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SAMMANFATTNING 
Med produktionsplanering menas att på ett effektivt sätt koordinera ett projekts aktiviteter och resurser. 

Genom god planering kan potentiella konflikter förutspås. Arbetsberedningar är ett verktyg som ser över 

arbetsmomenten, kartlägger arbetsflöden och kan hitta det mest effektiva sättet att genomföra arbetet på. 

Arbetsberedningar kan användas för att dela erfarenheter och standardisering av arbetsmoment inom 

företaget. 

Syftet med rapporten är att studera arbetsberedningar, samt vilka uppgifter produktionsledning och 

yrkesarbetare har vid framställning av arbetsberedningar. Undersökningen har genomförts som en fallstudie 

med två datainsamlingsmetoder; litteraturstudie och intervjuer. I undersökningen har produktionschefer, 

arbetsledare och yrkesarbetare intervjuats med syfte att kartlägga hur Skanska arbetar med arbetsberedningar 

i distriktet Kristianstad. Syftet är även att analysera nuläget och jämföra det med litteratur och med kunskap 

om detta påvisa förbättringsmöjligheter. 

I Skanskas verksamhetsledningssystem, Vårt sätt att arbeta, beskrivs arbetsberedningen som en detaljerad 

planering av ett arbetsmoment. Syftet är att ta tillvara allas kompetens, säkra arbetsmiljö, kvalitet och miljö 

samt öka förutsägbarheten avseende produktivitet. Risker som bedöms vara betydande för projektets tid, 

ekonomi, kvalitet, miljö eller arbetsmiljö ska arbetsberedas på en detaljerad nivå i produktionen. 

Från intervjuerna framgår hur anställda på Skanska arbetar med arbetsberedningar idag. Arbetssätten varierar 

mellan olika individer och arbetsplatser. Samtliga anser att arbetsberedningen är ett bra verktyg för 

planeringsarbetet i produktion och använder sig gärna av det, men att tidsbrist är en av orsakerna till att 

arbetsberedningar inte görs till fullo. Respondenterna inser också vikten av att nyttja alla medarbetares 

kompetens och kunskaper vid framställning av arbetsberedningen och ser gärna samarbete på arbetsplatsen. 

Medverkande i undersökningen har en positiv inställning till arbetsberedningar och tycker det är ett bra 

hjälpmedel i produktionen. Således behöver inte synsättet på arbetsberedningar ändras, däremot är inte 

samtliga införstådda med betydelsen av vad arbetsberedningar kan medföra för effekter. Förståelse för att 

denna typ av produktionsplanering är viktig måste öka. Ledningen bör förmedla syftet och målen med 

arbetsberedningar tydligare till alla medarbetare, på så vis kan förståelsen för arbetsberedningar förbättras och 

en reduktion av slöseri i byggproduktion kan ske. 

Arbetsberedningar tar tid att göra och därför prioriteras de ofta bort, men tid sparas snabbt in när aktiviteten 

börjar genom att frågor och osäkerheter elimineras samt att tid sparas in för åtgärder av de fel som uppstår. 

Brist på tid borde alltså inte vara en orsak till att göra mindre arbetsberedningar, tvärtom. För att 

arbetsberedningar ska bli en standardisering i produktionsledningens arbete krävs att de arbetar mer 

rutinmässigt med arbetsberedningar. 

  



 
 

ABSTRACT 
The meaning of production planning is to effectively coordinate a project's activities and resources in the most 

effective way possible. Through good planning, potential conflicts can be avoided. Work preparations is a tool 

that reviews the operations, mapping workflow and can find the most effective way to carry out work on. Work 

preparations can be used to share experiences and standardize operations within the company. 

The purpose of this report is to study work preparations and what tasks production management and skilled 

workers have when work preperations are done. The study was conducted as a case study with two methods of 

data collection, a literature review and interviews. In the study, production managers, supervisors and skilled 

workers were interviewed to identify how Skanska is working with work preparations in the district of 

Kristianstad. The study also aims to analyze the situation and compare it with literature and with established 

knowledge in order to highlight possible improvements. 

In Skanska’s business management system, Vårt sätt att arbeta, work preparations is described as a detailed 

planning of an operation. The aim is to take advantage of everyone’s skills, safe work environment, quality and 

environment, and to increase predictability regarding productivity. Risks that are deemed significant to the 

project's time, finances, quality, environmental or health should be prepared at a detailed level of production. 

The interviews show how employees at Skanska are working with work preperations. Approaches vary 

between individuals and workplaces. All respondents believe work preperations is a good tool for planning in 

production and gladly uses it. But one of the reasons for not using it, is the lack of time. Respondents also 

recognize the importance of utilizing all coworkers’ skills and knowledge when producing work preperations, 

and encourages cooperation in the workplace. 

Respondents in the study has a positive attitude to work preperations and think it aids them in production. 

Thus, do not the opinion of work preperations have to change, however, not all respondents understand the 

importance of work preperations and what effects they can have. The understanding of how important this 

kind of planning is must increase. Skanska’s management should convey the purpose and objectives of work 

preperations to all employees, in that way the understanding of work preperations can improve and reduction 

of wastage in construction can take place. 

Work preperations takes time and therefor they are not always prioritized. There is however time to be saved 

when activities begin due to questions and uncertainties are eliminated. Time can also be saved by not having 

to take measures of produced errors. The lack of time shouldn’t be a reason for not doing work preperations, 

on the contrary work preperations saves time. To make work preperations a standardization in production, the 

management are required to work more routinely with work preperations. 
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1 INLEDNING 
Som inledning presenteras bakgrunden till rapporten, dess syfte samt avgränsningar, rapportens disposition och 

en begreppsförklaring. Detta för att ge läsaren en uppfattning vad som vill uppnås med rapporten. 

1.1 BAKGRUND 

Per-Erik Josephson och Lasse Saukkorippi skriver i sin rapport Slöseri i byggprojekt – behov av ett förändrat 

synsätt (2005) att slöseri i byggprojekt är omfattande, åtminstone 30-35% av kostnaderna tillför inget värde till 

kunden. För att reducera slöseriet anser de att bland annat produktionsplaneringen behöver ses över, både 

aktuella planeringshjälpmedel samt öka kunskap och kompetens inom planering. 

På byggarbetsplatsen uppstår ofta variation i arbetsflöden där arbetstoppar och väntetider avlöser varandra. 

Produktionsledningen drabbas ständigt av så kallade ”brandkårsutryckningar” som innebär att deras arbete 

avbryts för akut lösa andra problem som uppstår under arbetsdagen. Detta är inte en stabil 

produktionsprocess, fluktuationerna i flödet och arbetsstopparna ökar risken för fel och arbetsskador. 

Arbetsberedningen är ett verktyg som ser över arbetsmomenten, kartlägger arbetsflöden och kan hitta det 

mest effektiva sättet att genomföra arbetet på. Arbetsberedningar kan användas för att dela erfarenheter och 

standardisera arbetsmoment inom företaget samt skapa en tillgänglig dokumentation av arbetsmiljöarbetet. 

Skanska Sverige AB i Kristianstad har genom Mattias Lindbladh, distriktschef, tagit ett initiativ till att bli bättre 

på arbetsberedningar med syftet att bättre dokumentera arbetsmomenten, säkra en bättre arbetsmiljö samt 

förebygga fel. 

1.2 SYFTE  

Huvudsyftet med rapporten är att undersöka hur Skanska arbetar med arbetsberedningar i nuläget för att ge 

underlag för framtida förbättringsarbete inom området. Som en del av undersökningen ska produktions-

planering och arbetsberedningar studeras samt vad som krävs av produktionsledning och yrkesarbetare på 

Skanska i deras arbete med denna planering. Rapporten syftar även till att framhäva varför arbetsberedningar 

är en viktig del av planeringsarbetet i byggproduktion. Slutligen ska resultatet av undersökningen analyseras för 

att påvisa eventuella förbättringsmöjligheter för Skanska. 

Två frågeställningar har legat till grund för arbetet: 

 Hur arbetar anställda på Skanska med arbetsberedningar i nuläget? 

