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Bakgrund och syfte 

Entreprenörens produkt och process är drygt hälften av kostnadsmassan i ett normalt byggprojekt. 

För att minska den kostnaden och öka förutsägbarheten har vissa entreprenörer anlagt någon form 

av process- eller produktsyn på byggandet, de vill säga industrialiserat byggande. Tanken är därmed 

att det går att arbeta systematiskt med mätning och förbättringar från projekt till projekt genom att 

applicera en företagsgemensam processplattform. Processplattformen inom industrialiserat 

byggande kräver en standardiserad arbetsberedning i grunden, som sedan anpassas utifrån 

projektets unika förhållanden. 

För att kunna basera beslut på fakta bör entreprenören undersöka vilka avsteg som görs från 

processplattformen (standardiserade arbetsberedning) samt orsaken till avsteget för att på sätt 

bygga in ett lärande. Arbetssätt kan sedan utvecklas med PGSA (Planera - Göra - Studera - Agera), 

som är en iterativ fyra-stegsmetod inom kvalitetstekniken även kallad Demingcykeln eller PDCA-

metoden (Figur 1). PGSA syftar till ett kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete genom små 

ändringar av standardiserade arbetsbeskrivningar snarare än att påbörja arbetet för varje nytt 

projekt.  

 

Figur 1 Schematisk bild över PGSA cykeln 

Entreprenören har historiskt arbetat med arbetsberedningar samt riskanalyser på arbetsplatsen. 

Detta arbete har ofta utförts på arbetsplatsen av arbetsledning och ibland med stöd från 

företagsgemensamma mallar. Arbetsberedningar och riskanalyser påbörjas alltid på nytt för varje 

projekt och det verkar finnas väldigt lite lärande inbyggt i processen mellan projekten. 



3 

Observationer indikerar att när en entreprenör beslutat om att införa en företagsgemensam 

processplattform centraliseras beskrivningen av arbetet som skall utföras. Den 

företagsgemensamma processtandarden (benämns standardiserad arbetsbeskrivning i 

fortsättningen) görs ofta av en centraliserad enhet eller person som arbetar med 

verksamhetsutveckling istället för att detta görs på arbetsplatsen. Tanken är att denna 

centraliserade funktion samlar erfarenheter från olika projekt som sedan sammanställs i en 

uppdaterad arbetsbeskrivning. Sedan används den uppdaterade standardiserade 

arbetsbeskrivningen i kommande projekt. 

Standardiserade arbetsbeskrivningar är ett samlingsbegrepp för instruktioner som innehåller hur 

entreprenören arbetar med en process, exempelvis montering av fönster, men det innehåller också 

hur arbetslaget är organiserat och vilken position respektive aktör har i den processen. Förutom 

beskrivning av arbetsinnehåll i en instruktion och materielbehov bör det finnas också kompletterat 

ett bemanningsbehov, en balansering inom arbetslaget, vilka moment som ska utföras av vem och 

när, samt förväntad tidsåtgång. 

Målet är att det finns en 100 % systemtrohet mot den standardiserade arbetsbeskrivningen. Denna 

systemtrohet kan sedan revideras kontinuerligt genom att observera nyckelpunkter. Om projektet 

inte följer standardiserade arbetsbeskrivningar så bör det finnas goda grunder till detta då den 

gemensamma processplattformen är en strategi sanktionerat av företagsledningen. Genom att 

undersöka avsteg och dess orsaker kan entreprenören möta dessa orsaker, antigen genom en 

justering av beskrivningen, processen eller produkten. 

Syftet med denna vitbok är att beskriva en metod för att kartlägga och systematisera arbetet kring 

uppföljning av standardiserade arbetsbeskrivningar. 

Beskrivning av metod 

Metoden för att kartlägga systemtrohet har utvecklats i projektet Vallacoach (www.vallacoach.se). I 

metoden ingår en förberedelse och en genomförande fas.  

