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Sammanfattning 

Idag är det bostadsbrist i Stockholm samtidigt som staden växer i rekordtakt. Detta har medfört att det 

är svårt att hitta en bostad och priserna är höga. För att motverka bostadsbristen har Skanska 

tillsammans med Ikea tagit fram konceptet BoKlok där de vill bygga bostäder för alla. För att 

möjligheten ska finnas för alla att köpa en av deras bostäder behöver de vara billiga, vilket uppnås 

genom en effektiv produktionsprocess som i hög grad efterliknar den traditionella industriprocessen. 

Husproduktionen är idag effektiv men effektiviteten i markarbetena kan förbättras. 

 

Uppgiften att utforma ett uppföljningssystem för förbrukade resurser och mängder har tagits fram för 

att ta ett steg i riktning mot den industriella processen med standardiserade rutiner och arbetsmoment. 

Syftet med examensarbetet är att skapa ett uppföljningssystem för markarbeten inom BoKlok-

konceptet. Genom framtagandet av ett ifyllnadsblad, en databank och en metod för sammanställning 

och presentation ska följande tre delmål uppfyllas: 

- Ökad inblick i projekten 

- Anpassning mot en industriell process 

- Användarvänligt system 

Resultaten visar att uppföljningssystemet bidrar till en ökad inblick genom att uppföljning sker 

veckovis, vilket delvis kan ersätta den traditionella magkänslan för hur ett projekt fortskrider. Från 

resultaten framkom även att kontinuerlig utvärdering av arbetet är ett sätt att anpassa sig till en 

industriell process och det ligger i linje med det standardiserade tänkandet. För att uppnå ett 

användarvänligt uppföljningssystem har många yrkeskategorier inom distrikt Mark Stockholm Syd 

gemensamt bidragit med synpunkter på utformningen. 

Sammanfattningsvis visar examensarbetets resultat att uppföljningssystemet för markarbeten kan 
användas inom Skanskas och Ikeas gemensamma BoKlok-koncept inom distrikt Mark Stockholm Syd. 
 
Nyckelord – Produktion, Uppföljning, Markarbeten, Produktivitet, Effektivisering. 
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Abstract 

Today there is a housing shortage in Stockholm and while the town is growing in a record pace the 

prices of permanent residences keeps raising. Skanska have together with Ikea created a common 

solution to prevent the escalating problem, called BoKlok. The concept of BoKlok is to build houses that 

everybody can live in and also afford to purchase. In order to keep the prices down the houses must be 

built in an efficient way like the producing industry in general. BoKlok has embraced the industrialized 

process in building houses but the earthworks still have a long way to go. 

The task for this graduate thesis is to create a system that follows up used resources and amounts in the 

earthworks. The target is to try and find a way towards an industrial process with standard routines 

and work methods. 

The purpose is to create for the earthworks a functioning follow-up method within the BoKlok-concept. 

By creating a form, a database and a comparison-method of collected values could the three milestones 

of the graduate thesis be accomplished. The three milestones are: 

- Increased insight in the projects 

- Adjustment towards an industrialized process 

- User-friendly configuration 

The result shows that the follow-up system contributes to increased insight if it is done on a weekly 

basis. The follow-up system results in numeric facts that can replace the previously “feeling” of the 

projects turnout. One conclusion is that if the earthworks are evaluated constantly, a flow of potential 

improvement appears which is what an industrialized process is all about. To create a user-friendly 

configuration of the follow-up system the people that work with earthworks in the company have 

contributed with opinions that has improved the system.  

To summon up the results of this graduate thesis the follow-up system can be used within the 

earthworks of the concept BoKlok. In each case it can be used by the district “Mark Stockholm Syd”. 

Keywords – Production, Follow-up, Earthworks, Productivity, Efficiency. 
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Förord 

Denna rapport skrivs i ämnet produktionsteknik, omfattar 15 högskolepoäng och är det avslutande 

momentet inom högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och design vid Kungliga Tekniska 

Högskolan i Haninge. 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Andreas Sarfve, produktionschef vid Skanska Sverige AB 

som har handlett oss genom projektets gång med värdefulla diskussioner och samtal som förbättrat 

examensarbetet. 

Tack till Åke Tell, handledare vid KTH som med sin gedigna kunskap och rutin bidragit med värdefull 

handledning och intressanta idéer.  

Tack till hela distrikt Mark Stockholm Syd för ett varmt mottagande, trevliga fikastunder och en 

tillmötesgående attityd vid våra intervjuer. 

Vi vill även tacka Sara Fridh och Henrik Ström för korrekturläsning av rapporten och avslutningsvis vill 

vi även tacka alla andra som skänkt oss en vänlig tanke under examensarbetets gång. 

 

Sickla, maj 2015 

 

Trevlig läsning önskar 

 

Jonas Eriksson och Björn Rosvall 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till uppgiften att följa upp markarbeten. Vidare 

redovisas syftet och målen uppsatta för examensarbetet vilket följs upp med de avgränsningar som 

specificerar det område detta examensarbete rör sig inom. Dessutom redogörs de olika metoderna 

som används för att lösa problemet och avslutningsvis följer en illustration över arbetsgången i 

examensarbetet.   

1.1 Bakgrund 

Bostadsbristen i Stockholm är ett faktum. Sedan mitten av sjuttiotalet har det flyttat in långt fler till 
Stockholm än det flyttat ut, det har fötts fler än det avlidit och samtidigt har byggandet av bostäder 
släpat efter. Allt eftersom har en bostadsbrist vuxit fram och priset på de bostäder som finns till 
förfogande har skjutit i höjden, framför allt i attraktiva lägen såsom i centrum och på platser med goda 
kommunikationer. Bostadsmarknaden har blivit problematisk för de som är nya på marknaden. Unga 
personer tvingas bo hemma länge och de som flyttat hit eller immigrerat tvingas långt bort från 
stadskärnan (Andersson,2014).  
 
Idag växer Stockholmsregionen mer än någonsin och det beräknas finnas ett behov av 400 000 nya 
bostäder fram till år 2030. För att möta upp behovet behöver takten på bostadsbyggandet öka (läget i 
länet, 2014). 
 
Att täcka upp för rådande och kommande bostadsbrist är en stor utmaning och för att klara denna 
uppgift kommer det krävas en byggboom likt den mellan 1960-1975, även kallad ”miljonprogrammet” 
då det byggdes nära en miljon bostäder under två decennier (Lindelöw m fl, 2015). 
 
En av nyckelfaktorerna vid byggandet av bostäder under miljonprogrammet var att dra tidsfördelar. 
Tidsfördelarna uppnåddes genom ett arbetssätt likt den traditionella industriprocessen med liknande 
arbetsmoment som utförs i många repetitioner (Lindelöw m fl, 2015). För att kunna dra tidsvinster och 
samtidigt ha kontroll på projekten under byggtiden utarbetades ordentliga underlag för hur lång tid ett 
visst moment tog att utföra, dessa följdes sedan upp och erfarenheterna togs med till nästa projekt och 
förfinade kommande kalkyler och arbetssätt. Detta arbetssätt har sedan kommit i skymundan och 
dagens byggföretag arbetar ofta med olika schablonvärden och följer sällan upp värdena efter projekten 
(Révai, 2012). 
 
Skanska har uppmärksammat problematiken med uppföljning och har därför skrivit in i sin affärsplan 
att de inom region Väg och Anläggning ”ska bli branschledande inom produktivitet” – (Skanskas 
ledningssystem, 2015). Som en del i att förverkliga det uppsatta målet har Skanska ställt sig frågan hur 
uppföljning kan gå till inom markarbeten inför husbyggnadsprojekt. Detta eftersom markarbeten ligger 
steget efter i utvecklingen av standardiserade metoder jämfört med husproduktion. 
 
På initiativ av Skanska distrikt Mark Stockholm Syd har uppgiften att utforma ett uppföljningssystem 
tagits fram. Uppföljningssystemet är ämnat för markprojekt inför husbyggnation av typ BoKlok då 
dessa projekt har likartade markarbeten.  
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1.2 Syfte och mål 

Rapportens syfte är att bidra till ökad förståelse och snabbare inblick i hur markarbetena fortlöper i 
förhållande till de uppsatta målen i ett projekt. 
 
Med det standardiserade husbyggandet som förebild är målet att skapa och testa ett 
uppföljningssystem anpassat till markarbeten inom Skanskas och Ikeas gemensamma BoKlok-koncept. 
Uppföljningssystemet ska utformas på ett användarvänligt sätt för redovisning av förbrukade tider och 
mängder i aktiviteter. Redovisningen av aktiviteterna ska ge en god överblick av projektets framfart och 
användas kontinuerligt i arbetet vecka för vecka. 
 
Sammanfattningsvis kan delmålen delas in i tre områden:  - Ökad inblick i projekten 

- Anpassning mot en industriell process 
- Användarvänligt system 

1.3 Avgränsningar 

För att avgränsa examensarbetet inom ämnet produktionsuppföljning har en del ramar skapats. 
Ramarna har uppkommit då examensarbetet är begränsat till tio veckors arbete. De fyra ramarna 
redovisas kortfattat i nedanstående lista. 
 