 Vilka förbättringsmöjligheter finns? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Arbetet är begränsat till distriktet Hus Syd i Kristianstad på Skanska Sverige AB. Arbetet behandlar enbart 

arbetsberedningar i byggproduktion, ej under andra skeden i byggprocessen. 
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1.4 FÖRETAGSPRESENTATION 

1.4.1 SKANSKA SVERIGE AB 
Skanska AB är ett internationellt företag med sin kärnverksamhet inom utveckling, byggnation och 

underhållning av den fysiska miljö vi lever i. Bostäder, kontorsfastigheter, skolor, sjukhus samt infrastruktur för 

transport, energi och vatten är några exempel på vad Skanska AB arbetar med. Skanska Sverige AB är en del av 

koncernen Skanska AB. (Skanska) 

Skanska AB grundades 1887 som AB Skånska Cementgjuteriet i Malmö och då var huvudsysselsättningen 

tillverkning av betongprodukter. Företaget expanderade snabbt och 1897 etablerade sig AB Skånska 

Cementgjuteriet på den internationella marknaden. Under 1900-talet spelade AB Skånska Cementgjuteriet en 

stor roll i byggandet av infrastruktur i Sverige. 1971 startade AB Skånska Cementgjuteriet sin verksamhet i USA 

som idag är Skanska AB:s största marknad. Namnet Skanska som företaget heter idag tillkom 1984. Under 

1990-talet började Skanska AB att expandera mer och mer genom uppköp av företag. Sedan början av 2000-

talet ligger fokus mer på lönsamhet snarare än tillväxt. (Skanska) 

Skanska AB är idag ett av världens största byggföretag och hade verksamhetsåret 2009 cirka 51 000 anställda 

och en omsättning på cirka 137 miljarder SEK. Av 51 000 anställda i världen sysselsätter Skanska Sverige AB 

cirka 9 400. (Skanska) 

1.4.2 HUS SYD I KRISTIANSTAD 
Skanska Sverige AB är uppdelat i flera olika regioner, som i sin tur är uppdelat i olika distrikt med skiljda 

verksamhetsområden. Distriktet Kristianstad sträcker sig geografiskt runt städerna Kristianstad och Hässleholm 

i nordöstra Skåne. I distriktet är cirka 35 tjänstemän och 90 yrkesarbetare anställda. Huvudverksamheten är ny- 

och ombyggnation av bostäder, kommersiella och offentliga lokaler samt byggservice. Distriktet omsätter 

ungefär 400 miljoner SEK om året där uppdragen inom byggservice kan variera mellan 10 000 och 5 miljoner 

SEK. Uppdragen inom ny- och ombyggnation sträcker sig från de minsta mellan 10 000 och 5 miljoner till de 

största mellan 5 miljoner och 80 miljoner SEK. (Lindbladh 2011) 

1.5 BEGREPPSFÖRKLARING 

Här följer en lista med definitioner av i rapporten vanligt förekommande begrepp och förkortningar. 

Produktionschef (PC): Produktionschef är Skanskas egna benämning på platschef. Produktionschefen arbetar 

med ledning, styrning och planering av produktionen mot ställda projektmål och är ansvarig för ekonomi, 

kvalitet, arbetsmiljö och att tidplanen följs. Produktionschefen är en del av produktionsledningen. 

Arbetsledare (AL): Tjänsteman som leder yrkesarbetarna i det dagliga arbetet på ett projekt. Arbetsledaren är 

en del av produktionsledningen. 

Underentreprenör (UE): Entreprenör i avtal och som utför arbeten på uppdrag av Skanska. 

Yrkesarbetare (YA): Yrkesarbetare som i detta fallet är anställda av Skanska. Innefattar bland annat snickare 

och betongarbetare. 

Sidoentreprenör (SE): Entreprenör som har avtal med samma beställare som Skanska. Har inget avtal med 

Skanska. 

Skyddsombud (SO): Skyddsombudet deltar vid planering av alla frågor som berör arbetsmiljön. Kontrollerar att 

arbetsgivaren uppfyller de krav som ställs på arbetsmiljöarbetet. 
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2 METOD 
Avsnittet presenterar valda metoder som använts för datainsamling och analys samt en diskussion kring 

reliabilitet och validitet. 

2.1 FALLSTUDIE 

Fallstudier beskrivs som en lämplig metod för enskilda forskare som arbetar under en begränsad tid. Fallstudier 

är ett sätt att undersöka enskilda drag i organisationer eller hos invidider och hur detta påverkar deras sätt att 

agera och fungera. De vanligaste metoderna för en fallstudie är observationer och intervjuer. (Bell 2006) 

2.2 VAL AV FORSKNINGSMETOD 

En kvalitativ forskningsmetod innebär att omätbar data samlas in, t.ex. genom observationer eller 

ostrukturerade intervjuer. En kvantitativ forskningsmetod innebär att uppmätt data kan redovisas i siffror eller 

andra enheter. Strukturerade intervjuer, där samma frågor ställs till samtliga respondenter, kan räknas som 

kvantitativa, men kräver en stor omfattning och ger oftast bara rum för enklare svar. (Bell 2006) 

Syftet med rapporten är att undersöka hur Skanska arbetar med arbetsberedningar i nuläget, arbete som 

utförs baserat på anställdas tankar, åsikter och erfarenheter. Med detta som bakgrund uteslöts den 

kvantitativa metoden och en kvalitativ intervjumetod valdes. Osäkerheten vid analys som uppstår vid brist på 

respondenter bidrog också till att den kvantitativa metoden valdes bort. 

2.2.1 LITTERATURSTUDIE 
I rapporten har data insamlats från litteratur, forskningsartiklar och elektroniska källor. Litteraturen behandlar 

den bakomliggande teorin och valda metoder. Författaren har i detta arbete sökt litteratur på Linköpings 

Universitetsbibliotek samt databaser kopplade till biblioteket, Kristianstads Stadsbibliotek och på Internet. För 

att finna information har sökord som ”arbetsberedning”, ”lean”, ”produktionsplanering” och ”slöseri” använts. 

Litteratur om arbetsberedningar har studerats för att få en god kunskap om vad arbetsberedningar tillför i 

produktionsplaneringen. Filosofin Lean Production har även studerats för att jämföra detta synsätt med 

arbetsberedningar. 

2.2.2 INTERVJUER 
För att undersöka hur anställda på Skanska arbetar med arbetsberedningar i nuläget har ett antal intervjuer 

genomförts. Som förberedelse till intervjuerna har olika intervjumetoder studerats och hänsyn har tagits till 

vilka som är lämpliga att använda i denna fallstudien. 

För att personer överhuvudtaget skall ställa upp på en intervju kan det vara nödvändigt att hålla den anonym. 

Med anonymitet menas att namnet eller andra igenkänningstecken på respondenten inte känns till av någon. 

Vid intervjuer torde dock namnet kännas igen av intervjuaren och anonymitet kan alltså inte förekomma 

eftersom respondenten inte är anonym för intervjuaren. För att göra respondenten anonym för läsaren måste 

författaren utlova tystnadsplikt mot respondenten och anonymiserat denne i avrapporteringen. (Trost 2010) 

Intervjuer bör inledas med mindre ”småprat”. Frågor kan ställas kring anställning, erfarenhet och tidigare 

anställningar. Syftet är inte bara att få svar på frågorna, men också för att genom att prata om mer bekväma 

ämnen först, kan frågorna få respondenten att slappna av. (Häger 2001) 

För att få rätt svar på frågorna bör de formuleras på ett specifikt sätt. Slutna frågor kan vara förödande för en 

intervju då de kan leda till att respondenten blir motvillig att svara. Svaret kan vara ett kort ja eller nej, samt 

frångå ämnet och vara irrelevant för den ställda frågan. Slutna frågor kräver att respondenten bekräftar eller 

förnekar där öppna frågor motsatt kräver förklaring och utvecklande svar. Slutna frågor kan också leda 



4 

respondenten till att lämna felaktiga uppgifter. Slutna frågor brukar börja med ett verb: Gör du..? Har ni..? Är 

det..? Kommer ni..? Kan du..? (Häger 2001) 

Öppna frågor lägger ”bevisbördan” på respondenten och öppnar för mer citatvänliga svar som innehåller mer 

bilder. Öppna frågor börjar ofta med orden Hur? Vad? Varför? För att få fram specifika svar kan frågorna 

inledas med orden Vem? Var? När? (Häger 2001) 

Vem som introducerar orden i en intervju är avgörande. Om frågor formuleras ledande resulterar detta i svaga 

svar som är svåra att citera. Ledande frågor kan leda till att intervjun endast baseras på påståenden. Genom att 

ställa frågor där respondenten får använda sina egna ord istället för att svara på påståenden leder detta också 

till möjlighet för uppföljningsfrågor. Påståendefrågor bör helt undvikas. (Häger 2001) 

Med föregående kunskap som bakgrund kunde intervjuerna förberedas och intervjufrågorna formuleras. För 

att söka frivilliga personer till intervju skickades e-post ut till samtliga tjänstemän inom produktion. I 

meddelandet beskrevs bakgrunden till intervjuerna, syftet med dem och en önskan om att vidarebefordra 

meddelandet till yrkesarbetare. Vidare beskrevs hur intervjuerna var planerade att genomföras, att 

intervjuerna skulle hållas anonyma, var de skulle äga rum och till sist hur respondenterna skulle anmäla sitt 

intresse. I senare e-post till anmälda personer bifogades formulerade intervjufrågor för att ge respondenterna 

möjlighet till förberedelse och egna reflektioner innan intervjun. 

Intervjuer hölls med fem anställda på Skanska som alla på något vis berörs av arbetsberedningar. Deras 

yrkeskategorier är produktionschef, arbetsledare och yrkesarbetare. Innan intervjuerna påbörjades 

repeterades bakgrunden och syftet med intervjuerna samt att respondenterna tillfrågades om tillåtelse för 

inspelning av intervjun. 

