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Sammanfattning 

 

Vi har upprättat ett sammarbete med Skanska Sverige AB, arbetet går ut på att bidra med en ökad 
förståelse för hur kostnaderna kan minimeras i byggproduktionen. 

 Det här området arbetar Skanska ständigt med för att lösa frågan. De vill att vi studenter ska med 
nya ögon sätta oss in i problemet och studera området genom nya perspektiv.  

Byggproduktionen har en mängd poster man kan ta hänsyn till och arbeta med för att hitta 
möjligheter till att sänka totalkostnaden. Vilka är dessa poster och vilka besparingar kan man finna?  

Syftet är att hitta de poster som leder till höga produktionskostnader. Arbetet tar fram 
rekommendationer och förslag till minimering av arbetsplatsomkostnaderna. 

De metoder vi använder för att hitta de poster utgår från intervjuer, observationer och analys av 
produktionskalkyler. Större delen av arbetet baseras på sammanställningar, intervjuer av 
produktionschefer och analys av deras produktionskalkyler. Det görs jämförelser mellan de olika 
entreprenaderna för att se hur de kostnadsmässigt förhåller sig till varandra.  

När vi gjorde en sammanställning av det här ämnet visade det klart och tydligt att alla 
produktionschefer arbetar under samma koncept fast på olika sätt. Ett av de områden som kan 
förbättras är redovisningen av produktionskalkylen. Produktionschefernas produktionskalkyler skiljer 
sig från varandra fast att man arbetar under samma redovisningsmall. Sammanställningen av 
intervjuerna visar vad de prioriterar i sina arbeten och hur deras erfarenhet och färdiga ledarskap 
används i praktiken. 
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Abstract 

We have established collaboration with Skanska Sweden AB; the work is to contribute to a better 
understanding of how costs can be minimized in construction output. 

They want us as students with different perspectives to take on the problem and study the subject in 
different ways. 

 
Construction output has a variety of items you can take into account and work to find opportunities 
to reduce total costs. What are these items and how can the savings be found? 

 
The aim is to find those items that lead to high production costs. The work develops 
recommendations and suggestions for minimizing production costs. 

 
The methods we use to find the records are based on interviews, observations and analysis of the 
production costing. Most of the work is based on the compilation of interviews with production 
managers and analysis of their production costing. The comparisons are made between the different 
contracts to see how they relate to each other in terms of cost. 

 
When we made a compilation of this particular subject it showed clearly that all production 
managers work under the same concept but in different ways. One of the areas that could be 
improved is the reporting of production calculations. Production Managers' production calculations 
differ from each firm operating under the same accounting template. The compilation of the 
interviews shows what production managers prioritize in their jobs and how their experience and 
finished leadership works in practice. 
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Förord 

Examensarbete om 15 Högskolepoäng, Högskoleingenjör Byggteknik och Design på Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH Haninge) 

Vi vill tacka alla personer som har hjälpt oss i vår strävan att möjliggöra examensarbetet. Ett stort 
tack till vår handledare Åke Tell konsult KTH för vägledning och support. Vi vill ge ett stort tack till 
Alexandra Lauren, distriktschef Skanska Sverige AB för hennes stöd och inspiration. 

Ett stort tack till alla personer som har ställt upp med intervjuer och delat med sig av den kunskap 
som har möjliggjort examensarbetet. 

Arbetet genomfördes under perioden 18 mars till och med den 3 juni. 

Stockholm, Maj 2013. 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 
 

Vi befinner oss i en tid där konkurrensen i byggbranschen är hård. Den hårda konkurrensen ligger 
inte bara mellan svenska företag, utnyttjandet av utländska tjänster är idag allt vanligare. 
Konkurrensen från utlandet erbjuder lägre löner och billigare råvaror.  Därför är det är en stor 
utmaning inför framtiden att tänka grönare, effektivisera och hitta optimala lösningar för att kunna 
producera mer för mindre kostnader. Vi har fått i uppdrag av Skanska att göra en noggrann analys för 
hur kostnaderna kan minimeras i byggproduktionen utan att andra områden påverkas negativt. 
Byggskedet är det skede kostnaden kan höjas och sänkas beroende på en mängd olika faktorer. 
Byggstyrning, planering, kontroller och uppföljning inom byggproduktionen är några av de faktorer vi 
ska titta närmare på och noggrant undersöka för att finna lönsammare åtgärder. 

1.2  Frågeställning 
I det här arbetet vill vi bidra med en ökad förståelse för hur kostnaderna kan sänkas i 
byggproduktionen och samtidigt komma fram med långsiktliga och effektiva lösningar. Att hitta de 
faktorer som är balansgången mellan höga och låga produktionskostnader. Arbetet ska fungera som 
ett underlag för framtida frågeställningar.   

• Hur kan byggproduktionen effektiviseras? 
• Vad leder hög arbetsplatskostnad till? 
• Hur ser produktionschefens arbetsmetod ut? 
• Hur redovisas produktionskalkylen? 

1.3 Mål 
Målet är att med hjälp av intervjuer, observationer och kartläggningar hitta de faktorer som leder till 
höga produktionskostnader. Vårt arbete kommer att ta fram beskrivningar och förslag till minimering 
av arbetsplatskostnader. 

1.4 Avgränsningar 
Kostnadssänkning i byggbranschen innefattar många områden och därför gjordes det en avgränsning 
för att det fokuserade ändamålet vi valde att studera skulle kunna uppnås. Skanska valde att enbart 
ge oss totalentreprenader inom husbyggnation för att vi skulle hitta de möjligheter som finns för att 
sänka den totala kostnaden. De tyckte att det skulle bli lättare för oss att se förhållanden utifrån 
samma entreprenadformer vilket vi höll med om. Undersökningen gjordes gällande 
produktionschefens arbetssätt, principer och resultat. Andra områden i produktionen har inte 
undersökts detaljmässigt, vi la istället fokus på det vi noterade under intervjuerna, observationerna 
och datainsamlingarna etc. Vi har valde att utesluta inköp, kalkyl och annat vi ansåg befinna sig 
utanför produktionen. 

Till en början utgick arbetet på att få in 9 AK-kalkyler från produktionscheferna och sedan utföra 
sammanställningar av dem. Vi fick enbart tillhanda 5 av dem, detta pga. de fyra resterande 
entreprenaderna inte har haft möjlighet att ge ut dem och det har begränsat vår fördjupning inom 
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ämnet. Det blev svårare att få ett bredare perspektiv på vilka de stora posterna är med enbart 
antalet vi fick därför valde vi istället att studera djupare inom varje AK-del. 

1.5 Metod 
 

Vårt arbetssätt har utgå från följande arbetsmetod; 

1. Vilka problem vi står inför och frågeställning 
2. Relevanta litteraturer inom produktionsområdet 
3. Val av metoder som ska leda till bästa möjliga resultat 
4. Intervjuer  
5. Sammanställning av intervjuerna 
6. Teoretiska ramar 
7. Analysera och diskutera 
8. Förbättringsåtgärder 
9. Rapportskrivning 

 

Det var viktigt att förstå vilka problem vi stod inför och vilka frågeställningar som måste tacklas innan 
vår färd mot problemlösningen. Byggproduktionen innefattar många områden med möjlighet till 
kostnadssänkning. Med hjälp av relevanta litteraturer inom produktionsområdet har det hjälpt oss 
att få en översiktlig kunskap om vilka faktorer det är och utifrån det gå djupare inom området. Val av 
metoder anpassades efter de problem och frågeställningar vi hade för att de på bästa möjliga sätt 
skulle kunna besvaras. Med hjälp av information från relevanta litteraturer har metoden också 
anpassats efter det.   

Intervjuerna användes för att besvara de frågor vi var intresserade av.  De personer som intervjuades 
är produktionschefer inom husbyggnation. Vi valde att intervjua de flesta i samma befattning för att 
få tydliga resultat på deras likheter och framför allt skillnader utifrån hur de förhåller sig till 
organiserandet. Det generella som skiljer sig mellan produktionscheferna är deras bakgrund, 
arbetsmetoder och resultat. En distriktschef och en projektingenjör intervjuades också, detta gjordes 
för att få en så stor bredd som möjligt och samtidigt se skillnader utifrån deras yrken och hur 
samarbetet med produktionschefernas ligger till. 

De produktionschefer som var med i intervjuerna och därmed bidragit till bättre förståelse för 
byggverksamheten är: 

• Johan Nordin 
• Stefan H Krumlinde 
• Mats Nilsson 
• Per Å Jakobsson 
• Leif Olofsson 
• Sten-Olov S Andersson 
• Andreas Gustafsson 
• Björn Eklof 
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• Magnus Lindblom 

 

 

En sammanställning av intervjuerna är viktigt för att ha en ordentlig reda på de personer som blir 
intervjuade. Sammanställningen gjordes efter varje avslutad intervju. Med hjälp av teoretiska ramar 
har vi kunnat använda det som ett stöd för förståelse och inspiration av det information vi tagit 
tillhanda från intervjuerna.  

All material och information vi fick tillhanda gick igenom en ordentlig analys. Utifrån analysen 
diskuterade vi kring det vilket och slutligen ledde till förbättringsåtgärder. 

 

1.5.1 Intervjuer 
Produktionscheferna ringdes upp och en tid bokades som passade oss båda väl. Intervjuerna bokades 
upp med en dags intervall för att vi skulle hinna titta igenom svaren och eventuellt kunna ändra 
frågor vid behöv. Intervjuerna utfördes på byggarbetsplatserna av den anledningen att kunna 
effektivisera produktionschefernas tid.  

För oss var det viktigt att få en personlig kontakt med personen och samtidig få en bild av denna 
innan frågorna skulle besvaras. Därför öppnade vi samtalen med att enkel prata om vad vårt arbete 
gick ut på och frågorna riktades lätt om dennas arbete och bakgrund. Anledningen till det är att vissa 
av de frågor vi hade längre ner i protokollet krävde personliga svar och de skulle bäst besvaras med 
en öppen dialog som vi strävade efter. Frågorna till produktionscheferna skickades några dagar i 
förväg, anledningen till det är att personen ska kunna förbereda sig och därmed kunna bidra med 
bättre och mer genomtänkta svar.  Se bilaga längst ner i rapporten för intervjufrågorna. 

Efter några intervjuer ändrade vi på våra frågor, anledningen till det är att vi med hjälp av de tidigare 
svaren kunde konstatera att de inte var relevanta för vårt arbete. Vår metod blev att vi istället gick in 
med raka frågor som krävde raka svar, det behövde vi för att lyckas att få resultat. 