Anläggning 
Byggande av bostäder kan traditionellt delas upp i två områden, markarbeten och byggandet av 
bostaden. I detta projekt ligger fokus vid markarbetena inom anläggningsområdet. 
 
Tyngsta kostnadsposterna 
Fokus ligger på de aktiviteter med störst totalkostnad. I ett projekt är listan över antalet aktiviteter  
lång med en stor mängd mindre poster.”20% av aktiviteterna i ett projekt står för 80% av de totala 
kostnaderna”- (Josefsson, 2015). Därför kommer endast de största aktiviteterna att inkluderas. 
 
Uppföljningstyp 
Uppföljningssystemet utgörs av förbrukade tider och mängden schaktmassor på utvalda aktiviteter. 
Andra aspekter inom uppföljningsområdet såsom säkerhet och kvalité lämnas utanför detta arbete. 
 
Färdigt kalkylarbetet 
För att kunna följa upp aktiviteter behövs det något att jämföra med. Uppföljning kommer ske mot en 
produktionskalkyl vilken innefattar omarbetade värden från anbudskalkylen.  

1.4 Metoder 

Nedan ges en förklaring av de lösningsmetoder som användes för att lösa problemformuleringen i detta 

examensarbete. Varför just dessa metoder användes avhandlas sedan i genomförandet (kapitel 4). I 

slutet av kapitlet redovisas en överskådlig bild av arbetsgången för examensarbetet.  

1.4.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie föregås av en litteratursökning där målet är att hitta relevanta tryckta och 

elektroniska källor för det valda forskningsämnet. För framtagandet av källor är det rekommenderat att 

använda bibliotekens databaser. Ett förslag är att använda tidigare publicerade rapporter inom ämnet 

och använda sig av deras källhänvisningar för att hitta relevant litteratur för undersökningen 

(Ejvegård, 2009) 

1.4.2 Intervjumetodik 

I ett inledande skede på exjobbsprocessen kan det vara bra att precisera sitt problem genom 

användandet av intervjumetodik. Svaren som intervjun ger kan vara ett sätt att lära sig mer om hur de 

intervjuade resonerar kring olika frågeställningar. Resonemanget kan leda till nya upptäckter inom 

området som leder till frågor som inte uppkommit innan intervjun (Blomkvist, Hallin, 2014). Vid 
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användande av intervjuteknik är det samtidigt viktigt att förbereda sig noggrant både vad gäller vilka 

personer som ska intervjuas samt vilka frågor som ska ställas. Väl förberedda frågor är viktigt för att 

slippa gå tillbaka och ställa frågor som uppkommit i efterhand (Ejvegård, 2009).  

Olika typer av intervjuer 

En intervju kan vara av kvantitativ karaktär där stora mängder korta och mätbara svar ligger till grund 

för undersökningen. Frågorna som används i denna typ av intervju ska ge ja- eller nej-frågor eller svar 

som kan graderas på en skala. Den kvantitativa metoden syftar till att på ett strukturerat sätt samla in 

data kring till exempel en enkät (Blomkvist, Hallin, 2014).   

Intervjuer kan också vara av kvalitativ karaktär där få uttömmande svar ligger till grund för 

undersökningen. Den kvalitativa intervjun kan vara ostrukturerad eller semistrukturerad. I den 

ostrukturerade intervjun är bara ett ämnesområde eller rubrik bestämt. Denna metod passar i början 

av ett vetenskapligt arbete när frågeställningen ännu inte är preciserad. I den semistrukturerade 

intervjun är temat eller frågeområdet förberett i förväg tillsammans med frågorna (Blomkvist, Hallin, 

2014). 

1.4.3 Modellbildning  

En modell är en återspegling av verkligheten med syftet att ge användbar information och belysa det 

som är betydelsefullt. Användarna av modellen ska kunna orientera sig i modellen och dra nytta av 

informationen som presenteras i den. Därför är det viktigt att modellens uppbyggnad är noggrant 

genomtänkt och anpassad till syftet uppsatt för modellen. Ett exempel på en användbar modell för en 

orienterare kan vara en detaljrik karta där höjder, sjöar, vattendrag och skog går att urskilja. En sådan 

detaljrik karta kan å andra sidan vara oanvändbar för en båtägare som befinner sig ute på havet och 

styr sin skuta. Där kan ett sjökort som anger landkonturer, vattendjup och sjöprickar vara bättre 

tillhands. Innehållet i modellen bör anpassas till det som i verkligheten sker och som är av intresse för 

användaren. Ju mer detaljrik modellen görs desto mer verklig blir den. Beroende på dess 

användningsområde bestäms detaljeringsgraden och vad som ska belysas (Ejvegård, 2009). 

1.4.4 Flödesschema 

I nedanstående figur illustreras upplägget av arbetsgången för examensarbetet. 

 

Figur 1 Flödesschema över arbetsgången. 
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2 Nulägesbeskrivning 

I nulägesbeskrivningen redovisas bakgrundsinformation om Skanska, Skanskas ledningssystem, 

konceptet BoKlok och två utvalda testprojekt. De olika avsnitten är medtagna för att ge en bild av hur 

företaget ser ut i stort, vilka verktyg de använder idag kopplat till uppföljning och det utmärkande 

punkterna med BoKlok. Avslutningsvis förklaras förutsättningarna för de testprojekt där 

examensarbetet utfördes.   

2.1 Kort om Skanska 

Skanska är ett multinationellt byggföretag med cirka 55 600 anställda runtom i världen. Företaget är 

grundat i Sverige där det finns cirka 11 000 anställda. Skanska Sverige AB är indelat i fyra 

verksamhetsgrenar. Verksamhetsgrenarna är bygg- och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, 

kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling. Bygg- och anläggningsverksamheten är den 

största och äldsta verksamheten och från den har de tidigare nämnda grenarna växt fram. Bygg- och 

anläggningsverksamheten är uppdelad efter arbetsområden och distrikt. Arbetsområdena är 

”Husbyggnad”, ”Väg och Anläggning” och ”Asfalt och Betong” (Skanska 1, 2015). Detta examensarbete 

utförs på uppdrag av distrikt Mark Stockholm Syd som tillhör regionen Väg och Anläggning Stockholm. 

Distriktet har cirka 50 anställda och utför markarbeten främst i södra delarna av Stockholm. 

2.2 Skanskas ledningssystem 

Skanska har målsättningen att vara branschledande inom projektstyrning och produktivitet. För att 
uppnå målet arbetar företaget med olika hjälpmedel och verktyg som kan härledas till ämnet 
produktionsuppföljning. I ledningssystemet, Vårt sätt att arbeta (VSAA) kan anställda läsa om 
hjälpmedel och verktyg och där få guidning i sitt dagliga arbete. Nedan redovisas kortfattat information 
från ledningssystemet, hämtat på Skanskas intranät, om de utvalda produktivitetsverktygen och 
syftena med dem.  
 
SPIK 
SPIK är Skanskas projektstyrningsverktyg och används både i anbuds- och produktionsarbetet. I SPIK 
lagras kalkyler, kalkylinformation, kalkylregister och via dessa kan budgetar och planeringsunderlag 
skapas. Kalkylregistret innehåller information om kalkylresurser, kalkylrecept och kalkylmallsposter. 
Produktionsfasen kan styras via verktyget då producerade kostnader och intäkter kan överföras till 
programmet och jämföras med de underlag som skapats. 
 
Målkort 
De flesta projekt styrs före produktionsstart mot uppsatta lönsamhetsmål och det är distriktschefen 
som är ansvarig för att definiera målen. Målen definieras inom områdena inköp, produktivitet, risker 
och möjligheter, oförutsedda kostnader och arbetsplatskostnad. Styrningen mot att nå 
lönsamhetsmålet ansvarar projekt- och produktionschef för. 
 
Målstyrning och framdriftsuppföljning  
Målstyrning innebär att styra utvalda arbetsmoment mot uppsatta produktivitetsmål inom projekten. 
Syftet med målstyrningen är att tydliggöra produktivitetsmålen för yrkesarbetare och 
underentreprenörer och ansvaret ligger på arbetsledaren. Genom att arbetsledaren tydliggör målen kan 
de tillämpas av de som utför arbetet. Det vanligaste är att målen uttrycks på de nedan två angivna 
sätten. 
 

1. Kapaciteter redovisas i termer som meter/dag, ton/timme, lass/dag osv. 
2. Milstolpar används att ange en tidpunkt då en del av ett arbete ska vara klart. 
 

 
Inom områdena jordschakt, utläggning av förstärkningslager och utläggning av bärlager ska 
målstyrning ske på ett likartat sätt. Vid dessa arbetsmoment kan målstyrningen ske genom till exempel 
lassräkning där lastbilschaufförerna som utför transporterna av massorna räknar antalet lass. 
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Framdriftsuppföljning 
En framdriftsuppföljning innebär att kontinuerligt under arbetets gång jämföra den utförda 
prestationen mot de uppsatta målen från målkorten. Uppföljning med framdriftskalkyler ger en 
indikation på hur arbetet går och det ger också en möjlighet att reagera på avvikelser från det planerade 
förloppet. 
 