Efter intervjuerna sammanställdes dessa i ett dokument för att kunna jämföra svaren. Eftersom svaren på 

frågorna är baserade på respondenternas egna erfarenheter och uppfattningar är de svåra att kontrollera, 

svaren antas därför vara tillförlitliga. 

2.3 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Med reliabilitet menas tillförlitligheten att en mätning är stabil och inte utsatt för slumpartade inflytningar, 

svaren på frågorna ska alltså vara samma även om de ställs vid olika tillfällen. Ett problem är dock att ett 

statiskt förhållande förutsätts. Med ett symboliskt interaktionistiskt synsätt deltar människor konstant i 

processer och skilda resultat kan då förväntas vid skilda tidpunkter. Genom att människor deltar i dessa 

processer så sker automatiskt förändringar och mätningar kan ge olika resultat vid olika tidpunkter. Situationen 

ska i alla avseenden vara standardiserad för att mätningen ska kunna benämnas med hög reliabilitet. (Trost 

2010) 

Validitet, eller giltighet, handlar om att instrumentet eller frågan besvarar det den är avsedd att besvara. En 

fråga som saknar reliabilitet saknar också validitet. Däremot medför inte hög reliabilitet automatiskt hög 

validitet. Vid intervjuer åsyftas att komma åt vad respondenten menar, uppfattar specifika ord eller förteelser. 

Intresset ligger inte i att ta reda på åsikter i största allmänhet. (Trost 2010) 

Med detta som bakgrund kan det konstanteras att vid intervjuer måste hänsyn tas till människors förmåga att 

lära sig nya saker och ständiga förändringar sker. Författaren har ökat reliabiliteten genom att hålla 

intervjuerna själv och med ett standardiserat frågeformulär. För att höja reliabiliteten på intervjufrågorna ställs 

kontrollfrågor med annan formulering. Genom att spela in intervjuerna har författaren kunnat granska svaren 

noggrannare för ökad reliabilitet. Författaren har redovisat insamlad data på ett sätt som gör att datan kan 

jämföras med bakomliggande teori och för företaget föreskrivna arbetssätt. Detta för att underlätta vid 

besvaring av frågeställningarna.  
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3 TEORI 
Avsnittet redovisar den teori som ligger till grund för rapporten. Avsnittet behandlar arbetet med 

produktionsplanering, arbetsberedningar och Lean production. 

3.1 PRODUKTIONSPLANERING UNDER BYGGSKEDET 

Föreliggande planer under projekteringsfasen är i allmänhet mer övergripande. När produktionsfasen inleds 

måste byggentreprenören förbereda produktionen med en mer noggrann produktionsplanering. I samband 

med etablering på byggarbetsplatsen och att byggproduktionen startar möts entreprenören av störningar av 

olika slag. Under tidigare planering kan inte hänsyn tas till störningar som är svåra att förutspå, t.ex. 

samordning med UE/SE, väder, ras, haverier, leveransförutsättningar. Med hjälp av den övergripande 

produktions-planeringen planeras produktionen mer i detalj. (Hallström 2000) 

Planeringen är nödvändig för att säkerställa att (Nordstrand 2006): 

 tidplanen följs 

 projektet uppnår god ekonomi och rätt kvalitet 

 god arbetsmiljö skapas 

 resurser anskaffas till byggarbetsplatsen. 

I detta skede kontrolleras om de tidigare förutsättningarna är förändrade och produktionen planeras och 

uppdateras kontinuerligt för en mer greppbar tidsperiod, vanligtvis ett par veckor. Denna typen av planering 

kallas oftast för rullande veckoplanering och utförs av produktionsledningen på byggarbetsplatsen. Det 

viktigaste syftet med den rullande veckoplaneringen är att förverkliga tillverkningsprogrammet för projektet. 

(Hallström 2000) 

3.2 ARBETSBEREDNING 

3.2.1 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 
I planeringsarbetet vid byggstart bestäms, med hjälp av verksamhetsplanen/kvalitetsplanen, vilka aktiviteter 

som är speciellt viktiga för slutresultatet. Aktiviteterna som väljs ut är extra känsliga för störningar och 

konsekvenser för störningar kan vara ekonomi, tid, säkerhet eller kvalitet. Aktiviteterna analyseras och 

dokumenteras och i god tid innan en sådan aktivitet ska genomföras, upprättas en så kallad arbetsberedning. 

Arbetsberedningen upprättas för att besluta om vilket tillvägagångssätt, material och utrustning som är 

lämpligast. (Nordstrand 2006) 

För att uppnå syftet med arbetsberedningen måste arbetet inriktas mot vissa delmål som att (Nordstrand & 

Révai 2008): 

 välja och tillämpa en bra arbetsmetod 

 arbeta med rätt hjälpmedel och utrustning 

 arbeta med väl avvägd resursinsats 

 måna om god arbetsmiljö 

 minimera materialspillet 

 förenkla materialhanteringen 

 öka effektiviteten 

 begränsa inkörningen 

 minimera störningarna 

 beakta miljöaspekten 
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Byggproduktion består av ett stort antal olika moment, somliga moment är mer viktiga än andra. Aktiviteter 

som har högre prioritet att arbetsberedas är i första hand sådana som (Nordstrand & Révai 2008): 

 är styrande 

 har stor omfattning 

 är tekniskt komplicerade 

 är oprövade 

 är störningskänsliga 

 är ekonomiskt betydelsefulla 

 kräver stora resurser 

 ofta ger materialspill 

 innebär risker ur skydd- och miljösynpunkt 

 är viktiga ur samordningssynpunkt 

Målsättningen med arbetsberedningar är att de ska resultera i att aktiviteterna utförs (Nordstrand & Révai 

2008): 

 i rätt tid, både start och slut 

 med bästa möjliga metod 

 med lämpliga resursinsatser 

 samordnad med övriga aktiviteter 

3.2.2 INNEHÅLL 
En arbetsberedning bör innehålla information om ett arbetsmoments (Hallström 2000): 

 omfattning 

 tid för utförande 

 tidsåtgång 

 arbetsmetod 

 resursinsats 

 tänkbara störningar 

 åtgärder mot störningar 

 startvillkor (materialet på plats etc.) 

 materialåtgång 

I arbetsberedningen bör det även finnas en kolumn för uppföljning. 

3.2.3 GENOMFÖRANDE 
För genomförandet av arbetsberedningen ansvarar produktionsledningen. Tillsammans med YA, UE, SE och 

eventuellt en planeringsingenjör inhämtas synpunkter, erfarenheter och kunskaper. Det är av stor vikt att de 

som ska genomföra arbetet får medverka i planeringen av arbetet för att kunna påverka sin egen 

arbetssituation. Effekten av detta är att den anställde får känna delaktighet, engagemang och ansvar. 

(Hallström 2000) 

För att arbetet ska kunna genomföras på rätt sätt krävs att alla komponenterna i en arbetsberedning bearbetas 

ingående. Här avses material, hjälpmedel, utrustning, maskiner och arbetskraft. För material gäller det rätt 

mängdspecifikation av allt material inklusive fäst- och hjälpmaterial, fullföljning av leveransplanering samt 

bereda hantering i form av transporter, mottagning, upplag och avstädning. (SBUF 2009) 
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För att välja rätt metod kartläggs först alla förutsättningar på plats och vad som ska göras. Vilken metod som 

ska väljas diskuteras utifrån allas tidigare erfarenheter. Risker och svårigheter inventeras och jämförs med 

referensprojekt. (SBUF 2009) 

Vilka maskiner, hjälpmedel och utrustning samt elkraft och belysning som behövs för att genomföra 

arbetsmomentet bestäms efter vald arbetsmetod. Utifrån detta kan arbetsmiljön och riskerna med arbetet 

analyseras och stämmas av mot arbetsmiljöplanen. Kraven på miljöpåverkan, restprodukter och farligt avfall 

måste uppfyllas. (SBUF 2009) 

Slutligen diskuteras vem som är mest lämplig att genomföra arbetsmomentet. Arbetet fördelas och i 

dokumentationen anges vem eller vilka som är ansvariga för arbetet men även vilka som har varit närvarande 

vid planeringen av arbetet. (SBUF 2009) 

Genom att tillämpa en checklista kan arbetet underlättas för att beredningen ska bli komplett genomförd och 

en checklista ger dessutom en god möjlighet för egenkontroll vid själva genomförandet av arbetsmomentet. 