Under intervjun använde vi oss av bandspelare för att försäkra oss att inte missa något viktigt 
information. Men även användning av papper och penna för att få informationen dokumenterad. 

 

1.5.2 Förväntade resultat 
 

Skanskas övergripande mål; 

”Skanskas övergripande mål är att skapa värde för kunder och aktieägare. Projekten är kärnan i 
koncernens verksamhet och värdet skapas i väl genomförda och lönsamma projekt”.1 

                                                           
1 Skanska Sverige AB läst 2013-14-17 http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Vara-mal-/ 
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Vi hoppas att med hjälp av denna rapport och det resultat vi får fram kunna underlätta samt 
minimera produktionskostnaderna på framtida byggarbetsplatser. Förväntningarna är inte att bara 
hitta ett de faktorer som leder till höga produktionskostnader utan även hur det kan minimeras och 
därmed hjälpa Skanska att bidra med väl genomförda och lönsammare framtida projekt. 

2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Allmänt 
År 1887 var startskottet på vad som idag kom att kallas Skanska. Aktiebolaget Skånska 
Cementgjuteriet bildades och det man i början tillverkade var betongprodukter. Skånska 
cementgjuteriet började expanderas snabbt och deras första internationella verksamhet kom redan 
1897. Det var inte bara bostäder som Skanska byggde utan kontor, kraftanläggningar samt vägar 
byggdes också. Med åren började Skanska även att växa i olika kontinenter, bl.a. Asien, Afrika samt 
USA som idag är den största marknaden. År 1984 bytte företaget namn från Skånska cementgjuteriet 
till Skanska2.  

Skanska har idag ca 11 000 medarbetare och år 2012 gjordes det en mättning att intäkterna för 
byggverksamhetet låg på 28 miljarder kronor. Rent generellt så har Skanska ca 56 600 medarbetare 
ute i Europa, Latinamerika och USA3. 

Skanskas verksamhet i Sverige är uppdelad i 4 olika typer, bygg- och anläggningsverksamhet, 
bostadsutveckling, kommersiell utveckling samt infrastrukturutveckling. Den största samt även den 
äldsta verksamheten är bygg- och anläggningsverksamheten och det är ifrån den som dem övriga 
delarna har växt fram och utvecklats.  

Under bostadsutveckling jobbar Skanska ständigt med att utveckla samt att anpassa bostäderna där 
dem byggs, t.ex. redan innan köp utav befintlig mark så funderar Skanska på till vem vill vi bygga, vad 
för typ av område ska det vara?4 

Även kommersiell verksamhet är en viktig del av Skanska. Företaget är både med och utvecklar samt 
investerar i kommersiell verksamhet och där dem 3 viktigaste punkterna är: Kontor, logistik samt 
volymhandel5. 

Skanska har gått in med att både utveckla samt att investera i infrastrukturprojekt. Det är stora 
projekt det rör sig om, bl.a. det nya Karolinska sjukhuset men Skanska är med och utvecklar i vägar, 
skolor samt vindkraftverk men även i andra infrastrukturer6. 

                                                           
2 Skanska AB, Historia, http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Historia/ 
Information senaste uppdaterat: 2012-01-25, information läst: 2013-04-16 
3 Skanska AB, kort om Skanska, http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Kort-om-Skanska/ 
Information senast uppdaterat: 2012-01-25, information läst: 2013-04-16 
4 Skanska AB, Bostadsutveckling, http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Verksamheten-i-
Sverige/Bostadsutveckling/ 
Information senast uppdaterat: 2012-01-25, information läst: 2013-04-16 
5 Skanska AB, Kommersiell verksamhet, http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Verksamheten-i-
Sverige/Kommersiell-utveckling/ 
 Information senast uppdaterat: 2012-01-25, information läst: 2013-04-16 

http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Historia/
http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Kort-om-Skanska/
http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Verksamheten-i-Sverige/Bostadsutveckling/
http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Verksamheten-i-Sverige/Bostadsutveckling/
http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Verksamheten-i-Sverige/Kommersiell-utveckling/
http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Verksamheten-i-Sverige/Kommersiell-utveckling/
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2.2 Vårt sätt att vara 
Skanska värderingar fungerar genom att följa det som finns i Skanskas Code of Conduct. Det ger en 
bild över hur företaget ska tolkas, hur Skanska fungerar som ett företag. Den bild Skanska vill ge är 
att företaget är kompetent, engagerad men också pålitlig: 

1. ”Vi är öppna, ärliga och lyhörda”. Det Skanska strävar efter är att vara ett företag som kan 
lyssna på kundens behov. Skanska vill kunna vara ett företag som är enkelt att ta kontakt 
med, för att lyssna på kundens behov och därifrån ta ett beslut.   

2. ”Vi hjälper varandra”. Skanska jobbar mycket med att få deras anställda engagerade och 
samarbeta med varandra. På så sätt får man företaget att växa och expandera.  

3. ”Vi tar ansvar”. Alla inom företaget tar ansvar för det de gör. 
4. ”Vi utvecklas ständigt”. Skanska vill ständigt utvecklas, därför anser Skanska att ledarskap är 

en viktig nyckel för utveckling. 
5. ”Vi är lönsamma.” Lönsamheten ska vara en viktig faktor för utvecklingen. 
6. ”Vi är engagerade”.  Det ”bästa” som Skanska vill erbjuda, är deras personliga engagemang.7 

2.3 Skanska Hus Region 
Eftersom att Skanska genom åren har etablerat sig till att vara en av dem största byggföretagen i 
Sverige, har det blivit en uppdelning inom regionerna. Nu har man både Stockholm syd, Stockholm 
norr, men även Stockholm bostäder. I toppen av figurens hierarki befinner sig regionchefen, därefter 
kommer det administrativa. Till det administrativa ingår bland annat: affärsutvecklare, IT, 
miljöansvarig, projektutvecklare m.m. Därefter kommer distriktscheferna och för dem jobbar 
projektcheferna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1 visar hur region Stockholm bostäder fungerar hos Skanska.8  
                                                                                                                                                                                     
6 Skanska AB, infrastrukturutveckling, http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Verksamheten-i-
Sverige/Infrastrukturutveckling/ 
Information senast uppdaterat: 2012-01-25, Information läst: 2013-04-16 
7 Oneskanska, Vårt sätt att vara, http://one.skanska/sv-se/Strategi-policies--varderingar/Organizational-
units/Skanska-Sweden/Vart-satt-att-vara/ 
Information läst: 2013-05-16 

RC 

 

ADM  

 

ADM  

 

ADM  

 

ADM  

 DC  

 

DC  

 

DC  

 

DC  

 

DC  

 Pr.C 

 

Pr.C  

 

Pr.C 

 

Pr.C  

 

Pr.C  

 

http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Verksamheten-i-Sverige/Infrastrukturutveckling/
http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Verksamheten-i-Sverige/Infrastrukturutveckling/
http://one.skanska/sv-se/Strategi-policies--varderingar/Organizational-units/Skanska-Sweden/Vart-satt-att-vara/
http://one.skanska/sv-se/Strategi-policies--varderingar/Organizational-units/Skanska-Sweden/Vart-satt-att-vara/
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2.4 Skanska Hus Distrikt 
Nedan följer en bild över hur Skanska distrikt fungerar. Under distriktschefen har man en 
distriktekonom. Och under distriktschefen jobbar projektcheferna.  Därefter i organisationsschemat 
har man produktionscheferna, projektingenjörerna, produktionsledarna samt distriktinköpsledaren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2 visar hur en utav distrikten fungerar hos Skanska bostäder.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
8 Oneskanska, Hus Stockholm bostäder, http://one.skanska/sv-se/Organisation/Organizational-units/Skanska-
Sweden/Regioner/Hus/Hus-Stockholm-Syd/ 
Information senast uppdaterat: 2013-05-21, Information läst:2013-05-22 
9 OneSkanska, Hus Stockholm bostäder, http://one.skanska/sv-se/Organisation/Organizational-units/Skanska-
Sweden/Regioner/Hus/Hus-Stockholm-Syd/ 
Information senast uppdaterat: 2013-04-17, Information läst: 2013-05-22 
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DIL 

 

http://one.skanska/sv-se/Organisation/Organizational-units/Skanska-Sweden/Regioner/Hus/Hus-Stockholm-Syd/
http://one.skanska/sv-se/Organisation/Organizational-units/Skanska-Sweden/Regioner/Hus/Hus-Stockholm-Syd/
http://one.skanska/sv-se/Organisation/Organizational-units/Skanska-Sweden/Regioner/Hus/Hus-Stockholm-Syd/
http://one.skanska/sv-se/Organisation/Organizational-units/Skanska-Sweden/Regioner/Hus/Hus-Stockholm-Syd/


7 
 

3. Teoretisk Referensram 
I det här avsnittet kommer det att inledas med att förklara byggprocessens fyra olika skeden, aktörer 
som är inblandade, de olika entreprenadformerna och det entreprenadformen vi utgår ifrån i vårt 
arbete. Informationen är från boken byggprocessen, författare Uno Nordstrand. 

3.1 Teoretisk Referensram 
 I byggprocessen är många parter med och de parterna är; 

• Byggherre 
• Beställare 
• Projektledare 
• Entreprenör 
• Konsult 
• underentreprenör 

Byggherre  

Byggherrar är en person, organisation, företag eller en myndighet som är i behov av att utföra ett 
byggnadsprojekt. Byggherren är den som inledningsvis sätter igång och organiserar ett byggprojekt 
och byggherren kommer att i regel äga den färdiga byggnaden. 

Beställare  

Ifall byggherren själv inte bygger kan denna inrätta ett entreprenadavtal som gäller utförandet av 
projektet. Efter att byggherren inrättat ett avtal med entreprenör förblir det två parter, beställare 
och entreprenör. 

Projektledare 

Vanligtvis använder byggherren sig av projektledare som leder, samordnar och planerar 
genomförandet av projektet tillsammans med byggherren. Projektledaren har goda kunskaper i både 
administration och byggteknik. Projektledarna arbetar med frågor som gällande:  

o Utredning 
o Gestaltning 
o Systemutformning 
o Detaljutformning 
o Entreprenör10 

 

 

 

Entreprenör 

                                                           
10 Byggprocessen, Uno Nordstrand, senast uppdaterad 2008, läst 2013-04 16 
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Entreprenören är det företag/ person som skapar det som kunden är i behov av.  Entreprenören står 
vanligtvis för utförandet av entreprenaden i överenskommelse med beställare.11 

 

Konsult 

Konsulter är experter inom specifika områden som utför olika typer uppdrag. Det brukar vanligen 
gälla inom program projektering och utredning. Konsulter inom byggnation kan även inrikta sig mot 
förvaltning, besiktning, projektledning och med flera områden med kompetens i. 

