på dem kan 
vara, arkitekter, konstruktörer, värme-, avlopps- och sanitetsinstallatörer (VVS). (Söderberg, 
1998) 
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Byggprojektledare 
Byggherren anlitar ofta en projektledare för projektets administration. Byggprojektledaren ska 
ansvara för bland annat samordning av projektering, kostnadsstyrning, upphandling av 
entreprenad samt samordning och uppföljning av byggtider. (Söderberg, 1998) 
 
Entreprenör 
I samband med projektet anlitas ofta entreprenörer för att utföra arbetet. Till exempel på dem 
kan vara byggnads-, mark-, och VVS-entreprenörer. Dessa kan i sin tur delas in i 
huvudentreprenör, underentreprenör samt sidoentreprenör. Entreprenörernas ansvar skiljer sig 
beroende på vilket avtal som slutits med byggherren, se entreprenadformer under rubrik 3.4. 
(Söderberg, 1998) 
 
Leverantörer 
Material och komponenter till byggverksamheten kommer från olika leverantörer, via 
grossister eller direkt från tillverkaren. (Söderberg, 1998) 
 
Kollektivanställda 
I varje entreprenad finns kollektivanställda som genom sin arbetsprestation på arbetsplatser 
deltar i byggandet (Söderberg, 1998).  På Skanska benämns dessa yrkesarbetare (Berntson, 
2006).  

3.3 Lagar, förordningar, föreskrifter och avtal 
Det finns många lagar, förordningar och föreskrifter som berör bygg- och anläggnings-
branschen.  
 
Lagar – beslutas genom riksdagsbeslut 
I byggprocessen är en av de viktigaste Plan- och bygglagen (PBL) och Byggnadsverkslagen 
(BVL). 
 
PBL (plan- och bygglagen) innehåller bestämmelser om kommunernas planläggning av mark, 
vatten och byggande. Kommunen reglerar själva markens användning och bebyggelser genom 
översiktsplaner och detaljplaner. För att bygga, riva, schakta etcetera fodras tillstånd i form av 
bygglov, rivningslov respektive marklov.  Kommunen fastställer också en kontrollplan som 
ska följa under byggtiden. 
 
BVL (byggnadsverkslagen) innehåller bestämmelser som tekniska egenskaper på bärverk, 
krav på byggprodukter, funktionskontroll av ventilation, typgodkännande och 
tillverkningskontroll av byggmaterial och konstruktioner. Andra viktiga lagar är 
Arbetsmiljölagen (AML) och Miljöbalken. 
 
Förordningar – fastställs av regeringen 
Både PBL och BVL har förordningar som innehåller föreskrifter om hur de ska tillämpas 
dessa är Plan- och byggförordningen (PBF) och Byggnadsverksförordningen (BVF). 
 
Föreskrifter – upprättas av myndigheter  
Till PBL finns föreskrifter i form av Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets 
konstruktionsregler (BKR). BBR föreskrifterna är i huvudsak formulerade som funktionskrav. 
Medan BKR innehåller regler för hur bärande konstruktioner ska dimensioners och utformas. 
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Standardiseringar, beskrivningar och föreskrifter 
Standardiseringen i Sverige (SIS) fastställer standardiserade produkter, där syftet är att 
förenkla, effektivisera, säkerställa funktion, miljö, säkerhet och hälsa. Administrativa 
Föreskrifter (AF) anger villkoren som gäller för upphandlingen och entreprenaden. Allmänna 
Material- och Arbetsbeskrivning (AMA) innehåller färdiga utarbetade tekniska beskrivningar 
som omfattar alla krav på byggnader och dess delar (Nordstrand, 2002). 
 
Avtal 
Avtalslagen, köplagen, avser att reglera förhållanden i avtal mellan fysiska (enskilda 
människor) eller juridiska (bolag, föreningar) personer. Avtal är bindande om inte annat 
framgår av avtalet. Köplagen är dispositiv, vilket innebär att den kan förhandlas bort eller 
ersättas av annat. I byggbranschen har det enats om speciella gemensamma allmänna 
bestämmelser vilka reglerar kontraktsförhållandena mellan parterna. 
 
Avtal som är vanligt förekommande i bygg- och anläggningsbranschen är (Söderberg, 1998): 
  

• Allmänna Bestämmelser (AB04) 
• Allmänna Bestämmelser för totalentreprenad (ABT94) 
• Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och 

ingenjörsverksamheten 1996 (ABK96)  
• Allmänna Bestämmelser för leveranser av byggmaterial (AMB92) 
• Allmänna Bestämmelser för underentreprenörer (AFU96) 

3.4 Entreprenadformer 
I bygg- och anläggningsbranschen finns olika entreprenadformer som används i olika 
omfattning beroende på vilket projekt som skall genomföras.  
 
Vid Skanska Sverige AB, Väg och anläggning Norr, distrikt västerbotten är 
generalentreprenad (utförandeentreprenad) den entreprenadform som används i störst 
omfattning. (Berntson, 2006) 
 
Delad entreprenad 
Delad entreprenadform kännetecknas av att en entreprenör, oftast byggentreprenören, har 
hand om byggmästararbeten och att andra delar i entreprenaden såsom el, ventilation och 
VVS utförs av så kallade sidoentreprenörer. Beställaren har på så sätt kontrakt med såväl 
projektörer som de olika sidoentreprenörerna. För det mesta i sådana här entreprenader kallas 
byggnadsentreprenören för huvudentreprenör, vilket innebär att denne ansvarar för vissa 
allmänna hjälpmedel och arbeten åt sidoentreprenörerna. Beställaren ansvarar för 
samordningen av de olika entreprenaderna, men kan om han vill överlåta ansvaret till 
huvudentreprenören. 
 
Delad entreprenadform ger beställaren goda möjligheter att hitta det bästa anbudet för varje 
delentreprenad på marknaden genom att låta tillräckligt många entreprenörer lämna anbud 
inom varje delområde. Beställarens kostnader för administration och samordning av 
entreprenaden kan ge stora kostnader och på så sätt kan vinsten från de olika 
delupphandlingarna minska eller försvinna. (Söderberg, 1998) 
 
Innan byggstart kan ske måste den delade entreprenaden ha färdiga handlingar för de olika 
delentreprenaderna och installationernas utformning och omfattning som kan påverka 
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byggnadsentreprenaden. Detta medför att denna entreprenadform inte kan ge en snabb 
byggstart. Beställaren ansvarar för fel i projekteringen och om dessa eventuella fel skulle 
orsaka merkostnader för entreprenörerna är beställaren betalningsskyldig. Beställaren har 
dock möjlighet att gå vidare med kraven till den ansvarige projektören. Då vissa delar av 
ansvaret är överlagt på huvudentreprenören är det lättare att urskilja vilken entreprenör som är 
ansvarig för felet. (Söderberg, 1998) 
 
Generalentreprenad 
I generalentreprenad har beställaren endast ett avtal med en entreprenör, 
generalentreprenören, denne har i sin tur ofta flera underentreprenörer. Det kan dock 
förekomma att beställaren har avtal vid sidan av med andra entreprenörer för vissa enskilda 
arbeten till exempel maskininstallationer. Generalentreprenören ansvarar automatiskt för 
samordningen av underentreprenörerna. (Söderberg, 1998) 
 
Vid upphandling av en generalentreprenad brukar anbudsgivarna grunda sina anbud på ett 
begränsat antal offerter från tänkbara blivande underentreprenörer. Vid generalentreprenad 
blir beställarens administrativa kostnader inte så stora då denne inte har samordningsansvar. 
(Söderberg, 1998) 
 
Igångsättning av en generalentreprenad kan gå relativt snabbt, då beställaren enbart förhandlar 
med en entreprenör, men dock måste de flesta handlingar vara klara.  Det är 
generalentreprenören som ansvarar för uppkomna fel och liknande på entreprenaden. 
Beställaren ansvarar för fel i projekteringen. (Söderberg, 1998) 
 
Samordnad generalentreprenad 
Samordnad entreprenadform används för att ta vara på fördelarna med delad entreprenad och 
generalentreprenad. Beställaren infordrar anbud såsom för en delad entreprenad, för 
exempelvis bygg, VVS och el, sedan övertas kontrakten med sidoentreprenörerna av 
huvudentreprenören i samband med upphandlingen av byggnadsentreprenören. Detta innebär 
att de entreprenörer som upphandlats som sidoentreprenörer åt beställaren övergår till att bli 
underentreprenörer till generalentreprenören (byggnadsentreprenören oftast). En klar fördel 
med denna entreprenadform är att beställaren får ett bra grepp om de olika 
entreprenadkostnaderna och samtidigt kommer ifrån samordningsansvaret. (Söderberg, 1998) 
 
En av generalentreprenörens huvudsakliga uppgifter är att upprätta en tidplan för alla 
entreprenader. Detta innebär att generalentreprenören i samråd med underentreprenörerna 
tidsmässigt måste klarlägga och samordna produktionen samt tidpunkterna för de olika 
arbetens utförande. Generalentreprenören skall sedan följa upp tidplanen och revidera den om 
så behövs. Generalentreprenören ansvarar för all försening oavsett vilken underentreprenör 
som orsakat den, vilket innebär att beställaren kan begära vite från generalentreprenören och 
ofta till ett högre belopp än vad generalentreprenören kan fordra från den ansvarige 
underentreprenören. (Söderberg, 1998) 
 
Totalentreprenad 
Vid användande av totalentreprenad har beställaren endast avtal med en entreprenör och detta 
avtal innehåller både projektering samt uppförande av byggnad. Däremot kan beställaren ha 
avtal med sidoentreprenörer för sådana arbeten som normalt inte innefattas i bygg- eller 
installationsarbeten, till exempel maskininstallationer och telearbeten. Totalentreprenören 
ansvarar för att byggnaden projekteras och utförs enligt gällande normer och enligt de 
funktionskrav som beställaren sammanställt i förfrågningsunderlaget. (Söderberg, 1998) 
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Vid lämnande av anbud för en totalentreprenad fordras en projekteringsinsats från varje 
anbudsräknare för att kunna fastställa omfattningen av entreprenaden. Denna 
projekteringsinsats beror till stor del på objektets karaktär och storlek. Är det ett komplicerat 
objekt kräver det mer omfattande undersökningar och beräkningar än för ett mindre 
komplicerat objekt där standardlösningar ofta kan tillämpas. Som nackdel med 
totalentreprenaden är kostnaderna som uppstår för varje entreprenör som lägger ned resurser 
på att upprätta anbudet och sen kanske inte får arbetet. (Söderberg, 1998) 
 
Byggstart kan ske förhållandevis snabbt eftersom projekteringen delvis kan göras parallellt 
med byggandet. Ur ansvarssynpunkt är totalentreprenad den enklaste entreprenadformen, 
beställaren har endast avtal med en part, och denne ansvarar för såväl projekterings- samt 
utförandefel. (Söderberg, 1998) 

3.5 Information och kommunikation 
Kommunikation och information är viktig och utgör grunden i alla organisationer och skapar 
förutsättningar för bättre arbetsförhållanden. 
 
Kommunikation 
Kommunikation är en process där människor utbyter meddelanden mellan varandra. Dessa 
meddelanden kan kallas information. I kommunikationsprocessen finns en sändare och en 
mottagare, illustrerat i figur 7. Sändaren kan välja att överföra informationen skriftligt eller 
muntligt. Mottagaren tolkar meddelandet och dess innebörd och svarar därefter på 
meddelandet från sändaren. 
 
Tolkning av meddelande påverkar en process där människor reagerar på olika sätt för dess 
innehåll eller form. Sådana reaktioner kan vara exempelvis glädje, förtroende eller förtvivlan, 
ilska och fruktan. Reaktionen beror på mottagarens tolkning. Kommunikation är en dynamisk 
process som ändras och utvecklas med tiden. (Jacobsen et al. 1998, 2002) 

 
Figur 6 Kommunikationsprocess 

 

  
Mottagare Budskap/meddelande 

 
  Sändare     
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Information 
Information har betydelse när det gäller att förändra människors kunskaper och färdigheter 
samt när människor vill åstadkomma kollektiva åtgärder.  
 
Leyman (1984) menar att genom information skapas förutsättningar till förändringar. Med 
information avses att ge upplysningar om något eller ge rekommendationer för åtgärder. För 
att information ska leda till förändringar måste den: 

• kunna uppfattas 
• kunna förstås 
• leda till nya kunskaper hos mottagaren 
• leda till en beredskap att tillämpa denna nya kunskap och omsätta den i handling 
• ge förutsättningar åt en annorlunda handling i en arbetssituation.  
• stimulera den nya handlingen. 
• utvärdera handlingen i kollektiva dialoger så att nya erfarenheter kan utvinnas. 

 

3.5.1 Strategisk dialog 
Strategisk dialog är en ledningsform som är avsedd att skapa en process där cheferna och alla 
medarbetare i arbetslagen deltar, oberoende av nivå. Att leda företag är komplext, att 
producera varor och tjänster och inte minst att ta till vara på den viktigaste resursen i 
företaget, personalen. För att det ska fungera krävs ett samarbete där var och en kan bidra med 
sin kompetens. Målet är att öka insikten om omvärldsberoende och skapa förutsättningar för 
större ansvarstagande, ökad motivation för arbetande och lärande. En viktig förutsättning för 
att strategisk dialog ska fungera, är att det krävs en tydlig linje mellan till exempel bolagschef 
och arbetsledaren längst ut i fronten. Organisationen måste ha en tydlig sammanlänkad 
arbetslagsorganisation för att informationen på ett enkelt och tydligt sätt ska kunna 
kommuniceras både från bolagsledningsnivå till arbetsfronten och vice versa. En fungerande 
dialog gör att alla kan verka åt samma håll mot företagets gemensamma ställda mål. Detta 
fungerar dock inte alltid i företagen då chefer och medarbetare ofta drar åt olika håll. 
Anvisningar och regler räcker inte alltid för att få alla att sträva åt samma håll, utan kan till 
och med hindra att målen uppnås. Borgbrant (1990) menar att om företaget tar sig tid och ger 
personligt engagemang från både chefer och medarbetare kan ledningsformen strategisk 
dialog utvecklas. (Borgbrant, 1990) 

3.6 Samordning av tid 
Enligt Nationalencyklopedin är innebörden av samordning, koordination, att samordna något 
för gemensamt syfte ofta i politiska, administrativa eller ekonomiska sammanhang. (NE, 
2006) 
 
Vid samordning av tid är syftet att koordinera tiden för alla inblandade parter gemensamt. 
Ofta i bygg- och anläggningsprojekt är det en huvudentreprenör som är ansvarig för all 
samordning.  I de avtal som finns för branschen framgår följande riktlinjer som avser 
samordning av arbete. 
 
I Allmänna Bestämmelser AB 04, kapitel 3 organisation § 9, ansvar för samordning framgår 
följande innehåll: 
 
”Om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna, svarar beställaren för att hans egna 
arbeten samordnas med entreprenörens och med sidoentreprenörernas liksom för att deras 
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arbeten samordnas med varandra, så att arbetena kan utföras och färdigställas enligt 
tidplanen. Arbetena skall i möjlig utsträckning utföras så att de inte hindrar någon annans 
arbete.” (Föreningen Byggandets kontraktskommitté, 2004) 
Till Administrativa föreskrifter, AF, finns det mer utförliga förklaringar i Motiv AF AMA 98, 
där samordning av arbeten redovisas under AFC.361. Utdrag ur AFC.361 (bilaga 2) visar 
bland annat syftet med samordningen av arbete: 
 

• ”... Syftet med samordningen är att utförande och färdigställande skall kunna ske 
enligt tidplan” 

• ”… Samordning mellan entreprenör och hans underentreprenör åligger däremot 
entreprenören.” 