Visuell styrning 
Visuell styrning är ett hjälpmedel för kommunikation och feedback mellan tjänstemän och 
yrkesarbetare, maskinister och underentreprenörer. Den visuella styrningen kan till exempel avse 
morgonmöten där alla medarbetare i projektet deltar. Vid morgonmötet stäms gårdagens arbete av och 
det som ska göras för dagen diskuteras. Som ett hjälpmedel till den visuella styrningen kan förslagsvis 
en white board användas dock är det viktigaste att följande frågor besvaras: Hur gick det igår? Vad gör 
vi idag? 
 
Uppföljning och förbättringar 
Skanska erbjuder för uppföljningsarbeten olika mallar som kan vara antingen kvalitativa eller 
kvantitativa. De aktörer som omfattas av uppföljningen är Skanska själva, kunden, projektörer och 
underentreprenörer. Den kvalitativa uppföljningen innefattas av intervjuer, seminarier och 
grupparbeten. I den kvantitativa uppföljningen redovisas tider, nyckeltal och ekonomi. Erfarenheterna 
tas med till kommande projekt. 
 
Löpande uppföljning 
För att skapa kontroll över projektet rekommenderas att löpande uppföljningar utförs för verkligt 
förbrukade timmar, a-tider, kapaciteter och utförda mängder. Projekttidplanen och 
produktionskalkylen fungerar som underlag till uppföljningsarbetet. För att verifiera att kapaciteterna, 
förväntade mängder och a-tiderna från kalkylarbetet stämmer överens med de produktivitetsmål som 
sätts upp i planeringsarbetet krävs det en uppföljning kring dessa områden. 
 
Produktivitet 
Med målsättningen att vara branschledande inom produktivitet och projektstyrning kommer också 
ansvar. För att uppnå en lönsam produktion krävs effektiva metoder som minimerar störningarna och 
på detta vis kan kostnaderna minska. De effektiva metoderna är att i varje projekt sträva efter god 
planering, rätt bemanning och industrialiserat byggande. Genom att industrialisera byggandet kan 
Skanska tillsammans utveckla koncept, metoder och tekniska lösningar som kan användas i liknande 
projekt. 
 
(Skanskas ledningssystem, 2015) 

2.3 BoKlok 

BoKlok är ett samarbete mellan Ikea och Skanska, med syfte att tillfredsställa bostadsmarknadens 

behov. Ikeas erfarenhet med att inreda hem kombineras med Skanskas kunskaper inom husbyggande. 

Tanken är att bygga billiga bostäder i en process präglad av industriell produktionsteknik. BoKloks 

produktionsteknik handlar om att moduler produceras färdiga på fabrik i en kontrollerad miljö för att 

sedan monteras samman på byggarbetsplatsen. I dagsläget finns fyra hustyper att välja mellan, villa, 

radhus och två flerbostadshus. Metoden är framtagen för att skapa likvärdiga förutsättningar i alla 

projekt, för att kunna dra effektiviseringsvinster ur processen. Effektiviseringen bidrar till att 

kostnaden för bostaden blir reducerad samtidigt som en kvalitetssäkring av utförandet erhålles 

(BoKlok, 2015). 
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2.4 Kort om två projekt 

Projekt Lännbohöjden Nacka kommun 

Projektet omfattar utbyggnad av gång- och cykelbana längs Fidravägen, en ny trappa ovan Fidravägen 

och servisanslutningar för vatten, spillvatten och dagvattenledning till det kommande BoKlok-projektet 

på tomten. Nedan visas uppdelningen av entreprenaderna. 

 

 
Figur 2 Figuren visar de sex kommande BoKlok-husen samt uppdelning av 

entreprenaderna. Blå färg (nr 2) redovisar projekt Lännbohöjden BoKlok och röd färg 

(nr 1) redovisar projekt Lännbohöjden Nacka kommun (Skanska intern information). 

 

Projekt Lännbohöjden BoKlok 

Projekt Lännbohöjden BoKlok är beläget i Stockholmsregionen, närmare bestämt i Fisksätra. På 

fastigheten kommer det uppföras sex stycken flerbostadshus med totalt 84 stycken lägenheter. Delen 

som distrikt Mark Stockholm Syd ansvarar för är exploatering av tomtmark i form av grundläggning för 

sex lägenhetshus, framdragning av el-, vatten- och avloppsledningar till fastigheten samt 

färdigställande av lekyta och parkering. 

 
 

Figur 3 Bilden visar en tänkt vy av sex stycken flerbostadshus 
med totalt 84 lägenheter (BoKlok, 2015). 
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3 Teoretisk referensram  

I detta kapitel beskrivs de viktigaste byggstenarna för att åstadkomma en god styrning av projekt. 
Dessa byggstenar innefattar teori kring planerings- och uppföljningsarbete, projektorganisationer 
samt tolkning av resultat. Inledningsvis förklaras olika begrepp och metoder inom arbetet med 
planering och uppföljning. Därefter följer en redogörelse över olika sätt att ta sig an ett projekt samt 
några exempel på utarbetade koncept för detta. Avslutningsvis behandlas nyckeltal som är verktyg 
för att tyda och förstå de resultat produktionen ger.   

3.1 Uppföljning 

Inledning 

Den första delen av teoriavsnittet innefattar teori kring planerings- och uppföljningsarbeten samt 

tidsbegrepp. Avsnittet angående planering finns medtaget eftersom det behöver finnas en förståelse för 

det arbete som ligger bakom de produktionskalkyler en uppföljning sedan sker emot. Efter 

planeringsavsnittet följer en genomgång av några uppföljningsområden för påvisa att uppföljning kan 

utföras på olika sätt. Tidsbegreppen är medtagna då en arbetad timme inte endast består av direkt 

producerande tid utan också annan tid vilket måste tas i beaktan vid uppföljning.    

 

Uppföljning används som ett sammanfattande ord för avstämning och datainsamling. Avstämning 

innebär en jämförelse mellan insamlad data och planerade värden. Den insamlade datan innefattar 

verkligt förbrukade och dokumenterade resurser i ett projekt. Syftet med att följa upp insamlade data 

med planerade värden är att få en övergripande bild av hur projektet fortlöper. Den övergripande 

informationen fungerar som styrmedel i produktionen men kan även nyttjas som information till 

ekonomiska prognoser och erfarenhetsåterföring i kommande projekt. Styrningen av projekt påverkas 

av utfallet ifrån avstämningen, vid positivt utfall kan arbetet fortsätta som vanligt men vid negativt 

utfall finns ett behov av ändringar (Révai, 2012).  

3.1.1 Underlag för uppföljning 

Aktivitet 

En aktivitet definieras som ett arbetsmoment, handling eller åtgärd som ska utföras i ett projekt. 

Aktiviteter börjar och slutar med en händelse, vilken kan beskrivas som ett tillstånd som uppkommer 

innan ett arbete startar eller efter det att ett arbete avslutats (Révai, 2012). Ett exempel på en aktivitet 

inom byggbranschen är målning av vita linjer på asfalt. Starthändelsen är färdig asfaltering och 

sluthändelsen blir färdig målning. 

Tidplan  

En tidplan är ett styrverktyg som överskådligt visar aktiviteterna och dess varaktighet i ett projekt. 

Tidplanen visar förutom längden på aktiviteten också när aktiviteten måste starta och avsluta. Det finns 

olika typer av tidplaner men inom byggbranschen är tre stycken dominerande. De tre tidplanetyperna 

är milstolpeplan, Ganttplan och strukturplan (Ottosson, 2009). Tidplanerna och dess huvudsyfte 

förklaras kort här nedan.  
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Milstolpeplan 

En övergripande flödesplan med viktiga händelser kallade milstolpar presenteras i en milstolpeplan. 

Vanligtvis beroende på projektets storlek redovisar planen mellan fyra och tjugo stycken viktiga 

milstolpar (Ottosson, 2009). En milstolpeplan illustreras nedan i figur 4. 

 
 
Figur 4. Illustrationsexempel på en milstolpeplan (Ottosson, 2009). 

Ganttplan 

En Ganttplan redovisar grafiskt med hjälp av staplar en aktivitets namn och under hur lång tid den är 

planerad att pågå (Ottosson, 2009). En Ganttplan är överskådlig och lätt att tolka men lämnar en del 

obesvarade frågor. Dessa frågor kan vara, vilka samband finns mellan aktiviteterna? Varför ligger 

aktiviteterna där de ligger? Vilka aktiviteter styr produktionstiden? Vilka konsekvenser medför en 

avvikelse i en aktivitet på andra aktiviteter? Svaret på dessa frågor kräver tillgång till andra planer 

exempelvis en strukturplan (Révai, 2012).  Nedan i figur 5 illustreras en Ganttplan. 