 

Underentreprenör 

Underentreprenören arbetar vanligtvis för huvudentreprenören och utför arbeten. 

 

3.2 Byggprocessens fyra olika skeden 

3.2.1 Förstudie 
I förstudien tar man fram och analyserar olika alternativ till den framtida verksamheten. Det utförs 
en djupgående analys och utredning innan företaget bestämmer sig för att gå vidare med förslaget. I 
förstudien tar företaget även fram utgångspunkterna för det tänkbara byggprojektet. Det tas även 
upp behovet av lokaler och utför en bedömning för hur den ekonomiska konsekvensen. Målet med 
förstudien är att i slutändan ta fram ett beslut om det är aktningsvärt att gå vidare med ett 
byggprojekt eller inte.  

3.3 Projektering (Produktbestämning) 
Produktbestämning är en benämning som innefattar allt utförande arbete som leder till den blivande 
byggnaden, det redovisas i detalj på beskrivningar och ritningar. Byggnaden uppförs med hjälp av 
detaljhandlingarna.   

3.3.1 Programskedet 
I programskedet tar byggherren upp alla krav och önskemål rörande den tillkommande byggnaden. I 
det här skedet utreds alla förutsättningar som kan komma att påverka byggnationen.  Det görs en 
sammanställning av alla utredningar och analyser i detta skede kallad byggnadsprogram.  

 

 

3.3.2 Projekteringsskedet 
I projekteringsskedet arbetar produktionsledningen med gestaltningen. Syftet i gestaltningen är att 
kunna komma fram ett huvudalternativ som produktionsledningen arbetar med mer och utvecklar 
                                                           
11 Esbri, läst 2013-04-19 http://www.esbri.se/kunskapsbank.asp?link=entreprenorskap  

 

http://www.esbri.se/kunskapsbank.asp?link=entreprenorskap
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det detaljmässigt. Många frågor gäller att besvaras angående utformning och placering av byggnaden 
i tomten. Gestaltningen betyder att produktionsledningen preciserar olika alternativa utformningar, 
dessa sammanställs och presenteras för byggherren. När det är gjort kan produktionsledningen 
arbeta mer med detaljerade ritningar och beskrivningar som kallas för förslagsritningar och de ligger 
till grund för den fortsatta projekteringen. Efter det kan produktionsledningen påbörja 
systemutformningen vilket innebär att de fastställer byggnadens konstruktionssystem. Efter att 
systemhandlingarna är gjorda sätter de igång med detaljutformningen av bygghandlingarna som 
entreprenören sen kommer att använda sig av. Dessa redovisas i bygghandlingar i form av olika 
ritningar, förteckningar och beskrivningar. 

3.3.3 Upphandlingsskedet 
Upphandlingen utgörs genom ett avtal mellan två parter. Beställaren tar fram ett 
förfrågningsunderlag (FU) utifrån bygghandlingar. Förfrågningsunderlaget innehåller två delar, en 
teknisk del och en administrativ del. Den tekniska delen innefattar ritningar och beskrivningar av 
byggnadsutformning. Den administrativa delen (AF- administrativa förskrifter) beskrivs det regler, 
upphandling parter emellan och hur entreprenaden ska utföras.  

Entreprenören upprättar sedan en anbudskalkyl och överlämnar det till beställaren, det redovisas en 
tydlig översiktlig tidsplan, arbetsmiljöplan och en betalningsplan. Beställaren öppnar anbudet, 
granskar det, kompletterar det, nollställer, förhandlar och värderar sedan görs det val av 
entreprenör. 

3.3.4 Kontraktsskrivning  
Därefter sker det avtalsvillkor som sammanfattas i ett kontrakt parterna emellan. 

 

3.4 Produktion (produktframställning) 

3.4.1 Byggstart  
I samband med byggstart upprättar entreprenören en produktionskalkyl, kvalitetsplaner, 
personalplaner, inköpsplaner, maskinplan och produktionstidsplan. 

3.4.2 Byggskedet 
I det här skedet arbetar de med kontroll, styrning och uppföljning av byggprojektet. Under 
byggskedet görs avstämningar i form av tidsavstämningar, produktionstidsplan, kvalitetsplaner, 
planeringsmöten, UE-möten, leverantörsmöten och kostnadsavstämningar. I slutskedet utförs en 
slutbesiktning av projektet. 

3.5 Förvaltning (produktanvändning) 
Teknisk förvaltning (drift, underhållning) 

Administrativ förvaltning (framtida underhållsplan) 

Ekonomisk förvaltning (löner, upphandling, avtal m.m.) 
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3.6 Totalentreprenad 
De entreprenadformer vi arbetar med är endast totalentreprenader. Vid totalentreprenad har 
totalentreprenören det totala ansvaret för projektets funktion.  Det innebär att Totalentreprenören 
har det totala ansvaret för både projekteringen och utförandet. Beställaren lämnar ifrån sig all 
handling till totalentreprenören med det tilltänkta funktionskrav som tydligt framgår.  Enligt 
allmänna bestämmelser för Totalentreprenader 06 (ABT 06) står funktion för användbarhet som 
konstateras genom nyttjande, provning och mätning. Med funktion innebär det krav på prestanda 
som måste fullgöras med avseende på användbarheten. 12 Den vanligaste entreprenadformen 
Skanska arbetar med är totalentreprenader. De vill gärna ha det totala ansvaret eftersom att man har 
resurser tillgängliga och att det är ett bättre sätt att arbeta på. 

Vid totalentreprenadsform är det vanligt att byggherren först anställer konsulter för en förstudie 
innan man gör ett beslut att gå vidare med projektet. Konsulterna utför utredningar som behövs för 
att fastlägga de krav som ska ställas på den färdiga byggnaden. De kraven som ställs handlar om hur 
den färdigställda byggnaden ska fungera när den används t.ex.13 

 
• Belysningsstyrka 
• Luftflöde 
• Temperatur 
• Ljud 
• Värmeisolering 

 

Det görs en sammanställning av all krav som förs fram i ett så kallad ramprogram. Efter utredning av 
förstudien tar konsulterna fram ett förfrågningsunderlag angående upphandling av 
totalentreprenörer.  

 

 

                                                           
12 Beskrivning av totalentreprenad AMA- för bättre byggande 
http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx?articleId=97&Typ=AmaNytt, information uppdaterad (…), läst 
2012-04-16 

13 Wikipedia, totalentreprenad, http://sv.wikipedia.org/wiki/Entreprenad, Information uppdaterad 
(….), läst 2012-04-16 

http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx?articleId=97&Typ=AmaNytt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Entreprenad
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4. Faktainsamling och genomförande 

4.1 Resultat av intervjuerna 
 

I det här skedet har vi gjort en sammanställning av de intervjuer vi haft med produktionscheferna. 
Frågorna är uppdelade under olika kategorier för att hela området vi är intresserade av ska kunna 
besvaras. Det som anses vara väsentligt för arbetet har valts ut med hjälp av kunskaper vi erhållit ur 
produktionsinriktningen i vår utbildning. Tillgång till alla frågor finner ni under bilagor.  

De kategorier vi valt att intervjua inom är: 

• Bakgrund 
• Arbete 
• Ansvar 
• Kunskap 
• Hantering 
• Övrigt 

Bakgrund 

Den här kategorin tog vi med för att få en bild av vem personen är och dess tidigare erfarenheter 
inom byggnation. Under den här kategorin anser vi att en bra och lättsam dialog leder till en bättre 
start av intervjun. 

Arbete 

Under kategori Arbete går vi in på entreprenadformen och dess betydelse för produktionschefen, 
vårt mål med den här kategorin är att förstå hur produktionschefen förhåller sig till sitt arbete.  

Ansvar 

Under ansvar vill vi förstå produktionschefens agerande till problem och hur denna sköter 
planeringen. Vi vill även se hur produktionschefen ser på vikten av arbetsberedning. 

Kunskap 

I den här kategorin är syftet att den inlärda teoretiska förmågan som produktionscheferna besitter 
sig med. Målet är att lyfta fram deras praktiska färdigheter och förståelse för byggindustrin. Vi anser 
att förståelse för det specifika ämnet är viktig för att det fortsatta arbetet. Vi vill se 
produktionschefernas erfarenhet och kunskap inom IT, Ledarskap och teknik. Syftet är att se hur 
erfarenheten ska leda till bättre framtida arbete, här vill vi också se ifall de får den stöd de behöver 
av företaget vid bristande kunskap.  
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Hantering  

Målet med den här kategorin är att se hur produktionscheferna fattar beslut och hur de löser 
problem i olika situationer. Problemlösning är en del av en produktionschefs vardag och ju bättre 
problemlösare man är desto mer kan man bespara kostnader. Målet är även att förstå hur mycket de 
får påverka inom sitt område och hur dialogen ser ut med medarbetarna. 

Övrigt 

Övriga frågor är avsatt för att produktionscheferna ska tycka till och tala om för oss vad de önskar sig 
av företaget för att deras arbete ska kunna effektiviseras. Här går vi in på deras arbetsmiljö och 
trivsel med kolleger och arbete. 

4.2 Intervjufrågor och svar av Produktionscheferna 
 

1 Bakgrund  
1.1 Antal år som produktionschef? 

 
Det var en stor variation på produktionschefernas erfarenhet i branschen. Från den person som 
befunnit sig lägst till den som befunnit sig längst i branschen skiljde det sig från 2  till 30 år.  
 

1.2 Tidigare erfarenhet? (Projekt) 
 
Erfarenheten i branschen speglar produktionschefernas projekts storlek. De personerna med större 
erfarenhet blir även tilldelade större projekt och har därmed större kompetens inom Branschen. 
Produktionschefernas dagliga arbeten och lösningar bygger till stor del av den beprövade erfarenhet 
inom branschen. Erfarenheten stimulerar den förmågan att utveckla och komma med bättre och 
lönsammare åtgärder än tidigare och därmed kunna utföra ett bättre arbete. 
 

1.3 Utbildning? 
De flesta, 6 av 9 av produktionschefer har haft en teknisk gymnasieutbildning och de resterande 3 
har haft en högskoleutbildning. Det visare tydligt att de med längst erfarenhet i branschen har utgått 
med den tekniska gymnasieutbildningen och de med minst år i branschen utgått med 
högskoleutbildning. 
 