• ”... Skyldigheten att administrera tidsmässig samordning kan beställaren överföra på 
annan, till exempel vid delad entreprenad på en av entreprenörerna, som då får 
beteckningen ”huvudentreprenör”” 

• ”… Likaså måste redovisas om uppdraget att samordna endast skall innebära 
upprättande av en huvudtidplan vid arbetets påbörjande eller om också uppföljning 
och eventuell utarbetande av arbetstidplaner under entreprenadtiden skall ingå. 
Ävenså bör anges om huvudentreprenör skall delta i förhandlingar med övriga 
entreprenörer vid förändringar av olika arbetsmoment hinder m m”. 

• ”… Ett mellanting uppstår lätt vid upphandlingsförfarandet samordnad 
generalentreprenad, eftersom brister i det formella handhavandet kan komma att leda 
till att generalentreprenörens samordningsansvar urholkas och snarast bli att jämföra 
med huvudentreprenören, se AFB.11 Upphandlingsförfarande och skriften Samordnad 
generalentreprenad.” (Molin, 1999) 

3.7 Planering   
Byggstyrning 
För att kunna få ett bra produktionsresultat krävs en väl genomförd planering. Byggstyrning 
avser byggentreprenörernas styrning av sin byggproduktion, det vill säga alla de byggobjekt 
som utförs. Grunden för en bra byggstyrning är planering. Att bygga, bland annat hus och 
vägar, innebär att ett komplicerat samspel måste fungera mellan de aktörer som är inblandade. 
Med planering ökar chanserna för att svårigheter kan upptäckas i tid och att de med hjälp av 
med exempelvis bedömningar och beräkningar kan undvikas. Vilket på så sätt kan minska 
eventuella produktionsbortfall som beror på uppkomna fel. Byggstyrning innebär att ställa 
mål (kvalitet, tid och kostnad), planera för hur målen skall nås och sedan genomföra enligt 
plan. En kontinuerlig uppföljning och kontroll genomförs under produktionen, analys och 
eventuella korrigeringar av avvikelser kan behövas för att styras upp mot målen igen. Att göra 
en detaljplanering ger förutsättningar för en effektiv produktion. Den ekonomiska styrningen 
består av kontroller av och prognoser för både intäkter och kostnader. (Ervin et al. 2002) 
 
Planeringsteknik 
För ett lyckat resultat i all verksamhet gäller det att den är planerad. Planeringen ska vara 
dokumenterad, i form av exempelvis arbetsplaner, tidplaner och resursplaner. Dessa planer 
utgör styrinstrumenten på arbetsplatsen. Med hjälp av planerna följs verksamheten 
regelbundet upp genom kontroller så att allt genomförs så som det var tänkt från början. När 
denna planering finns är det lättare att upptäcka avvikelser i tid och lämpliga åtgärder kan 
sättas in för att styra tillbaka till ursprungsplanen. För att kunna ta fram en fungerande 
planering måste det finnas kunskap om hur planering går till, det vill säga att 
personen/personerna som upprättar planeringen måste veta vilka metoder som finns och 
vilken planeringsteknik som är lämplig i en viss situation. (Ervin et al. 2002) 

 
  

21



 

 
Inom bygg- och anläggningsbranschen används för det mesta två tekniker i samband med 
produktionsplaneringen. Den ena är traditionell planering och den andra är nätplanering. 
(Ervin et al. 2002) 
 
Traditionell planering 
Enligt traditionella planeringen redovisas resultatet, tidplanen, i ett så kallat Ganttschema. 
Tidplanen kan betraktas som ett diagram med liggande staplar, där namngivna arbeten 
och/eller resurser är utlagda efter en lämpligt vald tidsskala. Planen ger en överskådlig bild av 
vad som ska göras och när det ska göras. Ganttschemat är vid enkla projekt lätt att upprätta 
och lätt att avläsa. Nackdelarna är dock många; 

• Det framgår inte samband mellan aktiviteterna och inte heller varför aktiviteterna 
ligger där de ligger.  

• Det saknas också systematik vid upprättandet, vilket innebär att hänsyn måste tas till 
alla förutsättningar och de måste också lösa alla problem redan vid ritandet av 
tidplanen.  

• Ganttschemat visar heller inte vilka aktiviteter som styr produktionstiden och den kan 
dölja brister i planeringen.  

En annan nackdel är att innehållet i tidsplanen kan vara svårt att förklara för dem som inte var 
med vid planeringsarbetet. (Ervin et al. 2002) 
 
Nätplanering 
Nätplaneringstekniken kommer från USA där den utvecklades i slutet av 1950-talet i samband 
med komplicerade militära objekt och stora byggprojekt. Nätplaneringen behövdes för att 
projekten innehöll stora datamängder och krävde snabba beslut. Det finns flera 
tillämpningssystem, bland annat CPM (aktivitetsorienterat) och PERT (händelseorienterat), 
CPM är dock den metod som är mest lämpad för byggproduktion. Vid nätplanering delas 
planeringsarbetet upp i flera moment som följer varandra på ett logiskt sätt; 

• Det börjar med att ta reda på vilka aktiviteter som ingår i projektet, vilket resulterar i 
en aktivitetsförteckning. 

• Genom att ta reda på vilka logiska samband som finns mellan aktiviteterna fås en 
strukturplan fram. 

• Sedan börjar tidberäkning av projektet, vid denna tidberäkning syns också vilka 
aktiviteter som styr produktionstiden, det vill säga de kritiska momenten.  

• När tidberäkningen är gjord börjar uppritandet av nätplanen efter en vald tidsskala. 
Här visas också vilka resurser som erfordras varje dag under byggtiden. 

• Nästa moment är att göra en slutgiltig tid- och resursplan, i den visas total byggtid, 
maximalt antal tillgängliga resurser och önskemål om jämn sysselsättning av 
resurserna kan här beaktas på ett logiskt sätt.  

• Slutligen renritas tidplanen med tillhörande resursplan. 
 
Fördelarna med denna planeringsteknik är många. Bland annat skapar den en god 
planeringsmiljö, där de inblandade tvingas analysera hela projektet i ett tidigt skede och det 
som framkommer under planeringen finns stor nytta av under hela byggtiden, arbetssättet 
inspirerar även till ett metodtänkande. Nätplanen redovisar också varför en viss aktivitet 
startar respektive slutar och tankarna bakom planen framgår tydligt. Under byggandet kan 
konsekvenser av störningar och ändringar kartläggas och de rätta korrigeringsåtgärderna kan 
lättare vidtas. (Ervin et al. 2002) 
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Internt planeringsverktyg, Skanska Sverige AB 
Inom företaget finns ett internt verktyg som används för att upprätta en aktivitetsorienterad 
tidplan, denna kan sedan revideras efter arbetets gång om det blir nödvändigt. Programmet 
liknar andra program som idag finns på marknaden, dock med viss modifikation för att passa 
företaget och dess arbetssätt. Tidplanen styrs mycket utav produktionschefen och hans 
erfarenhet från arbetslivet och vilka kunskaper denne har i programmet.  

3.8 Möten 
I alla organisationer förekommer möten av olika slag och med olika syften. De möten som 
mest synliggörs genom de bestämmelser och avtal som finns inom bygg- och 
anläggningsbranschen är start- och byggmötet som beställaren ansvarar för. Vid dessa möten 
är båda parter skyldiga att medverka. 
 
I Allmänna Bestämmelser AB 04, kapitel 3 organisation § 2, startmöte framgår följande: 
”Ett startmöte skall hållas innan entreprenaden påbörjas. Vid mötet skall parterna gå igenom 
kontraktshandlingarna, klargöra frågor om behörighet för andra än ombuden, precisera 
formerna för informationsutbyte mellan parterna samt behandla övriga frågor av betydelse 
för parternas samverkan. Beställaren skall föra protokoll vid startmöte och protokollet skall 
godkännas av respektive parts ombud genom underskrift. Beställaren skall kalla till 
startmöte.  
 
Mellan parterna är krav på skriftlighet uppfyllt genom anteckning i protokoll från startmöte.” 
(Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, 2004) 
 
I Allmänna Bestämmelser AB 04, kapitel 3 organisation § 3, byggmöte framgår följande: 
”Parterna är skyldiga att delta i byggmöte och därvid företrädas av behörig person.  
Byggmöten skall hållas i erforderlig utsträckning och behandla för parterna gemensamma 
frågor. Beställaren skall föra protokoll vid byggmöte och protokollet skall utan dröjsmål och i 
god tid före nästa byggmöte tillställas entreprenören. Entreprenören skall justera protokollet.  
 
Mellan parterna är krav på skriftlighet uppfyllt genom anteckning i protokoll från byggmöte.” 
(Föreningen Byggandets kontraktskommitté, 2004) 
 
Till Administrativa föreskrifter AF, finns mer utförliga förklaringar i Motiv AF AMA 98, där 
byggmöten redovisas under AFC.382. Ett utdrag ur AFC.382 (bilaga 3) som hänvisar vissa 
frågor till andra möten är följande: 
”… För beredning av vissa frågor kan det vara praktiskt att hänskjuta dem till särskilda 
möten.” 

3.8.1 Byggstyrningsmöten   
I projekt samarbetar många företag, arbetsgrupper och personer. För att information, 
samordning, problemlösning, kontroll med mera ska kunna fungera krävs många 
sammanträden, möten, träffar, brev, meddelanden och samtal. (Ervin et al. 2002) 
 
I branschen finns olika ord som används för att beskriva ett arbetsplatsmöte. Som exempel 
kan ord som planeringsmöte, arbetsplatsmöte och veckomöte användas.  
 
Inom Skanska upprättas en projektplan där projektspecifika krav bestäms, beroende på 
projektets art och storlek, av de inblandade i projektet, exempelvis vilka möten som skall 
hållas. Till detta används Vårt Sätt Att Arbeta och dess manualer. De generella krav som finns 
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från ledningen är att veckomöte säkerhet, skall hållas minst en gång i veckan samt att 
säkerhets- och arbetsmiljörond skall utföras minst varannan vecka. På veckomöte säkerhet tas 
frågor upp gällande säkerhet på arbetsplatsen, se dagordning hämtat från Vårt Sätt Att Arbeta 
i bilaga 4. Utöver dessa krav följs normerna för allmänna bestämmelser (AB04) vad gäller 
start- och byggmöte. (Berntson, 2006) 
 
Vårt Sätt Att Arbeta är Skanskas ledningssystem där verktyg finns för att leda verksamheten 
mot fler nöjda kunder, engagerade, kompetenta och målinriktade medarbetare som trivs samt 
ökad lönsamhet. I Vårt Sätt Att Arbeta är manualerna omfattande och beskrivningarna som 
finns är generella vilket gör att en anpassning är viktig för att täcka behoven i de aktuella 
projekten. Alla anställda tjänstemän har tillgång till systemet och skall vid behov 
vidarebefordra viktig information till de övriga medarbetarna. (Berntson, 2006) 
Ledningssystemet i Skanska är ett levande system som uppdateras kontinuerligt och de 
ändringar/tillägg som genomförs införs i en loggdagbok som finns tillgänglig för alla 
tjänstemän (Leander, 2006). 
 
I boken Byggstyrning (Ervin et al, 2002) beskrivs några utav de mest vanliga mötena som 
generellt används inom bygg- och anläggningsprojekt. Dessa beskrivs kortfattat enligt nedan.  
 
Etableringsträff 
I nära anslutning till byggstarten är det lämpligt att anordna en etableringsträff. Syftet med 
mötet är att informera om byggobjektet, produktionsplaneringen och projektorganisationen. 
Här diskuteras även hur planeringen skall gå till under produktionsskedet och beslut om 
kommande planeringsmöten, samt hur skydds- och samordningsfrågor skall organiseras. 
(Ervin et al. 2002) 
 
Planeringsmöte 
Planeringsmöten bör hållas en gång i veckan på fasta tider, platschefen/produktionschefen är 
sammankallande. Medverkar på mötena gör platschefen, planerare, arbetsledare, 
entreprenadingenjör, lagbas, skyddsombud samt i vissa fall representanter för de olika 
underentreprenörerna. På mötet behandlas ämnen och frågor såsom, aktuellt läge på bygget, 
genomgång av produktionsplaner, uppföljningar, resurskontroll, leveranser, arbetsberedning, 
metodfrågor och skyddsfrågor. Mötet bör ha en bestämd dagordning och vara samma för alla 
möten. Protokoll ska alltid skrivas och en ny veckoplan fastställas. (Ervin et al. 2002) 
 
Samordningsmöte 
På byggarbetsplatser finns ofta ett stort antal olika underentreprenörer som ska arbeta 
tillsammans, för att detta ska fungera krävs en bra samordning och för detta syfte anordnas 
ofta samordningsmöten. Medverkar gör platschefen som även är sammankallande, planerare, 
arbetsledare och representanter för berörda underentreprenörer och i förekommande fall 
medverkar även representanter för sidoentreprenörer. Projektledaren och konsulter kan också 
medverka om speciella skäl föreligger. Samordningsmöten bör hållas regelbundet under 
produktionstiden, vanligtvis varannan vecka. Flertalet frågor behandlas på mötet där 
planeringsfrågor utgör en viktig del. Andra diskussionsämnen kan vara till exempel det 
aktuella läget på byggarbetsplatsen, att resurser kontrolleras, leveranser bevakas samt metod- 
teknik och skyddsfrågor tas upp. Dagordningen bör följa ett bestämt mönster och 
byggentreprenören skall föra protokoll. (Ervin et al. 2002) 
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Byggmöte 
Byggmöten sammankallas av beställaren och hålls som regel en gång i månaden. Medverkar 
gör byggnadsentreprenören och vid behov även underentreprenörer och konsulter. På mötet 
behandlas frågor som rör entreprenadavtalet mellan beställaren och byggentreprenören. 
Dagordningen är fast och lika för alla byggmöten och de justerade protokollen distribueras 
enligt lista. Vissa beslut som protokollet redovisar kan ses som ett komplement till 
entreprenadavtalet. (Ervin et al. 2002) 

3.8.2 Arbetsplatsmöten  
Arbetsplatsmöten kan ha andra namn som exempelvis planeringsmöten som beskrivits enligt 
ovan. I denna undersökning har vi fördjupat oss i verktyget arbetsplatsmöten och därför 
undersökt flera olika synsätt på denna mötesform och dess syfte. 
 
