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Sammanfattning  
Produktiviteten i bygg- och anläggningsbranschen har debatterats livligt det senaste 

decenniet. Regeringen har tillsatt flera utredningar för att analysera och komma med förslag 

på produktivitetsförbättringar. Branschen känner dock inte igen sig i att inga förbättringar 

har gjorts och även bland teoretikerna är åsikterna delade. De flesta aktörer är dock överens 

om att det går att förbättra produktiviteten och att det bör göras då sänkta kostnader i form 

av produktivitetsförbättringar gynnar alla parter, både beställare och entreprenörer. 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det skett några 

produktivitetsförändringar, samt att analysera dessa, för en arbetsmetod eller arbetsmoment 

inom ett byggprojekt på företaget Skanska Sverige AB. Skanska står inför en ökad konkurrens 

från utlandet och genom att arbeta med produktivitetsförbättringar kommer de att stå bättre 

rustade inför framtiden samtidigt som produktivitetsförbättringar leder till 

kostnadsbesparingar som ger en ökad lönsamhet. 

 

Studien utfördes genom en fallstudie över arbetsmoment på ett byggprojekt inom Skanska 

samt en studie över Skanskas interna ledningssystem ”Vårt sätt att arbeta”. Fallstudien över 

arbetsmoment utfördes genom observation av flera arbetsmoment och genom en studie över 

styrdokument som rörde arbetsmomenten och byggprojektet. Studien över ”Vårt sätt att 

arbeta” utfördes genom en dokumentstudie med fokus på dokument rörande produktivitet. 

 

Resultatet visade att för de arbetsmoment som studerades uppnåddes gemensamt det satta 

produktivitetsmålet, dock uppnådde inte alla arbetsmoment sina respektive mål. Skanska vill 

förbättra sin produktivitet genom att för varje projekt sätta produktivitetsmål för en stor del 

av de tidsberoende kostnaderna. För att kunna sätta dessa mål använder de sig av flera olika 

verktyg och produktivitetsplaner. Studien har fokuserat på verktyget framdriftsuppföljning 

vilket Skanska har stor nytta av vid produktivitetsmätning. 

 

Slutsatsen blev att det skulle behövas en längre studie för att se hur produktiviteten ligger till 

i ett projekt. Författaren anser att entreprenörer gynnas av att studera sin produktivitet då 

det ger många fördelar, i form av till exempel tids- och kostnadsbesparingar samt säkrare 

underlag för prognoser. Skanska har arbetat fram en strukturerad process med lämpliga 

verktyg för att försöka förbättra produktiviteten i deras byggprojekt.  
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Abstract 
Productivity in the construction industry has been lively debated over the past decade. The 

government has appointed several studies to analyze and make suggestions for productivity 

improvements. The industry, however, does not recognize themselves in the statement that 

no improvements have been made and also among the theorists the opinions are divided. 

Most players agree, however, that it is possible to improve productivity and that it should be 

done because improvements will lower costs and benefit all parties, both constructors and 

contractors. 

 

The purpose of this study is to investigate whether there have been any changes in 

productivity, and to analyze them, for a working method or operation within a construction 

project at the company Skanska Sweden AB. Skanska is facing an internationally increased 

competition and by working with improvements of productivity Skanska will be better 

equipped for the future while the improvements will lead to cost savings that will give an 

increased profitability. 

 

The study was conducted through a case study of operations on a construction project at 

Skanska and of Skanska's internal management system “Vårt sätt att arbete”. The case study 

of the operations was performed by the observation of several operations and through a study 

of policy documents relating to the operations and the construction project. The case study of 

“Vårt sätt att arbeta” was performed by a document study focusing on documents relating to 

productivity. 

 

The results showed that the set productivity goal was jointly achieved for the studied 

operations; however, all operations did not achieve their respective goals. Skanska wants to 

improve their productivity by each project by setting productivity goals for a large part of the 

time-dependent costs. In order to set these goals, they use a variety of tools and productivity 

plans. The study has focused on the tool “framdriftsuppföljning”, which Skanska has great 

use of when measuring the productivity. 

 

The conclusion was that it would need a longer study to see how the productivity changes in a 

project. The author believes that contractors are favored to study their productivity as it gives 

many benefits, in the form of, for example, time and cost savings, and a more reliable basis 

for forecasting. Skanska has developed a structured process with appropriate tools to try to 

improve the productivity of their construction projects. 
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1. Inledning  
 

Detta kapitel ger en introduktion till detta examensarbete inom produktivitetsförbättringar 

i bygg- och anläggningsbranschen. Således fungerar kapitlet som en grund till vilken 

studien kommer att bygga vidare ifrån. Bakgrund, problemformulering, syfte, 

frågeställningar, målsättning, avgränsning, definitioner samt rapportens disposition 

behandlas i detta kapitel. En verksamhetsbeskrivning över Skanska ges även. 

 

 

1.1 Bakgrund  

Produktivitet i bygg- och anläggningsbranschen har varit ett debatterat ämne sedan 
sekelskiftet år 2000. Regeringen har beställt ett flertal utredningar som ”Skärpning gubbar!” 
vilken kommer fram till slutsatsen att byggsektorn lider av höga priser och låg produktivitet 
(SOU, 2002:115) och dess uppföljning ”Sega gubbar?” vilken kommer fram till slutsatsen att 
sju år senare har sektorn inte nämnvärt förändrats utan samma problem kvarstår år 2009 
(Statskontoret, 2009:6). Dessa utredningar härrör utifrån rapporter från Statistiska 
Centralbyrån och Konjunkturinstitutet som visar att produktiviteten i byggbranschen stått 
stilla sedan början på 1990-talet (se Diagram 1). 
 

  
Diagram 1: Produktivitet i byggbranschen för åren 1980 till 2010. (Konjunkturinstitutet, 
2010)   
 
Samtidigt som produktiviteten i byggbranschen inte har förändrats sedan mitten på 1990-
talet, så har priserna i byggindustrin samtidigt ökat mer jämfört med andra priser (se 
Diagram 2). 
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Diagram 2: Byggnadsprisindex jämfört med konsumentprisindex för åren 1968 till 2010 
(Statistiska centralbyrån, 2012). 
 
Ovan nämnda rapporter har även fått en del kritik, dels från aktörer i branschen som inte 
känner igen sig från dessa rapporter, men även från andra utredningar som menar att 
systematiska fel i statistiken gör att skillnaden i produktivitet mellan byggbranschen och 
övrig industri överskattats (Lind & Song, 2012). Lind & Song (2012) kommer fram till att: 
Slutsatsen är mycket tydlig och lyder: Då korrekta data om kvalitetsutvecklingen saknas 
går det inte att trovärdigt uttala sig om byggindustrins produktivitetsutveckling.  
 
Regeringen har även tillsatt en produktivitetskommitté som fått direktiven att analysera 
anläggningsbranschen med fokus på hur Trafikverket arbetar för att förbättra 
produktiviteten och innovationsgraden i denna bransch (SOU, 2012:39). Att kommittén 
fokuserar på Trafikverket beror på att den myndigheten ansvarar för den långsiktiga 
planeringen av transportsystem för alla trafikslag, samt byggande, drift och underhåll av 
statliga vägar och järnvägar. Produktivitetskommittén har kommit fram till att det finns stora 
möjligheter till produktivitetsförbättringar och att öka innovationsgraden i 
anläggningsbranschen.  
 
Även om det råder delade meningar om hur produktivitetsutvecklingen ser ut så finns det 
inga tvivel om att branschen och dess aktörer vill förbättra sin produktivitet då det leder till 
kostnadsbesparingar både för entreprenörer och för beställare. Entreprenörer satsar på 
produktivitetsförbättringar för att få ner sina kostnader (Forsberg, 2008), medan 
Trafikverket och beställare satsar på att renodla beställarrollen för att ”få mer för pengarna” 
och genom det öka sin produktivitet (SOU, 2012:39). 
 

1.2 Problemformulering 
Produktivitetskommittén (2012) har i sin slutrapport kommit fram till att bygg- och 

anläggningsbranschen står inför en ökad konkurrens från utlandet samt ett framtida 

rekryteringsbehov, vilket bidrar till att det finns en vilja inom branschen att förnyas och 

förbättras. För att entreprenörer i branschen ska stå emot den ökade konkurrensen samt 

bibehålla eller öka sin lönsamhet krävs det att de aktivt arbetar med 

produktivitetsförbättringar. Detta därför att arbetstidskostnader står för en stor del av 
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entreprenörernas totala kostnader och därför kan produktivitetsförbättringar av dessa ge ett 

stort utslag på företagens lönsamhet (Forsberg, 2008). 

 

Skanska har som mål för sin verksamhet att stadigt växa men samtidigt hålla fokus på en god 

lönsamhet (Skanska, 2012). Att skapa tillväxt med bibehållen god lönsamhet är svårt att 

uppnå. Skanska agerar på en internationell marknad med internationell konkurrens. För att 

stå sig i den konkurrensen krävs det att Skanska arbetar aktivt för att effektivisera alla sina 

verksamheter. Om de inte gör det skulle konsekvensen kunna bli att de tillslut bli 

omsprungna av sina konkurrenter. Denna studie vill därför undersöka hur Skanska Sverige 

AB arbetar med produktivitetsfrågor genom fallstudier över arbetsmoment på en av Skanskas 

arbetsplatser samt genom studier av styrdokument. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om det skett några produktivitetsförändringar, 

samt att analysera dessa, för en arbetsmetod eller arbetsmoment inom ett byggprojekt på 

företaget Skanska Sverige AB. 

 

1.4 Frågeställningar 
1. Hur förhåller sig de uppmätta värdena till de teoretiska och planerade värdena? 

2. Varför uppstår skillnader mellan uppmätta värden och teoretiska värden? 

3. Hur arbetar Skanska Sverige AB för att öka sin produktivitet, med fokus på 

produktivitetsmål och framdriftsuppföljning? 

 

1.5 Avgränsning 

Detta examensarbete avgränsar sig till att omfatta 15 högskolepoäng vilket motsvara 10 

veckors heltidsstudier. Studien kommer att utföras på Skanska Sverige AB, region: Väg & 

Anläggning Syd då det är i samarbete med dem som rapportens ämne tagits fram. Studier 

över arbetsmoment kommer att utföras på en arbetsplats med fokus på tre stycken 

arbetsmoment; formning, armering och gjutning, över cirka en veckas period då tid inte finns 

för en mer omfattande studie. Studien över hur Skanska arbetar för att öka sin produktivitet 

kommer att fokuseras på målkort, produktivitetsplaner samt framdriftsuppföljning då en 

vidare studie skulle bli alltför omfattande. 

 

1.6 Verksamhetsbeskrivning – Skanska 
Skanska Sverige AB är en del av koncernen Skanska (Om Skanska, 2012). Koncernen har 

cirka 56 600 anställda i länder i Europa, USA och Latinamerika. Skanska är ett av världens 

största byggföretag. I Sverige är Skanska en av de tre stora byggföretagen tillsammans med 

PEAB och NCC. Skanska Sverige sysselsätter cirka 11 000 personer och omsatte cirka 28 

miljarder 2012. Skanska Sverige har delat upp sin verksamhet i fyra delar: bygg- & 

anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell utveckling och 

infrastrukturutveckling. Bygg- och anläggningsverksamheten är uppdelad i husbyggnad, väg 

& anläggningar samt asfalt och betong. Skanska bygger till exempel bostäder, sjukhus, broar, 

järnvägar men de tillverkar även asfalt, betong och bergmaterial. Inom de andra 

verksamhetsgrenarna utvecklar och skapar Skanska själva bostäder, kommersiella fastigheter 

samt stora infrastrukturprojekt i samarbete med den offentliga sektorn.  