(Nordstrand & Révai 2008) 

3.2.4 UPPFÖLJNING 
Arbetsberedningar bör alltid följas upp. Utförandet ska kontrolleras att det följer det planerade 

tillvägagångssättet. Uppföljningen fyller behovet av ett statistiskt underlag för planering, kalkylering och 

ackordsuppgörelser för kommande byggen. Arbetsberedningen blir även ett bra hjälpmedel för framtida 

liknande arbetsmoment och reducerar bl.a. inkörningsförloppet. Arbetsberedningar fungerar även som en 

färdig checklista för kommande arbeten och kunskapsspridning mellan projekten. (Nordstrand 2006) 

Andra fördelar med uppföljning av arbetsberedningen kan vara (Hallström 2000): 

 Produktionsledningen får god kontroll över produktionen genom att ha tillförlitliga uppgifter om 

tidsåtgång för varje aktivitet 

 Felaktiga arbetsmetoder och olämplig lagsammansättning kan uppmärksammas 

 Onödiga omflyttningar av yrkesarbetare kan undvikas och arbete som tar onödigt lång tid och därmed 

förorsakar ökade kostnader kan upptäckas tidigare 
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3.3 LEAN PRODUCTION 

Lean production är en filosofi som grundar sig i biltillverkaren Toyotas arbetssätt, Toyota Production System, 

som uppkom under 1950-talet. Syftet med filosofin är att ett företag skall fungera på det mest effektiva och 

ändamålsenliga nivån samt eliminera i stort sett alla icke värdeskapande aktiviteter och slöseri, dvs skapa mer 

värde för kunden. Det huvudsakliga arbetet med Lean går ut på att eliminera slöseri och kontinuerligt förbättra 

processer. Lean betyder kort och gott att skapa mer värde med mindre resurser. (Lean Enterprise Institute 

2011) 

3.3.1 GRUNDTANKEN 
Lean brukar oftast beskrivas som ett tempel (se figur 1) för att lättare beskriva grundtanken och principerna 

med konceptet, vilket symboliserar att alla delar är nyttiga för att skapa en helhet vid implementering av 

arbetssättet. (Blücher 2007) 

Grunden består av stabilitet och standard som beskriver 

arbetsprocesserna i ett företags produktion. Flöden 

måste ske på bästa, enklast och mest effektiva sätt. Ett 

sätt att göra detta är standardisering av 

arbetsprocesserna och möjliggöra mätningar av arbetet. 

Genom mätningar skapar en organisation kontroll över 

sina processer och det blir också grunden till att bedriva 

förbättringsarbete. Om arbetet standardiseras uppnås 

också stabilitet eftersom arbetssättet är det samma 

oavsett vilket hus som skall byggas. (Blücher 2007) 

Pelarna i templet består av förbrukningsstyrd produktion 

och kvalitet i varje led. I Lean finns många metoder och 

verktyg för att felsäkra produktionen och därigenom öka 

kvaliteten på slutprodukterna. Fokus ligger på att 

leverera exakt det kunden vill ha, när kunden vill ha det. Genom att ha kvalitet i varje led tillverkas endast 

korrekta produkter och spill elimineras. Det handlar om att skapa förutsättningar för flöde i produktionen, att 

material, resurser, verktyg och yrkesarbetare ska förflyttas och arbeta i ett jämnt tempo, utan onödiga 

produktionsstopp eller onödiga förflyttningar. (Lean forum bygg 2011) 

Mitt i templet finns lagarbete och engagemang. I Lean-konceptet är lagarbete centralt för att utveckla arbetet 

och kompetensen. Arbetslaget är en organisations minsta beståndsdel som bland annat arbetar med ständiga 

förbättringar av sitt eget arbete. Lagarbete och möjlighet till delaktighet leder i sin tur till engagemang i 

förbättringsarbetet bland de anställda och de får möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. (Blücher 2007) 

Ständiga förbättringar ses som kärnan inom Lean och måste ske på alla nivåer i ett företag. PDCA-cykeln (se 

figur 2) är ett känt verktyg som beskriver hur förbättringsarbetet kan genomföras systematiskt. Verktyget kan 

användas på mer övergripande mål och visioner såväl som det dagliga förbättringsarbetet. 

 Plan – utgångsläget analyseras och fakta utvinns för identifiera 

prestationsgap. En plan för genomförandet kan sedan upprättas. 

 Do – Planen genomförs och lösningar testas i praktiken. 

 Check – Resultaten av lösningarna utvärderas. 

 Act – Verksamheten kan förbättras efter de resultat som erhållits 

efter tidigare steg, Plan, Do och Check. (Blücher 2007) 

FIGUR 1. LEAN-TEMPLET (KÄLLA: IVF 2011) 

FIGUR 2. PDCA-CYKELN. (KÄLLA: LEAN 

EMPOWERMENT 2011) 
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3.3.2 SLÖSERI 
Tiden i produktion kan delas upp i två delar, värdeskapande del och icke värdeskapande del. Den 

värdeskapande delen innehåller operativa aktiviteter som direkt bidrar till värde för kunden, aktiviteter som är 

nödvändiga för att arbetet ska bli fullständigt utfört. I den icke värdeskapande delen finns två olika sorters 

aktiviteter, stödaktiviteter, som stöder den värdeskapande delen och rent slöseri. De stödjande aktiviteterna 

tillför i sig inget värde till kunden, men är mer eller mindre nödvändiga för att de operativa aktiviteterna ska 

fungera. Aktiviteterna som räknas till slöseri kan helt och hållet tas bort med enkla medel utan att det påverkar 

produktionen negativt. Grundtanken med förbättringsarbetet är att eliminera slöseri i första hand och i andra 

hand förbättra och effektivisera stödjande och operativa aktiviteter. (Josephson & Saukkorippi 2005) 

Slöserierna som finns i produktion brukar enligt Toyota kategoriseras som 7 + 1 slöserier (Blücher 2007): 

 Överproduktion – att fler arbeten utförs eller att arbeten utförs tidigare än vad som behövs. 

 Väntan – väntan innefattar både väntan på att material ska anlända, men också väntan på att andra 

yrkesgrupper slutför sina arbeten och att fortsatt arbete kan påbörjas. 

 Lager – lagerhållning av material och produkter som väntar på att behandlas mer än vad som är 

nödvändigt. 

 Rörelse – onödiga rörelser för medarbetare under arbetet, exempelvis rörelser för att hämta material 

och verktyg. 

 Omarbete – korrigeringar av redan utfört arbete och reperationer som inte tillför något värde för 

kunden. 

 Överarbete – att utföra mer arbete än vad kunden kräver. 

 Transporter – onödiga transporter, exempelvis omflyttningar av lagervaror och utrustning. 

 Outnyttjad kreativitet hos medarbetarna – det sist tillkomna slöseriet (därav 7 + 1) som innebär att 

medarbetarnas fulla kompetens inte utnyttjas. 

Dessa slöserier hittas ofta i produktionen, men liknande slöserier kan även identifieras i andra skeden av 

byggprocessen, exempelvis projektering och upphandling, som medför att resurser förbrukas och inte tillför 

något värde för kunden. I arbetet med reducering av slöseri måste tid och resurser frigöras genom planering 

och smartare arbetssätt. (Josephson & Saukkorippi 2005) 
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4 NULÄGESBESKRIVNING 
Avsnittet presenterar den interna informationen som finns på Skanskas intranät om arbetsberedningar samt en 

sammanställning av svaren från intervjuerna. I bilaga 1 finns mötesagendan ”Arbetsberedning” och i bilaga 2 

finns intervjufrågorna. Avsnittet syftar till att svara på den första frågeställningen ”Hur arbetar anställda på 

Skanska med arbetsberedningar i nuläget?”. 

4.1 VÅRT SÄTT ATT ARBETA 

Som en del av Skanskas kvalitetsledningssystem finns ett verktyg, Vårt sätt att arbeta, tillgängligt på Skanskas 

intranät. Verktyget finns till för tjänstemän som stöd att driva den dagliga verksamheten och definieras som :  

”Skanskas verktyg för att leda verksamheten mot fler nöjda kunder, engagerade, kompetenta och 

målinriktade medarbetare som trivs samt ökad lönsamhet.”. (Skanska Forum Sverige 2011) 

I Vårt sätt att arbeta beskrivs arbetsberedningen som en detaljerad planering av ett arbetsmoment. Syftet är 

att ta tillvara allas kompetens, säkra arbetsmiljö, kvalitet och miljö samt öka förutsägbarheten avseende 

produktivitet. Risker som bedöms vara betydande för projektets tid, ekonomi, kvalitet, miljö eller arbetsmiljö 

ska arbetsberedas på en detaljerad nivå i produktionen. Som ett stöd för upprättandet och en beskrivning av 

arbetssättet med arbetsberedningen finns en hjälptext med fyra enkla steg. Utöver hjälptexten finns även en 

mötesagenda, ”Arbetsberedning”. De fyra stegen beskrivs i texten som följer. 

4.1.1 VAD SKA FÖRBEREDAS? 
Under produktionen hålls kontinuerliga möten där PC, AL samt YA/UE/SE deltar för att besluta om vilka 

arbetsmoment som ska arbetsberedas utöver de moment från riskinventeringen i anbud/projektering. 

Mötesdeltagarna lägger nivån för vilka moment som ska arbetsberedas utifrån egna erfarenheter och 

kompetens. För att tydliggöra när planerade arbetsberedningar ska genomföras sätts de in i produktions-

tidplanen vid respektive aktivitet. 