Författare har olika uppfattningar över vad arbetsplatsmöten ska innehålla och syfta till. En av 
dessa är Knut Irving, författare till boken ”Meningsfulla arbetsplatsmöten” som anser att det 
är viktigt att hitta rätt forum för kommunikation, där ett sätt är att ha arbetsplatsmöten. 
Arbetsplatsmötets status måste höjas för att visa att de har en viktig plats i företagets 
kommunikationssystem och att det konsekvent handlar om viktiga frågor. Dessa möten avser 
ett möte med ett speciellt syfte och det är att nå gruppens mål och åstadkomma en effektivare 
verksamhet och fördjupa samarbetet inom enheten. Effektiva möten ska kombinera begreppen 
motivation, delaktighet och ansvarstagande, med resultat, lönsamhet och effektivitet. 
Arbetsplatsmöten är också beroende av det psykosociala klimatet på arbetsplatserna. Till 
exempel kan en hög konfliktnivå vara förödande för effektiviteten i en grupp. (Irving 2004) 
 
Författarna Nyström och Wallén skriver att många har upplevt att möten ofta är trista och 
meningslösa. För att komma tillrätta med dessa meningslösa möten har både medarbetare och 
chefer på arbetsplatserna ett gemensamt ansvar för att mötena ska bli så effektiva, givande 
och stimulerande som alla har rätt att kräva. Möten bör vara en kontinuerlig process i linje 
med kraven på produktivitet, förändring och utveckling. Därför är det då viktigt att det finns 
forum för diskussioner och för lösning av de vardagliga problem och konflikter som kan 
uppstå. (Nyström et al.  2004) 
 
Arbetsplatsmöten kräver motivation och engagemang och alla deltagare måste engagera sig i 
mötena, delta på allvar och vara väl förberedda till dem. Grupparbeten är det mest 
framgångsrika för att locka fram engagemang och känslan att vara delaktig. Den enskildas 
motivation att arbeta med andra i grupp är avgörande för vilka resultat som kan åstadkommas. 
Hur en individ fungerar och hur de trivs i arbetet med arbetskamraterna beror på hur de kan 
relatera till sig själv. Det är viktigt att ha självkännedom och en viss insikt hur de uppfattas av 
sin omgivning. Detta och känslan av trygghet och tillit kan vara avgörande hur man fungerar i 
en gruppgemenskap. (Nyström et al.  2004) 
 
Irving anser att det är viktigt att sträva efter motivation och deltagarnas mentala närvaro, 
istället för att kräva fysisk närvaro, där deltagarna är mentalt frånvarande. Författaren påpekar 
också att alla på arbetsplatsen har rätt att delta, men att vara delaktig innebär att också en 
skyldighet, som att bidra med sin kunskap och sina förändringsidéer till den egna gruppens 
utveckling. För att få arbetsplatsmötena att bli det huvudsakliga kommunikationsmedlet bör 
nästkommande möte planeras direkt efter den första. Antalet möten skall styras av behovet 
inte kravet på att hålla möte. Vid själva mötet är det viktigt att prioritera frågorna utifrån 
allmängiltighet och angelägenhetsgrad, annars finns risken att motivationen sänks. (Irving 
2004) 
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Arbetsplatsmöten kan avse att ha samråd av kortsiktiga gemensamma ärenden, hantering av 
produktionsstörningar samt dag- och veckoplanering av resurser. Ta beslut i ärenden som bara 
berör gruppen och får konsekvenser för den. Inför ett möte kan det vara viktigt att tänka på 
vad behovet är just nu, hur behovet praktiskt ska hanteras och sprida maximalt ansvar inom 
gruppen. (Irving 2004) 
 
Ett möte kan bli dåligt om den pedagogiska färdigheten inte räcker till. Om mötesledaren 
själv inte tror att det finns något konstruktivt att få ut av mötet och dessutom har svårt för att 
leda det, så blir resultatet låg motivation, lågt engagemang och låg effekt. (Irving 2004) 

3.9 Projektpartnering 
Bygg- och anläggningsbranschen har i Sverige drabbats av problem som påverkat branschens 
anseende i negativ riktning. Byggherrar, entreprenörer och projektörer har alla fått problem 
med att uppnå sina mål med projekten. Byggherren med budget, leveranser och miljö- och 
kvalitetsbrister, entreprenörer och projektörer har minskat sin lönsamhet som ofta är kopplat 
till ett stort risktagande. Allt detta har försämrat branschens image och kompetens-
försörjningen har försvårats på både kort och lång sikt. (FIA, 2006) 
 
Varför det har blivit så beror till stor del på att byggprocessen är så komplicerad och 
uppdelad. De olika delarna, projektering, byggande samt drift och underhåll, utförs av skilda 
företag som saknar ekonomiska eller andra motiv för att samarbeta eller samråda. Det är ofta 
så i projekten att byggherre och entreprenör hamnar i motsatsförhållande vilket ofta resulterar 
i ekonomiska konflikter. (FIA, 2006)    
  
Det som eftersträvas av FIA, Förnyelse i anläggningsbranschen, är ett bättre samspel och 
samarbetsformer mellan alla aktörer i byggprojekten. Det är meningen att projektpartnering 
ska komplettera upphandlingsformen (verktyg för effektiv konkurrens), entreprenadformen 
(verktyg för effektiv ansvarsfördelning) och ersättningsformen (verktyg för effektiv drivkraft) 
och vara ytterligare ett instrument för att effektivisera genomförandet genom att vara ett 
verktyg för effektivt samarbete. (FIA, 2006) 
 
Partnering utvecklades av offentliga beställare inom försvarssektorn i USA under slutet av 80-
talet med en klart uttalad ambition att få byggsektorns aktörer att samverka istället för att ägna 
sig åt konfrontationer. Enligt Barlow (1997) är partnering en process med vilken 
organisationer utvecklar en mer samverkansinriktad relation. Processen består av följande 
fundament: 

• Att parterna gemensamt tar fram ett måldokument för projektet. 
• Att en särskild samverkansgrupp bestående av nyckelpersoner som representerar 

parterna bildas och arbetar för måluppfyllelse.  
• Att dessa nyckelpersoner medvetet bygger upp respekt och förtroende för respektive 

roll.  
Syftet med partnering är att få parterna att systematiskt arbeta med att under affärsmässiga 
former samverka kring frågor rörande teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö samt relationer 
mellan parterna (FIA, 2006).  
 
Projektpartnering kan användas vid alla entreprenad-, ersättnings- och upphandlingsformer 
med dess gällande regelverk. Desto tidigare projektören och entreprenören involveras i arbetet 
med projektpartnering desto större är möjligheten att med gemensamma krafter hitta 
förbättringar i projektet. (FIA, 2006) 
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Figur 7 Modell för partnering. (FIA, 2006) 

 
Den obligatoriska nivån i figur 8 gör att partnering är användbar i alla typer av entreprenader 
och projekteringsuppdrag. Genom att tillämpa den obligatoriska nivån på rätt sätt fås en bra 
förtroendeuppbyggnad och arbetsmotivation som dessutom fungerar förebyggande för 
konflikter. För stora och komplicerade entreprenader och projekteringsuppdrag kan delar ur 
den valbara nivån i figur 8 vara användbara och ge ytterligare verktyg för struktur. Den 
strategiska nivån är lämplig där flera liknande uppdrag ska genomföras i följd och kan på lång 
sikt ge de största besparingarna. Fördelen med att genomföra strategisk partnering med flera 
liknande projekt efter varandra gör att grupperna är väl fungerande där besparingar kan göras 
i både upphandlingsskede och vid utförande av uppdraget. (FIA, 2006) 

3.10 Motivation och engagemang 
Det är av viktigt att det finns motivation och engagemang på arbetsplatser. Detta gör att de 
som arbetar där trivs, mår bra och utför ett bättre arbete. Motivationsteorier handlar om olika 
orsaker till beteenden. Det finns olika teorier om hur människors trivs på sina arbetsplatser. 
Två olika teorier i arbetsmotivation beskrivs nedan och är gjorda av Abraham Maslow och 
Fred Hertzberg.  
 
Maslow utgår i sin teori om att människor har ”basic needs”.  Dessa behov är hierarkiskt 
ordnade (figur 9). Han menar att när bestämda behov tillfredställs dyker nya upp. Människans 
egentliga mål är att utveckla sig i en konstruktiv verksamhet och att den sunda människan vill 
uppnå självförverkligande. (Bakka et al.  2001) 
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Figur 8 Maslows behovshierarki. (Organisationsteori, 2001) 

 
Hertzbergs teori om motivation och tillfredställelse på arbetet är, att han menar att det finns 
tydliga skillnader mellan arbetets innehåll och arbetsförhållandet när det gäller motivation på 
arbetet.  Dessa skiljer han ut genom att dela upp det i två olika faktorer, motivations- och 
hygienfaktorer.  Den ena beskriver de inre faktorerna som måste vara uppfyllda för att den 
anställde ska vara motiverad på arbetet och som i sin tur kan leda till högre prestation. Det 
andra är de yttre faktorerna som är knutna till omvärlden och som i sin tur påverkar arbetarens 
motivation. (Jacobsen et al.  1998,  2002) 
 
Motivationsfaktorer 

• Prestationer - tillfredställelse att göra ett bra arbete, se resultat av arbetet. 
• Erkännande för väl utfört arbete. 
• Arbetsuppgifterna i sig, att de är intressanta, krävande, varierande och dylikt. 
• Ansvar för och kontroll över egna arbetssituationen. 
• Befordran 
• Utveckling 

 
Hygienfaktorer 

• Företagets politik och administration - gäller företaget som helhet. 
• Arbetsledning, chefens kompetens och vägledning av underordnade. 
• De mänskliga relationerna mellan över och underordnade. 
• Hur förhållandet kring arbetet är utformat. 
• Lön. 
• Status. 
• Anställningstrygghet. 
• Arbetsförhållandet som påverkar privatlivet. 

 
En av slutsatserna som Hertzberg dragit är att det är de inre belöningarna som är viktigare än 
de yttre när det gäller att ge individens motivation. (Jacobsen et al.  1998,  2002) 
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4 Empiri 
Detta kapitel redovisar de resultat som inhämtats genom intervju- och enkätsvar.  
 
Sex intervjuer har genomförts, tre projektchefer och tre produktionschefer på Skanska. De 
intervjuade har blivit utvalda utav distriktschefen Erik Berntson. Intervjuguider som använts 
till intervjuerna finns som bilaga 5 och 6. 
 
Enkäter (bilaga 7) har delats ut till 62 stycken anställda vid Skanska Sverige AB, Väg och 
anläggning Norr, Distrikt Västerbotten.  Det har varit svårt att nå alla anställda då delar av 
dem varit utlånade till andra distrikt.  Undersökningen har gett en god tillförlitlighet då 53 
enkäter har inkommit och svarsprocenten uppkommit till 85,5 %. 

4.1 Resultat av intervjuer   
Samtliga ansåg att kommunikation i ett byggprojekt med många aktörer är mycket viktigt. För 
en bra relation med både kund, underentreprenör, tredje man och yrkesarbetare krävs bra 
kommunikation åt alla håll. För att upprätthålla denna kommunikation hade de intervjuade 
olika förslag på hur detta kunde göras, bland annat genom regelbundna möten, telefon, 
använda läskvitto vid e-post för att undvika missförstånd, muntlig kommunikation, personlig 
kontakt och informella möten som ofta kan genomföras på raster eller luncher.   
 
De möten som genomförs under produktionsfasen varierar stort från projekt till projekt, 
beroende på vem som driver projektet och hur mycket tid som finns över för att hålla möten. 
Samtliga intervjuade uppfyllde kraven från AB04 på startmöte och byggmöte. De ansåg att 
det är viktigt att hålla möten innan och i startskedet av projekten. Under produktion tenderar 
det ofta att bli mer informella veckomöten utan dagordning eller med dagordning från ett 
säkerhetsmöte. I slutskedet av alla projekt är ambitionen från ledningen att bli bättre på att ha 
slutmöte, både internt inom företaget och externt mot kund. I övrigt hålls det externa 
slutmötet med kund, medan det interna slutmötet, som bland annat innehåller 
erfarenhetsåterföring, prioriteras bort på grund av tidsbrist.  
 
Vad de interna mötena behandlar framgick inte utav de intervjuade utan de hänvisade till det 
interna systemet Vårt Sätt Att Arbeta (VSAA) där mallar för dagordningarna för de olika 
mötestyperna går att hämta.   
 
Det fanns inget speciellt möte som ansågs viktigast, utöver de möten som krävdes enligt 
allmänna bestämmelser, utan det beror vem som det skall kommuniceras med. De flesta ansåg 
att byggmötet var viktigast när det gäller kommunikation med kund och för att kommunicera 
under produktion var veckomötet viktigast.  
 
De intervjuade ansåg att oförutsedda händelser som påverkar och förändrar tidplanen var 
bland annat att markförhållanden inte stämmer överens med de geotekniska 
undersökningarna, eller att det blev material- eller leveransförseningar. Andra faktorer som 
kunde påverka var olyckor, maskinhaverier samt oplanerade resursbortfall. Dessa uppkomna 
problem hanterades generellt på plats genom att planera om arbetet och/eller resurserna. 
 
Det finns olika typer av problem, de som är beställarägda, exempelvis fel i handling, eller de 
som är entreprenörägda (exempelvis dålig planering och olyckor), dessa tas upp på byggmöte 
respektive arbetsplatsmöte. Produktionscheferna ansåg att veckomötet skulle användas i större 
utsträckning för att minimera påverkan av en oförutsedd händelse.   
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Befattningsrollerna i produktionsfasen synliggörs tydligt då projektchefen i sin roll ser sig 
själv som ytterst ekonomiskt ansvarig för projektet och mot kund. Projektchefen upprättar 
även projektmål tillsammans med nyckelpersoner i projektet samt ansvarar för garantitiden, 
vilket medför att kvalité blir en viktig del under produktionen. Produktionschefens främsta 
arbetsuppgift är att leda och fördela arbetet, där planering av projektet blir en stor del av 
arbetet. Andra viktiga ansvarsområden är kvalité, miljö, arbetsmiljö, tid, ekonomi och 
säkerhet. Dessutom är det viktigt för produktionschefen att ha goda relationer och kontakter 
med olika myndigheter, tredje man, underentreprenörer samt kund. 
 
Produktionscheferna fick en fråga om de använde arbetsplatsmötet som informations- och 
kommunikationsforum, och hur ofta de utförs. Alla svarade att de använder arbetsplatsmöten 
för detta ändamål. Däremot skilde sig svaren på hur ofta de har möten, en svarade en gång i 
veckan för att det är ett krav från ledningen. Dock framgick det att det var svårt att hålla, men 
att ambitionen finns. Den andra svarade att det blir allt för sällan men att små informella 
möten hålls nästan dagligen. Detta berodde också på vilket projekt de hade och vilket behov 
som fanns. Den tredje svarade att han i tidigare projekt inte hållit några formella 
arbetsplatsmöten alls, men i det nuvarande projektet är ambitionen att veckomöte ska försökas 
hållas. Detta eftersom det är ett krav från verkställande direktör vid Skanska Sverige AB. Det 
medgavs också att som det ser ut idag hålls inga formella veckomöten. En kommentar som 
kom fram vid intervjuerna var att det vid interna revisioner ofta fanns anmärkningar på att de 
möten som skulle hållas, inte hållits i den utsträckningen som de inblandade kommit överens 
om.  
 
Syftet med arbetsplatsmötet var enligt projektchefen att tydliggöra, informera och planera 
samt se till att produktionen flyter på utan stopp. Enligt produktionschefen var syftet att 
information och kommunikation ska fungera i den dagliga verksamheten. Dock framhölls det 
att dessa arbetsplatsmöten ibland kändes meningslösa och utan syfte och att de ibland enbart 
hölls för att kravet finns.  
 
Delar av intervjufrågorna skiljde sig mellan projekt- och produktionschefen, vilket medför att 
resultaten redovisas var för sig enligt nedan. 
 
Projektchef 
Gemensamt för alla projektchefer var att de inte hade några direktiv angående möten. Den ena 
sa att regelbundna möten bör hållas men att det inte finns bestämda intervall, utan är olika 
från projekt till projekt. Den andra sa att det vid större projekt bör veckomöten hållas och vid 
mindre projekt kan det vara bättre med mer informella möten. Den tredje sa att 
produktionschefen ska följa Vårt Sätt Att Arbeta och veta syftet med de olika mötena och hur 
ofta de ska hållas. Här framgick det även att det hålls generellt alldeles för mycket möten i 
Skanska och vad gäller veckomöte så är ordet veckomöte fel, mötet skall inte anpassas efter 
veckan utan efter behovet. 
 
De intervjuade uppgav att uppföljning och dokumentation av både arbetsplatsmöten och 
övriga möten beror på arbetsplatsens storlek. Vid små projekt var det mer vanligt med mindre 
dokumentation och uppföljning medan det vid större projekt var mer vanligt med mer 
dokumentation och uppföljning. När det gällde arbetsplatsmöten/veckomöten var de ofta 
informella och dokumentationskrav saknades. Däremot fanns krav på att byggmöten 
protokollförs, och det enligt allmänna bestämmelser, samt att de hålls av kund.  
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Erfarenhetsåterföringen skall utföras vid slutmötena, både internt inom företaget och externt 
gentemot kund. Generellt slarvas det med det interna slutmötet och då även 
erfarenhetsåterföringen. Ambitionen var att bli bättre på att genomföra slutmötena och få till 
en bättre erfarenhetsåterföring. Orsaken till att det inte hölls var dålig uppföljning av dessa 
möten samt arbetssättet som lämnar lite tid i slutet av varje projekt. En av de intervjuade 
projektcheferna ansåg att erfarenhetsåterföringen kommer att ha svårt att fungera även i 
framtiden, som exempel gavs erfarenhetsåterföring till kalkylatorn. Denne får ofta veta när det 
har gått dåligt medan om något har gått bättre än kalkylerat så berättas inte det. Detta kunde 
enligt projektchefen bero på att produktionschefen i detta fall ville behålla de plusvärden som 
felkalkyleringen kunde ge.  
 