 

Skanska jobbar efter de fem nollvisionerna vilka är (Om Skanska, 2012): 
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 Noll förlustprojekt – förlustprojekt förstör både lönsamhet och kundrelationer. 

 Noll arbetsplatsolyckor – genom att garantera säkerhet på och runt om 

byggarbetsplatserna för såväl medarbetare, underentreprenörer, leverantörer och 

allmänheten. 

 Noll miljöincidenter – genom att utföra projekten på ett sätt som minimerar 

miljöpåverkan. 

 Noll etiska oegentligheter – genom nolltolerans mot alla former av mutor och 

korruption. 

 Noll defekter – ger förbättrat slutresultat och ökad kundnöjdhet. 

  

Dessa är Skanskas kärnvärden och kännetecknar vilken aktör Skanska vill vara i samhället. 

 

1.7 Projektbeskrivning – Berggården 

Denna studie är utförd på projektet Berggården, vilket är en utökning av ett 

vattenreningsverk i form av nya filterbassänger där vatten ska renas genom sand. 

Bassängerna gjuts i betong och överbyggnaden utförs med prefab-stomme. Projektet utförs 

av Skanska Sverige AB, region Väg & Anläggning Syd. De moment som undersöktes var 

platsbyggda betongväggar som ska utgöra väggar för vattenbassänger. Det specifika med att 

bygga vattenbassänger är att de måsta vara tillräckligt täta för att inte vatten ska sippra ut. 

Därför användes dubbla tätningar i form av tätband och injekteringsslang. Detta är ett 

mödosamt arbete, speciellt i ett kallt klimat. Skanska har även använt sig av vattentät betong 

för att väggarna ska vara täta. De arbetsmoment som studerades var formning, armering och 

gjutning av bassängväggar. Utöver tätningsarbeten i gjutskarvar behövde inte Skanska ta 

några extra försiktighetsåtgärder mer än för en vanlig betongvägg. 

 

Skanska region Väg & Anläggning Syd har utfört arbeten på vattenreningsverk tidigare på 

Borgs vattenverk i Norrköping. Detta leder till att arbetsledning och yrkesarbetare har 

tidigare erfarenhet från liknande byggprojekt, vilket kan leda till bättre enhetstider än om det 

var första gången de kom i kontakt med ett sådant byggprojekt. Genom denna erfarenhet 

bedöms Skanskas möjligheter att få liknande arbeten i framtiden, som goda. 

 

1.8 Rapportens disposition  
Här kommer en dispositionsplan över rapporten.  

 

Kapitel 1 Inledning: Detta kapitel ger en introduktion till detta examensarbete inom 

produktivitetsförbättringar i bygg- och anläggningsbranschen. 

 

Kapitel 2 Teori: Detta kapitel ger en teoretisk beskrivning av begrepp som är relevanta för 

denna rapport. 

 

Kapitel 3 Metod: Detta kapitel ger en beskrivning över hur datainsamlingen gått till, vilka 

tillvägagångsätt som gjorts vid analys av insamlade data samt vilka strategier och 

ställningstagande som använts under studien. Vidare beskrivs vilka åtgärder som vidtagits 

för att resultaten ska bli så reliabla och valida som möjligt. 

 

Kapitel 4 Resultat: Detta kapitel presenterar resultat från de olika fallstudier som har 

gjorts. 
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Kapitel 5 Analys: Detta kapitel analyserar de resultat som kommit fram från de olika 

studierna som har utförts. Vidare ges rekommendationer för användande av studiens 

resultat, både för entreprenörer och för teoretiker. Förslag till framtida forskning ges även. 

 

Kapitel 6 Slutsats: Detta kapitel drar slutsatser utifrån resultat och analys och återkopplar 

dessa till teori och syfte.  

 

Kapitel 7 Referenser: Detta kapitel redogör för vilka källor som använts för denna studie. 
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2. Teori  
 

Detta kapitel ger en teoretisk beskrivning av begrepp som är relevanta för denna rapport. 

Teorin grundar sig på facklitteratur, forskningsrapporter, uppsatser och artiklar. 

 

 

2.1 Produktivitet 
Det är viktigt för entreprenörer att utföra produktivitetsmätningar eftersom (Révai, 2012):  

 Det ger indikationer för hur produktionen ligger till i förhållande till tidplan och 

budget. 

 Det ger underlag för planering av återstående byggtid samt för ekonomiska 

prognoser. 

 Entreprenören erhåller relevant data som kan användas i anbudsskede/kalkylering av 

kommande produktioner men även som underlag för planering av dessa 

produktioner. 

Det är även viktigt att utföra produktivitetsmätningar ur ett ledningsperspektiv då det ger 

indikationer hur företagets lönsamhet förändras och ledningen får då underlag till visioner, 

strategier och mål (Forsberg, 2008).  

 

Enligt Svenska Akademiens Ordlista (2011) betyder ordet produktivitet: effektivitet i 

produktion. Även Nationalencyklopedin (2013) beskriver ordet produktivitet som: inom 

ekonomin produktionens effektivitet. Inom både bygg- och anläggningsbranschen har ämnet 

produktivitet avhandlats vid ett flertal studier. Statskontoret (2010) menar att produktivitet 

inom anläggningsbranschen är ett mått på mängden resurser, till exempel maskiner eller 

arbetstimmar, som utnyttjats för att producera en viss mängd väg eller järnväg. Lockner 

(2006) har i sin rapport avhandlat produktivitet i byggbranschen och menar att det finns 

mängder av olika definitioner över vad produktivitet betyder. Det han dock påpekar är att de 

allra flesta definitioner av begreppet är ett förhållande mellan den producerade produkten 

och de resurser som använts vid framställandet av produkteten. Eliasson och Samuelsson 

(refererade i Lockner, 2006) har kommit fram till att produktivitet handlar om hur stora 

resurser som går åt för att tillverka en produkt. Bröchner (2010) menar att produktivitet 

definieras som kvoten mellan output och input enligt formel 1.  

 

              
      

     
 

Formel 1: Produktivitet    

 

Output kan vara produkter som väg, järnväg och vägg, och input kan vara 

produktionsresurser som arbetstid, maskiner och material. Vid produktivitetsmätningar 

delas produktivitet upp mellan arbetsproduktivitet enligt formel 2, där produktionsresultat 

relateras till mängden producerade timmar, och total faktorproduktivitet enligt formel 3, där 

produktionsresultat relateras till den totala insatsen av produktionsfaktorer (Lind & Song, 

2012).  

 

                    
                   

                        
 

Formel 2: Arbetsproduktivitet 
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Formel 3: Total faktorproduktivitet 

 

Denna rapport kommer enbart att beröra arbetsproduktivitet, då det är det begreppet som 

Skanska använder i deras produktionsledning (Vårt sätt att arbeta, 2013). 

Arbetsproduktivitet är även det begrepp som oftast används inom byggbranschen vid 

behandling av produktivitetsutveckling (Lind & Song, 2012). 

 

2.2 Mätning av arbetsproduktivitet 
Arbetsproduktivitet går att mäta på många olika sätt (Lind & Song 2012). Till exempel: 

 

               
                

                      
 

Formel 4: Exempel på arbetsproduktivitet 

 

                        
                        

 
 

Formel 5: Exempel på arbetsproduktivitet 

 

Révai (2012) benämner arbetsproduktivitetsmätningar som produktionsuppföljningar och 

menar att det finns olika typer av uppföljningar som har olika användningsområde enligt 

tabell 1. 

 

UPPFÖLJNINGSBEGREP
P: 

DATAINSAMLING
: 

INSAMLADE 
DATA 
JÄMFÖRS 
MED: RESULTAT: 

Tidplaneavstämning Verkligt läge Planerat läge 
Visuell bild av 
avvikelser 

Resursuppföljning       

Arbetstidsavstämning totalt 
eller per yrke Verkligt nedlagd tid Planerad tid 

Avvikelser, totalt 
eller per yrke 

Arbetstidsavstämning per läge 
eller byggdel Verkligt nedlagd tid Planerad tid 

Avvikelser, 
underlag för 
ekonomiska 
prognoser 

Produktionsdatainsamling, 
enhetstider 

Nedlagd tid/aktivitet 
och motsvarande 
teoretisk mängd = 
verkliga enhetstider 

Planerade 
enhetstider 

Kalkyl- och 
planeringsdata för 
bygget och 
framtiden 

Produktionsdatainsamling, 
åtgångstal Verklig mängd 

Teoretisk 
mängd 

Åtgångstal för 
framtida kalkyler 

Ekonomisk uppföljning 
Verkliga 
kostnader/konto och 
totala kostnader och 
intäkter 

Budgeterade 
kostnader/kont
o och totala 
kostnader och 
intäkter 

Kostnadsutvecklin
g och 
resultatprognoser 

Tabell 1: Olika typer av produktionsuppföljning (Révai, 2012).   
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Enligt tabell 1 går det att dela upp de olika produktionsuppföljningarna i tid-, resurs- och 

ekonomisk uppföljning. Denna studie kommer att fokusera på Produktionsdatainsamling, 

enhetstider (tabell 1) där de verkliga enhetstiderna för arbetsmoment jämförs med de 

planerade enhetstiderna. 

 

Enligt formel 2 bestäms arbetsproduktivitet genom kvoten mellan produktionsresultat och 

antal producerade timmar. Dock säger inte en kvot om produktiviteten är bra eller dålig. För 

att kunna bedöma produktiviteten behöver kvoten jämföras med en annan kvot enligt formel 

7 (Statskontoret, 2010).  

 

                         
       

      
 
       

      
 

Formel 7: Produktivitetsförändring, där 2=fall 2 och 1=fall 1 

 

Om kvoten i formel 7 är positiv har produktiviteten förbättras och om kvoten är negativ har 

produktiviteten försämrats. Till exempel om det rör sig om ett producerande företag kan två 

olika års produktionsresultat och antal producerade arbetstimmar jämföras. Om kvoten är 

positivt har produktiviteten ökat och om den är negativ har produktiviteten minskat. Vid 

bedömning av produktivitetsförändringar går det att använda ett produktivitetsindex, PI för 

att definiera arbetsproduktiviteten enligt formel 8 (Hanna m. fl. 2005).  

 

    
                  

               
 

Formel 8: Produktivitetsindex 

 

Hanna med flera (2005) menar att en bra arbetsproduktivitet uppnås då ett projekt har PI > 

1. Även Révai (2012) menar enligt tabell 1 att den insamlade datan behöver jämföras med den 

planerade/teoretiska datan för att få betydelse för entreprenören och vidare kunna användas 

inom produktionen eller i den förberedande verksamheten som anbud eller kalkylering.    

 

2.3 Definitioner 
Framdriftsuppföljning – Hur uppmätta enhetstider för ett arbetsmoment i 

byggproduktionen förhåller sig till teoretiska enhetstider i en kalkyldatabas, samt hur de 

förhåller sig till de enhetstiderna som satts som mål.  

 

Produktivitet – Med produktivitet menas i detta arbete hur arbetade timmar, från 

yrkesarbetare i Skanskas produktion, förhåller sig till framarbetade mängder. Alltså betyder 

produktivitet samma sak som enhetstid i denna studie. Vidare kommer produktivitet 

teoretiseras ytterligare i kapitlet: 2. Teori. 