 
 

Figur 5 Illustration över en Ganttplan (Ottosson, 2009). 
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Strukturplan 

I en strukturplan redovisas vilka aktiviteter som är beroende av varandra mellan en start- och 

slutpunkt. En strukturplan redovisas i figur 6 och kan förklaras på följande sätt. Start- och slutpunkten 

visar att aktiviteterna mellan dem kan påbörjas och avslutas. En aktivitet benämns med en bokstav och 

skrivs i en ruta. I exemplet nedan börjar alltså aktivitet A och aktivitet D efter startrutan. Vidare följer 

de aktiviteter som är beroende av varandra. Aktivitet B är beroende av att aktivitet A ska avslutas 

därför hamnar den i efterföljande ruta. Samma resonemang gäller för aktivitet C, den är beroende av 

att både A och B avslutas. När aktivitet C är avlutad kan också projektet avslutas. Aktiviteterna D, E och 

F är beroende av varandra på samma sätt som de övriga aktiviteterna men har ingen koppling till A, B 

eller C (Ottosson, 2009). 

 
 

Figur 6 Strukturplan som redovisar aktiviteter och sambanden dem emellan (Ottosson, 2009). 

När strukturplanen är färdig sammankopplas den vanligtvis med en Ganttplan för att överskådligt visa 

vilka aktiviteter som har betydelse för den totala projektlängden. När aktiviteter tidsätts skapas ett 

förhållande mellan de aktiviteter som har längst varaktighet tillsammans och samtidigt är beroende av 

varandra. Detta förhållande kallas för den kritiska linjen och redovisar den kortaste tiden för ett projekt 

(Ottosson, 2009). Den kritiska linjen illustreras med röda pilar i figur 7. 

 
Figur 7 Illustration över en strukturplan kombinerad med en 
Ganttplan (Ottosson, 2009). 
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3.1.2 Olika typer av uppföljning 

Vid val av metod för produktionsuppföljning är det viktigt att komma ihåg en del saker. En del metoder 

kan vara tidskrävande medan andra metoder tar mindre tid. Ofta är det själva insamlingen av 

produktionsdata som är mest tidskrävande i uppföljningsarbetet. Tillgång av personal är viktigt då den 

som är ansvarig för uppföljningsarbetet behöver tid för att hinna samla in data (Révai, 2012). 

Tidplaneavstämning  

Avstämningar sker på tidplaner som redovisar hela produktionen under en viss period i samlad form. 

Tidplanens avstämning utförs med jämna mellanrum under projektets gång. Avstämningen innefattar 

kontroll av varje aktivitet vid en bestämd tidpunkt med syftet att säkerställa att uppsatta mål fullföljs 

och att produkten kan levereras i tid (Révai, 2012).   

Tidplanen är baserad på en kalkyl som redovisar kostnaderna för mängder och resurser av de olika 

aktiviteterna i ett projekt. Mängderna som kalkylen baseras på kommer ifrån de ritningar och 

beskrivningar som omfattar projektet. I de kalkylerade kostnaderna har hänsyn för metodval samt 

omfattningen av de resurser som är planerat för produktionen tagits (Révai, 2012).  

 

Arbetstidsavstämning 

Avstämning av arbetstid genomförs i syfte att jämföra de förbrukade resurserna med de planerade. 

Resurser innefattar de människor som utför och organiserar arbetet med material, maskiner och andra 

hjälpmedel i produktionsarbetet. De planerade resurserna kommer ifrån anbudsarbetet där kostnader 

för varje aktivitet finns medtagna baserat på hur stor aktiviteten är. När dokumenterade och 

förbrukade resurser är fastställda kan en avstämning mot de planerade värdena genomföras. 

Avstämningen ger en indikation på hur arbetet ligger till i förhållande till tidplanen. Även om dagsläget 

ligger före gentemot tidplanen kan det bero på en högre förbrukning av resurser än det planerade. Det 

är därför viktigt att i en arbetstidsavstämning se till helheten och inte enbart till där arbetet befinner sig 

i dagsläget (Révai, 2012). 

  

Figur 8 Bilden visar illustrativt en tidplaneavstämning där den heldragna linjen 
visar avstämningen. Om linjen gått vertikalt hade aktiviteterna legat i fas med 
tidplanen. I denna avstämning ligger aktivitet 1 före tidplan, aktivitet två i fas och 
aktivitet tre släpar efter. 
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Ekonomisk avstämning 

Ekonomiska avstämningar används under projektens gång för att i tid kunna agera om projektet går 

mot en riktning som ej är den planerade. En kontrollerad ekonomi är viktig av flera anledningar 

eftersom överinvesteringar eller för lågt räknade anbud i värsta fall kan leda till konkurs. För högt 

räknade anbud kan i sin tur medföra att företaget inte får några jobb. Uteblivna jobb ger förlorade 

intäkter vilket kan innebära nedskärningar som följd. En kontrollerad ekonomi grundar sig i bra 

underlag och kalkyler men det finns alltid risker i ett projekt. Riskerna bör identifieras, värderas, 

prissättas och sammanvägas i underlaget innan anbud lämnas. För höga risker i ett projekt kan leda till 

att inget anbud lämnas (Ottosson, 2009). 

3.1.3 Tidsbegrepp 

Inom byggbranschen finns ett antal olika begrepp som rör tid inom ett arbetsmoment. 
Arbetsmomenten är indelade i olika delar där faktisk arbetstid och den tid som inte berör utförandet är 
separerade.   

 

Metodtid 

Metodtid är den tid det tar för arbetsmomentet att utföras. Det är den direkt producerande tiden som 

innefattar begreppet metodtid. Exempel på arbetsmoment är montering, bearbetning, mätning och 

frambärande av material. I metodtiden ingår också nödvändig tid det tar att vänta på varandra i ett 

arbetslag eller till exempel väntan på att en kranbil ska lyfta av material. Skillnaden mellan denna 

väntetid och den väntetid som beskrivs i APL-tiden nedan är att i metodtiden måste tiden vara en del i 

själva arbetsmomentet. 

Arbetsplatstillskottstid 

Arbetsplatstillskottstid (APL-tid) innebär tillskottstid för arbetsmomenten i ett projekt. I detta 

tidsbegrepp ingår väntetid för störningar och avbrott på högst 60 minuter. Till APL-tiden kan planering 

av arbete, samtal om arbete samt återhämtning och liknande moment också inkluderas.   

Drifttid 

Drifttiden är summan av metodtid och APL-tid. Denna summa ligger till grund för beräkningen av 

kapaciteter vilka används vid arbetet med kalkyler i ett projekt.  

Driftavbrottstid 

Driftavbrottstid är den tid utöver APL-tiden som tillhör ett avbrott. Om en störning varar i 90 minuter 

motsvarar driftavbrottstiden 30 minuter medan 60 minuter tillhör APL-tid enligt beskrivning ovan.  

(Révai, 2012)  

 

Figur 9 Illustration över uppdelningen av tidsbegrepp inom ett 
arbetsmoment. 
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3.2 Industriellt byggande 

Inledning 

Avsnittet industriellt byggande är en viktig del av teorin eftersom målformuleringen i kapitel 1.2 säger 

att uppföljningssystemet ska anpassas mot en industriell process. Först förklaras skillnaderna i 

arbetssätt ett projekt kan anta. Sedan presenteras två koncept för att uppnå en industriell process.   

Industriellt tänkande handlar om att se arbeten ur ett större perspektiv, att inte se varje enskild 

aktivitet utan att komma ihåg hur den genomfördes senast och samtidigt ta med sig bra och dåliga 

saker till nästa gång. Industrialisering inom byggande har pågått under lång tid och innefattar tekniska 

förbättringar såsom övergången från handverktyg till eldrivna verktyg, olika grader av prefabricering 

och med processrelaterade organisatoriska utvecklingar. Det industriella byggandet handlar idag 

mycket om att ta fram olika koncept att bygga efter. (Lindelöw m fl, 2015)  

3.2.1 Projekt- och processbaserat arbetssätt  

Byggbranschen och andra delar av den tillverkande industrin har båda tagit till sig av den industriella 

utvecklingen även om den skett i olika riktningar. För byggbranschens del har utvecklingen länge gått 

mot det projektbaserade arbetssättet samtidigt som den större delen av tillverkningsindustrin fortsatt 

mot det processbaserade tillvägagångsättet (Lindelöw m fl, 2015).  

Projektbaserat arbetssätt 

De som jobbar efter ett projektbaserat arbetssätt ser på projekt som en isolerad händelse med en 

startpunkt och en slutpunkt. Starten av projektet är blankt papper där alla intäkter och kostnader 

uppkommer under projektets gång när olika problem måste bearbetas. Eftersom all projektering sker 

individuellt för projektet ger det ett flexibelt system där kunden kan komma med nya önskemål och 

ändringar även sent i processen. Detta ger en unik slutprodukt med möjlighet till förändring under 

arbetets gång även om det i slutändan är kunden som får betala extra för det. (Lindelöw m fl, 2015). 

 

Figur 10 Illustration av det projektbaserade arbetssättet 
med unika hus i det egna projektets "bubbla". 
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Processbaserat arbetssätt 

Det processbaserade arbetssättet bygger på likheter mellan projekt eftersom produktionsmetoder 

utvecklas succesivt under tidens gång, projekt efter projekt. Det satsas på att koppla ihop projekten 

med dokument och rutiner för att slippa göra misstag mer än en gång och samtidigt lyckas upprepa bra 

saker. Det finns ingen nytta i att kunna bygga en väg på ett bra sätt om nästkommande projekt är att 

bygga en bro men om det är en väg igen går det att dra fördelar (Lindelöw m fl, 2015).  