Kommentarer från projektchefer 
Planering är ett av de viktigaste momenten för att genomförandet ska bli bra. Utan planering 
blir det mycket svårt att lyckas i själva projektet. Det är viktigare att ha möten i början så att 
det skapas en bra dialog och så att kommunikationen fungerar. En annan viktig del är att 
tydliggöra allt som sägs så att mottagaren verkligen förstår. Finns speciella krav på till 
exempel en underentreprenör skall det framgå i kontraktet, problemet blir att tiden inte räcker 
till för att följa upp de krav som ställts.    
 
Geografi spelar stor roll för hur projektens kommunikation flyter, om det är en utspridd 
arbetsplats och det finns många små arbetslag blir det många mindre möten som måste 
upprepas och informationen kan då bli olika. Det kan dessutom vara svårt på en stor 
arbetsplats att hitta en lokal som kan inrymma alla.  
 
Om oförutsedda händelser kan förutses genom planering och att fullt ansvar tas av alla kan 
projektresultaten förbättras med upp till 3 %. Otillräcklig planering gör att det kan bli 
”brandkårsutryckningar”, om produktionschefen börjar med dessa kan det vara svårt att bryta 
trenden. Detta kan medföra att de alltid kommer att ligga efter i tid även när de påbörjar nya 
projekt.  
 
Produktionschef 
De som medverkar på arbetsplatsmötena är framförallt yrkesarbetare, maskinförare och 
arbetsledare, dessutom kan övriga parter som mötet berör också medverka, exempelvis 
underentreprenör, utsättare och så vidare. Vilken lokal som används beror på projektets 
omfattning men mest vanligt är kontors- och fikabarack. 
 
Mallar för dagordningar finns att tillgå till alla mötestyper men används i liten utsträckning. 
De flesta arbetsplatsmöten/veckomöten är informella och har ingen dagordning. En av de 
intervjuade produktionscheferna använde dagordning för veckomöte säkerhet. 
Arbetsplatsmötena dokumenteras inte förutom möjligtvis en anteckning i dagboken. 
Uppföljning av arbetsplatsmötena är bristfälliga, möjligtvis prickas en åtgärdslista av på nästa 
möte. En av de intervjuade produktionscheferna ansåg att uppföljning är viktig för framtida 
planering.  
 
De som inte medverkat på mötet/mötena får muntlig information om de behöver den eller i 
värsta fall ingen information alls.  
 
Kommunikation med underentreprenörer fungerar enligt de intervjuade olika. Den ena 
svarade att den var mycket bra på grund av att den måste vara det. Den andra svarade bra och 
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dålig beroende på personkemi. Den tredje svarade att den var bristfällig, detta för att den var 
muntlig och att det därmed fanns risk för att det lättare uppstod missförstånd.  
 
För att samarbetet ska fungera krävs bra kommunikation, vilket är en mycket viktig del i den 
dagliga produktionen men det krävs också att produktionschefen är aktiv.  
 
Enligt produktionscheferna kan samarbetet alltid förbättras med underentreprenörerna. Det 
gäller framförallt att vara tydlig med information och att klargöra vad som ingår i respektive 
arbetsuppgift. Ytterligare missförstånd kan undvikas genom att dokumentera exempelvis 
händelser och förändringar samt att använda skriftlig kommunikation via till exempel e-post. 
 
Kommentarer från produktionschef 
Två av produktionscheferna hade aldrig varit på ett internt slutmöte och hade i och med det 
heller aldrig haft någon erfarenhetsåterföring internt. En kommentar från en produktionschef 
var att det är alldeles för många möten som han varit tvungen att medverka på och där han 
inte heller haft någon beslutanderätt och därmed inte kände sig medverkande.  
 
Spontant förslag från en av produktionscheferna var att en trafikansvarig skulle anställas och 
ansvara för planering och samordning av regionens resor till och från olika möten/träffar. 
Resor är en stor kostnad för företaget, då alla som åker bil kör själva och samåker inte till 
gemensamma möten. Dessutom handlar det ofta också om längre ressträckor.  
 
Kommunikation är a & o och därför är det viktigt att läsa av de inblandade personerna och se 
hur mycket information var och en behöver för att göra sitt jobb. Att vara tydlig är ett måste 
för att missförstånd inte ska uppstå. Tiden i projekten är knapp för produktionschefen och ett 
förslag var att en extra person skulle hjälpa till med kontorssysslor.  
 
En av de intervjuade produktionscheferna ansåg att det ska finnas ett tydligt syfte och fasta 
tider för arbetsplatsmötena så att de blir strukturerade. En dagordning bör användas som är 
anpassad efter projektet. Mötena som hålls skall vara meningsfulla annars är det ingen mening 
med att hålla dem. Denne ansåg själv att det var svårt att hålla möten då han inte kände sig 
bekväm i situationen.  
 
En produktionschef hade själv varit mark-underentreprenör vid en entreprenad där det fanns 
flera underentreprenörer. Vid denna entreprenad tog en installationssamordnare hand om all 
samordning och höll veckomöten varje vecka på en bestämd tid. Detta hade fungerat mycket 
bra och alla underentreprenörer hade medverkat på mötena då de känt att det varit 
meningsfulla och att de gett något. Det hade inte funnits något skrivet i kontrakten om att de 
var tvungna att medverka på mötena. 
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4.2 Resultat av enkäter  
Nedan redovisas resultaten i tabellform av både de gemensamma frågorna och de riktade 
frågorna från respektive yrkeskategori. Sammanställningen har grupperats i två grupper, 
svarsalternativ 1-2 samt svarsalternativ 3-4 för att ge en överskådlig bild av den procentuella 
fördelningen. Undergrupperingen på varje yrkeskategori, 1-5, 6-10, 11-20 och 21-mer avser 
antalet år i bygg- och anläggningsbranschen.  
 

Tabell 1. Sammanställning kommunikationsfrågor 

 
Kommunikation S.a
Hur viktig är kommunikation för 
dig

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 inte alls 0
2 0
3 2
4 m

2 6 9 19
ycket viktig 4 6 9 6 11 6 13 4 6 6 11 81

100

Kommunikation S.a
Hur fungerar den idag på din 
arbetsplats

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 inte alls 0
2 2 2 2
3 2 6 9 4 8 6 11 4 4 9 15 77
4 mycket bra 2 2 2 4 2 6 17

100

Kommunikation S.a
Vill du förbättra 
kommunikationen

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, inte alls 2 2 4
2 2 2 4
3 4 8 2 6 4 6 6
4 ja, mycket 4 2 2 2 6 2 6 2 4 28

100

Yrke, 11-20 år: Klara besked i god tid

Stödfunktion Produktionsledning Yrkesarbetare

Kommunikation

Stödfunktion Produktionsledning Yrkesarbetare

Stödfunktion Produktionsledning Yrkesarbetare

Yrke 21-mer: Mer dialog mellan tjänstemän och yrkesarbetare
Yrke 21-mer: Veckomöten, daglig genomgång på det arbete som ska utföras

Om 

6

2 6 2 17
4 13 51

ja (3-4) hur kan den förbättras, ge exempel

Stöd, 1-5 år : Utbildning, fokus på info samt tydliggöra ansvarsfördelning
Stöd, 6-10 år: Bättre förberedda möten
Stöd, 11-20 år: Fler avstämnings- eller uppföljningsmöten samt fler forum för kommunikation/ information
Prod, 1-5 år: Tydligare arbetsfördelning/gränsdragning
Prod, 21-mer: Vara mer noga med veckomöten samt rakare kommunikation
Prod, 11-20 år: Nyttja kommunikationshjälpmedel som finns i VSAA

 
 
 
Samtliga tillfrågade ansåg att kommunikation är viktig eller mycket viktig. När det gällde hur 
den fungerade på arbetsplatsen varierade svaren lite, 6 % ansåg att den fungerade mindre bra, 
78 % att den fungerade bra och 17 % att den var mycket bra. Cirka 79 % av de tillfrågade 
ville förbättra kommunikationen på arbetsplatsen. Flera exempel på hur kommunikationen 
kunde förbättras gavs, bland annat; utbildning, tydliggöra ansvarsfördelningen, ha fler och 
bättre förberedda möten, använda fler forum för kommunikation, använda rakare 
kommunikation, ge klara besked i tid samt ha mer dialog mellan yrkesarbetare och 
tjänstemän, även förslag såsom att ha fler veckomöten samt att dagligen gå igenom det arbete 
som skall utföras angavs.  

 
  

33



 

Tabell 2. Sammanställning informationsfrågor 
 
Information S.a
Är information viktig för dig 1-5 6-10 11-20 21-

mer
1-5 6-10 11-20 21-

mer
1-5 6-10 11-20 21-

mer
1 nej, inte alls 0
2 0
3 2 2 2
4 ja, mycket viktig 4 6 8 6 11 6 13 2 8 8 13 83

100

Information S.a
Hur vill du få information 1-5 6-10 11-20 21-

mer
1-5 6-10 11-20 21-

mer
1-5 6-10 11-20 21-

mer
1 skriftligt 4 2 2 2 9
2 2 2 2 2 4 2 2
3 2 8 4 8 2 4 2 4
4 muntligt 2 8 2 2 2 4 19

100

Information S.a
Hur mycket info behöver du för 
att utföra ditt arbete

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 ingen 2 2
2 2 2 2
3 2 2 2 4 6 4 9 2 6 6 13 55
4 mycket 2 4 6 4 6 2 2 4 28

100

Information S.a
Får du den info du behöver 
idag

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, inte alls 2 2
2 2 2 2 2
3 2 4 9 6 9 6 8 4 6 9 17 79
4 ja, alltid 2 4 2 4 11

100

Stöd, 6-10 år: Vi kan förbättra omfattningen av vilka som blir informerade om vad. Detta ger ökat engagemang

Yrkesarbetare

Stödfunktion Produktionsledning Yrkesarbetare

Stödfunktion Produktionsledning

Prod, 21-mer: Närmaste chef, info, besök

Yrkesarbetare

YrkesarbetareProduktionsledning

Information

Stödfunktion

Stödfunktion Produktionsledning

 Om nej (1-2) hur kan den förbättras, ge exempel

4 8 17

2 17
8 15 55

6 4 15

8

 
 
 
Samtliga tillfrågade ansåg att information var viktig eller mycket viktig, övervägande delen 
(73 %) ville ha sin information mer eller mindre muntligt. 82 % behövde ganska mycket eller 
mycket information för att kunna utföra sitt arbete och 92 % ansåg att de i dagsläget för det 
mesta eller alltid fick den information de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. För hur 
informationen skulle kunna förbättras gavs exempel såsom; att förbättra omfattningen av 
vilken information som ges till vem, samt att närmaste chef informerar och besöker 
arbetsplatsen.  
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Tabell 3. Sammanställning delaktighetsfrågor 

 
Delaktighet S.a
Känner du dig delaktig i beslut 
på arbetsplatsen

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, aldrig 0
2 2 4
3 2 2 6 8 4 2 2 8 11
4 

6 11
15 58

ja, alltid 4 4 8 4 11 30
100

Delaktighet S.a
Får du vara delaktig i beslut 1-5 6-10 11-20 21-

mer
1-5 6-10 11-20 21-

mer
1-5 6-10 11-20 21-

mer
1 nej, aldrig 2 2
2 2 2 4
3 2 4 6 8 4 2 6 8 8 9 55
4 ja, alltid 2 4 8 4 8 25

100

Delakti

11 19

ghet S.a
Skulle du vilja vara mer 
delaktig

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1, nej inte alls 2 4 4 9
2 4 2 6 4 2 2 4 2
3 2 2 2 8 4 6 6 4 8 40
4 ja, mycket 2 2 2 2 2 9

100

Prod, 21- mer: Rakare kommunikation
Yrke, 11-20 år: Få höra om planeringen kanske några dagar i förväg samt information
Yrke 21-mer: Delta i startmöte samt få mer ansvar samt om man som skyddsombud eller dylikt alltid var med på 
riskinventeringar så att man vet vilka risker som man befarar

Stödfunktion Produktionsledning Yrkesarbetare

Stödfunktion Produktionsledning Yrkesarbetare

Stödfunktion

Stöd: 1-5 år: Mer delaktig i projektstart samt uppföljning och dokumentation
Prod: 1-5 år: Framförallt genom att vara med i slutfasen av kalkylarbetet. Många ideer om hur arbetet ska drivas bollas där.

Produktionsledning Yrkesarbetare

Delaktighet
Om ja (3-4) hur skulle du uppleva dig mer delaktig, ge exempel

6 11 42

 
 
 
Övervägande del (90 %) kände sig delaktig i de beslut som fattades på arbetsplatsen, däremot 
ansåg endast 80 % att de fick vara delaktiga i beslutandet. När det gällde huruvida de ville 
vara mer delaktiga, ville hälften av de tillfrågade vara mer delaktiga i de beslut som fattades. 
Som exempel på hur de skulle känna sig mer delaktiga gavs kommentarer såsom; att 
stödfunktionen ville vara mer delaktig i projektstarten, vid uppföljning och vid 
dokumentation. Produktionsledningen ville vara mer delaktig i slutfasen av kalkylarbetet samt 
ha en rakare kommunikation. Yrkesarbetarna ville veta planeringen några dagar i förväg, få 
delta i startmöten och även få ta del av riskinventeringar så att alla vet vad som väntas på 
arbetsplatsen.  
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Tabell 4. Sammanställning motivationsfrågor 

 
Motivation S.a
Trivs du på din arbetsplats 1-5 6-10 11-20 21-

mer
1-5 6-10 11-20 21-

mer
1-5 6-10 11-20 21-

mer
1 nej, inte alls 0
2 0
3 2 2 2 9 2 2 4 4 6
4 ja, mycket 2 6 8 6 2 4 11 4 6 11 58

100

Motivation S.a
Trivs du med dina 
arbetsuppgifter

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, inte alls 0
2 2 4
3 2 2 4 4 8 4 2 6 4 15 49
4 ja, mycket 2 4 6 4 2 2 11 2 8 6 45

100

Motivation S.a
Känner du dig motiverad inför 
dina arbetsuppgifter

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, inte alls 0
2 2 2
3 2 2 4 8 4 6 2 6 6
4 ja, mycket 2 6 8 4 2 2 8 2 4 4 40

100

Yrkesarbetare

Stödfunktion Produktionsledning Yrkesarbetare

Stödfunktion Produktionsledning

Yrk, 1-5 år: Mer jobb
Yrke, 11-20 år: Ritningar i tid, information

Yrkesarbetare

Motivation

Stödfunktion Produktionsledning

Om nej (1-2) vad skulle motivera dig mer, ge exempel

Prod: 1-5 år: Motivation fås genom att man vet syftet med arbetsmomentet

9 42

6

2 6
17 55

 
 
 
Samtliga tillfrågade trivdes bra eller mycket bra på sin arbetsplats och 94 % trivdes även med 
sina arbetsuppgifter, dock var det 6 % som inte trivdes bra med arbetsuppgifterna. Samma 
resultat, som med trivsel av arbetsuppgifter, visades även på hur motiverade de var inför sina 
arbetsuppgifter. Det gavs några exempel på hur de skulle kunna bli mer motiverade att utföra 
sitt arbete såsom; att veta syftet med sin arbetsuppgift, att få ritningar i tid, information och 
även fler arbetsuppgifter.  
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Tabell 5. Sammanställning öppenhetsfrågor 

 
Öppenhet S.a
Är öppenhet på arbetsplatsen 
viktig för dig

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, inte alls 0
2 0
3 2 4 4 2 4 4
4 ja, mycket 4 4 9 4 8 4 9 8 6 13 68