2 Arbete 
 

2.1 Entreprenadformens betydelse för ditt arbete? 
 
 
De flesta produktionschefer var enade om att de får en större frihet med sitt arbete i en 
totalentreprenad (se kapitel 3.6) och att det är vad de helst föredrar att arbeta med. De anser att 
man är mer delaktig och uppfyller rambeskrivningar av slutproduktionen kunden ska ha genom egna 
metodval. ”friheten” leder till gemensamma beslut och samverkan. De metodval man själv styr över 
leder till att man lättare kan arbeta utifrån det och därmed bidra med ett lönsammare projekt. 
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2.2 Vilka är de stora posterna i AK? 
 
De flesta produktionscheferna var överens om vilka poster de anser är störst. 
 

 Tjänstemän 
 Etablering 
 Maskiner 
 Yrkesarbetare 
 Elförbrukning 
 Underentreprenörer 

 
2.3 Var tror ni att de mest potentiella besparingarna går att finna? 

 
Produktionscheferna var även överens om att de mesta potentiella besparingarna går att finna hos 
de 5 stora ovan nämnda poster. I de posterna gäller det att ha rätt metodval och använda sig av rätta 
lösningar. 
 

2.4 Vad krävs det för förändring för att få till ett så pass lågt AK som möjligt? 
 
Produktionscheferna tyckte att det redan är i projekteringen det kan ske förändringar för att lyckas 
med lägre Arbetsplatskostnad (AK). Att få vara med som produktionschef tidigt i projekteringen leder 
till att de kan vara med och påverka planeringen och strukturen för arbetet och därmed bidra till 
lönsammare åtgärder. Vid egna initiativ i produktionen är det viktigt att ta hänsyn till hur mycket 
arbetare man ska ta in, att använda sig av flera arbetare behöver inte betyda att arbetet går 
snabbare. 
  

2.5 Hur mycket har vädret påverkat ditt arbete? Hur har du löst problemet? 
 
Vädret har en väldigt stor påverkan av arbetet, olika beslut leder till olika konsekvenser och vid 
sämre beslut kan det leda till miljonbelopp i förluster. Väder är ett ständigt problem som 
återkommer varje år och då gäller det att vara bäst förbered. Innan vintern gäller det att få till det 
arbete som är känsligast för kylan avklarad så att det inte leder till stillastående efterarbeten. Det 
gäller att anpassa arbetet efter väderförhållanden i tidiga skeden. 
 

2.6 Hur ser du på din AK i förhållandet till den totala entreprenadkostnaden? 
 
För att få till ett bra AK ska man ligga mellan 10-15% av den totala entreprenadkostnaden. De AK vi 
har tittat på nu ligger mellan 10-15% men med tanke på att de flesta entreprenader inte är färdiga är 
det svårt att ta fram den verkliga totala AK kostnaden i förhållande till entreprenaden.  
 

 

3 Ansvar 
3.1 Är ni i fas med tidsplanen, i sådana fall varför inte? 

 
I helhet ligger alla produktionschefer är i fas med sina tidsplaner. De få produktionscheferna som inte 
låg helt rätt till hade varit med om fel i leveranser eller leveransförseningar som i sin tur lett till 
försening av bygge. Det är väldigt vanligt med förseningar under produktionstiden och orsakerna till 
det är väldigt många. Det man vill undvika som produktionschef är kedjeförseningar, det innebär att 
ett försenat område in sin tur leder till att det efterföljande området är i behov av det avklarade 
arbetet innan de kan sätta igång med sitt. Att ligga efter i tidsmässigt kan leda till att man lägger 



14 
 

fokus på att ta igen det och samtidigt tappa fokus på helheten. Ligger man i fas med tidsplaneringen 
kan man då blicka framåt och fokusera på helheten av produktionen, det skapar mindre stress som i 
sin tur leder till att man då kan utföra ett lönsammare arbete. 
 
 

3.2 Vilka mönster i ditt arbete ser du som framgångsrikt och varför?  
 
Det visade sig vara stora likheter i produktionscheferna arbetsmönster som leder till framgångsrika 
arbeten. De flesta ansåg att de är väldigt bra på att få personalen att vara delaktiga vid 
problemlösning. Det gäller då att få in allas engagemang, samarbete och att tillsammans komma 
överens om specifika lösningar för hur ett visst problem ska lösas.  En del ansåg att de är väldigt bra 
med vara i fas med tidsplanen, att det är en bra egenskap som gynnar deras sätt att arbeta och att 
det ger de möjligheten till att alltid kunna blicka framåt i processen. Väldigt få personer ansåg att de 
hade de ekonomiska egenskaperna som leder till framgångsrika arbeten. Att ekonomistyrningen är 
en del av deras sätt att följa upp arbeten, att ständigt följa upp det och utföra kontroller och 
samtidigt inte vara ”dum snål” med vad man ska bör investeras på. 
 
 
 

4 Kunskap 
 
 

4.1 Vilka kostnadsposter kan du identifierat som har ökat under senare åren? 
 
Alla kostnader har ökat mer eller mindre eftersom att man följer konjunkturen och att behovet av 
bra produkter idag är allt större. Konsultarbete är en post de flesta produktionschefer var eniga om 
att det ökat drastiskt. Generellt är behovet konsultarbete idag allt större. EL, värme och ställningar är 
poster som har ökat men att det finns möjlighet till besparingar i detta område.  
 
 

4.2 Hur kan man effektivisera sitt dagliga arbete?  
 
Att kunna hålla fokus och blicken framåt i planeringen är en viktig grund för ett lyckat arbete. De 
flesta produktionschefer nämnde att det är viktigt att kunna dela med sig av sitt arbete” för att inte 
ha mycket på sig. Man ska vara strukturerad och ha tydliga rutiner man följer upp. ”Det är viktigt att 
tänka på att det som finns överst på listan inte kanske är det viktigaste att göra för dagen”. Tillsätta 
en ansvarig resurs på AK-delen så att det dagligen kan följas upp. 
 
 

5 Hantering 
 
 

5.1 Vad är eventuella orsaker till överkapacitet av yrkesarbetare? Stillastående yrkesarbetare? 
 
De vanligaste förekommande orsaker till stillastående yrkesarbetare (YA) är vid brist på material 
eller information, missberäkning i kalkylen eller i tidsplanen, leveransförseningar eller väntan på 
att en försenad underentreprenör (UE) ska göra klart sitt arbete. Överkapacitet är vanligt vid 
tidsbrist eller att man vill ta in på sin planering. Lösningen bli att man använder sig av flera YA för 
att arbetet ska gå snabbare, sen blir det svårt att särskilja när man behöver flera YA eller inte. De 
flesta produktionschefer nämnde att den översiktliga orsaken till överkapacitet av YA är dålig 
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planering. En del produktionschefer ansåg att det inte ställs tillräckliga krav på YA, det måste 
finnas en konsekvens ifall man inte sköter arbetet i rätt tid eller på rätt sätt och samtidig kunna få 
bonus vid snabbare och bättre utförande av arbetet. Erfarenhetsmässigt vet 
produktionscheferna, att använda sig av flera YA innebär inte att det tilltänkta arbetet kommer 
att gå fortare. ”Att en YA kommer in och frågar vad som ska göras till nästkommande dag innebär 
att man ligger efter i sin planering. Vet YA vad som ska göras flera månader framöver blir det ett 
bättre flyt i arbetet. ”Det är viktigt med planering av nästkommande moment för att arbetet ska 
flyta på. 
 
5.2 Vilka verktyg använder ni för att följa YA? 
 
De verktyg som används för att följa YA är avstämningar och samordningsmöten som sker 
veckovis. I de mötena sker det kontroller och uppföljning av det utförda arbetet. Tidsmässigt 
använde produktionscheferna sig av ett S-kurva (Yrkesarbetardiagram), de verktygen är födda ur 
produktionstidsplan och kalkyl. Att använda sig av morgonmöten och hela tiden arbeta med 
information 
  
 
5.3 Hur jobbar man med att effektivisera YA:s spilltid? 
 
Att använda sig av surfplattor kan vara nyhet i byggbranschen. I surfplattan ska det finnas den 
information man kan tänka sig att behöva till arbetet. Där ska man även kunna kopplas upp till 
Skanskas intranät för att hämta ut planer, ritningar och beskrivningar. Att använda sig av 
arbetsberedningar och ha en konstant dialog med YA är ett viktigt uppdrag för att effektivisera 
YA:s spilltid. Det gäller också att kunna sysselsätta YA med andra jobb som kan behöva göras 
under tiden det tilltänkta arbetet står stilla. 
 
5.4 Har ni något arbetssätt för att få transport i ”just in time”? 

 
Leveranser är något produktionscheferna tycker är väldigt svårt att styra över. Det handlar om att 
styra upp planeringen med leveransen i god tid och att samarbeta med de företag man tidigare har 
varit nöjda med. Viktiga byggdelar i ett projekt ska man försöka få tillhanda en dag tidigare för att 
försäkra sig att det inte blir försenat vilket i sin tur kan leda till försening av entreprenaden.   
 

5.5 Hur ser dina datakunskaper ut? 
 
De flesta av produktionscheferna innehar inte någon särskild avancerad kunskap inom IT men att 
kunskapen att sköta kalkylen och tidsplanen finns. Det var en tydlig bild som visade att de yngre 
produktionscheferna har en bättre it kunskap än de äldre. 
 
 

6 Övrigt 
 

6.1 Hur skulle du vilja att stöttningen från företaget ska se ut i framtiden? 
 
Några produktionschefer ansåg att man borde satsa mer på produktionsledarna med tanke på att det 
blir de som kommer att ta över produktionsledarrollen en dag. De anser att produktionsledarna inte 
får den stöd och utbildning de behöver för att få en större förståelse i ledarroller. Det gäller att styra 
produktionen och arkitekten mot kostnadseffektiva produkter, att ta med sig det som fungerade i ett 
tidigare projekt till ett annat. Att produktionscheferna får vara med i tidigt skede och påverka 
styrningen och hitta rätt koncept är väldigt bra. 
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36,84% 

8,15% 

5,30% 
15,10% 

7,61% 

4,10% 

22,90% 

Tjänstemän

Etablering

Inköpssupport

Maskiner

Elförbrukning

YA

Övrigt

5. Resultat 

5.1 Resultat av aktiviteter i förhållande till AK summan.  
Resultat av vilka stora aktiviteter som ingår i AK-kostnaderna i förhållande till AK-summan har 
redovisats i figur 1,2,3,4,5.  

Cirkeldiagrammen visar de större posterna i en AK-kalkyl och de som frekvent dyker upp i en AK-
kostnad. Under rubriken aktivitet förekommer dem poster vi identifierat som störst och den högra 
spalten visar aktiviteterna i förhållande till AK-kalkylen i procent. 