4.1.2 FÖRBEREDELSETID 
I god tid innan arbetsberedningen ska genomföras informerar produktionsledningen berörda YA/UE/SE om tid 

för genomförandet. Det innebär att alla involverade får tid på sig att planera momentet samt gå igenom 

ritningar och handlingar. Det ger även YA/UE/SE en möjlighet att skapa sig en bild av hur arbetsmomentet kan 

genomföras, vilket medför att kompetensen tas tillvara. 

Utöver att meddela alla berörda i god tid behöver produktionsledningen även ta fram information (om sådan 

finns tillgänglig) kring till exempel: 

 kalkyl 

 utdrag ur handlingar och ritningar 

 övriga bygghandlingar 

 tidigare arbetsberedningar från liknande arbetsmoment 

 statistik från olycksfall och tillbud 

 montagebeskrivningar från leverantörer 

 information och utdrag om arbetsmomentet från ByggAi 

ByggAi är en portal för arbetsinstruktioner skapad på initiativ av Sverige Byggindustrier och FoU-Syd. 

Arbetsinstruktionerna på webbplatsen är generellt utformade för att skapa goda förutsättningar och underlag 

för arbetsberedningar. (ByggAi 2011) 
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4.1.3 ARBETSBEREDNINGSMÖTE 
Ansvaret för att arbetsberedningsmötet genomförs samt att samtliga berörda medarbetare närvarar, ligger hos 

produktionsledningen. Mötesdeltagarna består av minst en representant från produktionsledningen och 

YA/UE/SE och om möjligt skyddsombud samt vid behov expertis. 

Arbetsberedningsmötet är det tillfälle då produktionsledningen tillsammans med berörda YA/UE/SE träffas för 

att, genom dialog, ta fram en arbetsberedning för det kommande arbetsmomentet. Som inspiration och hjälp 

under mötet används det faktaunderlag som produktionsledningen tagit fram kring arbetsmomentet samt 

individuella mötesdeltagarens erfarenheter och kompetens. För att säkerställa att arbetsberedningen har rätt 

innehåll samt få en bra struktur på mötet, används mötesagendan ”Arbetsberedning” som finns att tillgå på 

Vårt sätt att arbeta. Mötet dokumenteras även i samma mötesagenda. Vårt sätt att arbeta poängterar: 

”Arbetsberedningen är ett arbetssätt, inte en blankett.” (Skanska Forum Sverige 2011) 

Inför arbetsberedningsmötet ges följande tips om hjälpmedel: 

 Vit tavla – Produktionsledaren använder sig av en vit tavla för att skriva ned det som deltagarna 

kommer fram till på mötet. Förslagsvis med samma upplägg som i mötesagendan ”Arbetsberedning”. 

 Post it-lappar – YA/UE/SE skriver ned delmomenten på post it-lappar med tillhörande risker, åtgärder 

och förutsättningar. Lapparna kopplas sedan till varandra på en anslagstavla. 

 Projektor – Produktionsledaren använder sig av en projektor och kan på så sätt fylla i mötesagendan 

direkt på datorn och ger alla en möjlighet att se vad som skrivs. 

4.1.4 UPPFÖLJNING 

Efter arbetsmomentet är genomfört hålls ett uppföljningsmöte. Vid mötet deltar genomförarna av 

arbetsmomentet samt den berörde produktionsledaren i syfte att utvärdera delmomenten och utifrån detta 

dra lärdomar för framtida projekt. Efter mötet uppdateras arbetsberedningen utifrån verkligt genomförande, 

vilket gör att arbetsberedningen kan användas som faktaunderlag. 

4.2 INTERVJUER 

För att lättare kunna jämföra hur Skanskas anställda arbetar med arbetsberedningar enligt Vårt sätt att arbeta 

och teori är resultatet, nulägesanalysen och diskussionen strukturerat efter stegen i hur Vårt sätt att arbeta 

förespråkar arbetssättet med arbetsberedningar. Eftersom intervjuerna är anonyma har inte svaren på 

frågorna bifogats i rapporten. 

4.2.1 VAD SKA ARBETSBEREDAS? 
I projekteringsfasen upprättas en verksamhetsplan och en riskanalys. Med riskanalysen som utgångspunkt 

bestäms i projekteringsfasen vilka arbetsmoment som måste arbetsberedas. Arbetsmomenten är huvud-

sakligen av karaktären kostsamma, tidskrävande, störningskänsliga eller som har risker ur skydd- och 

miljösynpunkt. Det kan t.ex. vara arbetsmoment som stomme, stomkompletteringar, tak, väggar och bjälklag. 

Från dessa arbetsmoment har produktionsledningen att utgå ifrån och varje produktionsledning tar egna 

initiativ till ytterligare arbetsberedningar. Större, kritiska moment prioriteras i första hand men initiativ till 

mindre arbetsmoment tas också av somliga respondenter. Planering av vilka arbetsmoment som ska 

arbetsberedas görs enligt tidplanen. 

Skriftliga arbetsberedningar genomförs på de större momenten, men det finns många moment som inte 

skriftligt arbetsbereds. I stort sett alla arbetsmoment planeras, men hur planeringen sker skiljer sig mellan de 

olika produktionsledningarna. Flera respondenter menar att mindre arbetsmoment som inte kräver någon 

större planering enbart skissas upp på papper med mindre noteringar eller diskuteras sinsemellan två personer, 
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t.ex. produktionsledare och yrkesarbetare. Flera respondenter säger att det vore önskvärt att utföra 

arbetsberedningar på fler arbetsmoment, men det största hindret till detta är tidsbrist. 

4.2.2 FÖRBEREDELSETID 
Under produktionen uppdateras ständigt yrkesarbetarna om vilka arbetsmoment som komma skall. På vissa 

arbetsplatser informeras om arbetsberedningsmöten eller veckomöten där kommande arbetsmoment tas upp.  

För förberedelserna till en arbetsberedning ansvarar produktionsledningen. För att självständigt förbereda 

arbetsmomentet används egna erfarenheter men ibland även arbetsberedningar från tidigare arbetsmoment. 

De gamla arbetsberedningar som finns att tillgå är de som respondenten själv har behörighet till att läsa, dvs. 

från de projekt som respondenten själv har medverkat i. Ytterligare projekt finns inte att tillgå. Några 

respondenter nämnde en nyligen upprättad intern webbsida för tjänstemän inom regionen där gamla 

arbetsberedningar är sparade från år 2010 och framåt, dock är urvalet litet. Det fanns även åsikter om att 

gamla arbetsberedningar kunde försvåra det egna arbetet i form av att det lätt blev en avläsning och att viktiga 

punkter glömdes bort. 

Till detaljer om hur byggnadsdelen ska utformas har produktionsledningen ritningar att tillgå. Ritningarna 

används bland annat till att uppskatta erforderlig mängd material och vilka verktyg som kan tänkas behövas. 

Ibland används montagebeskrivningar på byggnadsdelar om produktionsledningen anser att det behövs. 

Somliga respondenter använder även sig av mindre egenritade skisser för att tydligare beskriva 

arbetsmomentet. 

4.2.3 ARBETSBEREDNINGSMÖTE 
Att hålla arbetsberedningsmöten framgår som sällan förekommande. På vissa arbetsplatser hålls 

arbetsberedningsmöten eller veckomöten, men på andra förekommer det inte alls. När arbetsberednings-

möten hålls, äger de vanligtvis rum någon vecka innan arbetsmomentet ska utföras. Detta för att säkerställa att 

rätt material, verktyg och utrustning finns på plats. På projekt med många återkommande arbetsmoment väljer 

produktionsledningen att enbart hålla ett arbetsberedningmöte innan produktionsstart där det återkommande 

arbetsmomentet behandlas. Det som är vanligast förekommande är den muntliga kontakten mellan 

produktionsledning och yrkesarbetare men engagemanget kring arbetsberedningar varierar. 

Att använda sig av yrkesarbetarnas praktiska erfarenheter vid en arbetsberedning anses vara värdefullt för ett 

utbyte om hur de vill arbeta. Samtliga respondenter påpekar vikten av att yrkesarbetarna får göra sin åsikt hörd 

för att öka samarbetet och det gynnar resultatet samt arbetssituationen. Efter synpunkter och önskemål från 

yrkesarbetarnas sida utformas vilket arbetssätt och material som ska användas samt vilka personer och 

maskiner som ska utföra arbetet. Utöver andras erfarenheter använder sig de mer meriterade i 

produktionsledningen av egna erfarenheter från tidigare arbeten. Det händer att tekniska lösningar måste 

omarbetas på grund av fel i ritningar och för att lösa dessa krävs många gånger att yrkesarbetares erfarenheter 

används för att korrigera utformningen av detaljen. 