 

Figur 11 Illustration av det processbaserade arbetssättet där hus 
byggs på ett snabbt och liknande sätt. 

3.2.2 Industriellt idag, olika koncept 

Det har genom åren uppkommit ett antal olika koncept för att ta till vara på de fördelar som ett 

processbaserat arbetssätt ger. Koncepten har uppkommit och används som flitigast i 

tillverkningsindustrin i fabriker men har även anpassats till andra branscher. De har många likheter i 

sin utformning och bygger på samma grund, att jobba med ständig förbättring. Några exempel på dessa 

koncept presenteras nedan: 

- Lean produktion 

Lean är ett begrepp som uppkom när MIT (Massachusetts institute of technology) gjorde en 

undersökning av världens biltillverkare och deras arbetssätt år 1979. Lean är till stor del lika 

med Toyotas TPS (total production system) då det ansågs vara det främsta arbetssättet vid 

undersökningen och stod som förebild. TPS utvecklades av japanen Taichii Ohno vid Toyota 

strax efter andra världskrigets slut (Forbes, 2011). 

Lean bygger på tankesättet att hela tiden producera mer med mindre resurser genom att hålla 

nere lagret, minska slöseriet i produktionen, jobba efter standardiserade metoder och hela 

tiden ha kunden i fokus. Några av de hjälpmedel som används inom lean är till exempel Kaizen 

med huvuddevisen att förändring är av godo. En annan metod är Just in time som jobbar efter 

att kunden/behovet styr produktionen. Vidare används också de 5 s:en (sortera, systematisera, 

städa, standardisera och sköt om) för att minska andelen icke värdeskapande tid (Forbes, 

2011). 

- Sex Sigma  

Sex Sigma har sitt ursprung i företaget Motorola som under 1980-talet implementerade 

konceptet i sin produktion. Konceptet har två olika profiler där den ena fokuserar på att 

produktionen ska förbättras genom att kvalitetsfel på produkter hela tiden hålls på en låg nivå 

och kontinuerligt sänks. Detta uppnås genom att produktionen hela tiden mäts, analyseras, 

förbättras och kontrolleras på ett vetenskapligt och statistiskt vis. Målet är att komma under 

det värde som sex sigma representerar i en normalfördelningskurva vilket är 3,4 fel per en 

miljon producerade produkter. Den andra profilen av sex sigma riktar sig mot ledningen av 

processerna där de mäts med kunden i fokus (Forbes, 2011). 
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3.3 Nyckeltal  

Inledning 

Information om hur resultatet från uppföljningen kan tolkas och presenteras är viktigt för att förstå hur 

projektet går samt på ett enkelt sätt kunna göra tydliga jämförelser med kalkylerade värden. Därför 

finns ett avsnitt med i teoridelen som behandlar nyckeltal och betydelsen de har.   

Nyckeltal handlar om att skapa ett tal med förmåga att förmedla information om en specifik sak till 

olika yrkeskategorier genom olika jämförelser. För att nyckeltalet ska bli bra och användbart bör olika 

yrkesroller berörda av talet komma med åsikter. Det är även viktigt att nyckeltalet har en tydligt 

utpekad ägare som bryr sig om utfallet av nyckeltalet och naturligt är den som åtgärdar om värdet är 

utanför det normala (Lindelöw m fl, 2015). 

Förutsättningar 

Det finns enligt (Catasús m fl, 2009) stora möjligheter att uppföljningsarbeten förbättras vid 

användande av nyckeltal men det finns ett par saker som bör tas i beaktan vid användning. För det 

första, nyckeltal är en sammanslagning byggd på medeltal vilket gör att talet blir förenklat och många 

aspekter av problemet göms undan i talet. För att komma till rätta med detta kan ett flertal olika 

nyckeltal inom samma område tas fram vilka belyser lite olika vinklingar av frågeställningen. Det andra 

problemet är balansgången mellan antal nyckeltal. Blir det för många nyckeltal och informationsflödet 

för stort ger informationen inget utan tar bara kraft och energi. I dessa situationer tenderar människan 

att vilja slå samman och förenkla och är då tillbaka där det hela började. 

Olika sorters nyckeltal 

Nyckeltal kan konstrueras på många olika sätt för att belysa olika aspekter av projekt eller företag i 

stort. Nedan följer en kort sammanfattning av några olika nyckeltal:  

- Kontrollerande nyckeltal är konstruerade för att jämföra data från pågående projekt med de 

kalkylerade värdena samt uppsatta mål. Detta går att göra på bred front med många olika 

nyckeltal i kontrollen eftersom de ofta bara har en alarmfunktion. Alarmfunktionen innebär att 

så länge ett nyckeltal ligger inom ett uppsatt intervall händer ingenting, det är först när värdet 

går över eller under det uppsatta intervallet som alarmet går och ägaren till nyckeltalet får en 

notis i någon form.  

- Belönande nyckeltal bygger på principen att först sätts ett mål upp för till exempel 

produktivitet under en vecka och om detta mål uppfylls kommer en belöning att utfärdas till de 

berörda.  

- Mobiliserande nyckeltal är tal som snarare spelar på känslorna för att skapa engagemang och 

rikta blickar mot ett specifikt område än att rent statistisk rada upp numeriska argument. För 

att lyckas med de mobiliserande nyckeltalen krävs det att alla förstår dem, inser hur det ska 

uppnås samt kan känna en delaktighet för det som ska utföras. För att bibehålla intresset för de 

enskilda mobiliserande nyckeltalen är det viktigt att de inte blir för många eftersom de då kan 

uppstå konflikter huruvida vilket som är viktigast och borde prioriteras.  

(Catasús m fl, 2009) 
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3.4 Tidigare kurser 

Grundkunskaper som varit viktiga för examensarbetet kan speciellt härledas till ett par av de kurser 

givna under tidigare del av utbildningen byggteknik och design vid Kungliga Tekniska Högskolan.  

HS1006  Byggprocessen behandlar lagar, bestämmelser och förlopp som sker inom 

byggprocessen (KTH 1, 2012) . 

AF1740  Ekonomi och organisation ger en introduktion till en del viktiga begrepp inom ämnet 

ekonomi och organisation (KTH 2, 2012). 

HS1015  Byggstyrning är en grundläggande kurs för planeringstekniken inom byggbranschen 

(KTH 3, 2014) 

AH1907  Anläggning 1 är en grundläggande kurs inom anläggningstekniken som redogör för 

utformning, projektering och byggande av vägar, gator och järnvägar. Kursen ger också 

kunskaper inom projektering av vatten- och avloppsanläggningar (KTH 4, 2012). 

HS1019  Planering av ett byggprojekt är en grundläggande kurs som behandlar kalkylering, 

anbudsarbete och ekonomiska prognoser (KTH 5, 2015). 
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4 Genomförande 

I detta kapitel följs arbetsgången från flödesschemat i kapitel 1.4 (figur 1) upp och beskrivs ingående 

för att ge en klar bild över hur arbetet sett ut. Slutligen redovisas en illustration över den tänkta 

arbetsgången vid arbete med uppföljningssystemet 

4.1 Litteratur 

För att fördjupa kunskapen inom det valda ämnet bestämdes att som inledande aktivitet genomföra en 

djupdykning inom den litterära sfären. Vid inhämtning av elektroniskt- och tryckta material användes 

sökmotorerna Google, Google Scholar samt KTH:s sökdatabas Primo. Tryckta material hämtades vid 

studiebesök på KTH:s huvudbibliotek.  

 

Teorin som studerats redovisas i kapitel 3 och berör ämnena uppföljning, industriellt byggande och 

nyckeltal.  

4.2 Modellbildning  

Med en grundläggande kunskap för vilka aktiviteter som förekommer inom markarbeten skapades en 

modell i datorprogrammet Excel för att illustrera utformningen och tankarna med 

uppföljningssystemet. Modellen innehöll ett ifyllnadsblad och en databank. Ifyllnadsbladet utformades 

till en början enkelt på ett sådant sätt att det inte var bestämt vilka aktiviteter som skulle följas upp. 

Dessa aktiviteter skulle bestämmas under arbetets gång. Det fastlades i ett tidigt stadium att 

utformningen av ifyllnadsbladet för enkelheten och användarvänlighetens skull borde kodas. Kodning 

med färg, siffror och bokstäver utfördes eftersom mängden information var relativt stor.  

 

Databanken utformades även den i Excel och visade hur uppföljningssystemet kunde sammanställas 

och följde utformningskoderna likt ifyllnadsbladet. 

Tanken med modellen var att skapa ett underlag som förbättras genom diskussion och intervjuer med 

de på företaget som skulle kunna tänkas använda materialet i sin yrkesroll. 

4.3 Intervjuer  

För arbetet med framtagande av underlag valdes intervjumetodik framför enkätmetodik. Intervjuer 

används för muntlig kommunikation medan enkäter används för skriftlig. Intervjuer var att föredra då 

materialexempel skulle förklaras och diskuteras. Problematiken med intervjuer är att få de svar som 

har betydelse för arbetet och att den intervjuade känner sig bekväm med situationen och svarar 

uttömmande på frågorna. 