100

Ö

6 8 32

ppenhet S.a
Känner du att det finns en 
öppenhet allmänt i företaget

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, ingen 0
2 2 6 2 2
3 2 2 9 2 8 6 11 4 4 9 15 72
4 ja, mycket 4 4 2 2 2 13

100

Ö

4 15

ppenhet S.a
Är du en person som är öppen 
gentemot andra

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, aldrig 0
2 2 2
3 2 2 8 8 4 2 8 2 6 8 15 62
4 ja, alltid 2 4 2 8 2 6 2 4 6 34

100

Ö

4

ppenhet S.a
Delar du med dig av dina 
erfarenheter, både bra och 
dåliga

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, aldrig 0
2 2
3 2 6 8 6 4 6 4 6
4 ja, alltid 4 4 4 4 2 8 2 2 11 40

100

Stödfunktion Produktionsledning Yrkesarbetare

Stödfunktion Produktionsledning Yrkesarbetare

om nej (1-2) varför delar du inte med dig

Stödfunktion Produktionsledning Yrkesarbetare

Stödfunktion Produktionsledning Yrkesarbetare

Öppenhet

2
9 9 58

 
 
 
Alla de tillfrågade ansåg att öppenhet var viktig eller mycket viktig på arbetsplatsen. 85 % 
ansåg att det finns en öppenhet på företaget medan 15 % ansåg att det fanns mindre öppenhet 
på företaget. 96 % av de tillfrågade menade på att de är för det mesta eller alltid var öppna 
gentemot andra. Nästintill alla (98 %) menade på att de för det mesta eller alltid delade med 
sig av sina erfarenheter, både bra och dåliga till andra.  
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Tabell 6. Sammanställning av frågor riktade till stödfunktionen 

 
Stödfunktion S.a
Känner du till syftet med 
arbetsplatsmötet

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej 0
2 0
3 7 7
4 ja 7 14 36 14 71

100

Stödfunktion S.a
Upplever du apl.mötena meningsfulla 
och givande

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, aldrig 0
2 7
3 14 1
4 ja, alltid 14 21 7 43

100

Stödfunktion S.a
Skulle du önska att det hölls fler apl. 
möten

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, inga 0
2 7
3 7 7 2
4 ja, många 7 14 14 36
S:a 100

Stödfunktion S.a
Känner du till de projektspecifika 
målen i ditt/dina projekt

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, inga 0
2 7
3 7 7 2
4 ja, alla 14 7 7 29

100

Stödfunktion S.a
Hur delaktig är du i produktionsfasen 1-5 6-10 11-20 21-

mer
1 inte alls 7 7
2 14 1
3 7 14 21
4 mycket 21 7 7 36

100

14 29

7
4 21 50

7
1 21 57

7
9 21 64

4 7 36
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Stödfunktion S.a
Skulle du vilja vara mer delaktig 1-5 6-10 11-20 21-

mer
1 nej, inte alls 14 14
2 7 21 14 43
3 7
4 ja, mycket 14 7 7 29

100

Stöd, 21-mer: Nyttjas vid produktionslösningar

Stödfunktion
Om ja (3-4) på vilket sätt vill du vara mer delaktig, ge exempel

Stöd, 1-5 år: Stötta mer i produktionen samt delaktig i fler 
projekteringsmöten, förstå helheten

7 14

 
 
Alla de tillfrågade kände till syftet eller delar av syftet med arbetsplatsmötet. 93 % av dem 
upplevde mötena meningsfulla och givande. Utav de tillfrågade var det 36 % som ville ha 
många fler arbetsplatsmöten och 57 % ville ha några fler. 
 
I stödfunktionen framgick det att cirka 93 % kände till de projektspecifika projektmålen eller 
delar av dem. Delaktigheten i produktionsfasen skiljde sig, 43 % ansåg sig inte alls delaktig 
eller mindre delaktig och 57 % ansåg sig vara delaktig eller mycket delaktig. 57 % ansåg sig 
inte alls eller i mindre utsträckning vilja vara mer delaktig i produktionen. För att känna sig 
mer delaktig gavs förslag såsom att få stötta mer i produktionen och vara mer delaktig i 
projekteringsmöten för att förstå helheten i projektet. Ytterligare ett annat förslag som gavs 
var att få nyttjas mer när det gäller att hitta produktionslösningar.  
 

Tabell 7. Sammanställning av frågor riktade till produktionen 

 
Produktionsledning S.a
Känner du till syftet med arbetsplats-
mötet/veckomöte

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej 0
2 6
3 13 6
4 ja 19 13 38 69

100

Produktionslednin

6
6 25

g S.a
Upplever du att dina apl.mötena 
meningsfulla och givande

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, aldrig 0
2 19
3 19 1
4 ja, alltid 25 25

100

19
9 19 56
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Produktionsledning S.a
Håller du de apl. möten som behövs 1-5 6-10 11-20 21-

mer
1 nej, inga 0
2 19 1
3 19 6 25 50
4 ja, alla 0

100

Produktionslednin

3 19 50

g
Är behovet av möten större än de 
möten som hålls idag

1-5 6-10 11-20 21-
mer

S.a

1 nej 6 6 13
2 6 19 25
3 25 6 13 44
4 ja 6 6 6 19

100

Produktionsledning S.a
Känner du till de projektspecifika 
målen i ditt/dina projekt

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, inga 6 6
2 6
3 6 31 38
4 ja, alla 19 19 13 50

100

Produktionslednin

6

g S.a
Hur delaktig är du i produktionsfasen 1-5 6-10 11-20 21-

mer
1 inte alls 0
2 0
3 13
4 mycket 25 19 38 81

100

Produktionslednin

6 19

g S.a
Skulle du vilja vara mer delaktig 1-5 6-10 11-20 21-

mer
1 nej, inte alls 6 13 19
2 19
3 6 13 13 31
4 ja, mycket 13 6 19

100

21-mer: Full kontroll alltid bäst, gå in med mina erfarenheter redan från 
början.

21-mer: Tidspress

Produktionsledning
Om ja (3-4) på vilket sätt vill du vara mer delaktig, ge exempel

1-5 År: Svårt att få tiden att räcka till och bristande rutin på att hålla dem
11-20 år: Tidsbrist

Produktionsledning
om ja (3-4) varför är behovet inte uppfyllt, ge exempel

13 31

 



 

Produktionsledning S.a
Upplever du att det finns avsatt tid för 
löpande/daglig planering

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, ingen alls 0
2 19 6 13 38
3 19 1
4 ja, mycket 0

100

Produktionslednin

3 31 63

g S.a
Går det att förhindra 
produktionsstopp genom daglig 
planering o riskhantering

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, aldrig 0
2 0
3 31 1
4 ja, alltid 6 13 19

100

9 31 81

  
 
 
Övervägande (94 %) av de tillfrågade kände till syftet eller delar av syftet med 
arbetsplatsmötet. För det mesta eller alltid upplevde de sina arbetsplatsmöten meningsfulla 
och givande, dock ansåg cirka 19 % att deras arbetsplatsmöten ofta inte var meningsfulla och 
givande.  Hälften av de tillfrågade höll nästan alla arbetsplatsmöten som behövdes, medan 
den andra halvan endast höll enstaka arbetsplatsmöten. Behovet av att hålla fler möten var, 
enligt en övervägande del (63 %), större än de möten som hölls idag. De kommentarer som 
lämnades visade på att tidsfaktorn har stor betydelse när det gällde uppfyllandet av behovet på 
arbetsplatsmöten. 
 
Övervägande del (88 %) av de tillfrågade kände till de projektspecifika projektmålen eller 
delar utav dem och samtliga ansåg sig vara delaktig eller mycket delaktig i produktionsfasen. 
Hälften av produktionsledningen ville inte vara mer delaktig i produktionen medan den andra 
halvan ville vara mer delaktig. Ett förslag som inkom på hur de kunde bli mer delaktig var att 
de redan från början kunna gå in med egna erfarenheter och därmed kunna ha mer kontroll på 
helheten.  
 
Resultatet visade på att 38 % ibland upplevde att det fanns mycket lite tid avsatt till daglig 
planering medan 63 % ansåg att det för det mesta fanns tid. Samtliga ansåg att det för det 
mesta eller alltid går att planera så att produktionsstopp kan förhindras.  
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Tabell 8. Sammanställning av frågor riktade till yrkesarbetarna 

 
Yrkesarbetare S.a
Känner du till syftet med 
arbetsplatsmötet/veckomötet

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej 4   4   
2 9   4   13   26   
3 4   13   17   35   
4 ja 9   9   17   35   

100   

Yrkesarbetare S.a
Upplever du att apl.mötena är 
meningsfulla och givande

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, aldrig 4   4   
2 4   22   9   35   
3 4   13   30   48   
4 ja, alltid 4   9   13   

100   

Yrkesarbetare S.a
Anser du att det finns ett behov att 
hålla fler möten

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, inget 4   4   
2 4   13   22   39   
3 4   13   9   17   43   
4 ja, stort behov 4   4   4   13   

100   

Yrkesarbetare S.a
Känner du till de projektspecifika 
målen i ditt projekt

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, inga 4   4   
2 4   9   13   26   
3 9   9   13   30   61   
4 ja, alla 4   4   9   

100   

Yrkesarbetare S.a
Hur delaktig är du i den 
löpande/dagliga planeringen

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 inte alls 4   4   
2 9   4   13   13   39   
3 13   13   26   52   
4 mycket 4   4   

100   

Yrkesarbetare S.a
Skulle du vilja vara mer delaktig 1-5 6-10 11-20 21-

mer
1 nej, inte alls 4   4   
2 9   4   9   35   57   
3 13   9   9   30   
4 ja, mycket 9   9   

100    
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Yrkesarbetare S.a
Tror du att det går att förhindra ev. 
produktionsstopp genom daglig 
planering o riskhantering

1-5 6-10 11-20 21-
mer

1 nej, inga 0   
2 4   13   22   39   
3 9   22   30   
4 ja, alla 4   9   13   4   30   

100   

21-mer: Noggrann genomgång av arbetet som ska utföras

Yrkesarbetare
Om ja (3-4) på vilket sätt vill du vara mer delaktig, ge exempel
Yrke 11-20 år: få veta som skall hända i förväg samt information dagligen 
före varje skift

Yrkesarbetare

Yrke 21-mer: Vara med på startmöten på vissa objekt för då kan man 
skapa sig en helhetsbild över hela jobbet istället för bara en liten del i 
objektet.

Om ja (3-4) hur skulle det gå att förhindra, ge exempel

6-10 År: Man kan ligga lite före i planeringen
11-20 år: Vet man vad som skall hända i förväg kan man planera själv 
samt ha grejer hemma, planering.

 
 
 
Syftet med arbetsplatsmötet ansåg sig cirka 70 % känna till och 61 % av de tillfrågade 
upplevde mötena meningsfulla och givande. 56 % ansåg att fler arbetsplatsmöten behövdes 
hållas. 
 
Övervägande (70 %) kände till delar eller alla av de projektspecifika målen i deras projekt. 
När det gällde delaktighet i den dagliga planeringen kände 56 % att de är ganska eller mycket 
delaktiga i den dagliga planeringen. De flesta (61 %) skulle inte vilja vara mer delaktig medan 
39 % ville vara mer delaktig, utav dessa 39 % var det 9 % som ville vara mycket mer 
delaktig. Förslag på hur delaktigheten skulle kunna öka var till exempel genom att i förväg få 
veta vad som skall hända samt få information dagligen inför varje skift. Ett annat exempel 
som gavs var att få vara med på startmöten så att en helhetsbild kunde fås redan innan 
projektet startar. 
 
Att förhindra produktionsstopp genom daglig planering ansåg 40 % att det övervägande inte 
gick att förhindra, medan 60 % ansåg att det till viss del eller alla produktionsstopp gick att 
förhindra. Hur det skulle kunna förhindras gavs exempel som att ligga före i planeringen, att 
yrkesarbetaren själv kunde planera om denne visste vad som skulle hända, att ha noggranna 
genomgångar av det arbete som skall utföras. Dessutom måste inköpen fungera så att det som 
behövs i arbetet finns på arbetsplatsen.  
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5 Analys 
Intervjuer och enkäter analyseras i nedanstående underrubriker.  

5.1 Intervjuanalys 
Vid sammanställning av intervjuerna har det kunnat konstateras att det finns likheter och 
olikheter i de intervjuades svar. Beroende på frågeområdet som berörts och deras egna 
erfarenheter har intervjufrågorna ibland tolkats olika och därmed besvarats olika på vissa 
frågor.  
 
Genom de intervjuer som genomförts samt den teori som insamlats har det framgått att 
företaget är en stor organisation med ett väl inarbetat ledningssystem (Vårt Sätt Att Arbeta). 
Ledningssystemet ger förutsättningar till de anställda att nyttja verktygen till att bland annat 
planera och hålla möten etcetera. Svårigheten med ett sådant stort system som Vårt Sätt Att 
Arbeta, kan vara att det finns mycket information och att det kan bli svårt att hitta utan att 
exakt veta vad som eftersöks. Dessutom revideras ledningssystemet kontinuerligt vilket gör 
att användarna aktivt måste uppdatera sig på förändringar. Det framgick utav intervjuerna att 
det inte var alla som använde sig aktivt utav ledningssystemet. Däremot var projektchefernas 
direktiv att produktionscheferna skulle följa Vårt Sätt Att Arbeta och därmed vara väl 
förtrogen med systemet.  
 
Anställda på Skanska har en befattningsbeskrivning där det klart och tydligt framgår deras 
ansvarsområden och befogenheter. De olika befattningarna fungerar generellt så att 
delegeringen görs nedåt och rapporteringen sker uppåt i företaget. Som redovisats i teorin är 
meningen att kommunikation och information skall cirkulera på alla nivåer och både uppåt 
och neråt. Det framgick klart och tydligt att alla i hela Skanskas system inte hade samma 
information och det framgick heller inte var den kommit ifrån. Som tydligt exempel gavs att 
produktionscheferna hade ett direktiv från högsta ledningen om att genomföra ett veckomöte 
säkerhet (cirka 10-15 minuter). Syftet med mötet är att skapa en dialog kring säkerhetsarbetet 
för att förebygga olyckor på arbetsplatsen och dessa skall hållas varje vecka i varje projekt. 
Detta krav var dock inte projektcheferna medvetna om, utan de hänvisade till att Vårt Sätt Att 
Arbeta skall efterföljas vid styrning av produktion. Uppfattningen om vad som var viktigast i 
projekten skildes åt av befattningarna, projektchefen såg ekonomi och kund som viktigast och 
produktionschefen produktion och ekonomi. 
 
Som entreprenadform använder Skanska i störst omfattning generalentreprenad där 
standardavtalen, bland annat AB04, tillämpas. I generalentreprenad är det beställaren som 
innehar samordningsansvar, detta överlåts dock för det mesta till huvudentreprenören.  
Samordningsansvaret innebär att huvudentreprenören samordnar och planerar för egna och 
underentreprenörers arbeten. Problem kan uppstå om kommunikationen mellan de olika 
aktörerna inte fungerar på ett tillfredställande sätt. 
 