Engagemanget framstår olika både inom samma yrkeskategori och mellan dem. Flera respondenters åsikt om 

arbetsberedningar är att de uppfyller sitt syfte genom minskning av störningar och fel samt hjälper dem själva 

att utföra sitt arbete med inköp, planering och riskanalys. Misstag uppstår under byggtiden och 

arbetsberedningar anses vara ett bra verktyg för att förhindra misstag som leder till störningar och 

dokumentation av vad som är överenskommet i planeringsarbetet. Arbetsberedningar anses också vara en 

möjlighet för samtliga att kunna påverka verksamheten samt att få en bättre helhetsbild av projektet. 

För att upprätta de skriftliga arbetsberedningarna använder sig produktionledarna av den färdiga mallen som 

finns på Skanskas intranät. Det finns delade åsikter om mallens utformning och hur den är tillämpbar på olika 

arbetsmoment. Flera respondenter tycker mallen är tillräckligt detaljerad och behandlar allt som behöver ses 
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över inför ett arbetsmoment. Ibland uppstår det dock problem som inte finns angivna på mallen och den 

behöver då kompletteras med egna rubriker. 

Viljan till samarbete vid framställning av arbetsberedningar finns inte alltid bland alla parter och vissa anser att 

arbetsberedningar är ett onödigt moment. Det fanns även önskemål om att inkludera UE/SE mer i arbets-

beredningarna då de inte medverkat under vissa projekt. 

4.2.4 UPPFÖLJNING 
När arbetsberedningen är genomförd laddas den upp i projektmappen på en intern server. Efter 

arbetsmomentets genomförande sker ingen uppdatering av dokumentet. Det ges heller ingen skriftlig feedback 

på det arbete som utförts, däremot är muntlig feedback vanligt förekommande. Somliga produktionsledare för 

egna noteringar och kommentarer på papper som sparas i pärmar, men det är inget som finns att tillgå för 

andra. Det är också väldigt sällan det sker någon slags avstämning där PC, AL och YA träffas för att utvärdera 

arbetet. Det som förekommer är produktionsledningens egna observationer av hur arbetet gått. Den allmänna 

åsikten är att uppföljningar är bra, men tyvärr prioriteras detta bort på grund av tidsbrist eller bristande 

intresse från vissa parter. 
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5 ANALYS 
I avsnittet görs en analys av Vårt sätt att arbeta och resultatet från intervjuerna vilka jämförs med teorikapitlet. 

Eventuella likheter och skillnader mellan Vårt sätt att arbeta och resultatet från intervjuerna presenteras också. 

5.1 VAD SKA ARBETSBEREDAS? 

Nordstrand & Révai (2008) påvisar att arbetsberedningar ska utföras för alla arbetsmoment som är styrande, 

har stor omfattning, är tekniskt komplicerade, är ekonomiskt betydelsefulla etc. Vid en jämförelse med 

Skanskas arbetssätt Vårt sätt att arbeta är dessa överensstämmande, förutsatt att arbetsmomenten i 

riskanalysen är baserade på samma kriterier. Det som saknas i texten Vårt sätt att arbeta är kriterierna som 

Nordstrand & Révai (2008) påvisar. Det riskanalysen inte täcker in är alla mindre moment som skulle kunna 

arbetsberedas och därmed minska slöseri. När besluten om vilka arbetsmoment som ska arbetsberedas tas är 

olika. Nordstrand (2006) anser att beslutet ska tas vid byggstart, Vårt sätt att arbeta förespråkar att 

kontinuerliga ”Vad ska arbetsberedas?”-möten ska hållas under produktionen med medarbetare för att med 

deras hjälp fatta beslut. Svagheten med Vårt sätt att arbeta är att inte kriterierna för arbetsmomenten som ska 

arbetsberedas framgår. Styrkan är att hålla kontinuerliga möten där alla medarbetare beslutar tillsammans om 

vilka arbetsmoment som ska arbetsberedas utöver de som ingår i riskanalysen. Mötesdeltagarna kan själva 

bestämma vilken nivå som arbetsberedningarna ska ha utifrån egna erfarenheter. Detta lagarbete och 

engagemang är något som förespråkas av Lean-konceptet. 

Produktionsledningen utgår ifrån verksamhetsplanen/riskanalysen när de beslutar om vilka arbetsmoment som 

ska arbetsberedas. Jämfört med uppfattningen som Nordstrand & Révai (2008) har, är dessa arbetsmomenten 

lika. De kritiska momenten, som stomme, tak, stomkompletteringar, bjälklag och väggar, prioriteras precis som 

Nordstrand & Révai (2008) säger. Utöver dessa använder sig olika produktionsledningar av egna initiativ för att 

arbetsbereda övriga arbetsmoment samt att förslag om arbetsmoment kan förekomma under veckomötena 

som förekommer på vissa arbetsplatser. De arbetsmoment som inte skriftligt arbetsbereds, planeras antingen 

muntligt eller som skiss likt på det vis som Nordstrand & Révai (2008) beskriver. Det finns önskemål från 

respondenterna om att kunna arbetsbereda fler moment, men bristen på tid försvårar möjligheterna. 

Styrkorna som finns är att medarbetarna idag är medvetna om vilka moment som ska arbetsberedas och har 

kunskaper och vilja att genomföra det. 

Det finns flera likheter mellan hur Vårt sätt att arbeta och hur produktionsledning beslutar om vilka 

arbetsmoment som ska beredas. I båda fall används riskanalysen för att bestämma de arbetsmoment som 

måste beredas och produktionsledningen tar egna initiativ till att genomföra ytterligare arbetsberedningar. 

Förslag till fler arbetsberedningar inhämtas även från YA/UE/SE, dock inte på alla arbetsplatser. Effekten av 

detta blir att arbetsmomenten inte blir utförda enligt önskemål från YA/UE/SE och missnöje samt fel kan 

uppstå. 

5.2 FÖRBEREDELSETID 

Nordstrand (2006) och Vårt sätt att arbeta påtalar båda att en arbetsberedning ska genomföras i god tid innan 

arbetsmomentet ska påbörjas. Då får alla inblandade en chans att planera hur de vill genomföra 

arbetsmomentet. Något som inte framgår ur teorin är hur förberedelserna till en arbetsberedning kan gå till 

och vilka hjälpmedel som kan finnas att tillgå för produktionsledningen under förberedelserna. Vårt sätt att 

arbeta listar upp ett antal källor till faktaunderlag; kalkyl, utdrag ur ritningar, övriga bygghandlingar, tidigare 

arbetsberedningar från liknande arbetsmoment, statistik från olycksfall och tillbud, montagebeskrivningar samt 

information från ByggAi. Vårt sätt att arbeta är ett bra stöd för produktionsledningen samt förespråkar 

förberedelser till arbetsberedningen bättre än vad teorin gör. 

Precis som Hallström (2000) skriver är produktionsledningen på Skanska ansvarig för genomförandet av 

arbetsberedningen, inklusive förberedelserna till denna. Innan arbetsberedningsmötena äger rum informerar 
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produktionsledningen yrkesarbetarna om detta. Produktionsledningen på Skanska förbereder sig olika inför 

arbetsberedningen. Samtliga respondenter använder sig till stor del av egna erfarenheter vid förberedelserna 

och kan komma med egna förslag på hur arbetsmomentet ska genomföras. Som stöd för detta används gamla 

arbetsberedningar från liknande arbetsmoment, ritningar på byggnadsdelen och montagebeskrivningar när 

sådana finns tillgängliga. Somliga ur produktionsledningen tillverkar även skisser för att tydligare beskriva 

arbetet. 

Det finns fler likheter mellan Vårt sätt att arbeta och hur anställda på Skanska arbetar med förberedelser av 

arbetsberedningar än vad teorin förespråkar hur arbetsberedningar ska förberedas. Anställda på Skanska 

använder sig till stor del av den lista på hjälpmedel som kan tänkas vara nyttiga för genomförandet av 

arbetsberedningar. De hjälpmedel som inte framkom från intervjuerna var nyttjandet av statistik från olyckor 

och tillbud och information från ByggAi, annars fanns alla andra hjälpmedel representerade. Dock används inte 

alla hjälpmedel av alla på Skanska. Den största skillnaden mellan Vårt sätt att arbeta och faktiskt 

genomförande är att Vårt sätt att arbeta förespråkar att UE ska informeras i god tid innan, i verkligheten 

nyttjas inte alltid UE. Detta medför att UE:s syn på arbetsmomentet saknas och potentiellt viktiga aspekter 

saknas. 