 

Produktivitetsförändring – Med produktivitetsförändring menas i detta arbete hur uppmätta 

värden förändrats gentemot de teoretiska värdena för ett arbetsmoment inom Skanskas 

produktion.  

 

VSAA – ”Vårt sätt att arbete” är Skanskas interna ledningssystem. 
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AK - Allmänna kostnader som inte kan hänföras till ett visst arbete eller som är gemensamma 
för hela projektets genomförande.  
 

DK – Direkta kostnader är till exempel kostnader för material, löner och andra kostnader för 

personal på arbetsplatsen, mätningskostnader och kostnader för underentreprenader. 

 

AMA – ”Allmän material- och arbetsbeskrivning” är utgiven av Svensk Byggtjänst AB och 

beskriver krav på material, utförande och färdigt resultat för arbeten inom byggproduktion. 

 

Kapacitet – Mängden av ett arbetsmoment som kan framarbetas per enhet, exempelvis 

kubikmeter jord per timme. 

 

ISO 9001 – Internationell standard för kvalitetsledningssystem som företag kan certifiera sig 

mot. 

 

ISO 14001 – Internationell standard för miljöledningssystem som företag kan certifiera sig 

mot. 

 

OHSAS 18001 – Internationell standard för arbetsmiljöledningssystem som företag kan 

certifiera sig mot. 
 

Doka-form – En leverantör av färdigt formmaterial för gjutning i betong.  

 

Enkling – Montering av ena sidan av en form vid gjutning av vägg. 

 

Dubbling – Montering av den andra sidan av en form då enkling redan är utförd vid gjutning 

av vägg. 
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3. Metod 
 

Detta kapitel ger en beskrivning över hur datainsamlingen gått till, vilka tillvägagångsätt 

som gjorts vid analys av insamlade data samt vilka strategier och ställningstagande som 

använts under studien. Vidare beskrivs vilka åtgärder som vidtagits för att stärka 

resultatens reliabilitet och validitet. 

 

 

Syftet med denna studie är att utföra en produktivitetsuppföljning av ett arbetsmoment och 

sedan analysera varför dessa förändringar skett. Detta uppnåddes genom en observation av 

ett arbetsmoment på en av företaget Skanskas arbetsplatser. Detta kapitel beskriver hur 

observationen, samt dokumentundersökningen över Skanskas produktionsstyrning, gjordes 

genom att motivera vilka metodstrategier som användes. 

 

3.1 Forskningsansats 
Denna sektion beskriver vilken forskningsansats samt vilken forskningsstrategi som valdes 

för studien. 

 

3.1.1 Forskningsdesign 

För att denna studie ska bidra med relevanta resultat är det viktigt att designen på 

forskningsstudien är lämplig och passar för det som ska undersökas (Andersson & Borgbrant, 

1998). Att beskriva designen för studien syftar till att tydliggöra hela studiens utformning. 

Andersson & Borgbrant (1998) menar att det finns fyra olika typer av forskning; förändring, 

utvärdering, teori- och modellutveckling samt utprövning. Dessa tydliggörs genom att 

studiens ingående arbetsmoment preciseras. De fyra olika momenten är: forskningsfråga, 

metodval, datainsamling och analys samt resultat och presentationsform. Författaren anser 

att studien är av typen utvärdering. Denna typs forskningsdesign redovisas i tabell 2. 

 

 Moment i forskningsprocessen 

 

Forsknings

fråga 

Metod-

val 

Datainsamling & Analys Resultat & Presentationsform 

Forsknings

typ 

Metoder för 

data-insamling 

Analys & 

Tolkning 

Resultat Presentations-

form 

Utvärdering Kartläggning. 

Vad 

karakteriserar 

studieobjektet

? 

Utredning-

ar och 

undersök-

ningar. 

Enkät och 

intervju. 

Kvantitativ och 

kvalitativ data. 

Beskrivningar av 

delar och 

helheter. 

Orsakssamband. 

Ökad kunskap om 

det studerade 

fenomenet, i 

relation till 

uttalade mål och 

avsikter. 

Interna och 

externa rapporter. 

 Tabell 2: Forskningstypen utvärdering och dess moment i forskningsprocessen (Andersson 

& Borgbrant, 1998) 

 

3.1.2 Angreppssätt 

Det finns två olika angreppssätt inom forskningsmetodiken. De benämns som deduktiv 

metod eller bevisandets väg och induktiv metod eller upptäcktens väg (Holme & Solvang, 

1997).  
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Det deduktiva angreppssättet bygger på data utifrån teori och dess slutsats blir giltig om det 

går att finna ett logiskt samband.  Slutsatsen behöver dock inte stämma överens med 

verkligheten för att vara logiskt giltig. Deduktion bygger på att utifrån givna premisser 

härleda logiska slutsatser (Thurén, 2010). 

 

Det induktiva angreppssättet bygger på teori utifrån data och innebär att forskaren, utifrån 

empirisk data, drar generella slutsatser (Thurén, 2010).  Forskaren tar fram generaliseringar, 

begrepp och hypoteser från den insamlade datan eller informationen (Merriam, 1994). 

Genom observationer, intervjuer och/eller källanalys vill forskaren skapa en djupare 

förståelse för ett visst fenomen (Holme & Solvang, 1997). 

 

Det deduktiva angreppssättet är att föredra då en välutvecklad teori finns inom 

forskningsområdet. Det induktiva angreppssättet är mer passande då det finns lite teori inom 

forskningsområdet (Holme & Solvang, 1997). 

 

Denna studie anses mest passande för ett induktivt angreppssätt då forskaren vill rikta in sig 

på ett visst arbetsmoment och sedan beskriva det så utförligt som möjligt och samtidigt 

försöka öka förståelsen för resultaten. Studien begränsas även av tid och omfattning då detta 

examensarbete är på 15 hp vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Det induktiva 

angreppssättet med användandet av kvalitativa undersökningsmetoder lämpar sig bra för en 

tidsbegränsad studie då forskaren kan fokusera på enstaka arbetsmoment på en arbetsplats 

(Merriam, 1994).   

 

3.1.3 Forskningsstrategi 

Det finns både kvantitativa metoder och kvalitativa metoder. Den grundläggande skillnaden 

är att kvantitativa metoder omvandlar information till siffror eller mängder och sedan 

analyserar dessa statistiskt, medan kvalitativa metoder fokuserar på forskarens tolkning eller 

uppfattning av informationen. Dock finns ingen absolut skillnad mellan dessa båda metoder. 

De går till och med att kombinera de båda metoderna (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativa 

metoder innebär att de visar upp en helhetsbild av en situation vilket ger ökad förståelse för 

processer och sammanhang. De fokuserar på få undersökningsenheter och studerar dem 

intensivt (Holme & Solvang, 1997). Kvantitativa metoder har många undersökningsenheter 

men vill endast ha ringa information från varje enhet. De lämpar sig för att kunna göra 

statistiska generaliseringar, som att uttala sig om uppfattningar och åsikter hos många 

enheter (Holme & Solvang, 1997). 

 

Denna studie utfördes med hjälp av fallstudier, vilka är kvalitativa metoder, då syftet är att 

observera ett arbetsmoment och att studera Skanskas dokumentsamling. Till det syftet 

passar en kvalitativ fallstudie bra (Merriam, 1994).  Kvalitativa fallstudier kännetecknas av 

att vara partikularistiska, vilket innebär att studien inriktas på en viss situation, händelse, 

företeelse eller person, deskriptiva, vilket innebär att beskrivningen är omfattande och tät av 

det som studerats, heuristiska, vilket innebär att läsarens förståelse av det som studerats kan 

förbättras och utökas, samt induktiva (Merriam, 1994).  

 

3.2 Litteratursökning 
För att hämta kunskap för teoribildning och bakgrundsinformation söktes relevant litteratur 

från tidigare kurser på Umeå Universitets byggingenjörsprogram, på universitetsbibliotekets 

databaser, Google Scholar samt på fackpress hemsidor för artiklar och avhandlingar inom 
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studiens område. I funna och studerade artiklar och uppsatser finns källhänvisningar som 

söktes för att finna de ursprungliga referenserna. 

 

De sökord som användes mest frekvent är:  

 

 ”produktivitet” 

 ”arbetsproduktivitet” 

 ”produktivitet byggbranschen” 

 ”produktivitet anläggningsbranschen” 

 ”produktivitetsförändring” 

 ”produktivitetsförbättring” 

 ”effektivitet i byggproduktion” 

 

3.3 Datainsamling 
Den första frågeställningen:  

 

”hur förhåller sig de uppmätta värdena till de teoretiska och planerade 

värdena?”  

 

För att kunna besvara denna fråga gjordes en fallstudie i form av observation över valt 

arbetsmoment på Skanskas arbetsplats samt en dokumentstudie över projektets 

styrdokument. 

 

Den andra frågeställningen: 

 

”varför uppstår skillnader mellan uppmätta värden och teoretiska värden?” 

 

Denna fråga är en vidareutveckling av fråga 1 och för att besvara den gjordes en analys av 

resultaten från fråga 1, se avsnitt 5.1 för vidare diskussion.  

 

Den tredje frågeställningen: 

 

”hur arbetar Skanska Sverige AB för att öka sin produktivitet, med fokus på 

framdriftsuppföljning och målstyrning?” 

 

För att besvara denna fråga gjordes en studie över Skanskas dokumentsamling: ”Vårt sätt att 

arbeta” (OneSkanska, 2013). 

 

3.3.1 Genomförande av fallstudie över arbetsmoment 

För att kunna svara på den första och andra frågeställningen gjordes en observation över 

arbetsmoment på en av Skanskas arbetsplatser. Författaren tillsammans med handledare på 

Skanska kom fram till att studie skulle utföras på projektet Berggården. Där skulle 

arbetsmomenten formning, armering och gjutning undersökas. Metoden för datainsamlingen 

bestämdes till att vara observation av momenten på arbetsplatsen. Inför observationen 

studerades ritning (se bilaga 1), tidplan (se bilaga 2, 15), arbetsberedning, målkort (se bilaga 

3), produktivitetsplan (se bilaga 4) och övriga styrdokument för projektet Berggården. Detta 

gjordes som förberedelser innan studien utfördes ute på arbetsplatsen, för att veta vilka 

moment som skulle utföras och när de skulle utföras. Den ursprungliga anbudskalkylen 
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studerades och de satta enhetstiderna och mängderna för varje byggdel fördes över till 

excelmallarna; kalkylvärden form (se bilaga 5), kalkylvärden armering (se bilaga 6) och 

kalkylvärden betong (se bilaga 7). Detta gjordes för att lätt kunna fylla i dessa dokument med 

de uppföljda värdena efter observationen av de olika arbetsmomenten. Observationen skedde 

under fem arbetsdagar då arbetsmomenten formning, armering och gjutning observerades. 

Observationen skedde varje timme genom observation ute på arbetsplatsen hur långt 

yrkesarbetarna hade kommit med varje moment. Mätningen gick till så att relevant ritning 

lästes in och de teoretiska mängderna uppmättes för den byggdel som skulle mätas. Efter 

mätning från ritning gjordes en praktisk mätning ute på arbetsplatsen för att säkerställa att 

byggdelen i praktiken stämde överens med teorin. Då byggdelarna från anbudskalkylen inte 

stämde överens med byggdelarna som byggdes i verkligheten togs nya 

framdriftsuppföljningsdokument fram (se bilaga 8, 9 & 10). Detta för att dokumenten skulle 

stämma överens med den verkliga byggproduktionen för de aktuella dagar som studien 

utfördes över. Avläsning av framdriften som yrkesarbetarna uppnått avlästes i fält genom en 

klocka för att mäta tiden, måttband för att mäta mängden samt papper och penna för att 

anteckna avläsningen.  