 

Aktivitet   Aktivitet i förhållande till AK 

Projekt 1 
 Tjänstemän 36,84% 

Etablering 8,15% 
Inköpssupport 5,30% 
Maskiner 15,10% 
Elförbrukning 7,61% 
YA 4,10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

Figur 1 visar vilka de största posterna är i en AK-kalkyl. Tjänstemännens lön är den post som är störst 
och i den posten ingår produktionschefen, projektledaren och projekt ingenjörens lön. Till Etablering 
ingår ”bodar”, ”utrustning för bodarna” och ”transport”. Inköpssupport är kalkylavdelningen. I 
posten Maskiner ingår” mobilkranar”, ”platstraktor”, ”betongpump” etc. I posten Elförbrukning Ingår 
”fjärrvärme”,” tillfällig el förbrukning etc”. YA är den lön yrkesarbetare får ut och till övrigt har vi lagt 
till resterande av AK-kalkylen såsom ”telefoni”, ”möbler, ”porto” m.m.  
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25,84% 

4,59% 

19,20% 
8,70% 

6,10% 

35,57% 

Tjänstemän

Etablering

Maskiner

Elförbrukning

Transport

Övrigt

 

 

Aktivitet   Aktivitet i förhållande till AK 

Projekt 2 
 Tjänstemän 25,84% 

Etablering 4,59% 
Maskiner 19,20% 
Elförbrukning 8,70% 
Transport 6,10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 

Figur 2 visar vilka dem största posterna är i en AK-kalkyl. Tjänstemännens lön är den post som är 
störst och i den posten ingår produktionschefen, projektledaren, projekt ingenjörens lön. Till 
Etablering ingår ”bodar” och ”utrustning för bodarna”. För transport räknas Transporterna av 
”maskiner” och ”bodar”. Till Maskiner räknas ”mobilkranar”,”platstraktor”, ”betongpump” etc. I 
posten Elförbrukning ingår ”fjärrvärme”, ”tillfällig el förbrukning” etc. YA är den lön yrkesarbetare får 
ut och till övrigt har vi lagt till resterande av AK kalkylen såsom ”telefoni”, ”möbler”, ”porto” m.m.  

Aktivitet   Aktivitet i förhållande till AK 

Projekt 3  
 Tjänstemän 34,40% 

Maskiner 9,20% 
Elförbrukning 10,35% 
Etablering 3,31% 
YA 4,61% 
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10,35% 3,31% 

4,61% 

38,13% 

Tjänstemän

Maskiner
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YA
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Figur 3 

Figur 3 visar vilka de största posterna är i en AK-kalkyl. Tjänstemännens lön är den post som är störst 
och i den posten ingår produktionschefen, projektledaren och projekt ingenjörens lön. Till Etablering 
ingår ”bodar”, ”utrustning för bodarna” och ”transport”. I posten Maskiner ingår” mobilkranar”, 
”platstraktor”, ”betongpump” etc. I posten Elförbrukning Ingår ”fjärrvärme”,” tillfällig el förbrukning 
etc”. YA är den lön yrkesarbetare får ut och till övrigt har vi lagt till resterande av AK-kalkylen såsom 
”telefoni”, ”möbler”, ”porto” m.m.  
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Aktivitet   Aktivitet i förhållande till AK 

Projekt 4 
 Tjänstemän 34,23% 

Maskiner 15,20% 
Elförbrukning 10,03% 
Etablering(hyra) 5,08% 
YA 12,30% 
Ställningar 9,10% 

       

 

Figur 4 

Figur 4 visar vilka de största posterna är i en AK-kalkyl. Tjänstemännens lön är den post som är störst 
och i den posten ingår produktionschefen, projektledaren och projekt ingenjörens lön. Till Etablering 
ingår ”bodar”, ”utrustning för bodarna” och ”transport”. I posten Ställningar ingår arbetsställningar, 
fasta ställningar och rörliga ställningar. I posten Maskiner ingår” mobilkranar”, ”platstraktor”, 
”betongpump” etc. I posten Elförbrukning Ingår ”fjärrvärme”,” tillfällig el förbrukning etc”. YA är den lön 
yrkesarbetare får ut och till övrigt har vi lagt till resterande av AK kalkylen såsom ”telefoni”, ”möbler”, 
”porto” m.m.  
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Aktivitet   Aktivitet i förhållande till AK 

Projekt 5 
 Tjänstemän 46,80% 

Maskiner 17,40% 
Elförbrukning 6,50% 
Etablering 9,34% 
YA 3,50% 
UE 8,48% 

      

 

Figur 5 

Figur 5 visar vilka de största posterna är i en AK-kalkyl. Tjänstemännens lön är den post som är störst 
och i den posten ingår produktionschefen, projektledaren och projekt ingenjörens lön. Till Etablering 
ingår ”bodar”, ”utrustning för bodarna” och ”transporten av bodarna”. I´´I posten UE ingår alla UE 
kostnader i entreprenaden dvs” UE-elinstallationer”, ”UE-Datainstallation”, ”UE-Larm”, ”UE-
säkerhet”, ”UE-ställningar” etc.  I posten Maskiner ingår” mobilkranar”, ”platstraktor”, 
”betongpump” etc. I posten Elförbrukning Ingår ”fjärrvärme”,” tillfällig el förbrukning etc”. YA är den 
lön yrkesarbetare får ut och till övrigt har vi lagt till resterande av AK-kalkylen såsom ”telefoni”, 
”möbler”, ”porto” m.m.  
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Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5

Entreprenad Summa

Ak-Kostnad idag

5.2 Resultat av Entreprenadsumman och AK-kostnaderna 
Resultat av hur stor entreprenadsumman är gentemot hur stor AK-kostnaderna är för varje 
entreprenad redovisas i figur 6.    
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Figur 6 

Figur 6 visar hur AK-summan förhåller sig till entreprenadsumman. Det redovisas de 5 AK-kalkyler vi 
fått tillgodo och gjort jämförelse dem emellan. Dessa kalkyler inte är helt färdiga förutom projekt 2. 
Skanska vill att AK ska ligga mellan 10-15% för att vara riktigt lönsamma och projekt 2 som är klart 
ligger på ca 13 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt 1 
Projekt 2 
Projekt 3 
Projekt 4 
Projekt 5 
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5.3 Resultat av AK sammanställningar, aktuell budget samt aktuell kostnad. 
Med tanke på att det är konfidentiella uppgifter, kan vi inte redovisa verkliga värden. Nedan följer ett 
exempel på hur AK kostnaden kan se ut.       

       

      Projekt X         

Aktiviteter Kostnad Budget Diff % i förhållande till AK   
AK-
Summa 

56 000 
000 

                
                
Tjänstemän lön               
Projektchef 2 000  4 100’  2 100’  3,571428571 

   Produktionschef 3 000’ 2 500’ -500 000 5,357142857 
   Produktionsledare 4 500’  5 300’  800 000 8,035714286 
   Projektingenjör 2 000’  2 000’  0 3,571428571 
   Platsekonom 200 000 100 000 -100 000 0,357142857 
   Överiga tjänstemän 500 000 800 000 300 000 0,892857143 
   Inhyrd utsättare team 2 000’  2 300’  300 000 3,571428571 
     

         
       Etablering 
       Bodtransport 200 000 250 000 50 000 0,357142857 

   Etablering 400 000 420 000 20 000 0,714285714 
   Bodar förråd 0 250 000 250 000 0 
   Bodar YA 1 300’  900 000 -400 000 2,321428571 
   Bodar WC 0 80 000 80 000 0 
   Hyra kontorslokal 750 000 850 000 100 000 1,339285714 
   Markhyra, gatumark 30 000 0 -30 000 0,053571429 
     

         
       Maskiner 
       Traktor 3 000’  3 500’  500 000 5,357142857 

   Betongpump 1 500’  1 300’  -200 000 2,678571429 
   Byggtork 800 000 1 000’  200 000 1,428571429 
   FV aggreg, uttorkning 0 1 300’  1 300’  0 
   Eltemp 0 150 000 150 000 0 
   Bygghiss 900 000 950 000 50 000 1,607142857 
   Tornkran 4 000’  3 800’  -200 000 7,142857143 
   Mobilkran 2 500’ 1 700’  -800 000 4,464285714 
   Maskiner, hyra 1 700’  1 500’  -200 000 3,035714286 
     

         
       Elförbrukning 
       Fjärrvärme 1 600’  1 550’  -50 000 2,857142857 

   Tillf.El och VA utrust 1 300’  1 200’  -100 000 2,321428571 
   Tillf.El och VA förbruk. 2 300’  1 700’  -600 000 4,107142857 
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       YA 
       YA tidlön normtid 100 000 750 000 650 000 0,178571429 

   YA ackord normtid 300 000 0 -300 000 0,535714286 
   Antal YA timmar 900 tim. 0 0 0 
   YA kostnadsersättn. 20 000 0 – 20 000 0,035714286 
   Sjuklön YA 10 000 0 – 10 000 0,017857143 
   Övrig. Pers. Omkost 3 000 0 – 3 000 0,005357143 
   Figur 7 

Figur 7 visar ett exempel på hur en sammanställning av en AK-kalkyl gjordes. Alla aktiviteter är 
redovisade, det visar vilken budget man har att förbruka per aktivitet samt hur mycket av budgeten 
som förbrukats. I kalkylen ingår det en differens mellan budgeten per aktivitet och den kostnad som 
har förbrukats gällande samma aktivitet. Detta gjordes för att se förhållande mellan budget och 
förbrukning. Till slut gjordes det en sammanställning av hur mycket kostnaden var gentemot AK- 
summan. På så sätt visade det hur pass mycket varje aktivitet utgjorde av själva AK-kostnaden. 
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6. Analys 

6.1 Analys av cirkeldiagram 
Målet med cirkeldiagrammen är att visa hur pass stor del av aktiviteterna som satte sin prägel i en 
AK.  Dem aktiviteter vi valde ut behöver inte generellt sätt vara dem största aktiviteterna som finns i 
varje projekt, de utvalda aktiviteterna är de som har kostat mycket i respektive entreprenad. Vi 
sammanställde många punkter till en och samma punkt. 

Figur 1 visar dem största posterna i projekt 1 samt vilka poster som frekvent dyker upp. Nedan följer 
en sammanställning av vad som ingick i dem aktiviteterna d.v.s. vad som ingick i aktivitet tjänstemän, 
etablering, inköpssupport, maskiner, elförbrukning samt YA. 