5.3 ARBETSBEREDNINGSMÖTE 

Hallström (2000) och SBUF (2009) förespråkar inget specifikt möte för arbetsberedningar som Vårt sätt att 

arbeta gör, däremot återfinns i dagordningen och mallen för arbetsberedningar samma innehåll som i 

teorikapitlet. Syftet med arbetsberedningsmötet är enligt Vårt sätt att arbeta att samla alla berörda parter för 

att ta tillvara allas kompetens inför arbetsmomentet och för att säkra att mötet har rätt innehåll ska 

mötesagendan användas. SBUF (2009) säger att metoden för arbetsmomentet ska diskuteras fram utifrån allas 

tidigare erfarenheter samt att risker och svårigheter ska inventeras och jämföras med referensobjekt. Detta 

säger även Vårt sätt att arbeta genom att erfarenheter samt det framtagna faktaunderlaget används under 

mötet. Vårt sätt att arbeta tar även upp punkterna maskiner, hjälpmedel, utrustning, risker, åtgärder för 

riskerna, förberedelser, tid, material samt vilka medarbetare som är involverade. Det mallen från Vårt sätt att 

arbeta saknar, som Hallström (2000) framhäver, är uppföljning. Däremot finns det möjligheter för 

produktionsledningen att själva redigera mallen utefter egna behov. Vårt sätt att arbeta ger även tips inför 

arbetsberedningsmötet, om rekvisita som produktionsledningen kan använda sig av; vit tavla, post it-lappar och 

projektor. Arbetsberedningen beskrivs alltså mer utförligt i detalj i Vårt sätt att arbeta än vad som talas om i 

teorikapitlet. 

För genomförandet av arbetsberedningen på Skanska ansvarar produktionsledningen. Från YA inhämtas 

synpunkter och idéer samt önskemål om arbetssätt för arbetsmomenten. Detta motsvarar Hallströms (2000) 

uppfattning om hur en arbetsberedning ska inkludera medarbetarna. Det som skiljer sig är medverkan från 

UE/SE och planeringsingenjör. Samtliga respondenter inser värdet av allas medverkan i arbetsberedningar. 

Samarbete mellan alla parter är, enligt Lean-konceptet, väsentligt för att utveckla arbetet och kompetensen 

samt att alla får en möjlighet till att påverka sin egen arbetssituation. 

För att upprätta arbetsberedningar använder sig produktionsledningen av den mall som finns i Vårt sätt att 

arbeta för att täcka in de viktiga delarna, material, verktyg, utrustning och arbetskraft, som även Hallström 

(2000) tar upp. När mallen används väljer vissa i produktionsledningen att modifiera den efter egna behov för 

att delar saknas. Det som skiljer sig från Vårt sätt att arbeta och verkligheten är att Vårt sätt att arbeta 

förespråkar planerade möten där medarbetarna tillsammans går igenom vilka moment som ska arbetsberedas. 

I verkligheten förekommer veckomöten, men enbart på vissa arbetsplatser. Dessutom är arbetsberednings-

möten inte vanligt förekommande på arbetsplatserna. På vissa arbetsplatser förekommer det inte alls, på vissa 

hålls ett möte innan byggstart och på vissa förekommer det mer regelbundet. 
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5.4 UPPFÖLJNING 

Både Nordstrand (2006), Ständiga förbättringar i Lean-konceptet och Vårt sätt att arbeta tar upp värdet av 

uppföljning av arbetet för förbättring av verksamheten. I PDCA-cykeln är det grundläggande att en planering 

som är utförd ska följas upp. Det är viktigt att lärdom tas av det som arbetats fram för att förbättringsarbete 

ska kunna vara möjligt. Vårt sätt att arbeta säger att ett uppföljningsmöte ska hållas, där deltagarna utvärderar 

arbetsmomentet och tar lärdomar av detta. Vårt sätt att arbeta ser precis som Nordstrand (2006) en 

arbetsberedning som följts upp som ett faktaunderlag för kommande arbete. Hallström (2000) ser andra 

fördelar med en uppföljd arbetsberedning än vad Vårt sätt att arbeta gör, fördelar som kan nyttjas i 

projekteringsskedet inför kommande projekt. Fördelarna kan exempelvis vara att produktionsledningen får god 

kontroll över produktionen genom att ha tillförlitliga uppgifter om tidsåtgång för varje aktivitet. En annan 

fördel kan vara att felaktiga arbetsmetoder och olämpliga lagsammansättningar uppmärksammas samt att 

onödiga omflyttningar av yrkesarbetare kan undvikas. 

Uppföljningar av arbetsmomenten görs i allmänhet på Skanska, men ingen dokumentation sker och kan bli 

underlag för kommande byggen som Nordstrand (2006) skriver. De skriftliga arbetsberedningar som görs, 

laddas upp digitalt i en projektmapp. Dessa arbetsberedningar är inte till fullo nyttiga för kommande liknande 

arbetsmoment, då de saknar utvärdering av arbetet och är enbart tillgängliga för involverade i projektet. 

Respondenternas åsikt är att uppföljning av arbetet är bra, men att det prioriteras bort av andra aktiviteter på 

grund av tidsbrist. 

Trots att viljan finns bland medarbetare och att Vårt sätt att arbeta förespråkar uppföljning av arbetet sker det 

inga skriftliga uppföljningar. Uppföljningar kan leda till att erfarenheter sprids till andra och återföring till kalkyl 

om hur arbetet har gått. Den uppföljning som sker är enbart muntlig och yrkesarbetare tar lärdom av det egna 

utförda arbetet, vilket förvisso är positivt. 
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6 DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras resultatet av undersökningen efter författarens egna uppfattningar och åsikter. I 

avsnittet framhävs också tankar för att svara på frågeställningen ”Vilka förbättringsmöjligheter finns?”.  

6.1 VAD SKA ARBETSBEREDAS? 

Det verkar inte råda någon tvekan bland anställda på Skanska om vilka arbetsmoment som ska arbetsberedas, 

arbetsberedningar utförs på alla stora och kritiska moment. Dessutom finns bra information i Vårt sätt att 

arbeta för att bestämma vilka arbetsmoment som ska arbetsberedas genom att kontinuerliga möten föreslås. 

Däremot finns det ändå mycket att vinna på att göra fler arbetsberedningar, precis som respondenterna vill. 

Genom att göra fler arbetsberedningar på det sätt som Vårt sätt att arbeta föreskriver skulle YA/UE/SE 

inkluderas mer i planeringsarbetet på byggarbetsplatserna. Högre delaktighet från YA/UE/SE skulle medföra ett 

högre engagemang bland medarbetarna, som i sin tur leder till ökat förbättringsarbete i organisationen. Fler 

arbetsberedningar skulle också innebära att arbetet planeras noggrannare, något som medför ett bättre flöde i 

aktiviteterna som medför mindre stopp och mindre slöseri i produktionen. 

Respondenternas orsak till att inte fler arbetsberedningar görs är bristen på tid. Tid är dock något som borde gå 

att utvinna ur arbetsmomenten om de förbereds noggrannare. Genom att genomföra fler utförliga 

arbetsberedningar, som dessutom följs upp, skulle Skanska spara in tid, kanske inte på kort sikt, men på lång 

sikt. Om tiden för att göra arbetsberedningar dessutom jämförs med tiden som hinder, slöseri och åtgärder av 

fel orsakar borde detta motivera produktionsledare att göra fler arbetsberedningar. Om tid ges för utförliga 

arbetsberedningar möjliggörs även förbättringsarbetet. Arbetsberedningarna dokumenterar verksamheten och 

möjliggör det fjärde steget i PDCA-cykeln, att verksamheten kan förbättra de resultat som erhållits. 

6.2 FÖRBEREDELSETID 

Det finns bra förutsättningar för att förbereda arbetsberedningarna. Mallar och hjälpmedel finns tillgängliga på 

intranätet som produktionsledarna kan använda sig av. Många av produktionsledarna är även medvetna om 

var hjälpmedel finns att tillgå och är duktiga på att använda sig av dem. Gamla arbetsberedningar är det dock 

brist på. De gamla arbetsberedningar som finns tillgängliga på regionens interna sida är användbara, men få till 

antalet. Inom distriktet finns det gamla arbetsberedningar, men de är antingen inte tillgängliga för alla eller så 

har ingen uppföljning gjorts på dem och de tappar då värde. Om dessa arbetsberedningar istället blev 

tillgängliga för alla tjänstemän skulle ett bredare kunskapsutbyte erhållas. Ett kunskapsutbyte skulle innebära 

att förberedelserna inför arbetsberedningarna förbättrades. 

6.3 ARBETSBEREDNINGSMÖTE 

I Vårt sätt att arbeta finns en god beskrivning om hur ett arbetsberedningsmöte ska gå till och det finns även 

stöd för hur dagordningen ska se ut för att säkerställa att alla områden av ett arbetsmoment behandlas. Det 

som saknas i mötesagendan är hur uppföljningen av arbetet ska gå till. Samtlig litteratur påvisar vikten av att 

följa upp arbetet och arbetsberedningsmallen bör då vara tydligare med uppföljningar. Även om 

produktionsledarna själva kan ta initiativ till att modifiera mallen bör en kolumn för uppföljning ändå vara 

standard på mallen. En kolumn skulle medföra att produktionsledarna var mer medvetna om vikten av 

uppföljning men skulle även underlätta arbetet med egenkontroller. 