  

3.3.2 Genomförande av studie över Vårt Sätt Att Arbeta 

För att kunna svara på den tredje frågeställningen gjordes en studie över Skanskas 

dokumentsamling: Vårt sätt att arbeta (OneSkanska, 2013). Tillgång till 

dokumentsamlingen erhölls genom handledaren på Skanska. Dokumentsamlingen ligger 

online och är konstant tillgänglig genom Skanskas intranät (OneSkanska, 2013). 

Styrdokumenten som berör ämnet produktivitet lästes metodiskt igenom och utifrån det 

fördes anteckningar, för att sedan använda som grund för analys av dokumenten.  

 

3.4 Tillvägagångssätt vid analys 

3.4.1 Fallstudie över arbetsmoment 

För att svara på frågeställning ett och två samlades data in i enlighet med avsnitt 3.3.1 och 

fördes sedan in i dokumenten med framdriftsuppföljningarna (se bilaga 5-10). Den 

insamlade datan analyserades sedan med hänsyn till de relevanta teorierna i kapitel 2. 

Genom att dokumenten framdriftsuppföljning (se bilaga 11) är typer av excelmallar har 

programmet Microsoft Excel 2010 använts vid analysen av den insamlade datan. För 

utförligare analys se avsnitt 4.1 samt avsnitt 5.1. 

 

3.4.2 Studie över Vårt Sätt Att Arbeta 

Utifrån inläsning och anteckningar av dokumentsamlingen i avsnitt 3.3.2 gjordes en analys 

vilken svarade på frågeställning nummer 3. Analysen utgjordes av en sammanställning av 

dokumenten samt en återkoppling till relevanta teorier i kapitel 2. För utförligare analys se 

avsnitt 4.2 och avsnitt 5.2. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Merriam (1994) har kommit fram till vissa åtgärder som forskaren bör utföra vid kvalitativa 

fallstudier. Dessa åtgärder ska utföras för att stärka den inre validiteten, vilket innebär i 

vilken utsträckning resultaten överensstämmer med verkligheten, den externa validiteten, 

vilket innebär hur resultaten kan generaliseras till andra situationer, reliabiliteten, vilket 

innebär i vilken utsträckning det finns sammanhang eller logik i resultaten. 

 

Åtgärder för att stärka den inre validiteten: 
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 Användande av triangulering: flera metoder har använts; observation och 

dokumentstudie. 

 En levande diskussion har förts under hela studien med tjänstemännen inom 

produktionen för den aktuella arbetsplatsen, samt att de fått tagit del av studiens 

resultat och sedan gett återkopplingar på det. 

 Observationen utfördes under fem hela dagar på en och samma arbetsplats, samt att 

samma arbetsmoment studerades flera gånger på olika byggdelar. 

 Denna rapport har utsatts för en kollegial granskning vilket innebär att författarens 

studiekollegor har granskat rapporten och sedan kommit med synpunkter på den. 

 Författaren har klargjort sina värderingar och teoretiska utgångspunkter genom 

kapitel 2 och 3. 

 

Åtgärd för att stärka den externa validiteten: 

 En rikhaltig och välutvecklad beskrivning av bakgrund, teori samt metod har gjorts. 

 

Åtgärder för att stärka reliabiliteten eller pålitligheten: 

 Författaren har klargjort sina värderingar och teoretiska utgångspunkter som styrt 

studien genom kapitel 2 och 3. 

 Triangulering: flera metoder har använts, observation och dokumentstudie. 

 En utförlig beskrivning över hur undersökningen har utförts genom kapitel 3. 
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4. Resultat  
 

Detta kapitel presenterar resultat från de olika fallstudier som har gjorts. Kapitlet är 

uppdelat i studien av produktivitetsuppföljning inom ett Skanskaprojekt samt studien över 

hur Skanska arbetar för att förbättra sin produktivitet.  

 

 

4.1 Skanskaprojektet: Berggården - Produktivitetsuppföljning 

Detta avsnitt presenterar resultat från en fallstudie över arbetsmoment på Skanskas projekt 

Berggården i Linköping. De arbetsmoment som har studerats är formarbete utav DOKA-

väggform, armering av vägg och gjutning av vägg. 

 

4.1.1 Produktivitetsmål 

För varje projekt inom Skanska Sverige, avdelning Väg & Anläggning, med projektsumma 

över 10 miljoner kronor ska ett målkort uppföras. I målkortet beskrivs vilka 

produktivitetsmål projektet har med hänvisning till den övergripande produktivitetsplanen 

som i sin tur hänvisar till den detaljerade produktivitetsplanen. För mer information om 

Skanskas styrdokument för produktivitet se avsnitt 4.2.  

 

Då projektet Berggården är ett projekt med projektsumma över 10 miljoner kronor finns 

både målkort (se bilaga 3) och övergripande produktivitetsplan (se bilaga 4). Den detaljerade 

produktivitetsplanen samt framdriftsuppföljning för form, armering och betong har i detta 

projekt inte använts då framdriftsuppföljningsdokumenten är relativt nya företeelser (Polla, 

muntligen) 

 

Enligt det upprättade målkortet finns det tidsberoende totala kostnader i anbudskalkylen 

som uppgår till 1 673 000 kronor, enligt tabell 3. Produktionsledningen har valt att följa upp 

cirka 50 % av dessa kostnader vilket uppgår till 844 000 kronor. Som mål för produktiviteten 

har produktionsledningen satt kostnaden till 786 000 kronor, vilket skulle leda till en 

besparing av totalt 58 000 kronor. Ett mål på 58 000 kronor motsvarar en procentuell 

besparing på cirka 3,5 procent av den totala tidsberoende kostnaden.  

 

2. Produktivitetsmål:     Ansvarig: PC   

Delmål 
[kkr]: 

  
    

Bättre än anbud 

Valda aktiviteter i produktivitetsplan 844 kkr 
 

  

Mål produktivitet   786 kkr 
 

  

Summa, bättre än anbud 
 

58 kkr 
 

58 
  

    
  

Tidsberoende kostnad totalt i 
kalkyl 

 
1 673 kkr 

 
  

Andel som följs upp 
 

50 % 
 

  

      
 

  

Tabell 3: Projektet Berggårdens produktivitetsmål. 

 

I den övergripande produktivitetsplanen (se Bilaga 4) definieras målen för produktivitet. 

Enligt tabell 4 har produktivitetsmålen delats upp i aktiviteterna; armering, betong och 
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formning. För armering är den totala tidsberoende kostnaden 248 745 kronor och de 

kalkylerade arbetstimmar från anbudskalkylen är 721 h och timkostnaden för en av Skanskas 

yrkesarbetare är 345 kronor. För betong är den totala tidsberoende kostnaden 133 170 

kronor. För formning är den totala tidsberoende kostnaden 461 955 kronor. 

 

Projekt     

Berggårdens Vattenverk 

  

      

Nr Aktivitetsnamn  

Antal 
timmar 
[h] 

Kostnad per 
timme  
[kr] 

Total 
tidsberoende 
kostnad 
[kr] 

Andel av totala 
tidsberoende 
kostnader 
[%] 

Mål 
besparing 
[kr] 

1 Armering 
721 345 

248745 14,9 25000 

 2 Betong 
386 345 

133170 8,0 10000 

 3 Formning 
1339 345 

461955 27,6 23000 

Tabell 4. Projekt Berggårdens produktivitetsmål på aktivitetsnivå. 

  

De 58 000 kronorna som är satta som produktivitetsmål i målkortet (se tabell 3) är 

aggregerade från den övergripande produktivitetsplanen (se tabell 4) genom målen 25 000 

kronor för armeringsarbete, 10 000 kronor för betongarbete och 23 000 kronor för 

formningsarbete. Målet på 25 000 kronor för armeringsarbete motsvarar en procentuell 

besparing på cirka tio procent av den totala tidsberoende kostnaden för armering. Målet på 

10 000 kronor för betongarbete motsvarar en procentuell besparing på cirka 7,5 procent av 

den totala tidsberoende kostnaden för betong. Målet på 23 000 kronor för armeringsarbete 

motsvarar en procentuell besparing på cirka fem procent av den totala tidsberoende 

kostnaden för armering. 

 

4.1.2 Framdriftsuppföljning: Form 

Under studien producerades arbetsmomenten enkling på vägg E22 och E23, samt dubbling 

på vägg E16, E22 och E23 (se bilaga 1, 2). Den ursprungliga mängden, och även den 

uppmätta mängden, enkling på vägg E22 och E23 är 58,5    väggyta (se tabell 5). 

Enhetstiden från anbudskalkylen är satt till 0,8 h/   vilket leder till att enkling för vägg E22 

och E23 ska ta 46,8 timmar att utföra. Den ursprungliga mängden, och även den verkliga 

mängden, dubbling på vägg E16 är 42,5    väggyta. Enhetstiden från anbudskalkylen är satt 

till 0,8 h/   vilket leder till att dubbling för vägg E16 ska ta 34 timmar att utföra. Den 

ursprungliga mängden, och även den verkliga mängden, dubbling på vägg E22 och E23 är 

58,5    väggyta. Enhetstiden från anbudskalkylen är satt till 0,8 h/   vilket leder till att 

dubbling för vägg E22 och E23 ska ta 46,8 timmar att utföra. De ackumulerade kostnaderna 

för aktiviteterna i tabell 5 är beräknade till 44 022 kronor. 
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Aktivitet Mängd: Tim: Enhetstid: Timkostn: Ack. tim Kostnad Ack. Kostn 

  [  ] [h]  [h/  ] [kr/h] [h] [kr/akt] [kr] 

E22 & E23 
Enkling 58,5 46,8 0,80 345 47 16 146 16 146 
E16 
Dubbling 42,5 34 0,80 345 81 11 730 27 876 
E22 & E23 
Dubbling 58,5 46,8 0,80 345 128 16 146 44 022 
Tabell 5. Kalkylerade mängder, tider och kostnader för formarbete. 

 

De uppsatta produktivitetsmålen, fem procents besparing, från den övergripande 

produktivitetsplanen är presenterade i tabell 6, fördelade på aktivitetsnivå. Målet för 

enhetstiden för enkling av vägg E22 och E23 är satt till 0,76 h/   vilket leder till att 

utförandetiden blir 44,46 timmar. Målet för enhetstiden för dubbling av vägg E16 är satt till 

0,76 h/   vilket leder till att utförandetiden blir 32,30 timmar. Målet för enhetstiden för 

dubbling av vägg E22 och E23 är satt till 0,76 h/   vilket leder till att utförandetiden blir 

44,46 timmar. De ackumulerade kostnaderna för aktiviteterna i tabell 6 är beräknade till 

41 821 kronor, vilket är en besparing på 2 201 kronor jämfört med anbudskalkylens 

kostnader. 

 

Aktivitet Mängd: Tim: Enhetstid: Timkostn: Ack. tim Kostnad Ack. Kostn 

  [  ]  [h] [h/  ] [kr/h] [h] [kr/akt] [kr] 

E22 & E23 
Enkling 58,5 44,5 0,76 345 44 15 339 15 339 
E16 
Dubbling 42,5 32,3 0,76 345 77 11 144 26 482 
E22 & E23 
Dubbling 58,5 44,5 0,76 345 121 15 339 41 821 
Tabell 6. Uppsatta produktivitetsmål för formarbete. 

 

De uppmätta värdena från framdriftsuppföljningen (se bilaga 8) är presenterade i tabell 7. 