Tjänstemän  

  Minst Max 
Tjänstemän direktlön 35,17 %   
Utsättare/inhyrda 1,67 %   
Summa 36,84 % 25 % 47 % 
 

Etablering 

  Minst Max 
Bodar med utrustning 8,15 %   
Summa 8,15 % 3 % 10 % 
 

Inköpssupport 

  Minst Max 
Inköpssupport ink kalkyl 5,30 %   
Summa 5,30 % - - 
 

Maskiner 

  Minst Max 
Armeringsmaskin 0,93 %   
Betongbehandlingar 0,32 %   
Betong pump 2,49 %   
Byggtork, avfuktare 0,32 %   
El, aerotemprar, pro.ag 1,31 %   
Tornkran med förare 0 %   
Mobilkran, ink. Förare 5,12 %   
Traktor med förare 2,67 %   
Bygghiss 0,55 %   
Byggmaskin 0,41 %   
Maskin, redskap, utrustning 0,31 %   
Tillv. och Sort. Maskiner 0 %   
Bearbetningsmaskiner 0,64 %   
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Summa 15,1 % 9 % 20 % 
 

 

Elförbrukning 

  Minst Max 
Fjärrvärme 0,9 %   
Tillf. El och VA utrustn. 4,43 %   
Tillf. El och VA förbruk. 2,28 %   
Summa 7,61 % 6 % 11 % 
 

YA 

  Minst Max 
YA kostnad 4,1 %   
Summa 4,1 % 3 % 13 % 
 

Figur 2 visar de största posterna i projekt 2 samt vilka poster som frekvent dyker upp. Nedan följer en 
sammanställning av vad som ingick i dem aktiviteterna d.v.s. vad som ingick i aktivitet tjänstemän, 
etablering, maskiner, elförbrukning och transport. 

Tjänstemän 

  Minst Max 
Projektchef 3,73 %   
Produktionschef 4,74 %   
Produktionsledare 8,52 %   
Projektingenjör 3,6 %   
Platsekonom 0,32 %   
Övriga tjänstemän 0,93 %   
Inhyrd utsättare Team 4,00 %   
Summa 25,84 % 25 % 47 % 
 

Etablering 

  Minst Max 
Bodtransport 0,36 %   
Extra lokaler 0 %   
Etablering 0,74 %   
Bodar, förråd 0 %   
Bodar YA 2,38 %   
Bodar WC 0 %   
Hyra kontorslokal 1,08 %   
Markhyra gatumark 0,036 %   
Summa 4,59 % 3 % 10 % 
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Maskiner 

  Minst Max 
Betongpump 2,69 %   
Byggtork (grund.fas.stom.) 1,38 %   
FV aggregat uttorkning 0 %   
Eltemp 0 %   
Bygghiss 1.56 %   
Tornkran 6, 42 %   
Montage, demontage (ingår i 
ovan) 

0 %   

Mobilkran 4,22 %   
Maskiner hyra 2,91 %   
Summa 19,2 % 9 % 20 % 
 

Elförbrukning 

  Minst Max 
Fjärrvärme 2,7 %   
Tillf. El och VA utrustn. 2,066 %   
Tillf. El och VA förbrukn. 3,94 %   
Summa 8,7 % 6 % 11 % 
 

Transport 

  Minst Max 
Servicetransport 0,75 %   
Traktor 5,3 %   
Summa 6,1 % - - 
 

 

 

Figur 3 visar dem största posterna i projekt 3 samt vilka poster som frekvent dyker upp. Nedan följer 
en sammanställning av vad som ingick i dem aktiviteterna d.v.s. vad som ingick i aktivitet tjänstemän, 
maskiner, elförbrukning, etablering, YA. 

Tjänstemän 

  Minst Max 
Inhyrd tjänsteman (Utsättare) 2,46 %   
Projektchef 3,4 %   
Produktionsledare 6,3 %   
Produktionschef 12,71 %   
Projektingenjör 9,53 %   
Summa 34,4% 25 % 47 % 
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Maskiner 

  Minst Max 
Platstraktor med förare 1,13 %   
Betongpump 0,33 %   
Byggtorkar, avfuktare 0,03 %   
El, aerotemprar  0,26 %   
Mobilkranar med förare 3,06 %   
Bygghissar 1,53 %   
Byggmaskiner 2,85 %   
Bearbetningsmaskiner 0,02 %   
Summa 9,20 % 9 % 20 % 
 

Elförbrukning 

  Minst Max 
Fjärrvärme 3,39 %   
Tillf. El och VA utrustn. 4,14 %   
Tillf. El och VA förbrukn. 2,81   
Summa 10,35 % 6 % 11 % 
 

Etablering 

  Minst Max 
Bodtransporter 0,38 %   
Etablering, avetablering 0,1 %   
Bodar med utrustning 2,73 %   
Hyra, arrende 0,1 %   
Bygglov för bodar 0 %   
Summa 3,31 % 3 % 10 % 
 

YA 

  Minst Max 
YA tidlön normtid 1,2 %   
YA ackord normtid 3,14 %   
YA kostandsersättningar 0,13 %   
Sjuklön YA 0,1 %   
Företagshälsovård YA 0,009 %   
Övriga personalomk. YA 0,029   
Summa 4,61 % 3 % 13 % 
 

Figur 4 visar dem största posterna i projekt 4 samt vilka poster som frekvent dyker upp. Nedan följer 
en sammanställning av vad som ingick i dem aktiviteterna d.v.s. vad som ingick i aktivitet tjänstemän, 
maskiner, elförbrukning, etablering, YA och ställningar.  
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Tjänstemän 

  Minst Max 
Tjänstemän sammanställning 4,19 %   
Inhyrd tjänsteman 1,28 %   
Inhyrd tjänsteman byggtjänster 0 %   
Övriga personalomk, tjänstemän 0,06 %   
Övriga konsulter 0,21 %   
Tjänstemän 
sammanställning(projektingenjör) 

3,32 %   

Tjänstemän sammanställning 
(prod.ledare) 

8,13 %   

Tjänstemän sammanställning 
(Ekonomi) 

1,1 %   

Tjänstemän 
sammanställning(Proj.chef) 

4,16 %   

Tjänstemän 
sammanställning(Projektering) 

0,33 %   

Konstruktör 10,61 %   
Projekteringsledning 1,01 %   
Tjänstemän sammanställning (LEED) 1.05 %   
Summa 35,45 % 25 % 47 % 
 

Maskiner 

  Minst Max 
Truckar med förare 0,008 %   
Platstraktor 0 %   
Platstraktor med förare 4,17 %   
Övr inhyrda trsp fordon 0,003 %   
Armeringsmaskiner 0,11 %   
Betongutrustning 0,09 %   
Betongpump 0,52 %   
Packningsmaskiner 0,0005 %   
Kompressor 0,13 %   
Byggtorkar, avfuktare 0,33 %   
Gasolanläggningar 0,18 %   
Mobilkranar med förare 4,1 %   
Kranar, hissar 0,39 %   
Bygghissar 2,04 %   
Mobilkranar 0,019 %   
Byggmaskiner 1,83 %   
Mask. för lossning  0,61 %   
Tillv. och sort. Maskiner 0,025 %   
Utr. För länshållning 0,05 %   
Bearbetningsmaskiner 0,59 %   
Övr reserv delar egna maskiner 0,002   
Summa 15,2 % 9 % 20 % 
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Elförbrukning 

  Minst Max 
El, aerotemprar  1,54 %   
Elinstallationer 0,14 %   
Elradiatorer 0,004 %   
Fjärrvärme 1,97 %   
Tillf. El och VA utrustn. 4,05 %   
Tillf. El och VA förbrukn. 2,33 %   
Summa 10,03 % 6 % 11 % 
 

Etablering 

  Minst Max 
Bodtransport 0,21 %   
Etablering, avetablering 0 %   
Bodar med utrustning 1,49 %   
Hyra, arrende 3,38 %   
Summa 5,08 % 3 % 10 % 
 

YA 

  Minst Max 
YA sammanställning 9,91 %   
Utbildning yrkesarbetare 0,002 %   
Inhyrda YA-byggtjänster 2,25 %   
Övriga personal.omk YA 0,13 %   
Summa 12,30 % 3 % 13 % 
 

Ställningar 

  Minst Max 
Bärande ställningar 0,03 %   
Arbetsställningar 0 %   
Fasta ställningar 8,26 %   
Rörliga ställningar 0,84 %   
Emballage, pallar m.m. 0,014 %   
Summa 9,10 % - - 
 

Figur 5 visar dem största posterna i projekt 5 samt vilka poster som frekvent dyker upp. Nedan följer 
en sammanställning av vad som ingick i dem aktiviteterna d.v.s. vad som ingick i aktivitet tjänstemän, 
maskiner, elförbrukning, etablering, YA och UE. 

Tjänstemän 

  Minst Max 
Tjänstemän direkt lön normtid. 38,38 %   
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Tjänstemän kostnadsersättning 1,81 %   
Resor i tjänsten, milers 1,32 %   
Sjuklön tjänstemän 0,07 %   
Övriga personalomkostnader 
tjänstemän 

0,01 %   

Övriga konsulter 0,74 %   
Tjänstemän direkt lön normtid. 
(Miljömärkning) 

0,009 %   

Projekteringsledning 1,32 %   
Övriga konsulter 3,16 %   
Övriga personalomkos. tjä.m ( Ej 
debiterbart) 

0,008 %   

Övriga konsulter(Ej debiterbart) 0 %   
Summa 46,80 % 25 % 47 % 
 

Maskiner 

  Minst Max 
Platstraktor 0,005 %   
Platstraktor med förare 2,66 %   
Armeringsmaskiner 0,06 %   
Betongutrustning 0,12 %   
Betongpump 0 %   
Grävmask på band m för. 0,05 %   
Hjullastare 0,06 %   
Hjullastare m. förare 0,005 %   
Kompressor 0,11 %   
DoU. Snöröjning 0,16 %   
Mask. För vinter. Uttorkning 0,006 %   
Byggtorkar, avfuktare 0,34 %   
Mobilkranar med förare 2,97 %   
Traktor- kranarm med förare 0,015 %   
Kranar, hissar 7,4 %   
Bygghissar 0,38 %   
Mobilkranar med förare 0 %   
Traktor med kranarm 0 %   
Byggmaskiner 2,75 %   
Maskiner för lossning 0,04 %   
Bearbetningsmaskiner 0,24 %   
Summa 17,40 % 9 % 20 % 
 

Elförbrukning  

  Minst Max 
El, aero temperar  0,07 %   
Elinstallationsmaterial 0,004 %   
Fjärrvärme 0 %   
Tillfällig El- VA utrustning 6,39 %   
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Tillfällig El-VA förbrukning 0 %   
Summa 6,5 % 6 % 11 % 
 