 

Intervjuerna genomfördes med fem olika yrkesgrupper för att få ett brett åsiktunderlag och en 

helhetssyn från en större del av distriktets organisation. De fem yrkesrollerna är: 

- Distriktschef 

- Produktionschef 

- Kalkylingenjör  

- Arbetsledare  

- Yrkesarbetare 
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För att uppnå en trygg intervjumiljö inleddes intervjuerna med en presentation som förklarade syftet 

med examensarbetet och intervjuerna. Presentationens syfte var att ge en god uppfattning kring idéer 

och visioner för det stundande arbetet. Tanken med intervjuerna var att få kommentarer på framtaget 

material som kunde förbättra materialet och resultera i något som är användbart för den intervjuade i 

sin yrkesroll. För att kunna sammanfatta intervjuerna användes hjälpmedlet bandspelare och ett 

förberett svarsformulär. Med hjälp av bandspelaren kunde intervjun återges i sin helhet vid ett senare 

tillfälle och betydelsefulla resonemang för det fortsatta arbetet urskiljas.  

4.4 Testkörning 

Ifyllnadsbladet för transporter testades på projekt Lännbohöjden- Nacka kommun (se delkapitel 2.4) 

för att få respons på de uppsatta parametrarna tid, material och plats. Detta utfördes för att se hur 

verkligheten stämde överens med de antaganden gjorda med litteratur och intervjuer som grund. 

Lastbilschaufförerna fick ett blad för varje dag att fylla i kontinuerligt för samtliga lass. På kommande 

morgonmöte samlades tankar och reflektioner angående uppbyggnaden av bladet. Reflektionerna 

fungerade som grund för vidare utveckling och förbättring av ifyllnadsbladet. 

4.5 Förbättring 

Reflektioner och lärdomar från testkörningsmomentet togs tillvara och fungerade som underlag vid 

förbättring av materialet. Förbättringarna fördes in på ifyllnadsbladet och testades på nytt i 

produktionen. Utvecklingsprocessen upprepades i tre cykler för att hitta utvecklingsområden som vid 

förändring leder till en smidigare och effektivare ifyllnad av ifyllnadsbladet.   

4.6 Jämförelse 

Data från testprojektet samlades in och sammanställdes i en databank för att jämföras mot kalkylerade 

värden. Utformningen av databanken grundades på det befintliga ifyllnadsbladet men en filterfunktion 

adderades för att kunna plocka fram specifika data i form av kapaciteter. En kapacitet kan exempelvis 

vara de schaktmassor som kördes från plats a till plats b i en utvald vecka. Med tillgång till detaljerad 

data möjliggjordes en jämförelse och analys med de kalkylerade värdena som plockats fram med hjälp 

av en framdriftskalkyl. En framdriftskalkyl är en sammanslagning av kapaciteter för olika delmoment 

som en aktivitet består utav till exempel schaktning (se kapitel 7 figur 20). Analys av insamlad data 

kunde utföras då jämförbara värden var framtagna och ett ställningstagande huruvida aktiviteten 

fortskrider i förhållande till det planerade.  

4.7 Arbetsgång vid uppföljning 

Figuren nedan illustrerar hur arbetet med uppföljningssystemet stegvis är upplagt. 

 

Figur 12 Illustration över arbetsgången vid uppföljningsarbetet. 
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5  Resultat  

Insamlade data presenteras och analyseras i detta kapitel med utgångspunkt ifrån den preciserade 
uppgiften. Först presenteras en sammanfattning av de genomförda intervjuerna. Sedan presenteras 
de resultat som uppkommit vid arbetet med modellen för uppföljningssystemet.  

5.1 Intervjuer 

Resultatet nedan har sammanställts ur svaren från den intervjuguide som presenteras i bilaga 1. Tre 
olika infallsvinklar belyses, uppföljning idag, intresseområden och problematik. Infallsvinklarna har 
valts utifrån frågeställningarna i intervjuerna.  
 
Uppföljning idag, - Varierande metoder. I dagsläget arbetar de olika yrkeskategorierna på 

olika sätt, vissa gör ingen uppföljning alls och de som gör det har olika metoder 
för att dokumentera och följa upp arbetet. Det finns ingen fungerande modell 
för uppföljning idag.  

 
 
Intresseområden, - De viktigaste aktiviteterna. Aktiviteterna VA, schakt och transporter 

anses vara intressanta områden att studera mer ingående.  
 

- Dokumentation. Att dokumentera uppföljningen anses vara viktig då det 

kan användas som ett bevis på de aktiviteter som utförts.  

- Visualisering. Flera av de intervjuade pekar på vikten av att förmedla 

resultaten av uppföljningen på ett enkelt sätt mellan yrkesgrupperna. Detta för 

att kunna definiera gemensamma mål och förmedla en bättre helhetssyn på 

hur projektet fortskrider. 

- Komplement till dagbok. Bra komplement till den dagbok som används 

idag. Eftersom de utförda momenten idag skrivs ned i textform skulle det inte 

vara besvärligt att även dokumentera mängder och tidsåtgång. 

 
Problematik, - Användarvänlighet. Arbetet med uppföljningen måste vara enkelt och 

okomplicerat annars kommer metoden inte att fungera enligt de intervjuade. 
 

- Utformning. Det anses vara svårt att göra en mall med många aktiviteter 

därför borde endast aktiviteter med störst totalkostnader inkluderas. 

- Yrkesarbetarnas inblandning. Ifall yrkesarbetarna får en administrativ 

uppgift kommer APL-tiden öka och den värdeskapande tiden minska vilket 

måste beaktas. 

- Tidsåtgång. Arbetet bör gå att utföra på ett snabbt och enkelt sätt eftersom 

summeringen av dagens arbete kommer ske kontinuerligt under arbetsdagens 

gång. 
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5.2 Ifyllnadsblad 

Resultatet av utvecklingsarbetet med ifyllnadsbladet visas i kronologisk ordning, från den första 

modellen i teoristadiet till det ifyllnadsblad som används vid slutet av examensarbetet.  

 

 

Ifyllnadsblad 1. För fullständig utformning se bilaga 2. 

 

 

Figur 13 Ifyllnadsblad 1. 

Innehåll - Koder enligt AMA-systemet, alla aktiviteter tänkta för uppföljning, arbetade timmar,  

mängder och eventuella störningar.   

Problem - Svårt att redovisa transporterna på samma sätt som tex VA-arbeten då transporterna 

innehåller många lass av olika material samtidigt som sträckan VA-arbeten enkelt kan 

mätas upp i en parameter. 

- AMA-kodning är onödig information på ett ifyllnadsblad. 

- Svårt att förmedla oväntade händelser till exempel en störning som ej finns med i 

nummerkodningen. 

Förändring - Två separata blad där transporter och de övriga aktiviteterna skiljs åt. 

 

Ifyllnadsblad 2 (aktiviteter). För fullständig utformning se bilaga 3. 

 

 

Figur 14 Ifyllnadsblad 2 (aktiviteter). 

Innehåll  - Etapper, aktiviteter, mängder, enhet, störning, störningstid och ett kommentarsfält 

Problem  - Svårt för yrkesarbetarna att fylla i eftersom de gör många olika saker under en 

arbetsdag och vissa moment är svåra att uppskatta.  

Förändring  - Ifyllnaden av aktiviteter utöver transporter sker direkt in i en databank och utförs av 

arbetsledning, inte yrkesarbetare. 

- Aktiviteter begränsas till de största kostnadsposterna som efter studier av kalkylen 

visat sig vara: Schakt, transport, VA-arbeten och elarbeten. 

Nr Aktivitet Arbetstid Mängd Störning Störningstid

timmar nr. 1-4 min

Aktivitet Etapp Arbetstid Mängd Enhet Störning Störningstid Kommentar

1—3 Timmar Nr. 1-8 Minuter Varför gick det som det gick?

m
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Ifyllnadsblad 2 (transporter). För fullständig utformning se bilaga 4. 

 

 

Figur 15 Ifyllnadsblad 2 (transporter). 

Innehåll  – Lassnummer, plats 1, tid vid plats 1, material, mängd, plats 2, tid vid plats 2, störning, 

störningstid och kommentar. 

Problem  – Lastbilschaufförerna uttrycker missnöje mot att fylla i tid för varje lass både vid 

lastning och lossning. 

Förändring – Tidsangivelserna ändras till att ske inom tretimmarsintervall.  

Ifyllnadsblad 3 (transporter). För fullständig utformning se bilaga 5. 

 

 

Figur 16 Ifyllnadsblad 3 (transporter). 

Innehåll  – Lassnummer, upphämtningsplats, tidsintervall för upphämtning, material, mängd, 

destination, störning, störningstid och kommentar 

Problem  – Vid interntransporter på byggarbetsplatsen blir det många lass per dag och chaufför. 

Lastbilschaufförerna påpekar att det är något krävande att dokumentera uppemot 30 

lass på samma dag. 

- Notering att störningar fylls i men inte i den utsträckning som de sannolikt inträffar.  

Förändring  - Se kapitel 8.2 där rekommendationer för vidare studier diskuteras.   