Produktionstiderna för enkling av vägg E22 och E23 uppmättes till 27,0 timmar, vilket leder 

till en enhetstid på 0,46 h/  . Produktionstiderna för dubbling av vägg E16 uppmättes till 

39,3 timmar, vilket leder till en enhetstid på 0,92 h/  . Produktionstiderna för dubbling av 

vägg E22 och E23 uppmättes till 35,0 timmar, vilket leder till en enhetstid på 0,60 h/  . De 

ackumulerade kostnaderna för aktiviteterna i tabell 7 är beräknade till 34 931 kronor, vilket 

är en besparing på 9 091 kronor jämfört med anbudskalkylens kostnader. Den procentuella 

besparingen är 20,7 procent. 

 

Aktivitet Mängd: Tim: Enhetstid: Timkostn: Ack. tim Kostnad Ack. Kostn 

  [  ]  [h] [h/  ] [kr/h] [h] [kr/akt] [kr] 

E22 & E23 
Enkling 58,5 27,0 0,46 345 27 9 315 9 315 
E16 
Dubbling 42,5 39,3 0,92 345 66 13 541 22 856 
E22 & E23 
Dubbling 58,5 35,0 0,60 345 101 12 075 34 931 
Tabell 7. Uppmätta tider för formarbete. 
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4.1.3 Framdriftsuppföljning: Armering 

Under studien producerades arbetsmomentet armering på vägg E22 och E23. Den 

ursprungliga mängden, och även den uppmätta mängden, armering på vägg E22 och E23 är 

1,162 ton (se tabell 8). Enhetstiden från anbudskalkylen är satt till 22 h/ton, vilket leder till 

att armering av vägg E22 och E23 beräknas ta 25,57 timmar att utföra.  Den totala kostnaden 

för aktiviteten i tabell 8 är beräknad till 8 821 kronor. 

 

Aktivitet Mängd: Tim: Enhetstid: Timkostn: Ack. tim Kostnad Ack. Kostn 

  [ton]  [h] [h/ton] [kr/h] [h] [kr/akt] [kr] 

E22 & E23 1,1622 25,57 22,0 345 26 8 821 8 821 
Tabell 8. Kalkylerade mängder, tider och kostnader för armeringsarbete. 

 

De uppsatta produktivitetsmålen för armeringsarbete, tio procents besparing, från den 

övergripande produktivitetsplanen är presenterade i tabell 9, fördelade på aktivitetsnivå. 

Målet för enhetstiden för armering av vägg E22 och E23 är satt till 19,8 h/ton vilket leder till 

att utförandetiden beräknas ta 23,013 timmar. Den totala kostnaden för aktiviteten i tabell 9 

är beräknad till 7 939 kronor, vilket är en besparing på 882 kronor jämfört med 

anbudskalkylens kostnad. 

 

Aktivitet Mängd: Tim: Enhetstid: Timkostn: Ack. tim Kostnad Ack. Kostn 

  [ton]  [h] [h/ton] [kr/h] [h] [kr/akt] [kr] 

E22 & E23 1,162 23,013 19,8 345 23 7 939 7 939 
Tabell 9. Uppsatta produktivitetsmål för armeringsarbete. 

 

De uppmätta värdena från framdriftsuppföljningen för armeringsarbete (se bilaga 9) är 

presenterade i tabell 10. Produktionstiderna för armering av vägg E22 och E23 uppmättes till 

50,5 timmar, vilket leder till en enhetstid på 43,5 h/ton. Den totala kostnaden för aktiviteten 

i tabell 10 är beräknad till 17 423 kronor, vilket är en fördyring på 8 602 kronor jämfört med 

anbudskalkylens kostnad. Den procentuella fördyringen är 97,6 procent. 

 

Aktivitet Mängd: Tim: Enhetstid: Timkostn: Ack. tim Kostnad Ack. Kostn 

  [ton]  [h] [h/ton] [kr/h] [h] [kr/akt] [kr] 

E22 & E23 1,162 50,5 43,5 345 51 17 423 17 423 
Tabell 10. Uppmätta tider för armeringsarbete. 

 

4.1.4 Framdriftsuppföljning: Gjutning 

Under studien producerades arbetsmomentet gjutning i betong av vägg E19 och E15. Den 

ursprungliga mängden, och även den uppmätta mängden, betong till vägg E19 och E15 är 

29,5    (se tabell 11). Enhetstiden från anbudskalkylen är satt till 1 h/  , vilket leder till att 

gjutning av vägg E19 och E15 beräknas ta 29,5 timmar att utföra.  Den totala kostnaden för 

aktiviteten i tabell 11 är beräknad till 10 178 kronor. 

 

Aktivitet Mängd: Tim: Enhetstid: Timkostn: Ack. tim Kostnad Ack. Kostn 

  [  ]  [h] [h/  ] [kr/h] [h] [kr/akt] [kr] 

Vägg E19, 
E15 29,5 29,5 1,00 345 30 10 178 10 178 
Tabell 11. Kalkylerade mängder, tider och kostnader för gjutningsarbete. 
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De uppsatta produktivitetsmålen för gjutningsarbete, 7,5 procents besparing, från den 

övergripande produktivitetsplanen är presenterade i tabell 12, fördelade på aktivitetsnivå. 

Målet för enhetstiden för gjutning av vägg E19 och E15 är satt till 0,93 h/  , vilket leder till 

att utförandetiden beräknas ta 27,3 timmar. Den totala kostnaden för aktiviteten i tabell 12 är 

beräknad till 9 419 kronor, vilket är en besparing på 759 kronor jämfört med 

anbudskalkylens kostnad. 

 

Aktivitet Mängd: Tim: Enhetstid: Timkostn: Ack. tim Kostnad Ack. Kostn 

  [  ]  [h] [h/  ] [kr/h] [h] [kr/akt] [kr] 

Vägg E19, 
E15 29,5 27,3 0,93 345 27 9 419 9 419 
Tabell 12. Uppsatta produktivitetsmål för gjutningsarbete. 

 

De uppmätta värdena från framdriftsuppföljningen för gjutningsarbete (se bilaga 10) är 

presenterade i tabell 13. Produktionstiderna för gjutning av vägg E19 och E15 uppmättes till 

19,25 timmar, vilket leder till en enhetstid på 0,65 h/  . Den totala kostnaden för aktiviteten 

i tabell 13 är beräknad till 6 641 kronor, vilket är en besparing på 3 537 kronor jämfört med 

anbudskalkylens kostnad. Den procentuella besparingen är 35,8 procent. 

 

Aktivitet Mängd: Tim: Enhetstid: Timkostn: Ack. tim 
Kostna
d Ack. Kostn 

  [  ]   [tim/  ] [kr/tim] [tim] [kr/akt] [kr] 

Vägg E19, 
E15 29,5 19,25 0,65 345 19 6 641 6 641 
Tabell 13. Uppmätta tider för gjutningsarbete. 

 

4.1.5 Sammanfattning Produktivitetsuppföljning 

De totala kostnaderna för de arbetsmoment som studerats beräknades i anbudskalkylen att 

uppgå till 63 021 kronor. Produktionsledning för projektet har satt som mål att kostnaderna 

ska minska med 3 842 kronor till 59 179 kronor. De uppmätta värdena visar på att 

kostnaderna totalt har minskat med 4 026 kronor till 58 995 kronor. Den procentuella 

besparingen är 6,4 procent. De uppmätta värdena visar alltså att produktionen har uppnått 

det sammansatta målet för de studerade arbetsmomenten. Dock har inte alla arbetsmoment 

uppnått sina individuella mål. Enhetstiderna för formarbete uppmättes till 0,46, 0,92 och 

0,60 h/  , målet för enhetstiden var satt till 0,76 h/   och den kalkylerade enhetstiden var 

satt till 0,80 h/   .(Tabell 14). Enhetstiden för armeringsarbete uppmättes till 1,162 h/ton, 

målet för enhetstiden var satt till 19,8 h/ton och den kalkylerade enhetstiden var satt till 22 

h/ton. Enhetstiden för gjutningsarbete uppmättes till 0,65 h/  , målet för enhetstiden var 

satt till 0,93 h/   och den kalkylerade enhetstiden var satt till 1 h/  . 
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Aktivitet 
Uppmätt 
Enhetstid: 

Målsatta 
Enhetstider 

Kalkylerad 
Enhetstid: 

  [h/         ] [  , ton,   ] [h/         ] 

E22 & E23 Enkling, 
(formning) 0,46 0,76 0,80 

E16 Dubbling, (formning) 0,92 0,76 0,80 
E22 & E23 Dubbling, 
(formning) 0,60 0,76 0,80 

E22 & E23, (armering) 43,5 19,8 22,0 

Vägg E19, E15, (gjutning) 0,65 0,93 1,00 
Tabell 14. Enhetstider för de olika studerade arbetsmomenten. 

 

4.2 Skanska – Vårt sätt att arbeta 

”Vårt sätt att arbeta” (VSAA) är Skanskas interna ledningssystem (Vårt sätt att arbeta, 2013). 

VSAA bygger på de internationella standarderna, ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 

integrerade med byggprocessen. Skanska vill genom VSAA uppnå de fem nollvisionerna (se 

avsnitt 1.7).  VSAA består av två delar, en affärsplan och en verksamhetsmanual. Affärsplanen 

redovisar mål och åtgärder för att nå dessa mål. Affärsplaner finns från bolagsnivå till 

distriktsnivå. Affärsplanerna finns till för att förbättra deras verksamhet. Varje år görs en 

revidering av planen men den följs även upp löpande. Distriktschefen har det övergripande 

ansvaret för distriktsaffärsplanen medan projektchefen tillsammans med produktionschefen 

ansvarar för att mål och åtgärder följs ute i produktionen. Verksamhetsmanualen beskriver 

hur Skanskas arbetssätt ska se ut inom områdena: ledning, kund/marknad, 

projekt/produktion, medarbetare, inköp samt ekonomi (Vårt sätt att arbeta, 2013).  

 

4.2.1 Målkort 

Målkort inom Skanska är ett styrmedel inom produktionsförberedelsefasen som ska 

användas för projekt inom Väg & Anläggning då anbudssumman är större än 10 miljoner 

kronor (Vårt sätt att arbeta, 2013). Målkortet syftar till att sätta lönsamhetsmål i projekt 

genom att fokusera och sätta mål inom fem delområden, vilka är: 

 

 Inköp 

 Produktivitet 

 Risker och möjligheter 

 Oförutsedda kostnader och oförutsedda intäkter 

 Byggtid/AK-kostnader 

 

Målkortet består av en excelmall där alla lönsamhetsmål för de fem delområdena summeras 

(se bilaga 12). För att kunna sätta motiverade mål krävs ett väl genomarbetat anbud. Det är 

distriktschefen som är ansvarig för arbetet med målkortet. Skanska jobbar med tre nivåer av 

lönsamhet (Vårt sätt att arbeta, 2013): 

  

 Budget – nivå 1, krav: vilket innebär samma kostnader som det ekonomiska 

underlaget för anbudet, denna nivå utgör kravnivån för ett projekts lönsamhet. 

 Målkort – nivå 2, mål: detta mål är den lönsamhetsnivå som Skanska strävar efter att 

minst uppnå i ett projekt. För att uppnå denna nivå används målkortet, dess 

arbetssätt och hjälpmedel.   
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 Outperform - nivå 3: denna nivå nås då Skanska överträffar målkortets mål för ett 

projekt. Alltså då denna nivå nås överträffar det Skanskas förväntningar. För varje 

projekt ska ett lönsamhetsmål för denna nivå sättas. 