I AB04 beskrivs vilka krav på möten som finns på beställaren och dessa är start- och 
byggmöte. Utöver dessa möten finns inga krav från AB04 som anger exempelvis hur 
samordningen av arbetet skall utföras, enbart att samordningen skall genomföras. Skanska har 
egna rekommendationer för hur produktionsplaneringen skall gå till väga. Dessa hittas i Vårt 
Sätt Att Arbeta och anpassas till projektets storlek och art. Ett delmål i detta arbete var att 
undersöka vilka krav på möten som fanns, vilka som utfördes i dagsläget samt hur de 
genomförs. Det krav som fanns från Skanskas sida var att veckomöte säkerhet skall hållas 
varje vecka i varje projekt. Ledningens rekommendationer om vilka möten som skall hållas i 
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produktion hänvisas till att följa Vårt Sätt Att Arbeta. Dock finns inga krav om att det som 
står i Vårt Sätt Att Arbeta ska efterföljas utan endast att ses som en rekommendation. Detta 
medför att endast en mycket erfaren produktionschef kan anpassa på ett effektivt sätt vilka 
möten som är nödvändiga för det aktuella projektet. Vid intervjuerna framkom det att de 
möten som vanligtvis genomfördes i produktion var startmöte produktion, etableringsmöte, 
byggmöte och veckomöte. Däremot skiljde det sig mycket beroende på vem som driver 
projektet, till exempel på hur och vilka möten som genomförs, framförallt gällande 
veckomötet, samt dennes inställning till möten i allmänhet. Generellt fanns en ambition att 
hålla det givna direktivet på veckomöte säkerhet varje vecka, detta var dock något som har 
varit svårt att genomföra. Vad det beror på är svårt att veta, men det framkom vid intervjuerna 
att syftet med veckomötet inte var klarlagt och att mötena upplevdes meningslösa, 
tidskrävande och obekväma i situationen att hålla möte. En förklaring till att de kände sig 
obekväma i att hålla möten kan vara att utbildningen de fått kanske inte innehållit tillräckligt 
med information om hur en mötesledare skall vara och agera.  De veckomöten som hållits var 
för det mesta informella och genomförts på raster i fikabaracken. Dessa möten skedde ofta 
spontant och utan dagordning samt att protokoll saknades då detta inte var ett krav. Enligt 
Leander (2006) uppfylls kravet på dokumentation genom en anteckning i dagboken.   
 
Vid intervjuerna framkom det att det generellt var för mycket möten i Skanska. De 
intervjuade ansåg det viktigare att hålla möten i början av projekten där riktlinjer sätts för hur 
projekten skall drivas. En projektplan skrevs av de inblandade i projektet och angav mål och 
krav på projektet som till exempel kvalitet, arbetsmiljö, miljö, säkerhet och ekonomi.  
 
Den första delen i intervjun behandlade kommunikation, där det kunde utläsas att samtliga 
ansåg det mycket viktigt att det fanns en bra och tydlig dialog mellan berörda aktörer. När det 
gällde dialog var det viktigt att precis som teorin säger att båda parter måste vara aktiva för att 
dialogen skall fungera. På det sätt som meddelandet mottas och tolkas agerar eller svarar 
mottagaren. Svaret beror mycket på vilken förkunskap mottagaren har samt vilken 
information sändaren lämnat ut. För att ett meddelande ska gå fram och kunna tolkas på det 
sätt som sändaren önskar, enligt teorin om kommunikation, måste denne vara tydlig och 
uppmärksam på att mottagaren uppfattat innehållet. Det ställs också krav på mottagaren att 
denne är öppen och mottaglig för informationen.  
 
En genomgående uppfattning av de intervjuade var att informella möten som genomförs på 
raster har varit en stor del i den dagliga kommunikationen på arbetsplatsen. Genom att den 
mesta kommunikationen varit muntlig både till egna medarbetaren, mot underentreprenör och 
kund, var missförstånd vanligt förekommande. Förslag från de intervjuade var att mer skriftlig 
kommunikation skulle användas för att förtydliga beslut, arbeten, åtgärder och så vidare.    
 
De intervjuade ansåg att genom att nyttja kontinuerliga arbetsplatsmöten/veckomöten som 
behandlar kommande händelser/moment i arbetet, kunde risker belysas och eventuellt 
avstyras genom en gemensam detaljplanering. Det fanns en ambition från 
produktionscheferna att genomföra de givna direktiven, att hålla ett veckomöte säkerhet en 
gång i veckan, men tiden ansågs inte räcka till. En av orsakerna till att veckomötet prioriteras 
bort var att mening och syfte saknades. De ansåg även att mötet tar värdefull tid som de kan 
nyttja till annat viktigare, exempelvis produktion och ekonomi. Tidsbristen resulterar ofta i att 
mindre informella möten hölls under fika- och lunchraster för genomgång av viktiga punkter. 
Det är vanligt i bygg- och anläggningsbranschen att det av olika anledningar uppstår stopp i 
produktionen på grund av oförutsedda mindre händelser och där ”släcka bränder” blir vardag. 
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Dessa ”brandkårsutryckningar” tar värdefull tid vilket skulle kunna användas till att hålla ett 
arbetsplatsmöte/veckomöte och därmed kunna undvika en del av dessa akuta utryckningar.  
 
En av svårigheterna med att ha veckomötet var enligt de intervjuerna att geografin spelar stor 
roll för hur ofta möten hålls. En utbredd arbetsplats med många arbetslag är svåra att samla 
och hålla möte för samtidigt, dels för att det är långa sträckor mellan, men också att 
deltagarna inte ryms i den barack som ofta finns till hands på arbetsplatserna. Om flera möten 
måste hållas på grund av att alla inte kan samlas samtidigt och på samma plats, kan 
informationen som ges variera beroende på hur diskussionerna går på mötet.  
 
När projekt besiktas och överlämnas skall i samband med det utföras externt och internt 
slutmöte där bland annat erfarenheter byts och dokumenteras. Detta behöver förbättras 
avsevärt då det i dagsläget enligt intervjuerna inte utförs interna slutmöten samt att det externa 
slutmötet endast hålls sporadiskt. Ambitionen från Skanska är att hålla både externt och 
internt slutmöte i varje projekt. En fördel med det interna slutmötet är att den så viktiga 
erfarenhetsåterföringen tas tillvara och blir till stor hjälp för kommande projekt, med 
avseende på kalkyl och produktion, samt som extra stöd till mindre erfarna produktionsledare. 
Det externa slutmötet är viktigt för att kunden skall få säga sin mening om vad som gjorts bra 
och vad som gjorts mindre bra och är ett led i att få fler nöjda kunder.  

5.2 Enkätanalys 
Det fanns inom företaget en medvetenhet om att kommunikation var mycket viktig och att 
den fungerade ganska bra men kunde förbättras vilket också getts tydliga exempel på från de 
olika yrkesgrupperna. Ett exempel som getts har en tydlig koppling till teorin, vilket är att 
vara tydlig och rak i sin kommunikation mellan de olika parterna. Det kan också konstateras 
att det är viktigt att tala samma språk även fast förkunskaperna skiljer sig så måste budskapet 
nå fram.     
 
Även när det gällde information fanns en sammanhållande åsikt om att den är mycket viktig, 
varav de flesta vill ha informationen muntligt. Detta visas även genom de förslag på 
förbättringar som har getts, såsom att närmaste chef ska besöka och informera muntligt på 
arbetsplatsen. En del ville ha mer skriftlig information och det kan bero på att det är svårt att 
vara tydlig i den muntliga kommunikationen. Detta gällde framförallt kommunikation mellan 
tjänstemän och yrkesarbetare där olika förkunskaper kan finnas. Dessutom var det viktigt att 
se till att informationen som går ut skall vara anpassad till mottagaren och vad denne anser 
viktigt, antingen för sin arbetsuppgift eller för att känna delaktighet i övrig verksamhet. I 
företaget upplevs av en övervägande del att det fanns delaktighet i de beslut som fattades på 
arbetsplatsen, dock visade det sig att yrkesarbetarna upplevde sig mindre delaktiga i de beslut 
som fattades på arbetsplatsen. Övervägande del av yrkesarbetarna ville vara mer delaktiga. 
Bara sådana saker som att få ta del av planeringen några dagar i förväg, få information om 
vad som skall hända samt eventuellt få vara med på startmöten och dylikt kan resultera i att 
yrkesarbetarna känner sig mer delaktiga.    
 
En stor del av de anställda var motiverade och trivdes på sin arbetsplats och med sina 
arbetsuppgifter. Motivation fås enligt teorin bland annat genom en känsla av delaktighet som i 
sin tur leder till en högre prestation. För att bli ännu mer motiverade ville en del veta syftet 
med deras arbetsuppgift och även få ta del av planeringen i tid så att de själva kan känna att de 
vet vad de ska göra inom den närmast tiden, vilket ger en känsla av trygghet som också är en 
motivationsfaktor.  
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Inom företaget ansåg de flesta att det fanns en öppenhet, dock upplevde 13 % en mindre 
öppenhet. De flesta anställda har en hög nivå av öppenhet gentemot andra vilket är positivt för 
kommunikationen inom företaget. I princip ansåg alla att de delar med sig av sina 
erfarenheter, både bra och dåliga, vilket ger en bra förutsättning för att kunna utnyttja 
företagets interna kunskaper.  
 
Stödfunktionen och produktionsledningen kände till syftet med arbetsplatsmötet medan 
endast 70 % av yrkesarbetarna kände till syftet. Arbetsplatsmötenas innehåll upplevdes 
meningsfulla för nästintill alla i stödfunktionen (93 %) och 81 % av produktionsledningen, 
medan endast 61 % av yrkesarbetarna ansåg att arbetsplatsmötena var meningsfulla. Detta 
resultat kan knytas samman med hur många som var medvetna om syftet med 
arbetsplatsmötet. Ju högre upp i befattningarna desto meningsfullare möte medan 
yrkesarbetarna som inte var informerade kunde känna sig mindre delaktiga och därmed inte 
kände sig motiverade att gå på möten när de inte vet vad det är till för. Både stödfunktionen 
och yrkesarbetarna ville ha fler arbetsplatsmöten och produktionsledningen var medvetna om 
att behovet fanns bland yrkesarbetarna, men ansåg att tiden inte räcker till. Genom att ha 
kontinuerliga arbetsplatsmöten, som på kort sikt tar tid från en redan pressad tidplanering, kan 
det på lång sikt ge flera positiva effekter såsom; mindre produktionsstopp samt mer 
motiverade och effektiva medarbetare.  
 
Projektspecifika målen var väl kända av stödfunktion och produktionsledningen medan drygt 
hälften av yrkesarbetarna kände till dem. Det är viktigt att alla är medvetna om vilket mål 
projektet skall sträva mot, detta för att skapa en gemensam målbild och på så sätt arbeta 
effektivare mot slutmålet. Genom att ha ett gemensamt mål som alla är medvetna om skapas 
en god sammanhållning och ett engagerat arbetslag. Med tydliga ansvarsfördelningar klargörs 
respektive arbetsuppgift, det blir mindre missförstånd och samarbetet ökar.  
 
Delar av produktionsledningen (63 %) ansåg att det för det mesta fanns tid avsatt för daglig 
planering och samtliga i produktionsledningen ansåg också att det för det mesta går att 
planera så att produktionsstopp kan förhindras. Däremot ansåg endast 60 % av yrkesarbetarna 
att det för det mesta eller alltid går att förhindra produktionsstopp genom daglig planering. De 
övriga yrkesarbetarna ansåg att endast en mycket liten del av produktionsstoppen går att 
förhindra. Detta är en synpunkt att ta till vara på, genom att uppmärksamma allas erfarenhet 
och använda sig av daglig/kontinuerlig planering för att belysa risker och kommande 
händelser som kan störa produktionen och dess tidplan.  
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6 Slutsats och diskussion 
Detta examensarbete har varit intressant och stimulerande och har gett oss många nya 
infallsvinklar, bland annat om hur viktig kommunikation är både i vardagen och i arbetslivet. 
Det har varit givande för oss att få ta del av Skanskas organisation och dess erfarenheter, vi 
hoppas att även Skanska har nytta av detta arbete och ytterligare kan utveckla sin organisation 
till det bättre.  
 
Ämnet i sig har varit mycket intressant och det har varit svårt att hålla sig inom 
avgränsningen. I och med att kommunikation är ett brett ämne var det många delar som vi 
ville beröra och som spelar in när det gäller hur kommunikationen fungerar.  
 
De undersökningar som utförts har gett mycket information, speciellt intervjuerna, där det 
mer framgick hur produktionen genomfördes. När det gäller enkäterna erhölls ett mer ytligt 
svar, där förmodligen ambitionen visades men kanske inte hur det ser ut i verkligheten. Som 
exempel på detta är upplevelsen av hur kommunikationen fungerar i dagsläget, endast 6 % 
ansåg att kommunikationen fungerar mindre bra, 78 % att den fungerar bra och 17 % att den 
fungerar mycket bra. Dock ville en stor del av de tillfrågade (79 %) förbättra 
kommunikationen. Vi upplevde dock att enkäterna, med en svarsprocent på 85,5 %, skapade 
tankegångar hos de anställda om hur viktig kommunikation, information, delaktighet, 
motivation och öppenhet verkligen är på en arbetsplats och därmed uppfyllde syftet från 
Skanskas sida med denna rapport.   
 
De mål som upprättats för detta arbete var att undersöka hur kommunikation i produktion 
fungerar i samband med arbetsplatsplanering. Undersökningen omfattade även att kartlägga 
vilka krav på möten Skanska har i produktion, vilka möten som genomförs samt hur dessa 
genomförs. En del i målet har varit att ge rekommendationer på vilka möten som bör 
genomföras vid produktion på Skanska.  
 
Det som kunde visas var att kommunikationen i många fall var mindre bra och att 
missförstånd ofta uppstår, både gentemot beställare och till den egna medarbetaren ute i 
produktion. Det är många faktorer som påverkar hur kommunikationen fungerar som till 
exempel tydlighet och förkunskaper, både hos den som ska kommunicera och den ska motta 
informationen. Kommunikation är en av grunderna för all verksamhet och utan 
kommunikation finns ingen effektiv produktion, inget positivt ekonomiskt resultat och fler 
kunder som inte är helt nöjda.  
 
De krav som kunde fastställas var att det skall genomföras veckomöte säkerhet minst en gång 
i veckan samt att skydds- och miljörrond skall genomföras minst var fjortonde dag på varje 
projekt. Utöver dessa interna krav så utförs start- och byggmöte enligt AB 04, dessa möten är 
dock beställaren ansvarig för. Det som kunde påvisas vid intervjuerna var att ambitionen från 
produktionsledningen var att följa de givna direktiven gällande veckomöte säkerhet, men att 
det i många fall prioriteras bort, ofta på grund av tidsbrist. Det kunde konstateras att det 
främst genomfördes start-, etablerings- och byggmöte samt informella arbetsplatsmöten/ 
veckomöten (veckomöte säkerhet). Det vi kunde se var att arbetsplatsmöten/veckomöten ofta 
genomfördes utan dagordning under raster i barackerna. Det fanns heller ingen bestämd tid 
för när mötet skulle genomföras.    
 
Vår rekommendation till företaget är att fortsätta hålla fler möten i början av projekten 
(startmöte, etableringsmöte, och så vidare) och sedan använda sig av kontinuerliga 
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veckomöten för att förbättra och upprätthålla den goda kommunikationen och samtidigt få 
engagerade och motiverade medarbetare. Veckomötena bör självklart innehålla säkerhet men 
också mer diskussion om kommande händelser och eventuella risker för sluttiden. Detta för 
att fånga upp svårigheter så att eventuella produktionsstopp går att minska eller rent av 
förhindra. Som förslag på dagordning, som skulle kunna användas på detta kontinuerliga 
veckomöte, finns en mall från Vårt Sätt Att Arbeta inlagd som bilaga 8. Vår åsikt är att med 
en bättre planering kan produktionsstoppen minska, och så även de ”brandkårsutryckningar” 
som produktionsledningen ägnar mycket tid åt. Genom bättre planering och kommunikation 
kan en effektivare produktion med bättre ekonomi och fler nöjda kunder fås. Många upplever 
idag att det är alldeles för många möten som inte känns meningsfulla inom Skanska, dessutom 
är syftet med exempelvis veckomötet ofta oklart. För att höja statusen på detta möte måste det 
konsekvent handla om viktiga frågor som berör de som medverkar på mötet. Dessa möten bör 
ske kontinuerligt på en förutbestämd tid och även ha en fastställd dagordning samt 
dokumenteras. Det är viktigt att anpassa antalet möten till behovet och inte till kravet på att 
hålla möte, detta kan annars minska motivationen. Effektiva möten kombinerar begreppen 
motivation, delaktighet och ansvarstagande, med resultat, lönsamhet och effektivitet. Det är 
viktigt att mötesledaren har den pedagogiska färdigheten att leda mötet, annars finns risk att 
mötet blir mindre bra. Om mötesledaren själv inte tror att det finns något konstruktivt att få ut 
av mötet och dessutom har svårt för att leda det, så blir resultatet låg motivation, lågt 
engagemang och låg effektivitet. 
 