Förberedelser 

I förberedelsen ingår att samla befintlig dokumentation, jämföra dessa för att skapa en förståelse av 

den standardiserade arbetsbeskrivningen, de modifierade projektunika beskrivningarna av arbetets 

utförande samt planering av undersökningen.  

http://www.vallacoach.se/
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1. Besluta om vilken process eller produkt som ska kartläggas. Denna del är viktig för att förstå 

omfattningen på studien, men också säkerställa att det finns en standardiserad 

arbetsbeskrivning. 

2. Studera noggrant den standardiserade arbetsbeskrivningen och bryt ner den i observerbara 

enheter. Ställ kompletterande frågor till den som utfört standard om det finns moment som 

är oklara men ändra inte i beskrivningen. 

3. Kontakta arbetsplatsen och samla in dokumentation kring projektunik arbetsbredning. Den 

kommer att innehålla information om vilka projektundantag som görs. Redan nu visar även 

en preliminär analys om den projektunika arbetsberedningen stämmer överens med den 

standardiserade arbetsbeskrivningen. Notera detta i underlaget (se mall). 

4. Kontakta arbetsplatsen och samla in riskanalyser som är genomförda kopplat till det 

studerade arbetsmomenten. Nu kan en djupare förståelse av momentet samt jämförelse om 

avsteg för från den standardiserade arbetsbeskrivningen görs på grund av projektunika 

förhållanden kopplat till risker. Notera detta i underlaget (se mall). 

5. Bryt ner den standardiserade arbetsbeskrivningen i minsta möjliga observerbara enheter. 

Dessa enheter läggs in i mallen för kartläggning (se mall). 

6. Planera studien, notera också om det behövs extra resurser för att observera parallella 

processer och om det går att observera samtliga arbetsmoment från ett ställe. Nyttja APD-

planen för detta. Ett besök på arbetsplatsen är givetvis att föredra, men denna förberedelse 

kan göras under genomförandet om inte tid medges till ett studiebesök i förväg. 

Genomförande/arbetsgång 

I genomförandet ingår att informera arbetslaget samt hur observationer skall göras och analyseras. 

1. Boka in tid med arbetsplatsen i god tid. Arbetsledningen bör ha informerat om att arbetet 

ska pågå enligt tidigare och klargjort vad som är syftet med studien. Syftet är alltså att hitta 

syndabockar utan fokus bör vara på själva beskrivningen och hur den kan tillämpas. 

2. På arbetsplatsen bör arbetslaget kontaktas och observatören bör presentera syftet med 

arbetet och hur det kommer att göras.  

3. Notera bästa plats för observation så att arbetet inte påverkas av observationer samt så 

många moment som möjligt observeras. Om det sker parallella moment så bör dessa noteras 

och eventuellt tillkalla extra resurs för observationer. 

4. När arbetet i processen påbörjas observera noggrant i schemat (Tabell 1). Notera: 
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a. Ändringar i sekvens 

b. Ändringar i moment, moment som inte görs eller moment som inte finns med på 

schemat (Kolumn G) 

c. Tider, organisation och position (Kolumn J) 

5. Efter arbetsmomentets slut, och så nära som möjligt inpå observation, samlas arbetslaget för 

genomgång av utfallet. Detta för att förstå vad som hänt och få synpunkter från de som 

utför arbetet.  

6. Gå igenom standardiserad arbetsbeskrivning med arbetslaget. Notera förklaringar eller 

frågetecken från arbetslaget i mallen. 

7. Gå igenom utfallet för observationen notera förklaringar och förtydliganden från arbetslaget 

i mallen. Använd orsakskoder (Kolumn H) för avsteg och komplettera med text (Kolumn I) 

för att förklara varför avsteg gjorts i sekvens eller innehåll. 

8. Renskriv anteckningar och mallen. Genomför därefter analys med avseende på systemtrohet 

samt avsteg och orsaken till dessa (se mall). 

9. Återkoppla till plastledning när det gäller arbetsberedning och riskanalys. 

10. Återkoppla till ansvarig person för standardiserad arbetsbredning. 

11. Därefter ska feedback seminarium hållas där det diskuteras; införande av standard, 

uppföljning av standard och kontinuerlig förbättring av standard. 