 

På målkortet redovisas basfakta från anbud och kontrakt, vilket är det samma som budget, 

där alla kostnader, intäkter och nyckeltal redovisas för det aktuella projektet. De fem 

delområdena redovisar sina respektive mål på målkortet och de summeras även till en total 

målsumma för lönsamheten. Vidare finns även vilka startförutsättningar som måste 

uppfyllas innan projektet får starta. 

 

4.2.2 Produktivitetsplaner 

Produktivitet är ett av målkortets delområden för vilka produktionsledningen sätter 

lönsamhetsmål (Vårt sätt att arbeta, 2013). I målkortet under rubriken 2. Produktivitetsmål 

sammanställs vilka aktiviteter eller arbetsmoment som har valts ut för att följas upp och vilka 

det kommer att sättas produktivitetsmål på. Rubriken tar upp ursprungliga kostnader, vilka 

mål som sätts och hur stor besparingen kommer att bli för de uppföljda aktiviteterna. 

Andelen uppföljda aktiviteter och de totala tidsberoende kostnaderna från anbudet redovisas 

även. Aktiviteterna kommer från den övergripande produktivitetsplanen (se bilaga 13) och 

den detaljerade produktivitetsplanen (se bilaga 14).  

 

Övergripande produktivitetsplan 

Genom den övergripande produktivitetsplanen hanteras enbart direkta kostnader, DK, 

medan allmänna kostnader, AK, hanteras i ett annat dokument (Vårt sätt att arbeta, 2013). 

Från anbudskalkylen identifieras och sorteras de tidsberoende kostnaderna så att de går att 

följa upp. Kostnaderna sorteras så att de fördelas övergripande enligt den indelning som 

AMA tillämpar och förs sedan över till den övergripande produktivitetsplanen där de 

redovisas med nummer, namn, kostnad samt andel av den totala tidsberoende kostnaden. 

Genom den övergripande produktivitetsplanen bedöms och bestäms vilka områden som ska 

följas upp och fokuseras ytterligare på. I planen redovisas de olika kostnadsbesparingarna 

från respektive aktivitet som ska följas upp, samt eventuella anmärkningar. Till slut 

sammanställs den totala kostnadsbesparingen för alla aktiviteter och förs sedan över till 

målkortet (Vårt sätt att arbeta, 2013). 

 

Detaljerad produktivitetsplan 

I den detaljerade produktivitetsplanen överförs de aktiviteter från den övergripande 

produktivitetsplanen som har valts att följas upp (Vårt sätt att arbeta, 2013). Aktiviteterna 

ställs upp på än detaljerad nivå enligt den indelning som AMA tillämpar, där de tidsberoende 

kostnaderna från ursprunglig budget redovisas i form av timmar, timkostnad, total kostnad 

för aktiviteten samt procentuell andel av totala tidsberoende kostnader. De kalkylerade 

kapaciteterna enligt ursprunglig budget redovisas även vilket är samma sak som enhetstider 

för en aktivitet. Då kostnader och kapaciteter är uppställda kan produktionsledningen sätta 

produktivitetsmål för varje aktivitet (Vårt sätt att arbeta, 2013). Det görs genom att utvärdera 

varje aktivitets kapacitet för att se om det går att nå en högre kapacitet än den ursprungliga. 

Skanska använder sig av fem olika verktyg för ökad produktivitet vilka är:  

 

 Arbetsberedning 

 Nedbruten tidplan 

 Framdriftsuppföljning 
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 Visuell styrning 

 Normalläge 

 

Utifrån värderingen sätts nya kapaciteter för varje aktivitet.  Dessa sätts in i den detaljerade 

produktivitetsplanen i form av den procentuella förbättringen av kapaciteten samt vilken 

kostnadsbesparing kapacitetsförbättringen innebär. Till sist summeras den totala besparing 

och förs sedan över till den övergripande produktivitetsplanen (Vårt sätt att arbeta, 2013). 

 

Framdriftsuppföljning  

Ett av Skanskas verktyg för ökad produktivitet är framdriftsuppföljning (Vårt sätt att arbeta, 

2013). Inom Skanska Väg & Anläggning ska framdriftsuppföljning göras för 

arbetsmomenten: 

 

 Jordschakt 

 Utläggning av förstärkningslager 

 Utläggning av bärlager 

 Form, armering och gjutning 

 Trummor och ledningar 

 

Framdriftsuppföljning innebär att ovan nämnda arbetsmoments kapaciteter ska följas upp 

(Vårt sätt att arbeta, 2013). Detta görs genom att aktiviteterna från den detaljerade 

produktivitetsplanen förs in i respektive framdriftsuppföljningsdokument (se bilaga 11). I 

dem jämförs budgeterade kapaciteter med målkapaciteter och uppföljda kapaciteter för 

respektive aktivitet. Aktiviteternas kapaciteter mäts sedan av varefter de blivit producerade 

och de uppföljda kapaciteterna förs sedan in i framdriftsuppföljningen. Ur 

framdriftsuppföljningen kan den ackumulerade verkliga kostnaden sedan jämföras med 

kostnaden från budget och kostnaden från den detaljerade produktivitetsplanen. I 

dokumentet finns både en uppföljning för upparbetade timmar och kostnad. Den faktiska 

kostnaden kan både användas för att göra prognoser under produktionstiden eller för att 

göra avstämningar då produktionen är avslutad (Vårt sätt att arbeta, 2013). 
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5. Analys/Diskussion  
 

Detta kapitel analyserar de resultat som kommit fram från produktivitetsuppföljningen av 

Skanskaprojektet – Berggården samt resultat från fallstudien över Skanskas 

ledningssystem Vårt sätt att arbeta. Rekommendationer och förslag för framtida forskning 

presenteras även. 

 

 

Syftet med denna studie var att utföra en produktivitetsuppföljning för ett arbetsmoment 

inom företaget Skanska Sverige AB. Studien undersökte anbudskalkyl, målkort samt 

produktivitetsplaner för att få fram data om budgeterade kapaciteter och målkapaciteter för 

valda arbetsmoment. Dessa kapaciteter har sedan jämförts med uppföljda kapaciteter. Som 

förberedelse till uppföljningen samt att sätta studien i en bredare kontext gjordes även en 

studie över Skanskas ledningssystem: Vårt sätt att arbeta, med fokus på produktivitet och 

framdriftsuppföljning.     

 

Ingen detaljerad produktivitetsplan eller framdriftsuppföljning har tagits fram för projektet 

Berggården. Enligt Polla (muntligen) beror det på att framdriftsuppföljningsdokumenten och 

direktiven är relativt nya och ännu inne hunnit införlivas i produktionsstyrningen. Då ingen 

framdriftsuppföljning har gjorts behövs heller ingen detaljerad produktivitetsplan varför 

produktionsledning satt produktivitetsmålen i den övergripande produktivitetsplanen 

istället. 

 

5.1 Skanskaprojektet: Berggården - Produktivitetsuppföljning 
Från projektet Berggårdens målkort har produktionsledning satt upp produktivitetsmål för 

de tidsberoende kostnaderna från anbudskalkylen.  De har valt att följa upp cirka 50 procent 

av alla tidsberoende kostnader vilket beror på att dessa aktiviteter står för en stor andel av 

kostnaderna samt att de är lättare att följa upp än andra aktiviteter (Vårt sätt att arbeta, 

2013). Från den övergripande produktivitetsplanen sätts produktivitetsmålet till att de 

uppföljda aktiviteterna ska spara 58 000 kronor, vilket motsvarar en procentuell besparing 

av 3,5 procent. Det är ett lågt ställt mål, dock ska det ställas i relation till att projektet är 

komplicerat då vattenreningsverk inte byggs speciellt ofta samt att större delen av byggtiden 

är förlagd under vintertid. Detta kan leda till mycket problemlösning för 

produktionsledningen då lite erfarenhet finns från tidigare arbeten. På grund av klimatet på 

vintern måste tid läggas på snöskottning, intäckningar och värmetillförsel vid gjutningar, 

enligt den övergripande produktivitetsplanen (se bilaga 4). Då betongdelarna främst byggs 

för att utgöra bassänger krävs det att gjutskarvarna är tillräckligt täta, vilket medför 

tidsödande och svårhanterat tätningsarbete vid kyla. Det antas att på grund av detta 

mödosamma arbete är produktivitetsförbättringssmålet för formarbete satt procentuellt lägre 

än armerings- och betongarbeten. Även betongarbetenas produktivitetsförbättringsmål är 

satta procentuellt lägre än armeringsarbetena och det antas vara på grund av ovan nämnda 

vintergjutningar med intäckningar och värmetillförsel. Om dessa beaktanden inte hade 

behövt tas antas det att form- och betongarbetenas produktivitetsmål hade varit samma som 

för armeringsarbetena, vilket är en tioprocentig förbättring.  

 

Enhetstiden för formarbete var satt till 0,8 h/   enligt budgetkalkylen och enhetstiden för 

produktivitetsmål var satt till 0,76 h/  , vilket motsvarar fem procents besparing. 
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Framdriftsuppföljningen visade på tre olika enhetstider; 0,46, 0,92 och 0,60 h/  . Dessa 

enhetstider ger ett medelvärde på 0,66 h/   och jämfört med budgeterade tider en sänkning 

av enhetstiden med 17,5 procent. Framdriftsuppföljningen för formarbete ger ett positivt 

utfall. Det ska dock sägas att det tidsödande och svårhanterade tätningsarbetet inte ingår i 

uppföljningen, vilket kan leda till att om tätningsarbetet drar ut på tiden kommer enhetstiden 

för formarbeten påverkas negativt. Snickarna som utförde formarbetena hade även till stor 

del tillgång till en mobilkran och på grund av det förbättrades enhetstiderna. 

 

Enhetstiden för armering var satt till 22 h/ton enligt budgetkalkylen och enhetstiden för 

produktivitetsmål var satt till 19,8 h/ton, vilket motsvarar tio procents besparing. 

Framdriftsuppföljningen visade på en enhetstid på 43,4 h/ton, vilket är en försämring med 

cirka 97 procent jämfört med budgeterade tider. Alltså tog armeringsarbetet för vägg E22 och 

E23 över dubbelt så lång tid som produktionsledningen satt som mål. Det kan bero på flera 

saker. Enligt Landberg (muntligen) är armeringen iläggningsfärdig när den kommer till 

byggarbetsplatsen vilket gör att enhetstiderna för armering är ganska låga. Samtidigt är 

armeringsdiametern för de aktuella väggarna ganska liten och då enhetstiden är i h/ton är 

det svårt att komma ner i dessa enhetstider då armeringen inte väger speciellt mycket. Det 

krävs inte mycket mer tid och kraft att armera med grövre armering vilket medför att det är 

lättare att nå enhetstiderna för grövre armering. I detta projekt var bygget ganska trångt och 

på grund av det ökade enhetstiden. Då armerarna inte hade tillgång till mobilkran hela tiden 

fick de gå för att hämta armering vilket tog cirka fem minuter varje gång samtidigt som de 

inte fick med sig speciellt stor mängd armering och även det ledde till att enhetstiden ökade.  

 

Enhetstiden för gjutning var satt till 1,0 h/   enligt budgetkalkylen och enhetstiden för 

produktivitetsmål var satt till 0,93 h/  , vilket motsvarar 7,5 procents besparing. 