  

Ankomst till Ankomst till

Lass Plats 1 Plats 1 Material Mängd Destination Plats2 Störning Störning Kommentar

Bokstav A-H Tid Nr. 1-19 Ton Bokstav A-H Tid Nr. 1-8 Tid (min)

Ex G 08.12 13 11 B 08.47 1 11

Lass Upphämtning Material Mängd Destination Störning Störning Kommentar

Bokstav A-K 6—9 9—12 12—15 15—18 Nr. 1-18 Ton Bokstav A-K Nr. 1-8 Tid (min)

Ex G       X 2 11 B 1 15

Tid vid lastning



 

21 

 

5.3 Databank 

Arbetet med att sammanställa den grunddata som samlats in genom ifyllnadsbladet i projektet 

resulterade i två olika databanker i Excel, ett för transporter och ett för arbetsledning. I databankerna  

lagras information som kan hämtas för jämförelser och analys.  

 

Redovisningen av transporterna innefattar en ifyllnadslista med en rad för varje lass som byggs på allt 

eftersom. Varje lass innefattar samma parametrar som ifyllnadsbladet för transporter.  

 

Figur 17 Databank för transporter. 

I arbetsledningens databank är det tänkt att följa upp fyra aktiviteter, VA-arbeten, elarbeten, 

jordschakt och bergschakt. Aktiviteterna mäts i meter färdigställd sträcka. De parametrar som fylls i är 

dag, vecka, mängd, störningar och arbetad tid för grävmaskin och yrkesarbetare. 

 

Figur 18 Databank för arbetsledning. 
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5.4 Framdriftskalkyl 

De nyckeltal som valts ut att fungera som jämförelsereferenser mellan planering och produktion är 

framdriftskalkyler och kapaciteter för olika schaktsektioner i projektet. Schaktsektionen för 

framdriftskalkylen redovisas i figur nedan. 

 

Figur 19 Schaktsektion uppdelad i olika delar. 

Från produktionskalkyl hämtas kapaciteter för de olika momenten redovisade i figur 19 och 

sammanställs för att ta fram den totala dagskapaciteten för schaktet uttryckt i meter per dag. Den 

totala dagskapaciteten är en framdriftskalkyl och redovisas i exemplet nedan. 

 

Figur 20 Framdriftskalkyl för schaktsektionen som redovisas i figur 19. 

Stamledning i jordterrass när schakten är utförd

Mängd/m Enhet Kapacitet A-tid Tidåtgång A- tid Tidåtgång

1 Geotextil 1,00 m 30 0,1 0,00 2 0,07

2 Ledningsbädd 2,40 m2 25 1 0,10 2 0,19

3 Spillv PP160mm 1,00 m 15 0,5 0,03 2 0,13

4 Vatten PE 75mm 1,00 m 30 0,5 0,02 2 0,07

5 Kringfyllning 1,50 m3 10 1 0,15 2 0,30

6 Rest fylln 2,00 m3 15 1 0,13 1 0,13

Framdrift 0,43 h/m 0,89 h/m

Grävmaskin

Yrkesarbetare

YrkesarbetareGrävmaskin
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5.5 Jämförelse och visualisering 

 

Arbetet med att jämföra och visualisera har resulterat i ett antal kapaciteter och två diagram för 

veckosammanställning. 

En kapacitet kan användas i många olika situationer även om ingångsparametrarna ändras. Till 

exempel kan kapaciteten ton/vecka användas vid olika upphämtningsplatser och destinationer. I 

exemplet nedan visas antalet ton som transporterade mellan plats i och a i vecka 20. 

 

Figur 21 Kapacitet ton/vecka i vecka 20 från plats i till plats a. 

Ett axplock av de kapaciteter som kan skapas ur den information som lagras i databanken för 

transporter aktiviteter är: 

- ton/lass  

- ton/timme  

- lass/timme  

- ton/dag  

- lass/dag  

- störningstid/dag  

- störningstid/lass   

- störningstid/ton 

- meter/timme  

- meter/dag 
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Resultaten från testkörningarna visade att tidsintervallet för sammanställningen av det utförda arbetet 
lämpligen utförs veckovis även om den insamlade datan med fördel förs in dagligen. 
Sammanställningen redovisar för transporterna en jämförelse mellan uppsatta veckomål och det 
utförda arbetet. Redovisningen av de övriga aktiviteterna sker med ett diagram där värden från 
framdriftskalkylen jämförs med utförda arbeten. Exempel på redovisningen ges nedan i figur 22 och 
figur 23.  
 

 
Figur 22 Diagram över mängden transporterat material i veckorna 16, 17 och 20 

jämfört med kalkylerat. Mängderna anges i enheten ton. 

 
 Figur 23 Exempel på diagram över meter framdrift i vecka 18. 
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6 Analys och diskussion   

I kapitlet nedan utförs en analys av resultaten kopplad till den teori som ligger till grund för 

examensarbetet. Analysen kretsar kring de tre delmålen från målformuleringen i kapitel 1.2. Varje 

område analyseras ur två aspekter, intervju och modell. Avslutningsvis diskuteras de eventuella 

felkällor examensarbetet kan ha påverkats av. 

6.1 Ökad inblick i projekten 

Intervju 

Intervjuer och samtal har tydligt visat på en vilja att få en ökad inblick i projektets framfart. Specifikt 

har önskemål att följa upp transporter och VA-arbeten uttalats. Studier av kalkylen visar att dessa är 

några av de största kostnadsposterna vilket gör dem mest intressanta att följa. En kostnadssänkning på 

10 % här ger en större besparing jämfört med om en liten post skulle sänkas med motsvarande. Om 

aktiviteten dessutom ligger på den kritiska linjen finns ytterligare skäl för uppmärksamhet vilket 

Ottoson (2009) bekräftar. Om en aktivitet ligger på den kritiska linjen och försenas kommer den totala 

projekttiden bli längre och därmed slutkostnaden högre.  

Intervjuerna speglar även en vilja att enkelt kunna förmedla resultat i projektet vidare ut till 

yrkesarbetarna och därigenom skapa en bättre förståelse för de uppsatta målen. Enligt Révai (2012) ger 

gemensamma genomgångar motivation och en naturlig sammanhållning i projektteamet. Ökad 

förståelse mellan yrkeskategorierna borde ge fördelar för projektet eftersom en större kunskap om 

resultatet bidrar till större engagemang i kommande uppgifter. Förslagsvis kan gemensamma mål 

definieras när det finns en kunskap om varandras arbete.  

 

Modell 

Modellen för uppföljningssystemet ger en ökad inblick av utvalda aktiviteter i projekt. Den förbättrade 

inblicken uppnås genom information kring de väsentliga nyckeltalen i ett markprojekt. Ejvegård 

(2009) menar att detaljeringsgraden på modellen beror på ändamålet den ska användas i. Ju mer 

specifik modellen är desto mer kommer återspeglingen att reflektera verkligheten. När balansen mellan 

en omfattande men verklighetstrogen och en enkel generaliserande modell infinner sig är modellen på 

god väg mot sitt mål. I utvecklingsskedet av uppföljningssystemet började modellen enkelt för att sedan 

bli mer komplex och avslutningsvis förenklades den återigen. Tester i produktion visade att modellen 

inte har ett behov av att vara speciellt komplex då bilden den ska återspeglaspegla inte kräver det. Till 

exempel medeltiden för ett lastbilslass där tiden till en början registrerades både vid lastning och 

tippning för att få exakta tider per lass. Vid en störning blir medeltiden per lass utslaget på en hel dag 

inte nämnvärt längre än om störningen inte inträffat. Detta gör att information om vilket lass det var i 

en exakt tidpunkt är mindre relevant, det viktiga är att störningen i sig registreras. Därför ersattes 

exakta klockslag med en kryssruta för tidsintervall för att istället erhålla en indikation på när 

störningar uppkommer.       

6.2 Anpassning mot en industriell process 

Intervju 

I dagsläget utförs uppföljning på olika sätt i olika situationer enligt de intervjuer och samtal som 

utfördes i examensarbetet. Detta tillvägagångsätt passar väl in på det projektbaserade arbetssättet där 

varje projekt är unikt. För att istället gå mot ett processbaserat arbetssätt krävs enligt Lindelöw (2015) 

satsningar på införandet av dokument och rutiner för att likställa projekt och koppla samman dem. 

Eftersom det idag inte finns något gemensamt tillvägagångsätt för uppföljningsarbetet bör det finnas 

möjligheter till en förbättring och anpassning mot standardiserade metoder. 

Modell 

Likt koncepten för industriellt tänkande där ständig förbättring ligger till grund för utveckling har 
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uppföljningssystemet utvecklats i flera omgångar. Parametrar i modellens upplägg har testats, 

utvärderats och förbättrats i syfte att efterlikna den industriella processen.  

Lindelöw (2015) menar att om det processbaserade arbetssättet ska fungera fullt ut behöver det 

utvecklas successivt över tid, projekt för projekt. Med uppföljningssystemet erhålls uppdaterade 

nyckeltal från genomförda projekt vilket medför att arbetet med kommande anbud kan göras med 

större precision. Detta gör att anbudssumman stämmer bättre överens med den slutliga 

projektkostnaden och därmed minimeras riskerna.   