I inledningen av detta arbete hade vi frågeställningar om huruvida det fanns verktyg att tillgå 
för att genomföra en organiserad tidsamordning på ett effektivt sätt. Vi ville även veta hur de 
användes samt hur oförutsedda händelser som kan påverka tidplaneringen hanterades. 
Verktygen finns internt hos Skanska, bland annat genom Vårt Sätt Att Arbeta som är ett 
omfattande ledningssystem men som samtidigt kräver att användaren är aktiv. Detta för att 
systemet är levande och uppdateras kontinuerligt. Det är endast tjänstemän som har tillgång 
till systemet och användningen av systemet varierar mellan dem. Vad detta beror på kan vi 
enbart spekulera i, några förslag kan vara att allt är datoriserat och alla hanterar inte datorn 
lika bra, sen kan användningen ute i fält minska på grund av att det är ett Internetbaserat 
verktyg där det krävs en snabb och säker uppkoppling för att kunna leta och använda det som 
behövs. Liksom all kunskap så krävs det underhåll för att hålla sig uppdaterad inom ämnet för 
att veta hur man går tillväga. Vi tror även att det kan vara svårt för en oerfaren arbetsledare att 
anpassa innehållet i Vårt Sätt Att Arbeta till det aktuella projektet, men för en mer erfaren 
produktionschef ger Vårt Sätt Att Arbeta en stor frihet.  
 
Det som framgick vid intervjuerna var att vissa oförutsedda händelser kunde förutsägas 
genom kontinuerliga veckomöten där riskinventering och planering ingår. I dagsläget, är det 
mer vanligt, att dessa händelser löses snabbt på plats, exempelvis genom att planera om arbete 
och/eller resurser. Vid planeringen bör alla medarbetares kunskaper tillvaratas, allt från kalkyl 
till yrkesarbetare. För att detta ska kunna genomföras på ett smidigt sätt krävs bland annat en 
väl genomförd erfarenhetsåterföring. Där kommer det interna slutmötet in, genom att avsätta 
tid till detta möte kan tid och pengar sparas i framtida projekt genom en väl fungerande 
erfarenhetsåterföring.   
 
Det är viktigt att alla inom ett företag har samma målbild. För att få alla att sträva mot målet 
krävs en tydlig arbetslagsorganisation där det på ett enkelt sätt kan kommuniceras mellan 
bolagschefer ner till arbetsfronten och vice versa. Bara att ha anvisningar och regler räcker 
ofta inte för att alla ska sträva åt samma håll, utan kan ibland få motsatt effekt. Med en 
fungerande dialog mellan alla nivåer kan strävan mot målet förtydligas. Det som kunde 
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konstateras på Skanska var att många har bildat sig egna uppfattningar om exempelvis vilka 
krav som finns och att alla led inte hade samma information. Genom att ha samma 
information och sedan vidarebefordra den nedåt i organisationen ges en tydlig riktning i 
företaget.  
Ett sätt att arbeta i varje enskilt projekt kan vara att tillämpa delar av projektpartnering. Den 
obligatoriska nivån kan vara ett sätt att arbeta efter, då den kan ge förtroendeuppbyggnad och 
ökad arbetsmotivation, vilket borde vara användbart i alla projekt oavsett om projektet är 
partnering eller inte. Genom att ha en gemensam organisation, riskhantering och målstyrning 
blir alla inblandade mer delaktiga och engagerade i hela projektet då en helhetsbild erhålls. En 
annan viktig del i projektpartnering är att ha kontinuerliga uppföljningar och förbättringar 
vilket kan resultera i att till exempel problem kan upptäckas i tid och åtgärdas innan det 
eskalerar. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Detta arbete undersökte endast Skanskas interna kommunikation mellan anställda, ett förslag 
från vår sida är att undersöka hur kund och underentreprenör ser på Skanskas kommunikation 
och hur det fungerar på arbetsplatserna utifrån deras perspektiv. 

 

 
  

50



 

7 Referenser 

7.1 Skriftliga  
Bakka, F, Jørgen, Fivedal, Egil, Lindkvist, Lars. (2001). Organisationsteori, Liber AB, 
Malmö. Upplaga 4:1 (ISBN 91-47-06386-6) 
 
Barlow, James. (1997). Towards positive partnering. The Policy Press. University of Bristol. 
Bristol U.K. (ISBN 1-86134-065-6) 
  
Davidsson, Bo, Patel, Runa, (1991,2003). Forskningsmetodikens grunder, tredje upplagan, 
Studentlitteratur, Lund. (ISBN 91-44-02288-3) 
 
Ervin, Révai, Nordstrand, Uno, (2002). Byggstyrning, Tredje upplagan, Liber AB, Stockholm. 
(ISBN 91-47-05082-9) 
 
FIA. (2006). Projektpartnering, en svensk modell för anläggningsbranschen, version 2006-
02-25. Förnyelse i anläggningsbranschen. Sverige. 
 
Föreningen Byggandets kontraktskommitté. (2004). Allmänna Bestämmelser, AB 04 för 
byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Svensk byggtjänst. (ISBN 91-7333-
088-4) 
 
Irving, Knut, (2004). Meningsfulla arbetsplatsmöten, Kommentus Förlag, Stockholm.  
(ISBN 91-7345-146-0) 
 
Jacobsen, Dag Ingvar, Thorsvik, Jan. (1998, 2002). Hur moderna organisationer fungerar, 
Studentlitteratur, Lund. (ISBN 91-44-02276-X) 
 
Kylén, Jan-Axel.(1994) Fråga rätt, Kylén förlag AB, Stockholm. (ISBN 91-85652-52-0) 
 
Leyman, Heinz. (1984). Informationsproblem i företag och samhälle. Studentlitteratur, Lund. 
(ISBN 91-44-22721-3) 
 
Molin, Folke.(1999). Motiv AF AMA 98, Förklaringar och motiv till AF AMA 98, Nordstedts 
Tryckeri AB, Stockholm. (ISBN 91-7332-895-2) 
 
NE (2006). Samordning. Nationalencyklopedin och Språkdata.  
URL: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O307751&i_word=samordning (2006-
02-06) 
 
Nyström, John, Wallén Monica, (2004). Bättre möten på jobbet, Studentlitteratur, Lund. 
(ISBN 91-44-03458-X) 
 
Skanska (2006). Skanska Sverige AB.  URL: http://www.skanska.se (2006-02-06) 
 
Söderberg, Jan, (1998). Att upphandla byggprojekt. Fjärde upplagan. Studentlitteratur, Lund. 
(ISBN 91-44-00763-9) 
 

 
  

51

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O307751&i_word=samordning
http://www.skanska.se/


 

Wallén, Göran, (1993,1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik, andra upplagan, 
Studentlitteratur, Lund. (ISBN 91-44-36652-3) 
 

7.2 Muntliga intervjuer 
Berntson, Erik. Distriktschef,  Skanska Sverige AB, Väg och anläggning Norr, Distrikt 
Västerbotten. Umeå 2006-01-26 
 
Carlström, Jan. Projektchef, Skanska Sverige AB, Väg och anläggning Norr, Distrikt 
Västerbotten. Umeå 2006-03-02 
 
Leander, Erik. Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljöansvarig, Skanska Sverige AB, Väg och 
anläggning Norr, Distrikt Västerbotten. Umeå 2006-02-06 
 
Lundmark, Gunnar. Produktionschef, Skanska Sverige AB, Väg och anläggning Norr, Distrikt 
Västerbotten. Umeå 2006-03-02 
 
Malm, Karl-Erik. Projektchef, Skanska Sverige AB, Väg och anläggning Norr, Distrikt 
Västerbotten. Umeå 2006-02-20 
 
Melin, Lars. Produktionschef, Skanska Sverige AB, Väg och anläggning Norr, Distrikt 
Västerbotten. Umeå 2006-02-20 
 
Nilsson, Per-Åke. Projektchef, Skanska Sverige AB, Väg och anläggning Norr, Distrikt 
Västerbotten. Umeå 2006-02-20 
 
Olsson, Ulf. Produktionschef, Skanska Sverige AB, Väg och anläggning Norr, Distrikt 
Västerbotten.  Umeå 2006-03-02 
 
 

 52
  



Bilaga 1 (1/2) 
Befattningsbeskrivningar  
 
Distriktschef  
• Rapporterar till Regionchef 
• Initierar och genomför möte, varvid projektansvariga utses samt övergripande 

målsättningar fastställes 
• Ansvara för att upprätta en god kundrelation med befintliga kunder samt aktivt arbeta med 

att finna nya kunder och affärsupplägg samt aktivt samhällsengagemang 
• Ansvarig för marknadsanalys (trender, konkurrenter m.m.) 
• Ansvarig för enhetens personal, personalplanering, personalutveckling och avveckling.  

Initiera och delta i rekrytering tillsammans med regionchef 
• Ansvarig för lönesättning 
• Leda och utveckla verksamheten i enlighet med vårt ledningssystem 
• Ekonomiskt ansvar för verksamheten 
• Ansvarig för försäljningsarbete (anbud) 
• Genomföra start- och slutmöten med kund 
• Tillse att personal med erforderlig kompetens tillsätts i projekt 
• Ansvarig för anskaffande av projekt i enlighet med vårt Ledningssystem VSAA (Vårt Sätt 

Att Arbeta)och aktivt arbeta i tidiga skeden för att finna nya projekt samt initiera affärs- 
och projektutveckling 

• Ansvara för god samverkan med såväl andra enheter inom distriktet som regionen. 
• Ansvara för kommunikationsflödet till och från resultatenheten 
• Ingå i regionens ledningsgrupp samt leda den egna enhetens ledningsgrupp 
• Delegering av  arbetsmiljöansvar 
 
Projektchef 
• Rapporterar till affärschef/distriktschef 
• Upprätta och behålla goda kundrelationer 
• I samråd med affärschef/distriktschef ansvara för personalplanering, personalresurser och 

ledning av personalen i projekten 
• Delta i framtagande av nya projekt och anbudsförfarande samt på delegat lämna anbud i 

varje enskilt fall 
• Leda och genomföra tagna projekt från projektering till överlämnande samt ansvara för 

projektet under garantitiden 
• Ansvara för att projektet utförs på ett kvalitativt, affärsmässigt, miljömässigt och 

ekonomiskt sätt enligt vårt Ledningssystem VSAA  
• Inköpsansvarig i projekten enligt inköpsdelegat 
• Planera och upprätta projektplaner samt produktionskalkyler 
• Ekonomiskt ansvar i projekten och ansvarig för avstämningar och uppföljning av mål 
• Utanordningsrätt för leverantörsfakturor enligt delegat 
• Kundfakturering  
• Ansvara, efter erhållen egen delegering, för delegering av arbetsmiljöansvaret inom 

projektet 
• Skanskas representant vid besiktningar samt kundmöten  
Initiera och driva verksamhetsutveckling i enlighet med organisationens måldokument

 



(2/2) 
Projektingenjör 
I den nuvarande organisationen kan projektingenjörens ansvarsområden variera från projekt 
till projekt. Det är väsentligt att tydligt definiera uppgiften för varje enskilt uppdrag.  
• Rapporterar till projektchef 
• Ansvara, på delegat från projektchef och inom ramar fastställda av regionchef, för vissa 

eller alla inköp i projektet (se även befattningsbeskrivning projektinköpare) 
• Handlägga, av distriktschefen godkända, bestämda delar av projektchefens, enligt 

befattningsbeskrivning, uppgifter 
 
Produktionschef 
Ansvarsområden 
• Rapporterar till projektchef 
• Kundvård och uppbyggande av kundrelationer i projektet 
• Utveckla medarbetare 
• Ansvara och leda produktionen mot ställda projektmål 
• Tids- och resursansvar 
• Arbetsmiljöansvarig enligt delegat 
• Kvalitets- och miljöansvarig för projektets produktionsskede 
• Medverka i metod och systemval 
• Logistikansvarig 
• Medverka vid beredningar/upphandling av större köp 
• Myndighetskontakter för driften 
• Möten och besiktningar 
• Dokumentera avvikelser och frågor 
• Upprätta underlag för ekonomiska avstämningar 
• Attest yrkesmedarbetarlöner och leverantörsfakturor 
• Initiera och driva verksamhetsutveckling i projektet 
Erfarenhetsåterföring från produktionen till kalkylfunktionen 
 
Produktionsledare – Bygg (arbetsledare) 
Ansvarsområden 
• Rapporterar till Produktionschef 
• Arbetsberedning 
• Egen rullande planering 
• Samordna egna och UE:s arbeten samt följa upp ingångna avtal 
• Anmäla, utföra samt lämna underlag för ändrings- och tilläggsarbeten 
• Utsättning och kontroll 
• Maskinhantering 
• Materialmottagning, kontroll av mängd och beskaffenhet 
• Kontinuerlig avstämning inom eget ansvarsområde av överenkomna mål t ex ekonomi, 

kvalitet 
• Dagligen dokumentera avvikelser och frågor  
 
 
Utöver dessa ansvarsområden har alla dessa befattningar befogenhet att inom tilldelade 
ansvarsområden vidta erforderliga åtgärder så att arbetet utförs i enlighet med fastställt 
ledningssystem. (Berntson, 2006)

 



Bilaga 2 
Motiv AF AMA 98, AFC.361 samordning av arbeten  
 
”Enligt AB 92 kap 3 § 12 svarar beställaren för att hans egna arbeten samordnas med 
entreprenörens och med sidoentreprenörernas samt att deras arbeten samordnas med 
varandra. Bestämmelsen är utformad som en täckbestämmelse och i många fall ger 
beställaren någon av entreprenörerna i uppdrag att svara för samordningen. Syftet med 
samordningen är att utförande och färdigställande skall kunna ske enligt tidplan. 
Beställarens ansvar gäller dels samordning mellan beställarens egna arbeten och 
entreprenörernas arbeten, dels samordning mellan entreprenörerna inbördes. Samordning 
mellan entreprenör och hans underentreprenör åligger däremot entreprenören. 
 
I de fall beställaren själv avser att ombesörja samordningen bör anbudsgivare redan i 
förfrågningsunderlaget upplysas om beställarens planer genom redovisning av 
organisationsplan, tidplan, placeringsritning o d. Det fortsatta samordningsarbetet sker 
kontinuerligt i samråd med samtliga entreprenörer. 
 
Skyldigheten att administrera tidsmässig samordning kan beställaren överföra på annan, 
 t e x vid delad entreprenad på en av entreprenörerna, som då får beteckningen 
”huvudentreprenör”. I så fall är det nödvändigt att i den mån beställaren utför egna arbeten 
under entreprenadtiden, i förfrågningsunderlaget redovisar den organisation som beställaren 
har och som berör arbetet och arbetsplatsen, liksom de särskilda synpunkter och önskemål 
beställaren har beträffande tider, arbetsplatsens organisation m m.  
 
Likaså måste redovisas om uppdraget att samordna endast skall innebära upprättande av en 
huvudtidplan vid arbetets påbörjande eller om också uppföljning och eventuell utarbetande 
av arbetstidplaner under entreprenadtiden skall ingå. Ävenså bör anges om huvudentreprenör 
skall delta i förhandlingar med övriga entreprenörer vid förändringar av olika arbetsmoment 
hinder m m. 
 
Det måste dock framhållas att ett sådant åläggande inte befriar beställaren från hans 
kontraktsenliga ansvar mot övriga entreprenörer. 
 
Vid generalentreprenad förenklas problemet för beställaren, eftersom entreprenören normalt 
är ensam avtalspart gentemot beställaren. Samordningen berör då endast samordning mellan 
beställarens eget arbete och generalentreprenörens arbete. 
 