Framdriftsuppföljningen visade på en enhetstid på 0,65 h/  , vilket är en förbättring med 35 

procent jämfört med budgeterade tider. Gjutningen skedde med betongpump vilket kan 

tänkas snabba upp arbetsmomentet samt att all utrustning som behövdes fanns på plats 

redan dagen innan. Även arbetsberedningar görs inför varje gjutning där yrkesarbetare 

tillsammans med produktionsledningen går igenom momentet. Detta kan vara en orsak till 

varför enhetstiden är så bra jämfört med budget och mål. Då gjutningsaktiviteten utfördes 

var vädret bra och det var plusgrader vilket innebar att intäckningar och värmetillförsel inte 

behövde utföras, vilket även det kan ha lett till att enhetstiden förbättrades. 

 

Ett problem med de mätningar av enhetstiderna som gjordes, var att yrkesarbetarna kände 

sig övervakade och utvärderade. Författaren fick ofta gliringar som, nu kommer 

tidsstudiemannen, och liknande kommentarer. Förslag på att förebygga detta beteende 

redovisas under 5.3 Rekommendationer.  

 

5.2 Skanska – Vårt sätt att arbeta 
Skanska jobbar hårt för att förbättra sin produktivitet. De använder sig av flera planer och 

verktyg för att förbättra den. Från målkort där ett projekts alla kostnader summeras, till 

produktivitetsplaner där aktiviteter och produktivitetsmål specificeras, till de fem verktygen 

för en förbättrad produktivitet. Att Skanska aktivt arbetar med produktivitetsförbättringar 

kommer sannolikt leda till att de succesivt blir bättre på att arbeta med dessa planer och 

verktyg, vilket leder till att produktiviteten över tiden kommer att förbättras. 

Framdriftsuppföljningen kan även användas av produktionsledningen för att se hur projektet 

ligger till i förhållande till tidplan och budget, och utifrån det göra revideringar för att nå 
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tider och uppsatta mål (Révai, 2012). Skanska erhåller även relevanta tider för olika moment 

genom framdriftsuppföljningen, vilka kan användas som underlag vid framtida anbud och 

projekt.  

 

5.3 Rekommendationer  
På grund av studiens begränsningar utfördes endast framdriftsuppföljning på cirka 7,5 

procent av utvalda aktiviteter att följa upp enligt tabell 2. Då de uppföljda kapaciteterna 

fluktuerade ganska mycket mellan olika väggar enligt tabell 7 så anses resultaten inte ha hög 

tillförlitlighet utan fler mätningar skulle behövas får att kunna säga åt vilket håll 

produktiviteten rör sig.  

 

Författaren anser att entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen bör lägga stort fokus 

på att förbättra sin produktivitet då flera statliga utredningar i kapitel 1 menar att 

produktiviteten har försämrats. Dock råder det delade meningar om denna sak. Faktum som 

kvarstår är att flera internationella aktörer börjar ta sig in på marknaden i Sverige och därför 

kommer konkurrensen i framtiden att bli än hårdare. Genom löpande arbete med 

produktivitetsförbättringar får entreprenörerna större kunskap om vilka kapaciteter de kan 

klara av. Det leder till att de kan lämna fler korrekta anbud och sannolikt göra bättre 

ekonomiska prognoser då de har ett säkrare underlag. Även produktionsledningen för det 

enskilda projektet kan ha nytta av produktivitetsuppföljning då de kan se hur projektet ligger 

i fas gentemot tidplan och ekonomiska planer. De ser då om de behöver sätta in extra 

resurser för att klara uppsatta mål.  

 

För att ytterligare förbättra produktiviteten för projektet Berggården skulle arbetsledningen 

kunnat upprätta en detaljerad produktivitetsplan, där arbetsmoment från produktionen 

utvecklas och preciseras. Arbetsledningen får då en förbättrad möjlighet att sätta korrekta 

produktivitetsmål för varje arbetsmoment. För att få en förbättrad styrning av dessa satta 

produktivitetsmål, från produktivitetsplanerna, kan sedan arbetsledningen använda sig av 

framdriftsuppföljningsdokumenten. Detta för att följa upp satta mål och få information om 

hur produktionen ligger till mot budgeterade och målsatta timmar och kostnader. För att 

minska arbetsbördan för arbetsledningen skulle yrkesarbetarna kunna få uppgiften att 

dokumentera vilka arbetsmoment de arbetar på och hur många timmar de arbetat. Det skulle 

sannolikt leda till mer korrekt uppföljda enhetstider eftersom arbetsledningen inte har 

samma möjlighet att vara ute på arbetsplatsen. En annan aspekt är att om yrkesarbetare 

ansvarar för uppföljda enhetstider så slipper de känna sig bevakade och utvärderade av 

arbetsledningen. 

 

Det är även viktigt i arbetet med framdriftsuppföljningen att den som utför den har 

grupperat aktiviteterna på ett sådant sätt att uppföljningen går lätt att utföra och att 

aktiviteterna utförs av yrkesarbetarna i samma följd som i framdriftsuppföljningen. Genom 

detta behövs inget extra arbeta utföras med att ändra arbetsmomenten från 

produktivitetsplanerna till framdriftsuppföljning. Arbetsledningen får då en naturlig 

arbetsgång från anbudskalkyl, till målkort, övergripande produktivitetsplan, detaljerad 

produktivitetsplan och till framdriftsuppföljningen. 

 

5.4 Förslag till framtida forskning 
Då denna studie haft begränsningar i form av tid skulle en mer omfattande studie av 

produktivitet för ett projekt vara intressant att studera. Och att utifrån resultatet som erhålls, 
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göra en intervjustudie över hur produktionsledningen respektive yrkesarbetare ställer sig till 

produktivitetsmätningar och till varför det erhållna resultatet ser ut som det gör. 

 

Hur slöseri, i form av ej effektivt användande av arbetstid, ser ut skulle även vara intressant 

att studera. Det skulle kunna vara en studie över hur yrkesarbetarna använder arbetstider 

och hur mycket av tiden som används till effektivt arbete. 
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6. Slutsats 
 

Detta kapitel besvarar de olika frågeställningarna i avsnitt 1.4. som ställdes för att uppnå 

studiens syfte. 

 

 

1. Hur förhåller sig de uppmätta värdena till de teoretiska och planerade värdena? 

 

Som vi kan se i kapitel 4 så både förbättrades och försämrades de uppmätta värdena jämfört 

med de teoretiska och planerade värdena. För formarbete förbättrades två av tre uppföljda 

aktiviteter och för den tredje aktiviteten försämrades kapaciteten något. En genomsnittlig 

kapacitet för de uppföljda aktiviteterna visade på en väsentlig förbättring mot de teoretiska 

och planerade värdena. För armeringsarbete var den uppföljda kapaciteten kraftig försämrad 

jämfört med de teoretiska och planerade värdena. För gjutningsarbete var den uppföljda 

kapaciteten väsentligt förbättrad jämfört med de teoretiska och planerade värdena. 

 

2. Varför uppstår skillnader mellan uppmätta värden och teoretiska värden? 

 

Denna fråga är svår att svara på och det kan finnas mängder av olika förklaringar till varför 

de teoretiska och planerade värdena inte stämmer med verkligheten då byggproduktion är en 

komplicerad process. Att förbättringar har skett kan bero på att produktionsledningen 

använts sig av de fem verktygen för förbättrad produktivitet, speciellt arbetsberedningar har 

ledningen fokuserat på. Att just formarbete har förbättrats kan bero på att de haft tillgång till 

mobilkran en stor del av tiden. Förbättringar av gjutningsarbete kan bero på att 

yrkesarbetarna använts sig av en betongpump vid gjutningar. Då aktiviteterna i denna studie 

följdes upp var vädret bra och det var plusgrader. Detta kan ha lett till att form- och 

gjutningsarbetena förbättrats jämfört med de planerade värdena eftersom de hade satts med 

vinterklimat i beaktande. Intäckningar och värmetillförsel behövde inte utföras då dessa 

aktiviteter utfördes. Försämring av armeringsarbetena kan bero på att byggarbetsplatsen var 

trång och det gjorde det svårt för armerarna att handskas med de långa armeringsjärnen. De 

hade inte tillgång till mobilkran hela tiden utan fick gå för att hämta armeringen vilket ledde 

till att kapaciteterna försämrades. Diametern på armeringen som användes vara ganska tunn 

och eftersom kapaciteten är i ton är det svårt för armerarna att komma ner i rätt enhetstider. 

 

3. Hur arbetar Skanska Sverige AB för att öka sin produktivitet, med fokus på 

framdriftsuppföljning och målstyrning? 

 

Skanska Väg & Anläggning använder sig av målkort för projekt över 10 miljoner kronor. På 

detta målkort finns en del som behandlar produktivitet för projektet och där sätts 

produktivitetsmål för alla tidsberoende kostnader. I den övergripande och detaljerade 

produktivitetsplanen specificeras vilka aktiviteter som ska följas upp och mål för 

produktiviteten sätt. Produktionsledningen har sedan fem verktyg att använda sig av för att 

förbättra produktiviteten, där framdriftsuppföljning är en av dessa verktyg. 

Framdriftsuppföljningen följer upp och mäter av kapaciteterna för de olika aktiviteterna som 

bestämts att följas upp i produktivitetsplanerna. Genom framdriftsuppföljningen kan sedan 

produktionsledningen läsa av hur projektet ligger till, hur produktiviteten förändras 

långsiktigt samt att använda sig att de uppföljda kapaciteterna i framtida projekt. 
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Bilaga 1: Formritning Berggården 
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Bilaga 2: Tidplan 1 gjutning Berggården 

 

Väggar Bergårdens Vattenverk Vecka 14-20 
V14 Enkling E14+20, Armering E14+20, Dubbling E14+20,  

Gjutning E14+20, gjutdag 2013-04-05. 
Enkling E15+19, påbörjad Armering E15+19. 

V 15 Enkling E16+21, Armering E15+19, Dubbling E15+19,  
Gjutning E15+19, gjutdag 2013-04-12. 
Påbörjad enkling E17+22, påbörjad Armering E16+21. 

V 16 Enkling E17+22, Armering E16+21, Dubbling E16+21,  
Gjutning E16+21, gjutdag 2013-04-19. 
Påbörjad enkling E18+MV, påbörjad Armering E17+22. 

V 17 Enkling E18+MV, Armering E17+22, Dubbling E17+22,  
Gjutning E17+22, gjutdag 2013-04-26. 
Påbörjad enkling E23+24, påbörjad Armering E18+MV.  
Påbörjad valvning E29. 

V 18 Enkling E23+24, Armering E18+MV, Dubbling E18+MV,  
Gjutning E18+MV+valv E29, gjutdag 2013-05-03. 
Påbörjad enkling E26+MV, påbörjad Armering E23+24. 
Påbörjad valvning E30 

V 19 Enkling E26+MV, Armering E23+24, Dubbling E23+24,  
Gjutning E23+24+valv E30, gjutdag 2013-05-13.(måndag V20) 
Påbörjad Armering E26+MV, Påbörjad valvning E27. 