Förmågan och viljan att samarbeta finns. Alla respondenter inser vikten av att dela kunskaper och erfarenheter 

med medarbetare för att uppnå ett bättre resultat och förbättra arbetssituationen. Vid framställning av 

arbetsberedningar inhämtas ofta åsikter och synpunkter från yrkesarbetare. Dessa synpunkter och åsikter 

inhämtas dock på olika sätt. Vissa produktionsledare väljer att hålla muntliga dialoger med yrkesarbetare och 

andra väljer att hålla organiserade möten. I båda fallen inhämtas information, men ett möte underlättar för 

dokumentation av planeringen, precis som Vårt sätt att arbeta förespråkar. Då muntliga arbetsberedningar 
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utan rutiner genomförs, tror författaren att detta är en grund till att en del aspekter av arbetet glöms bort eller 

saknas. Genom att hålla organiserade möten säkerställs också att all viktig information går ut till alla 

medarbetare inför arbetsmomentet, information som är viktig för att säkra alla aspekter av en god arbetsmiljö. 

Vissa respondenter har en åsikt om att öka samarbetet ännu mer. De anser att underentreprenörer och 

projektingenjörer borde inkluderas mer i arbetet med arbetsberedningar. Projektingenjörer är ansvariga för 

stor del av inköpen till en byggarbetsplats och har då möjlighet att påverka verksamheten. Underentreprenörer 

borde också bli mer delaktiga i arbetet med arbetsberedningar. Många av de större arbetsmomenten 

inkluderar flera av underentreprenörerna och deras arbeten sker parallellt med byggarbetena. Eftersom 

parterna påverkar varandras arbete bör också alla medverka i arbetsberedningar för att få allas synpunkter och 

idéer hörda. Om underentreprenörer involveras mer i arbetet kan detta leda till ökat samarbete och förståelse 

mellan de olika yrkesgrupperna. 

Lean-filosofin påpekar vikten av lagarbete och engagemang i en organisation. Även om underentreprenörer 

inte tillhör samma företag som yrkesarbetarna och produktionsledningen är de utan tvekan del av samma 

organisation på byggarbetsplatsen. Om underentreprenörerna inkluderades mer i planeringen av 

arbetsmomenten skulle lagarbetet och engagemanget öka mellan företagen och ett ökat samarbete skulle 

uppstå. 

6.4 UPPFÖLJNING 

Viljan bland anställda att göra uppföljningar på arbetet finns, problemen ligger snarare i att möjligheten att 

göra dem skriftligt saknas. En sådan möjlighet skulle finnas om kontinuerliga möten med yrkesarbetare hölls, 

exempelvis ett veckomöte på 30 till 60 minuter i slutet av varje vecka. På ett sådant möte kan både arbetet 

följas upp och kommande veckas arbete tas upp. På somliga arbetsplatser förekommer veckomöten, men inte 

på alla. Därför vill författaren framhäva vikten av veckomöten, det finns mycket att vinna på att hålla dem. 

Yrkesarbetarna skulle bli mer involverade i planeringsarbetet, engagemang skulle lockas fram och de skulle 

känna större delaktighet. I samband med dessa möten skulle även uppföljningar på arbetsberedningarna kunna 

göras i form av att produktionsledarna noterar utvärderingen av arbetet. Om uppföljning gjordes på alla 

utförda arbetsberedningar skulle den interna databasen med arbetsberedningar vara värdefull för allt 

kommande arbete genom att erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar blir möjliga. 

6.5 VIDARE FORSKNING OCH KRITIK 

För att få en högre trovärdighet och ett bättre resultat borde fler intervjuer genomföras. Resultatet från 

intervjuerna återspeglar bara åsikter från fem individer och resultatet kan variera bland andra individer på 

Skanska. Detta kräver dock större resurser och tid men skulle vara bra för att tydligare återspegla hur alla 

anställda på Skanska i Kristianstad arbetar med arbetsberedningar. Förslag till fortsatt forskning vore att 

genomföra intervjuer med samtliga anställda inom produktion. Studien skulle även kunna genomföras på andra 

distrikt inom Skanskas organisation för att undersöka om arbetssättet med arbetsberedningar skiljer sig mellan 

distrikten och för att dra eventuella lärdomar om arbetsberedningar.  
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7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
I avsnittet framhävs slutsatserna som dras efter diskussionen för att svara på frågeställningarna och slutligen 

presenteras författarens rekommendationer till Skanska. 

Medverkande i undersökningen har en positiv inställning till arbetsberedningar och tycker det är ett bra 

hjälpmedel i produktionen. Således behöver inte synsättet på arbetsberedningar ändras, däremot är inte 

samtliga införstådda med betydelsen av vad arbetsberedningar kan medföra för effekter. Förståelse för denna 

typ av produktionsplanering är viktig och vad den kan medföra måste öka. Författarens förslag är att ledningen 

bör förmedla syftet och målen med arbetsberedningar tydligare till alla medarbetare, på så vis kan förståelsen 

för arbetsberedningar förbättras och en reduktion av slöseri i byggproduktion kan ske. Detta kan enklast 

genomföras genom att samla alla medarbetare på varje arbetsplats och informera. 

Arbetsberedningar tar tid att göra och därför prioriteras de ofta bort, men tid sparas snabbt in när aktiviteten 

börjar genom att frågor och osäkerheter elimineras samt att tid sparas in för åtgärder av de fel som uppstår. 

Brist på tid borde alltså inte vara en orsak till att göra mindre arbetsberedningar, tvärtom. För att 

arbetsberedningar ska bli en standardisering i produktionsledningens arbete krävs att de arbetar mer 

rutinmässigt med arbetsberedningar. Arbetsberedningar bör utföras på alla arbetsmoment, men anpassas efter 

arbetsmomentets omfattning. Skriftliga arbetsberedningar är speciellt viktiga för att ge möjlighet till 

erfarenhetsåterföring. 

I flera avseenden anser författaren att Skanska måste bli bättre på uppföljningar av arbetet. Förslag till när 

uppföljningarna ska ske är att anordna veckomöten på alla arbetsplatser där produktionsledning och 

yrkesarbetare får diskutera och gå igenom genomförda arbetsmoment. I de arbetsmoment där 

underentreprenörer involveras måste också de närvara för att dela med sig av åsikter. Detta skulle leda till ökat 

samarbete och laganda på arbetsplatserna samt ökad förståelse för andra yrkesgrupper. För att inte ta upp för 

mycket av yrkesarbetarnas tid kan även arbetsberedningar utföras i samband med veckomötena. Författarens 

förslag till Skanska är därför att anordna veckomöten på samtliga arbetsplatser. 

Uppföljningar på arbetsberedningar skulle också innebära att gamla arbetsberedningar ska kunna bli mer 

användbara och sprida erfarenheter, inte bara inom distriktet, men även på regionsnivå genom den interna 

regionsdatabasen. Om gamla arbetsberedningar från tidigare projekt ska kunna vara fullt nyttiga måste 

tillgängligheten för dessa ökas och inte låsas bakom ett behörighetssystem. På så vis underlättas inte bara 

utförandet av kommande arbetsberedningar, men kunskapsutbytet mellan tjänstemän ökar också samt att 

underlaget till kalkylfunktionen förbättras genom bättre uppföljningar av arbetet. Författarens 

rekommendation till Skanska är att se till att fler uppföljningar på arbetsberedningar görs. Att ändra den 

standardiserade mallen på Vårt sätt att arbeta och tillägga en kolumn för uppföljning är en början. Dock är 

detta något som ställer krav på engagemang från högre nivå än distriktet då Vårt sätt att arbeta är att verktyg 

för hela Skanska Sverige. 
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9 BILAGOR 
Bilaga 1 – Mötesagendan ”Arbetsberedning” från Vårt sätt att arbeta 

Bilaga 2 – Intervjufrågor 

 



 

BILAGA 1 - MÖTESAGENDAN ”ARBETSBEREDNING” FRÅN VÅRT SÄTT ATT ARBETA 

 

 



 

 

  



 

BILAGA 2 - INTERVJUFRÅGOR 

ALLMÄNNA FRÅGOR 
Hur arbetar Du med arbetsberedningar idag? 

Till vilken sorts aktiviteter upprättas arbetsberedningar? 

Kan du beskriva hur arbetsberedningar påverkar Ditt arbete? 

Vilken nytta ser Du med arbetsberedningar? 

Vilka är det som är delaktiga i upprättningen av arbetsberedningar? 

Hur ofta hålls det arbetsberedningsmöten innan ett arbetsmoment? 

Vilka förändringar tycker Du behöver göras för att förbättra arbetet med arbetsberedningar? 

FRÅGOR SOM ÄR MER RIKTADE TILL PRODUKTIONSLEDNING 

Vilka hjälpmedel har Du att tillgå vid upprättande med arbetsberedningar? 

Vilka resurser har Du att tillgå vid upprättande med arbetsberedningar? Tid? Engagemang uppifrån? Frihet? 

Hur stor nytta drar Du av andra personers erfarenhet vid upprättandet av arbetsberedningar? 

Hur följs arbetsberedningarna upp efter arbetet är utfört? 

FRÅGOR SOM ÄR MER RIKTADE TILL YRKESARBETARE 
Hur ofta tar Du del av arbetsberedningar innan arbete påbörjas? 