Etablering 

  Minst Max 
Bodtransporter 0,83 %   
Tillfälliga trafikanordningar 0,53 %   
Etablering, avetablering 0,37 %   
Bodar med utrustning 7,17 %   
Hyra, arrende 0,44 %   
Markhyra provisorier 0 %   
Bygglov för bodar 0 %   
Markhyra provisorier 
(Miljömärkning)  

0 %   

Summa 9,34 % 3 % 10 % 
 

YA 

  Minst Max 
YA tidlön 3,05 %   
YA ackord norm tid 0 %   
YA kostnadsersättningar 0,14 %   
Sjuklön yrkesarbetare 0,05 %   
Ej debiterbart 0,26 %   
Summa 3,5 % 3 % 13 % 
 

UE 

  Minst Max 
UE-Byggservice 0,15 %   
UE-Elementsarbete bygg 0,13 %   
UE-Arbetsställningar 3,00 %   
UE-Städning 0,28 %   
UE-Byggstädning 1,84 %   
UE-Bodstädning 0,74 %   
UE-Värme och sanitet 0,11 %   
UE-Elinstallationer 0,08 %   
UE-Datainstallation 0,06 %   
UE-Larm och säkerhet 0,04 %   
UE-Slutstädning(Övrigt) 1,95 %   
UE-Mark och bygg sam. 
(Miljömärkning) 

0,1 %   

Summa 8,48 % - - 
 

Detta är summan av vad varje kategori innehåller i cirkeldiagrammet. Dem 2 högra kolumnerna står 
för vad minsta respektive största värde är för respektive aktivitet. Efter att ha sammanställt alla valde 
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vi ut de med minsta och största värdet. I detta fall var minsta värdet 3,31 % och största värdet var 
9,34 %. Detta avrundades då till 3 % respektive 10 % för att ge ett tydligare resultat. Detta kunde då 
ge även en ännu klarare bild på hur pass mycket de skiljer sig mellan varje aktivitet och se hur pass 
långt ifrån varandra dem ligger.  

 

6.2 Exempel på hur kostnaderna kan redovisas i en AK-kalkyl. 
 

Det gemensamma mönstret är att produktionscheferna enkelt kan fördela budgeten under samma 
aktivitet. Punkten 6.1 figur 5 visar aktiviteten maskiner innehåller både platstraktor och platstraktor 
med förare. Budgetering mellan två ämnen som innehåller gemensamma faktorer möjliggör för 
produktionscheferna att fördela eller flytta kapital från det ena ämnet till det andra. T.ex. 
Platstraktor och Platstraktor med förare har en gemensam faktor, skulle det gå utöver budgeten på 
någon utav de så möjliggör det förflyttning utav kapital. 

Ex 1: 

Platstraktor Budget: 600 000 Kostnad: 10 000 Summa: + 590 000 
Platstraktor m. förare Budget: 150 000 Kostnad: 200 000 Summa: -50 000 
Eftersom båda ingår under samma aktivitet och att det handlar om samma resurs så kan de jämna ut 
kostnaden genom att flytta över pluspengarna från platstraktor till platstraktor med förare: 

Platstraktor Budget:600 000 Kostnad: 70 000 Summa:+ 530 000 
Platstraktor m. förare Budget: 150 000 Kostnad: 140 000 Summa: +10 000 
Det vi gjorde i exemplet ovan var att flytta över 60 000 kr från kostnaden hos platstraktorn med 
förare till ämnet platstraktorn för att på så sätt jämna ut kostnaderna och inte gå utöver budget.  

Det finns även andra sätt att redovisa sina värden som inte behöver göras som i föregående exempel. 
Utan det är även så att varje aktivitet har också ett eget kontonummer och resurskod. När 
produktionsledarna lägger in alla aktiviteter i programmet för att redovisa sina AK-kostnader kan 
programmet ha svårt för att dela upp kostnaderna och istället summerar ihop dem. I punkt 6.1 under 
figur 2 vid etablering kan vi se att på aktiviteterna ”bodar WC” är det 0 %, ”bodar YA” är det 2,38 % 
samt ”bodar förråd” är det 0 %. Tittar man istället på AK-kalkylen så har både ”bodar Wc” och ”bodar 
förråd” en budget men att summeringen på kostnaderna blir 0kr. När de slagit in kostnaderna för 
bodarna summerades det ihop under resursnummer för ”bodar YA” och därmed blivit en slutsumma.  

Ex 2:  

Bodar förråd Budget: 10 000 Kostnad: 5 000 Summa: + 5 000 
Bodar YA Budget: 230 000 Kostnad: 200 000 Summa: + 30 000 
Bodar WC Budget: 13 000 Kostnad: 8 000 Summa: + 5 000 
 Men eftersom alla dessa 3 har samma resurskod, så adderar programmet ihop dessa och bildar en 
klumpsumma: 

Bodar förråd Budget: 10 000 Kostnad: 0  Summa: + 10 000 
Bodar YA Budget: 230 000 Kostnad: 213 000 Summa: + 17 000 
Bodar WC Budget: 13 000 Kostnad: 0 Summa: + 13 000 
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6.3 Analys av stapeldiagram  
Figur 5.2 visar värden för entreprenadsumman och AK-summan. Med hänsyn till att alla värden är 
konfidentiella kan vi inte redovisa den riktiga entreprenadsumman eller AK-summan. Generellt ska 
man ligga mellan 10 till 15 procent av entreprenadsumman för att det ska vara lönsamt. 

Ex 3: AK-Summa: 55 000 000, Entreprenad Summa: 550 000 000           AK-Summa/Entreprenad 
Summa= 55 000 000/550 000 000=0,1=10 % 

 

 

 

6.4 Analys av AK-Kalkylen 
Figur 7 visar ett exempel på hur vi gick tillväga när vi sammanställde AK-kalkylerna. Även här 
förekommer det konfidentiella uppgifter och värden samt resurskoder som vi inte kan redovisas. Vi 
tog fram differensen mellan budget och kostnaderna för att tydliggöra förbrukningen av varje 
aktivitet men även hur stor del utav aktiviteten är i förhållande till AK-summan. Efter att ha 
analyserat kostnaderna och differensen mellan dem kunde vi se vilka de större aktiviteterna är och 
vilka av de som frekvent dök upp under AK-kalkylen. Analysen av AK-kalkylen visar att 
produktionscheferna redovisar sina kostnader av aktiviteterna på olika sätt. Eftersom att budgeten 
för aktiviteterna kan skickas emellan innebär det att man kan ”putsa siffrorna” för att kalkylen ska se 
bättre ut. Har man förbrukat den budgeten man har till ett visst aktivitet kan man utnyttja  en annan 
aktivitets kvarvarande budget för att det tilltänkta  inte ska ligga på minus.  
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6.5 Analys av intervjufasen 
Bakgrund 

I det här ämnet fick vi en bra start på intervjun. Eftersom att våra frågor var öppna och inriktade på 
den intervjuade personens bakgrund kunde de avslappnat föra en dialog med oss och därmed öppna 
igång samtalet. Åldersskillnaden mellan den yngsta och äldsta är väldigt hög, med tanke på att de 
flesta produktionschefer besitter erfarenheter på minst 7 år i branschen och har stor erfarenhet 
kommer det att behöva återföras till den nya generationen. 

Arbete 

Planering, uppföljning och kontroll är vad produktionscheferna värderar som högs i sitt arbete.  
Totalentreprenad (se kapitel 3.6) är den entreprenadformen de flesta produktionschefer vil arbeta 
med. Det var klart och tydligt att entreprenadformen har en betydelse för produktionscheferna.  Att 
få arbeta med den entreprenad man bäst trivs med skapar ett visst sätt att arbeta.  
Sammanställningen av det här ämnesområdet visade att det är svårt för produktionscheferna att 
delegera vidare smärre arbeten utan att riktigt förstå vad det handlar om, kontroll är något vi lagt 
märke till att produktionscheferna är beroende av. 

 

 

 

     

 

Figur 8 

Figuren visar vad som värderas i en produktionschefs arbete. Produktionscheferna utför sina 
planeringar under olika tidsintervaller, det skiljer sig även i sättet att följa upp arbetet och 
kontrolleringen av slutförda arbeten. 

 

 

 

 

 

 

Planering Uppföljning Kontroll 
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Ansvar 

Här nedan följer en sammanställning av produktionschefers prioriteringar i deras ansvarsområden. 
Det är en skala mellan 0 och 10. 

 

 

Figur 9 

Figuren visar att planeringen före produktionsstart är det som prioriteras högst, planeringen är 
avgörande för hur projektet kommer att utföras. Veckoinformation och etableringsstyrning hamnar 
lägst i prioriteringarna, det handlar mycket om att veckoinformation och etablering inte är en daglig 
faktor i produktionschefernas vardag.  
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Kunskap  

Det mesta av det fel som uppkommer i byggproduktionen ligger i att en person missat.  Orsakerna till 
det beror på att man är glömsk, slarvig, oengagerad eller rent av okunnig inom det området. Andra 
orsaker kan vara dålig kommunikation, stress, brist på tid eller oerfaren.   

”Den enda källan till kunskap är erfarenhet” - Albert Einstein14 

 

       

 

 

Figur 10 

Erfarenhet kan leda till hinder för den fortsatta utvecklingen. Man är helt enkelt för trygg i sitt arbete 
och känner osäkerhet inför att testa något nytt. Traditioner, rutiner osäkerhet och ovilja är det som 
försvårar en produktionschefs beslut om att testa någonting nytt. 

 

 

Hantering 

En av produktionscheferna nämnde att det finns olika former av tidsslöseri i byggproduktionen och 
att det utgör ungefär 30 % procent av kostnaden.  

 ”Det är stillastående maskiner som väntar på att ett visst område ska vara klart innan det kan sätta i 
igång sitt tilltänkta arbete. Materialspill, väntetider och andra faktorer ökar produktionskostnaden.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 http://klokacitat.se/?s=Albert+Einstein 

TRADITIONER OVILJA 

OSÄKERHET RUTINER 
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7. Slutsatser 
 

Efter att ha analyserat vårt resultat samt analyserat AK-kalkylen är det svårt att med rak arm visa vart 
problemet ligger för hur man nu kan minska på AK-kostnaderna. Varje produktionschef redovisar sitt 
Ak på sitt egna sätt. De kan enkelt flytta budget från en resurs till en annan utan att det tydliggörs var 
kapitalet har förflyttats. Därför kan vi enkelt konstatera att produktionscheferna inte följer någon röd 
tråd för hur man ska redovisa sin AK-kalkyl. Man har ett program, SPIK, som är till för att användas 
just i produktionen. Det man skapar i SPIK är budgetunderlag för intäkter men även för kostnader. 
Man kan även lagra sitt kalkylregister till SPIK men ändå är det inte alla som utgår från den metoden. 