V 20 Armering E26+MV, Dubbling E26+MV,  
Gjutning E26+MV+valv E27, gjutdag 2013-05-17. 
Påbörjad valvning E 31 

V21 Start valv E28 

V22 Gjutning valv E28 
Gjutning valv E31 
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Bilaga 3: Målkort Berggården 

Projektnamn: 
Berggårdens 
Vattenverk 

   

Projektnummer: 
   

Gäller för projekt > 
10 mkr 

Basfakta från anbud och kontrakt (=ursprunglig 
budget):       

Direkta kostnader, DK 8 599 kkr Totalt påslag på Apl 6,1 % 

Allmänna kostnader, AK 2 400 kkr Bruttomarginal (BM) 9,2 % 

Arbetsplatskostnad, Apl 10 999 kkr Byggtid 6 mån 

Inköpsvinst i anbud -300 kkr Antal tjm-månader 15 mån 

Risker i anbud 100 kkr Oms./tjm-år 9 340 
kkr/tjm
-år 

Möjligheter i anbud -200 kkr YA-timmar 4 900 tim 

Oförutsett i anbud   kkr 
  

  

CAK 581 kkr       

Vinst 495 kkr       

Kontraktssumma 11 675 kkr       

      

      Uppdaterat per den 
(datum):     (ÅÅÅÅ-MM-DD)     

 

Startförutsättningar:   Ansvarig:       

(Markera med x i ruta) 
 

    

Signeras av ansv (RC) /DC 
/Prc: 

Mål enligt nedan är satta 
 

DC x 

 
  

Kontraktet är underskrivet 
 

DC x 

 
  

Projektorganisation bestämd  
 

DC x 
 

  

Resurser tillgängliga 
 

DC x 
 

  

Projektplan upprättad 
 

PrC   Datum:   

Budget fastställd 
 

PrC   
 

  

Byggherrens Arbetsmiljöplan godkänd PrC       

Ritningar, beskrivningar  finns framme *)  PrC   
 

  

Produktionstidplan framtagen 
 

PC   
 

  

APD-plan framtagen 
 

PC       

Arbetsberedningar finns framme*) PC   Namn Namnsson   

*) I tillräcklig omfatttning för start av produktionen         
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1. Inköpsmål:     Ansvarig: PrC   Delmål [kkr]: 

  
    

Bättre än anbud 

Inköpsvolym i kalkyl 
 

6 899 kkr 
 

  

Inköpsvinst i anbud   -300 kkr 
 

  

Total volym i inköpsplan 
 

6 599 kkr 
 

  

Mål inköpsvolym   6 351 kkr 

 
  

Summa, bättre än anbud 
 

248 kkr 
 

248 

  
  

(Inköpsplan, se 
bilaga) 

 
  

2. Produktivitetsmål:     Ansvarig: PC   Delmål [kkr]: 

  
    

Bättre än anbud 

Valda aktiviteter i produktivitetsplan 844 kkr 
 

  

Mål produktivitet   786 kkr 
 

  

Summa, bättre än anbud 
 

58 kkr 
 

58 
  

    
  

Tidsberoende kostn tot i 
kalkyl 

 
1 673 kkr 

 
  

Andel som följs upp 
 

50 % 
 

  

      
(Produktivitetsplan se 

bilaga)   

3. Risker och möjligheter:     Ansvarig: PrC   Delmål [kkr]: 

  
    

Bättre än anbud 

Risker i anbud 
 

100 kkr 
 

  

Mål risker   0 kkr 
 

  

Summa, bättre än anbud 
 

100 kkr 
 

100 

  
    

  

  
    

  

Möjligheter i anbud 
 

-200 kkr 
 

  

Mål möjligheter   -250 kkr 
 

  

Summa, bättre än anbud 
 

50 kkr 
 

50 

      
(RoM-lista se 

bilaga)   

 4. Oförutsedda kostnader och 
intäkter:   

Ansvarig: 
PrC   Delmål [kkr]: 

  
    

Bättre än anbud 

Kostnader: 
    

  

Oförutsett i anbud 
 

kkr 
  

  

Mål oförutsedda kostnader   kkr 
  

  

Summa bättre än anbud 0 kkr 
  

0 
  

    
  

Intäkter: 
    

  

Oförutsett i anbud 0 kkr 
  

  

Mål oförutsedda intäkter 50 kkr 
 

10% på 
500   

Summa bättre än anbud 50 kkr 
  

50 

      
(Intäktsplan, se 
bilaga)   
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5. 
Byggtid/AK-
kostnader:     Ansvarig: PC   Delmål [kkr]: 

  
    

Bättre än anbud 

Byggtid enl 
anbud 6 mån 

 

Arbeten kommer att 
fortgå tom Juli   

Mål byggtid 5 mån 

  

  
Summa 
bättre än 
anbud 1 mån (Ger AK-besparing enl nedan)   

  

    
  

Tidsberoende 
AK enl anbud 950 kkr 

  
  

Mål AK-
kostnader 810 kkr 

  
  

Summa 
bättre än 
anbud 140 kkr 

  

140 

            

Summa 
ekonomiska 
mål (CAK + 
vinst):     (Ovanstående delmål summerade) Summa mål: 

  
    

Bättre än anbud 

CAK och 
vinst i anbud 1 076 kkr  

  => 
BM(anbud) 9,2%   

Summa mål 646 kkr 
  

646 
Mål för 
projektets 
CAK och 
vinst 1 722 kkr 
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Bilaga 4: Övergripande produktivitetsplan Berggården 

 

 

 
 

    

Produktivitetsplan 
Målkort 

Skanska 
Sverige 

  

     
Övergripande 

 

Väg o 
Anl 

   

             

Projekt   
Projektn
r 

Utför
d av 

Datu
m 

Undelag 
      

Berggårdens 
Vattenverk               

Nr 

Aktivitetsna
mn / AMA 
benämning 

Total 
tidsberoen
de kostnad 
[kr] 

Andel 
 
[%] 

Mål 
besparin
g 
 
[kr] Anmärkning 

  Armering 248745 16 25000 ILF delvis 

  Betong 133170 9 10000 
Vinterarbeten i stort sett hela produktionen 
med Intäckningar & värme tillförsel. 

  Formning 461955 30 23000 
Mycket tidsödande svårhanterad montering 
av dubbla tät & injekterings mtrl i kyla 

TOTALT 
Tidsbero
nde 
kostnad   843 870 55 

58 000 
kr 

        TOTAL 
Kontraktsumma 11 675 000   

        Andel av total 
Kontraktsumma 7%   
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Bilaga 5: Kalkylvärden form Berggården 
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9 
 

Bilaga 6: Kalkylvärden armering Berggården
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Bilaga 7: Kalkylvärden betong Berggården 
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Bilaga 8: Framdriftsuppföljning Form Verklig Berggården 
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Bilaga 9: Framdriftsuppföljning Armering Verklig Berggården 
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Bilaga 10: Framdriftsuppföljning Betong Verklig Berggården 
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Bilaga 11: Framdriftsuppföljning Form Mall 
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Bilaga 12: Målkort mall VSAA 

Projektnamn: 
     Projektnummer: 
   

Gäller för projekt > 10 mkr 

Basfakta från anbud och kontrakt 
(=ursprunglig budget):       

Direkta kostnader, DK   kkr Totalt påslag på Apl 
#DIVISION/
0! % 

Allmänna kostnader, AK   kkr Bruttomarginal (BM) 
#DIVISION/
0! % 

Arbetsplatskostnad, Apl 0 kkr Byggtid   mån 

Inköpsvinst i anbud 
 

kkr Antal tjm-månader 
 

mån 

Risker i anbud 
 

kkr Oms./tjm-år 
#DIVISION/
0! kkr/tjm-år 

Möjligheter i anbud 
 

kkr YA-timmar 
 

tim 

Oförutsett i anbud   kkr 
  

  

CAK 
 

kkr       

Vinst   kkr       

Kontraktssumma 0 kkr       

      Uppdaterat per den 
(datum):     (ÅÅÅÅ-MM-DD)     

      1. Inköpsmål:     Ansvarig: PrC   Delmål [kkr]: 

  
    

Bättre än anbud 

Inköpsvolym i kalkyl 
  

kkr 
 

  

Inköpsvinst i anbud   0 kkr 
 

  

Total volym i 
inköpsplan 

 
0 kkr 

 
  

Mål inköpsvolym     kkr 
 

  

Summa, bättre än 
anbud 

 
0 kkr 

 
0 

  
  

(Inköpsplan, se 
bilaga) 

 
  

            

2. Produktivitetsmål:     Ansvarig: PC   Delmål [kkr]: 

  
    

Bättre än anbud 

Valda aktiviteter i 
produktivitetsplan 

 
kkr 

 
  

Mål produktivitet     kkr 
 

  

Summa, bättre än 
anbud 

 
0 kkr 

 
0 

  
    

  

Tidsberoende kostn tot i kalkyl 
 

kkr 
 

  

Andel som följs upp 
 

########
# % 

 
  

      (Produktivitetsplan se bilaga)   
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      3. Risker och 
möjligheter:     Ansvarig: PrC   Delmål [kkr]: 

  
    

Bättre än anbud 

Risker i anbud 
 

0 kkr 
 

  

Mål risker     kkr 
 

  

Summa, bättre än 
anbud 

 
0 kkr 

 
0 

  
    

  

  
    

  

Möjligheter i anbud 
 

0 kkr 
 

  

Mål möjligheter     kkr 
 

  

Summa, bättre än 
anbud 

 
0 kkr 

 
0 

      (RoM-lista se bilaga)   

 

Blå fält ifylles. 
  

Datum för upprättande: 
 Startförutsättningar:   Ansvarig:       

(Markera med x i ruta) 
 

    Signeras av ansv (RC) /DC /Prc: 

Mål enligt nedan är satta 
 

DC   
 

  

Kontraktet är underskrivet 
 

DC   
 

  

Projektorganisation bestämd  
 

DC   
 

  

Resurser tillgängliga 
 

DC   
 

  

Projektplan upprättad 
 

PrC   Datum:   

Budget fastställd 
 

PrC   
 

  

Byggherrens Arbetsmiljöplan godkänd PrC       

Ritningar, beskrivningar  finns framme *)  PrC   
 

  

Produktionstidplan framtagen 
 

PC   
 

  

APD-plan framtagen 
 

PC       

Arbetsberedningar finns framme*) PC   Namn Namnsson   

*) I tillräcklig omfatttning för start av produktionen         

4. Oförutsedda kostnader och 
intäkter:   

Ansvarig: 
PrC   Delmål [kkr]: 

  
    

Bättre än anbud 

Kostnader: 
    

  

Oförutsett i anbud 
 

kkr 
  

  

Mål oförutsedda kostnader   kkr 
  

  

Summa bättre än anbud 0 kkr 
  

0 
  

    
  

Intäkter: 
    

  

Oförutsett i anbud 
 

kkr 
  

  

Mål oförutsedda intäkter   kkr 
  

  

Summa bättre än anbud 0 kkr 
  

0 

      (Intäktsplan, se bilaga)   
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5. Byggtid/AK-kostnader:     
Ansvarig: 
PC   Delmål [kkr]: 

  
    

Bättre än anbud 

Byggtid enl anbud 
 

mån 
  

  

Mål byggtid   mån 
  

  

Summa bättre än anbud 0 mån (Ger AK-besparing enl nedan)   

  
    

  

Tidsberoende AK enl anbud 
 

kkr 
  

  

Mål AK-kostnader   kkr 
  

  

Summa bättre än anbud 0 kkr 
  

0 

            

      Summa ekonomiska mål (CAK + 
vinst):     (Ovanstående delmål summerade) Summa mål: 

  
    

Bättre än anbud 

CAK och vinst i anbud 0 kkr  
  => 
BM(anbud) #DIVISION/0!   

Summa mål 0 kkr 
  

0 

Mål för projektets CAK och vinst 0 kkr 
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Bilaga 13: Övergripande produktivitetsplan mall VSAA 
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Bilaga 14: Detaljerad produktivitetsplan mall VSAA 
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Bilaga 15: Gjutetapper Berggården VV 
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