 

Mall 

Se mall.xls 

Mallens utformning fokuserar på uppföljning av de aktiviteter som är planerade att utföras enligt 

instruktionen. De som utförs och de som går att observera (Figur 2Figur 1) och hur respektive kolumn 

fylls i beskrivs i tabell 1. 

Definitionen på systemtrohet anses vara = 1 - [Antal avvikelser]/[Antal aktiviteter] i procent, vilket 

betyder ett teoretiskt värde eftersom det kommer alltid vara ett antal aktiviteter som inte är 

nödvändiga för detta projekt. Därför införs begreppet faktisk systemtrohet. 
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Figur 2 Mall för uppföljning av aktiviteter. 

Faktisk systemtrohet blir då = 1 – [Antal avvikelser]/[Faktiska aktiviteter], vilket ger ett värde som är 

möjligt i detta specifika projekt. Däremot finns det ett antal aktiviteter som inte kan observeras och 

vi inför begreppet reell systemtrohet. Reell systemtrohet blir då = 1- [antal avvikelser]/[observerat 

antal aktiviteter] vilket ger ett mått på det som vi faktiskt observerat. 

Det innebär att den teoretiska systemtroheten blir svår att uppnå eftersom det kommer att finnas 

utveckling och förändrade förutsättningar vid nya projekt. Därför bör inte alltför mycket fokus läggas 

på teoretisk systemtrohet. Faktisk systemtrohet blir ett bra mått på projektets förmåga att följa 

standardiserade arbetsberedningar och en indikation på vidare analys. Reell systemtrohet ger 

snarare ett värde på hur bra observationen har utförts. 

Tabell 1 Förklaring av värden som ska fyllas vid observationen 

Kolumn A  Vilken Byggnadsdel gäller den standardiserade arbetsberedningen 

Kolumn B  Numrering av arbetsmoment 

Kolumn C Beskrivning av arbetsmoment 

Kolumn D  Referensdokument för den standardiserade arbetsberedningen 

Kolumn E Sidnummer för instruktionen 

Kolumn F Arbetsbeskrivning av arbetsmoment enligt den standardiserade 

arbetsberedningen 

Kolumn G Avvikelse: Nej = Ingen avvikelse (Grön), Ja = Avvikelse från den standardiserade 

arbetsberedningen (Röd), EB = Ej observerat (Gul), N/A = ej tillämbar (Blå) 

Kolumn H Orsakskod 

Kolumn I Beskrivning av avsteg 

Kolumn J Orsak till avsteg 
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Erfarenheter och lärdomar 

Lärdomar från användandet av metoden är att: 

- Standard blir korrekt när det beskriv av den som utför arbetet 

- Samordning av Standardiserad arbetsberedning, projektunik arbetsbredning och riskanalys 

ger en bättre beskrivning av hela processen och kan möjliggöra reduktion av slöseri och 

minska ledtiden för arbetsmomenten 

- Standardiserad arbetsbeskrivning behöver inte betyda centraliserad beskrivning av arbetet  

Vidare har studien visat på att det är viktigt med en strategisk linjering mellan centraliserad och 

standardiserad arbetsbeskrivning samt projekts arbetsberedningar.  

Metoden har också visat att styrkan ligger i att både observera och mäta systemtrohet skapar en 

förståelse för om och hur standardiserade arbetsbeskrivningar används. Om inte standardiserade 

arbetsbeskrivningar används så kanske entreprenörer får en djupare förståelse för varför systemet 

inte används. Är behovet beskrivet? Är beskrivningen ändamålsenligt? Finns det andra saker som 

premieras förutom lojalitet och efterlevnad? 

Finansiering 

Forskningen är delfinansierad av SBUF inom ramen för Vallacoach. Ett Smart Built Environment 

testbäddsprojekt i samverkan mellan Bo Klok, Ikano Bostad, NCC, Veidekke, Luleå tekniska 

universitet, Linköpings universitet och Chalmers tekniska högskola. 