Arbetsmetodiken har varit ganska svår för oss. Det har med förståerliga skäl varit svårt att få kontakt 
med produktionscheferna, samt att få alla dessa konfidentiella AK-kalkyler och entreprenadsummor. 
Vi hade till en början tänkt göra 9 intervjuer och få ut 9 AK-kalkyler men av de 9 intervjuerna fick vi ut 
endast 5 dem. Det har försvårat vårt arbete rejält då vi till en början ville få ut de resurser och 
faktorer som markant har ökat dem senaste åren. Skulle vi ha innehavt alla dessa 9 AK-kalkyler hade 
det underlättat för oss att tydligt se mönstret som produktionscheferna med lägst aktivitet haft och 
på vilket sätt den personen gått till väga för att minska på kostnaderna. 

Vi gjorde en sammanställning av alla intervjuer för att enkelt se vad som är väsentligt för vårt arbete 
och hur de olika produktionscheferna arbetar i förhållande till varandra. Sammanställningen visar 
tydliga resultat inom de olika områdena, stapeldiagram skapades efter frågornas utformning och 
kunde därmed få en tydligare bild. 

När vi gjorde en sammanställning av det här ämnet visade det klart och tydligt att alla 
produktionschefer arbetar under samma koncept fast på olika sätt. Erfarenheten är den stora faktorn 
till produktionschefernas sätt att arbeta. Erfarenheten och bekvämligheten i produktionschefernas 
sätt att arbeta utgör ett hinder för förändringar. ”Så här har jag alltid gjort och det har alltid gått 
bra.” det här är ett av de svaren vi fick när vi ställde en följdfråga angående surfplattors effektivitet i 
byggproduktionen. Traditioner, osäkerhet, rutiner eller ovilja är vad som ligger bakom det 
ovanstående svaret. Eftersom att produktionscheferna har arbetat på samma sätt under flera år och 
har fått in en viss rutin i arbetet försvårar det deras nytänkande och viljan att arbeta på ett nytt sätt. 
Osäkerheten är den faktorn som ligger till grund för att testa nya arbetsmetoder. ”Ifall jag har arbetat 
på ett visst sätt och fått fram de resultat som behövs, varför ändra på det?” Vi har en full förståelse 
för deras svar gällande nya arbetsmetoder men vi har också en förståelse att det sätter stopp för 
produktionschefens vidareutveckling. Som produktionschef gäller det att alltid söka efter bättre 
lösningar och effektivare arbetsmetoderna, det får man från erfarenhet men det gäller samtidigt att 
våga testa nya arbetssätt och att våga misslyckas. Därför anser vi att erfarenhetsåterföringen är 
otroligt viktigt i en praktisk värld som produktionschef i byggproduktionen. 

 

 

 

 



38 
 

8 Rekommendationer 
 

Förslag 1. Det första förslaget är att man låter produktionschefen gå ur ett projekt i ett tidigare skede 
i slutfasen av ett projekt och låta produktionsledaren ta över just för att det inte är nödvändigt att ha 
en produktionschef i ett skede där man arbetar med små detaljer så som fästning av dörrhandtag 
eller dylikt. Produktionschefen skulle exempelvis kunna påbörja ett arbete i ett viktigare skede i ett 
nytt projekt. Då får företaget en produktionschef som är med på viktiga beslut i ett tidigt skede och 
påverkar projektet så att det långsiktigt blir lönsamt för de kommande projekten. Bilaga 1 på en 
uträkning för en möjlig kostnadseffektivitet är ett exempel. 

Arbetar man på det sättet så ger det även produktionsledaren en arbetsplats för personlig utveckling, 
en arbetsplats för att utvecklas till kunniga produktionschefer. Det nya arbetssättet leder till en 
naturligare övergång från produktionsledare till produktionschef. Idag är det så att 
produktionschefen sitter några timmar då och då med det nya projektet och ser över planeringen. 
Det blir inte en lika stor helhetsfokus för det nya projektet ifall produktionschefen fortfarande sitter 
kvar hundra procentigt på det gamla projektet. 

Förslag 2: Idag används SPIK som är Skanskas kalkyleringsverktyg. Syftet med SPIK är att den bland 
annat ska sprida samt lagrainformation som är relevant för projektet. En av SPIKS funktioner är att 
kalkyler görs till en budget som produktionscheferna använder sig utav för att kunna följa upp för 
produktionskalkylen.  Att hitta ett bättre system än SPIK eller att vidareutveckla SPIK till ett bättre 
system som produktionschefer kan använda sig utav och som enkelt går att redovisa. Ett system där 
det tydligt framgår betydelsefulla detaljer så som, transport, med förare eller dylikt vid till exempel 
en aktivitet som ”platstraktor”. Man bör även utveckla systemet till att den redovisar värden efter 
dess förändringar, om man nu skulle flytta på kapital vid överskridning av budget. 

 

Förslag 3: Idag används inte surfplattor så flitigt och lika etablerat som den används i t.ex. Finland. 
Endast ett fåtal byggen använder sig av surfplattor och Skanska håller nu på att testar detta koncept 
för att se ifall det underlättar på byggarbetsplatsen eller inte. Användning utav surfplattor på 
byggarbetsplatser är ett nytänkande som vissa byggen använder sig utav i dagsläget. Det kan vara bra 
att ha de på byggarbetsplatserna för att enkelt ha en plats där alla dokument befinner sig på, så som 
ritningar och etc. vilket gör att lagbasar och YA inte förlorar tid på att transportera sig och kan istället 
använda tiden effektivt i annat arbete. 

 

Förslag 4: Att försöka få produktionschefer att öppna sig för nya idéer istället för att hålla sig till 
gamla traditioner och rutiner som de har jobbat med tidigare. En förändring av arbetssätt kan kännas 
otryggt till en början och kan leda till stopp av en fortsatt utveckling men försöker man anpassa sig 
till nya metoder kan det effektivisera arbetet i det långa loppet. Det finns inget arbetssätt för det här 
ändamålet i Skanska, det här förslaget är en inspiration för ett framtida nytänkande. 

Förslag 5: Erfarenhetsåterföring. Vi anser att en tillämpning av erfarenhetsåterföring kan komma att 
spela en avgörande roll i framtiden för utvecklingen. Det är väldigt viktigt för nuvarande 
produktionschefer att dela med sig och kommunicera med sina produktionsledare för att kunna 
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framhäva vad som visats sig vara ett framgångsrikt koncept i ett projekt och vad som varit mindre 
framgångsrikt. På så sätt kan produktionsledaren ta med sig det i framtiden och kunna använda 
samma typ av koncept samt utveckla det och bidra med egna idéer och förändringar för ett 
framgångsrikare projekt.   
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Wikipedia, totalentreprenad, http://sv.wikipedia.org/wiki/Entreprenad, Information uppdaterad (….), 
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Sverige/Kommersiell-utveckling/ 
 Information senast uppdaterat: 2012-01-25, information läst: 2013-04-16 
 
Skanska AB, infrastrukturutveckling, http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Verksamheten-i-
Sverige/Infrastrukturutveckling/ 
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Skanska Ab, Bygg- och anläggningsverksamhet, http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Verksamheten-i-
Sverige/Bygg--och-anlaggningsverksamhet/ 
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Förslag 1 
Ex: En produktionschef är anställd vid ett bygge mellan perioden januari 2013-januari 2015. I slutet 
av projektet behöver han inte sitta kvar på sin post utan kan lämna det gamla projektet, och i ge sig 
in i det nya projektet i ett tidigt stadie. Ungefär 5 månader innan projektet tar slut kan man ta ett kliv 
tillbaka, vid inredningsskedet, och då fungera som en konsult till det gamla projektet och få en 
konsultsumma för sitt arbete på det gamla projektet.  

   Produktionsledare får i lön 60 000 kr/månad, och har ett projekt i 24 
månader 

      60 000 x 24 = 1 440 000 kr. Om platschefen i sin tur får lämna projektet ca 5 
månader före projektet tar slut, minskar kostnaderna runt just produktionschefen. 

    60 000 x 19 = 1 140 000 och då får produktionschefen en konsultsumma på ca 10 % 
för dem resterande 5 månaderna   10 % av 60 000 = 0,1 x 60 000 = 6000 kr  

 6 000 x 5 = 30 000   1 140 000 + 30 000 = 1 170 000 kr 

 1 440 000 – 1 170 000 = 270 000 kr.  

Så man sparar in 270 000 kr bara på ett sådant system.  

Det bidrar till erfarenhetsåterföring och större engagemang och ansvar för produktionsledarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 
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Intervjufrågor 
5 Bakgrund  

5.1 Antal år som produktionschef 
5.2 Tidigare erfarenhet (Projekt) 
5.3 Utbildning 

 

6 Arbete 
6.1 Entreprenadformens betydelse för ditt arbete? 
6.2 Vad är Arbetsplatsomkostnaderna? 
6.3 Hur är kalkylen gjord? 
6.4 Vilka är de stora posterna i AK, dyrast respektive billigast? 
6.5 Var tror ni att de mest potentiella besparingarna går att finna? 
6.6 Vad krävs det för förändring för att få till ett så pass lågt AK som möjligt? 
6.7 Hur mycket har vädret påverkat ditt arbete? Hur har du löst problemet? 
6.8 Hur redovisar ni ert slutgiltiga totala AK resultat? 
6.9 Hur ser du på din AK i förhållandet till den totala entreprenadskostnaden? 

 

7 Ansvar 
7.1 Är ni i fas med tidsplanen, i sådana fall varför inte? 
7.2 Vilka mönster i ditt arbete ser du som framgångsrikt och varför?  

 
8 Kunskap 

Vilka kostnadsposter kan du identifierat som har ökat under senare åren? 
8.1 Vilka besparingar anser ni ha "slagit fel" i samband med en implementering? 
8.2 Hur kan man effektivisera sitt dagliga arbete?  

 
9 Hantering 

5.1 Vad är eventuella orsaker till överkapacitet av yrkesarbetare? Stillastående 
yrkesarbetare? 
5.2 Vilka verktyg använder ni för att följa YA? 
5.3 Hur jobbar man med att effektivisera YA:s spilltid? 
5.4 Har ni något arbetssätt för att få transport i ”just in time”? 
5.5 UE kostnader, hur upphandlas dem? 
5.6 Hur ser dina datakunskaper ut? 

 
10 Övrigt 

 
6.6 Vad anser du att Skanska ska göra för att produktionskostnader ska 
minimeras?  
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