"Ett mellanting uppstår lätt vid upphandlingsförfarandet samordnad generalentreprenad, 
eftersom brister i det formella handhavandet kan komma att leda till att 
generalentreprenörens samordningsansvar urholkas och snarast bli att jämföra med 
huvudentreprenören, se AFB.11 Upphandlingsförfarande och skriften Samordnad 
generalentreprenad” (Molin, 1999) 

 



Bilaga 3 
Motiv AF AMA 98, AFC.382 byggmöten 
 
”Entreprenör skall närvara vid byggmöten genom ombud eller annan person med fullmakt att 
företräda entreprenören. Vid byggmöte skall i förekommandefall följande frågor behandlas 

1. Handlingar 
Tillhandahållna ritningar, beskrivningar, uppgifter, undersökningsmaterial m m, ritningsleveransplan 
och ändringar i form av PM och ritningar. 

2. Tekniska frågor 
Tekniska och produktionstekniska förändringar av projektet. 

3. Tidplan och resurser 
Tidplaner, förändringar av tider, arbetskraftssituation m m. 

4. Hinder och störningar 
5. Kvalitet och miljö 

Entreprenörens kvalitetsplan, kontrollplan, miljöplan, egenkontroll och provning. Kontrollantrapport. 
6. Arbetsmiljö 
7. Ekonomi 

Ersättning för kontraktsarbetena, ändringar och tilläggsarbeten, betalningsplan, säkerhet m m. 
8. Allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten 

Etablering m m. 
9. Myndigheter 

Information, anvisningar och beslut från myndigheter. 
10. Besiktningar 

Besiktningar och syneförrättningar 
11. Administrativa frågor 

Organisatoriska frågor, ordningsfrågor, samordning, administrativa rutiner, försäkringsfrågor m m. 
12. Övriga frågor 

 
AMA-föreskriften innehåller en vanlig förekommande dagordning för byggmöten. 
Dagordningen bör kunna användas i de flesta entreprenader, men kan beroende på objektets 
art ibland behöva kompletteras. Sådan komplettering kan göras i de Administrativa 
föreskrifterna, men frågorna kan också klaras ut på första byggmötet. Föreskrifterna 
innehåller också ett krav på att entreprenören skall närvara vid byggmöte genom ombud 
eller annan person med fullmakt att företräda entreprenören. När beställaren åberopar den 
föreskriften hör det till vanlig hövlighet att även beställaren representeras genom sitt ombud 
på byggmötet. 
 
I AB 92 kap3 § 17 anges att part är skyldig att delta vid byggmöte, att byggmöten skall hållas 
i erforderlig utsträckning och behandla för parterna gemensamma frågor. I föreskrifterna 
anges också att beställaren skall föra protokoll vid byggmöte och att protokollet skall 
justeras av entreprenören. Det kan också vara lämpligt att beställaren kallar till och leder 
byggmötet. 
 
För beredning av vissa frågor kan det vara praktiskt att hänskjuta dem till särskilda möten. 
Därigenom blir byggmötet effektivt. 
 
I AB 92 kap 3 § 17 anges också att anteckningar i byggmötetsprotokoll uppfyller kravet på 
skriftlighet när det gäller besked och underrättelse mellan parterna. Det är därför viktigt att 
protokollet skrivs i direkt anslutning till byggmötet, så att det kan justeras och distribueras 
inom några dagar efter byggmötet. 
 
Hur ofta byggmötet skall hållas beror av objektets art, men också av skede i entreprenaden. I 
början av entreprenadtiden kan byggmöten behöva hållas oftare än under övriga delar av 
entreprenadtiden”. (Molin, 1999)             

 



Bilaga 4 
Dagordning veckomöte säkerhet 
 

Projekt:  
  
Datum och tid:  Projektnummer:  
  
Notering: Mötet och dess innehåll noteras i dagbok eller motsvarande. 

 
Förslag till dagordning vid regelbundna veckomöten avseende säkerhet på arbetsplatsen. 
 

  Ansvarig/Klart
1. Information om hur läget är i produktionen  
 - Hur har det gått den här veckan? 
  
 - Vad gör vi nästa vecka? 
  
2. Information om genomförd arbetsberedning  
  
3. Risker för tredje man  
  
4. Tillbud/skador på arbetsplatsen  
  
5. Genomgång av resultat efter genomförd skyddsrond  
  
6. Information om aktiviteter i skyddskommitté  
  
7. Nyheter distrikt/region/Skanska Sverige  
  

 
 
         

 



Bilaga 5 

Intervjuguide, Projektchef 

 

1. Vad betyder kommunikation i ett byggprojekt med många aktörer? 

Hur upprätthåller du en bra kommunikation?  

2. Vilka möten utförs under produktionsfasen? 

3. Beskriv kortfattat, vad dessa möten behandlar? 

4. Om du skulle rangordna dessa möten, vilken är viktigast? 

5. Vad anser du kan vara en oförutsedd händelse i produktion som påverkar 

tidplaneringen? 

Hur hanteras dessa generellt? 

6. Vilket möte är viktigast för att dessa inte ska bli ett problem?  

7. Har du som projektchef exempel på problem som uppstått när det gäller tidplanens 

genomförande? 

8. Vilken är din roll i produktionsfasen? 

9. Vad anser du är syftet med arbetsplatsmötet? 

10. Vilka är dina direktiv, gällande arbetsplatsmöten? 

11. Följs arbetsplatsmötena upp på något sätt? 

12. Följs de andra mötena upp på något sätt? 

13. Sker det någon erfarenhetsåterföring då projekten är genomförda? 

 



 

Bilaga 6 

Intervjuguide, produktionschef 

 

1. Vad betyder kommunikation i ett byggprojekt med många aktörer? 

Hur upprätthåller du en bra kommunikation?  

2. Vilka möten utförs under produktionsfasen? 

3. Om du skulle rangordna dessa möten, vilken är viktigast? 

4. Vad anser du kan vara en oförutsedd händelse i produktion som påverkar 

tidplaneringen? 

Hur hanteras dessa generellt? 

5. Vilket möte är viktigast för att dessa inte ska bli ett problem?  

6. Vilken är din roll? 

7. Använder du arbetsplatsmöten som informations- och kommunikationsforum? 

8. Hur ofta har du möte? 

9. Vad är syftet med mötet? 

10. Vilka medverkar? 

11. Vilken lokal används till mötet?  

12. Finns det en förberedd dagordning till mötet? 

13. Hur dokumenteras mötena? 

14. Hur vidarebefordras information till dem som inte medverkat? 

15. Följs arbetsplatsmötena upp på något sätt för att se om allt är slutfört från föregående 

möte?  

16. Hur är kommunikationen (samarbete och dialog) med UE? 

17. Vad betyder kommunikation för ert samarbete? 

18. Kan den påverkas för att bli bättre? 
 



 Bilaga 7 (1/6)  
Enkätundersökning  
Skanska Sverige AB, Väg och Anläggning Norr, distrikt Västerbotten.    
 
Detta är en del i ett examensarbete och vi som arbetar med det heter Monika Johansson och Linnéa Lundberg.  Vi går vårt tredje och sista år på 
Projektingenjörsutbildningen, 120 poäng, vid Luleå tekniska universitet.  
 
Examensarbetet behandlar framförallt kommunikation vid produktion och arbetsplatsplanering. Bakgrunden till detta examensarbete är bland annat att 
tid och tidplanering är en av de viktigaste funktionerna i alla projekt för att få allt att flyta så smidigt som möjligt. Detta kräver också att 
kommunikationen flyter i rätt riktning, till rätt mottagare och i rätt tid och att tidplaneringen fungerar. Skanska har många projekt igång samtidigt och är 
beroenden av att ha god samordning och kommunikation för att bland annat minimera tidsförluster och produktionsbortfall.  
 
Enkäterna är en viktig del i vår studie och tar cirka 15 minuter att besvara och riktar sig till alla tjänstemän och yrkesarbetare vid väg och anläggning, 
distrikt Västerbotten. Resultatet av undersökningen kommer att redovisas i en slutrapport våren 2006. Enkäterna skall vara inskickade senast 3 april 
2006.  
 
Det finns en kärndel som berör alla och därefter följer riktade frågor till respektive kategori/yrkesgrupp. Dessa riktade frågor finns markerade med 
rubriker.  
 
Vi tackar för den tid som Ni lägger ner och hoppas resultatet av detta arbete kommer till nytta! 
 
Med vänliga hälsningar  
Monika och Linnéa  
 
Kryssa för vilken kategori/yrkesgrupp tillhör du?                                   Stödfunktion                Produktionsledning         Yrkesarbetare 

         DC, KMA, inköp          prod.chef & arbetsled    
              kalk. PRC, mät, osv  
  
 
 
 
Hur många år har du arbetat i byggbranschen?              1-5                 6-10                  11-20              21-mer 
 

 



 

                                                                                                                                                                                                        (2/6) 
Svaren på följande frågor ringas in och är graderade mellan 1 och 4, ytterligheter står beskrivna i utkanterna. 
 
Kommunikation på arbetsplatsen 
Hur viktig är kommunikation för dig?    Inte alls 1 2 3 4 Mycket viktig 

Hur fungerar den i dagsläget på din arbetsplats?   Inte alls 1 2 3 4 Mycket bra 

Vill du förbättra kommunikationen?    Nej, inte alls  1 2 3 4 Ja, mycket  

Om ja (3-4), kan du ge ett exempel på hur den skulle kunna förbättras?   ……………………………………………………........... 

           
Information på arbetsplatsen (gällande arbete) 
Är information viktig för dig?     Nej, inte alls 1 2 3 4  Ja, mycket viktig 

Hur vill du få information?    Skriftlig 1 2 3 4 Muntlig 

Hur mycket information behöver du  

för att utföra din arbetsuppgift?    Ingen 1 2 3 4 Mycket 

Får du den information du behöver i dagsläget?    Nej, inte alls  1 2 3 4 Ja, alltid  

Om nej (1-2), hur skulle den kunna förbättras? ……………………………………………………………………………………… 

 

Delaktighet 

Känner du dig delaktig i de beslut som fattas på arbetsplatsen?  Nej, aldrig 1 2 3 4 Ja, alltid 

Får du vara delaktig i beslutandet?     Nej, aldrig 1 2 3 4 Ja, alltid 

Skulle du vilja vara mer delaktig?     Nej, inte alls  1 2 3 4 Ja, mycket 

Om ja (3-4), hur skulle du uppleva dig mer delaktig?........................................................................................................................ 

  



                                                                                                                                                                                                                                         (3/6) 
Motivation  
Trivs du på din arbetsplats?    Nej, inte alls  1 2 3 4 Ja, mycket 

Trivs du med dina arbetsuppgifter?     Nej, inte alls  1 2 3 4 Ja, mycket 

Känner du dig motiverad inför dina arbetsuppgifter?  Nej, inte alls  1 2 3 4 Ja, mycket 

Om nej (1-2), vad skulle motivera dig mer? ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Öppenhet 
Är öppenhet på arbetsplatsen viktigt för dig?   Nej, inte alls  1 2 3 4 Ja, mycket  

Känner du att det finns en öppenhet allmänt i företaget?   Nej, ingen  1 2 3 4 Ja, mycket 

Är du en person som är öppen gentemot andra?    Nej, aldrig 1 2 3 4 Ja, alltid 

Delar du med dig av dina erfarenheter, både bra och dåliga?  Nej, aldrig 1 2 3 4 Ja, alltid 

Om nej (1-2), varför delar du inte med dig? …………………………………………………. 

 



           (4/6) 
Nedan följer riktade frågor till respektive kategori/yrkesgrupp.  
 
Frågor riktade till stödfunktion 
Känner du till syftet med arbetsplatsmötet?    Nej  1 2 3 4 Ja 

Upplever du att arbetsplatsmötena är meningsfulla och givande?  Nej, aldrig 1 2 3 4 Ja, alltid 

Skulle du önska att det hölls fler arbetsplatsmöten?    Nej, inga   1 2 3 4 Ja, många 

 

Känner du till de projektspecifika målen i ditt/dina projekt?  Nej, inga   1 2 3 4 Ja, alla 

Hur delaktig är du i produktionsfasen?    Inte alls 1 2 3 4 Mycket 

Skulle du vilja vara mer delaktig?     Nej, inte alls  1 2 3 4 Ja, mycket 

Om ja (3-4), på vilket sätt vill du vara mer delaktig?.......................................................................................................................

 



           (5/6) 
Frågor riktade till produktionsledning 
Känner du till syftet med arbetsplatsmötet/veckomöte?  Nej  1 2 3 4 Ja 

Upplever du att dina arbetsplatsmöten är meningsfulla och givande? Nej, aldrig 1 2 3 4 Ja, alltid 

Håller du de arbetsplatsmöten som behövs?     Nej, inga   1 2 3 4 Ja, alla  

Är behovet av möten större än de möten som hålls i dagsläget?  Nej 1 2 3 4 Ja 

Om ja (3-4), ange varför behovet inte uppfylls?...................................................................................................................................    

   

Känner du till de projektspecifika målen i ditt/dina projekt?  Nej, inga   1 2 3 4 Ja, alla 

Hur delaktig är du i produktionsfasen?    Inte alls 1 2 3 4 Mycket 

Skulle du vilja vara mer delaktig?     Nej, inte alls  1 2 3 4 Ja, mycket 

Om ja (3-4), på vilket sätt vill du vara mer delaktig?.............................................................................................................................. 

 

Upplever du att det finns tid avsatt för löpande/daglig planerig?                   Nej, ingen alls 1 2 3 4 Ja, mycket 

Går det att förhindra produktionsstopp genom                     Nej, aldrig 1 2 3 4 Ja, alltid 
daglig planering och riskhantering?

 



 

           (6/6) 
Frågor riktade till yrkesarbetare 
Känner du till syftet med arbetsplatsmötet/veckomöte?         Nej  1 2 3 4 Ja 

Upplever du att arbetsplatsmötena är meningsfulla och givande?  Nej, aldrig 1 2 3 4 Ja, alltid 

Anser du att det finns ett behov att hålla fler möten?   Nej, inget  1 2 3 4 Ja, stort behov 

 

Känner du till de projektspecifika målen i ditt projekt?  Nej, inga   1 2 3 4 Ja, alla 

Hur delaktig är du i den löpande/dagliga planeringen?   Inte alls 1 2 3 4 Mycket 

Skulle du vilja vara mer delaktig?     Nej, inte alls  1 2 3 4 Ja, mycket 

Om ja (3-4), på vilket sätt vill du vara mer delaktig?.................................................................................................................................. 

 

Tror du att det går att förhindra eventuella produktions- 
stopp, genom daglig planering och riskhantering?    Nej, inga   1 2 3 4 Ja, alla 

Om ja (3-4), kan du ge ett exempel hur det skulle kunna förhindras?.........................................................................................................



Bilaga 8 

 
Dagordning veckomöte säkerhet och annan information 
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Projekt  Projektnr  
  
Datum och tid    
  
Notering Informationen och dess innehåll noteras i dagbok eller motsvarande. 
    
  Ansvarig/Kla

1. Säkerhet  
 • Information om läget i produktion 

– Hur har det gått denna vecka? 
– Vad gör vi nästa vecka 

 • Information om genomförd arbetsberedning 
 • Risker för tredje man 
 • Tillbud / skador på arbetsplatsen 
 • Genomgång av resultat efter genomförd skyddsrond 
 • Information om aktiviteter i skyddskomitté 
 • Nyheter distrikt / region / Skanska Sverige 

2. Föregående mötes protokoll 

3. Veckoinformation, allmän information (information från 
produktionsmöten) 

4. Tidplaner, rullande (avstämning föregående vecka, information 
kommande veckor) 

5. Avstämning, förbrukade timmar per aktivitet 

6. Fördelning personal 

7. Arbetsberedningar 

8. APD-plan 

9. Maskiner 

10. Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

11. Övrigt  

12. Nästa möte 
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