Markarbeten är i sin natur svåra att följa upp eftersom förutsättningarna varierar både mellan och i 

projekten. Variationen beror på geografiska och geologiska skillnader mellan platser där projekt utförs. 

I projekten är det vanligt att mängder från den geotekniska undersökningen inte stämmer överens med 

det verkliga utfallet. För att åstadkomma en industriell process bör varje projekt se likadant ut. Det 

framtagna uppföljningssystemet erbjuder möjligheten att till viss del likställa projekten med varandra 

genom att hela tiden följa samma parametrar. Ytterligare en faktor som hjälper är att BoKlok-projekten 

eftersträvar att placeras på mark med liknande förutsättningar. Detta tillsammans borde ligga till 

grund för en uppföljning i linje med det processbaserade tänkandet.  

6.3 Användarvänlighet 

Intervju 
Intervjuer och samtal har tydligt visat på vikten av att uppföljningssystemet utformas på ett 

användarvänligt sätt där enkelhet och ett smidigt användande är centralt. Att redovisningen av 

uppföljningssystemet bör vara enkel och okomplicerad bekräftas av Catasús (2009) där det påpekas att 

om informationsflödet blir för omfattande kommer det inte generera något utan bara ta kraft och 

energi. Att anpassa informationsflödet till en nivå där användandet av nyckeltalen gynnar många men 

samtidigt inte är för omfattande bör därför vara en viktig aspekt. För att få med all information utan att  

intresset svalnar kan ett exempel vara att redovisa resultatet veckovis.  

Modell 

De avslutande delarna av genomförandet med testkörning, reflektion och sammanställning har bidragit 

till användarvänligheten i uppföljningssystemet. Användarvänligheten handlar om att 

uppföljningssystemet fungerar smidigt i det dagliga arbetet och utgör en värdeskapande faktor i 

produktionen. Testkörningarna i pilotprojektet ligger till grund för den praktiska erfarenheten som 

utvärderats i förbättringsstadiet. Att de berörda yrkeskategorierna kommenterat systemet har lett till 

nya infallsvinklar och bidragit till en utveckling där resultatet förbättrats gemensamt. I det avslutande 

sammanställningsskedet ligger nyckeln till ett smidigt system i att datorn utför analysen av den 

insamlade datan och att resultatet kommer automatiskt.       

6.4 Felkällor 

Eftersom antalet intervjuade var lågt går det ej att dra några generella slutsatser utifrån den 

information som uppkom även om den är applicerbar i det distrikt där arbetet utförts. Antalet 

intervjuade bör öka och även inkludera personer från andra distrikt för att få ett bredare underlag och 

en mer representativ bild av branschen.  

Examensarbetet testades i ett projekt med goda förutsättningar men arbetsschemat för projekten 

stämde inte överens vilket medförde att antalet testveckor fick reduceras. Testveckorna var planerade 

att vara fyra men i slutändan blev det två. Reduceringen berodde på att de aktiviteter som var tänkta 

för uppföljningen inte var aktuella vid starten av de tänkta testveckorna. För att säkerställa resultaten 

och öka tillförlitligheten bör uppföljningssystemet testas på nytt under en längre period.  

Uppföljningssystemet har utformats i nära samarbete med Skanska vilket gör att systemet kan vara 

påverkat av företagets arbetssätt och värderingar. Uppgiften behandlar ett utvecklingsområde inom 
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distrikt Mark Stockholm Syd och det finns ingen garanti att samma resultat uppnås för liknande 

utvecklingsområde i en annan organisation. 
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7 Slutsatser 

I kapitlet nedan redovisas de slutsatser som kunnat dras av resultaten i examensarbetet. Slutsatserna 
kretsar kring den sammanfattande målformuleringen från kapitel 1.2. 
 

Genom att framdriftskalkyler från planeringsarbetet jämförs med nyckeltal från produktionen kan en 

ökad inblick i projekten erhållas. Uppföljningssystemet som tagits fram ger en återspegling av 

verkligheten och kan ersätta den tidigare magkänslan i projekten likt det kända citatet ”Att mäta är att 

veta” - Werner von Siemens. 

Ytterligare inblick skapas då de som arbetar med kalkyler får aktuell information om verkligt 

förbrukade resurser som kan användas i kommande projekt och de som arbetar i produktion får 

återkoppling vilket leder till ökat engagemang och motivation att arbeta på ett effektivare sätt.  

 

Anpassning mot den industriella processen uppnås genom att använda standardiserade nyckeltal till 

exempel ton/dag. Dessa är inte projektspecifika vilket gör att de går att använda i alla markarbeten. 

Resultaten i form av diagram där veckans uppnådda resultat visualiseras på ett jämförande sätt skapar 

en vilja att förbättra sig till nästkommande vecka. 

Uppföljningssystemet är användarvänligt på så sätt att blivande användare gemensamt har bidragit 

med utformningen och därigenom skapat ett bättre system. Även variationsmöjligheterna i den data 

som extraheras ger användarvänlighet eftersom förbrukade resurser kan filtreras i en mängd 

parametrar för att passa de olika yrkeskategorierna. 

 

Sammanfattningsvis visar examensarbetets resultat att uppföljningssystemet för markarbeten kan 

användas inom Skanskas och Ikeas gemensamma BoKlok-koncept inom distrikt Mark Stockholm Syd. 
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8 Rekommendationer och fortsatta studier 

Nedan redovisas inledningsvis de rekommendationer på förbättringar till Skanska som 

examensarbetet lett fram till. Sedan följer ett avsnitt om idéer på områden för vidare forskning 

kopplade till examensarbetet.   

8.1 Rekommendationer till Skanska 

- Utveckla existerande rutiner. De intervjuade har uttryckt en vilja av att ta del av den 

informationen ett uppföljningssystem ger. Det framkom även att de projekt som följs upp 

oftast också går bättre. Med den vetskapen borde uppföljning på ett systematiskt sätt utföras i 

alla projekt. Ett förslag är att utveckla de idag existerande rutiner i ledningssystemet kring 

detta område.  

- ÄTA-arbeten. Uppföljningen är ett användbart verktyg för identifiering av Ändrings-, 

tilläggs- och avgående arbeten (ÄTA-arbeten) vid utförandeentreprenader då dokumentationen 

från projektet kan visa på aktiviteter utöver de som står i mängdförteckningen. 

- Digitalt utförande. Den framtagna metoden bygger på ett system med pappershantering där 

informationen sedan måste överföras till datorn. En smidigare lösning vore att införa ett 

system helt baserat på ett digitalt utförande. Exempelvis kan en applikation utvecklas för 

ändamålet och förslagsvis användas i de datorer som finns tillgängliga på projekt och i 

moderna lastbilar. 

- Framdriftskalkylering. Noteringar har gjorts att det i arbetet med kalkylering finns 

variation mellan de olika projekten. Ibland används framdriftskalkyler och ibland inte. Det 

framtagna systemet bygger på framdriftskalkyler och om det är standard att använda 

framdriftskalkyler i kalkyleringen skulle uppföljningsarbetet underlättas. 

- Komplement till dagbok. Idag skriver arbetsledningen dagbok i projektstyrningsverktyget 

SPIK. Där återges det kort information om hur förhållanden sett ut under dagen på 

arbetsplatsen i textform. Rekommendationen är att integrera uppföljningssystemet med SPIK 

för att få ett gemensamt system att jobba i. 

- Målkort. I de flesta projekt sätts ett antal mål upp innan produktionsstart. Idag definieras mål 

inom produktivitet och då är ett förslag att koppla samman uppföljningssystemet med 

målkorten. Ett exempel på mål är att överträffa den kalkylerade framdriften i 8 veckor av 10 

möjliga.  

- Fortsatt förbättring. Rekommendationen till Skanska är att fortsätta arbetet med att 

utveckla uppföljningssystemet. Till exempel är uppföljningen av aktiviteter utöver transporter 

bara framtagen teoretiskt och behöver fortfarande testas i produktion.    
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8.2 Fortsatta studier 

Digital konvertering 

En fortsättning på detta arbete är att undersöka och testa möjligheten att ta bort pappershanteringen i 

uppföljningsarbetet och istället använda till exempel surfplattor som hjälpmedel. Går det att utveckla 

en applikation för ändamålet? Hur bör en sådan applikation vara utformad? Hur ställer sig 

yrkesarbetarna respektive tjänstemän till detta? 

Uppföljning inom andra verksamhetsområden   

Examensarbetet har utförts inom anläggningsområdet. Ett förslag till vidare studier är att undersöka 

hur uppföljning fungerar inom andra områden. Hur ser uppföljning ut inom husproduktion? Hur ser 

uppföljning ut inom andra anläggningsområden till exempel infrastruktur?  

Uppföljning av andra aspekter 

Uppföljning har utförts med inriktning på tider och mängder. Ytterligare en aspekt att undersöka är 

ifall det går att koppla den ekonomiska uppföljningen med de tider och mängder det framtagna 

uppföljningssystem genererar.  

Uppföljningssystem en kostnad eller besparing? 

Vid användandet av det framtagna uppföljningssystemet krävs det resurser. Ett område att utforska 

vidare är om kostnaderna för uppföljningssystemet vägs upp av de fördelar som det genererar.  
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