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I 

SAMMANFATTNING 

Bygg- och anläggningsbranschen har under många år setts som en problemfylld bransch. Till följd av 
detta tillsatte regeringen 2002 byggkommissionen med målet att motverka negativa trender inom 
branschen. Byggkommissionen kom bland annat fram till att ett problemområde som finns är att 
arbetsmoment nykonstrueras från projekt till projekt varför återföring av kunskaper som förvärvats 
sällan används till framtida bruk. 
 
Inom bygg- och anläggningsbranschen är det välkänt att ca: 10 % av den totala produktionskostnaden 
hamnar under kategorin fel & kontroller. De flesta av de fel som uppträder kan elimineras med hjälp 
av bättre planering. Ett verktyg som då kan användas är erfarenhetsåterföring vars syfte är att med 
hjälp av vunnen kunskap kunna förutspå framtida projekt. 
 
Syftet med denna studie är att utreda och belysa problem som kan uppkomma då erfarenheter skall 
återföras mellan produktion och kalkyl med målet att presentera förbättringsförslag. Studien delas upp 
i tre frågeställningar där den första frågan behandlar vilken data som är relevant från produktion för att 
kunna göra välmotiverade produktionskalkyler. Den andra frågan undersöker i ett samarbete med SM 
Entreprenad AB vilka förutsättningar som finns för att en återföring av kunskaper mellan produktion 
och kalkyl skall vara möjlig medan den tredje frågeställningen syftar till att utreda förbättringsförslag. 
Frågeställning 1 besvaras med hjälp av en litteraturgenomgång medan fråga 2 och 3 besvaras med 
hjälp av intervjuer.  
 
Studiens resultat visar att en kalkyl byggs upp med hjälp av tidigare projekt som referensram där 
framförallt data gällande tidsåtgång, materialåtgång samt material/utrustning är de centrala delar som 
skall återföras till kalkyl. SM Entreprenad bedriver idag mer eller mindre ingen återföring av 
produktionsdata med syftet att göra välmotiverade kalkyler. Vid utredning av förbättringsåtgärder så 
visar studien att data finns att tillgå men att det saknas tydliga rutiner för att denna data skall användas. 
De främsta aspekterna som kommer styra ifall återföringen skall bli lyckad är följande: 

- Återföringen skall vara tillgänglig. Den skall inte vara krånglig att utföra och data skall vara lätt att 
tillgå. 

- Återföringen får ej krocka med den dagliga verksamheten. Tiden som återföringen kräver får inte öka 
trycket på arbetsposterna.  

 
Studien resulterar i sex st rekommendationer: 

- Användning av explicita regler 
- Ökat utrymme för arbetsledarna 
- Användning av pilotprojekt 
- Protokoll för produktionsdata 
- Utbildning I programmet byggsamordnaren 
- Kontinuerlig uppföljning av projekten 

 
 



II  

ABSTRACT 

The construction industry has during many years been regarded as a problematic industry. As a result 
of this the government 2002 set up a commission with the aim to discourage negative trends in the 
industry. The commission acknowledged the problem with work activities being reconstructed between 
projects. As a result of this the experience being acquired in one project did not come to use in the next.  

In the construction industry it is a well-known fact that around 10% of the cost of production can be 
categorized as error & controls. The most of the errors that occur can be eliminated with better planning. 
A tool to be used is experience feedback which purpose is to use the knowledge gained from earlier 
projects to predict future projects.  

The purpose of this study is to examine and highlight problems that can occur when experience shall be 
fed back between production and budget with the aim to present suggested improvements. The study is 
divided into three questions where the first question investigates which data is relevant from production 
in order to make well motivated production budgets.  The second question explores, in a collaboration 
with SM Entreprenad AB, which conditions there are today regarding experience feedback between 
production and budget. The third and final question reviews improvements to be made.  The first 
question is being answered with literature as reference while the second and third has its focus on 
interviews. 

The results of the study shows that a budget is constructed with earlier projects as reference where data 
mainly regarding time, used amount of material as well as used material/equipment are the central 
variables that need to be fed back to budget. The situation at SM Entreprenad today is that they more or 
less are not feeding back any data from production with the aim to make well motived budgets.   The 
study shows regarding improvements to be made that there are a lot of data to be used, but they lack 
routines in order to use this data.  The main variables that will decide if the feedback has potential to be 
used or not are the following: 

- The feedback needs to be easily handled. It must not be hard to conduct and it needs to be easy to take 
part of. 

- The feedback cannot be integrated in the daily work. The time that is needed in order for the feedback 
to work must not increase the workload. 

The study results in six recommendations: 

- The use of explicit rules needs to be investigated 

- Increased time for the supervisor to conduct the work of feedback 
- Use the possibility of  pilot projects 

- Record containing data from production 

- Education in a program named Byggsamordnaren 

- Continuous follow-up of the projects
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1 INLEDNING 

I detta kapitel blir ni introducerade till den förändring byggbranschen står inför. Bakgrunden till varför 
en god erfarenhetsåterföring i framtiden kommer vara en självklarhet för företag inom bygg- och 
anläggningsbranschen i takt med de ökade externa kraven redovisas. I slutet av kapitlet är syftet till min 
studie väl presenterad och motiverad.  

1.1 Bakgrund 

Inom många branscher finns det en strävan att vara uppdaterade med den nyaste kunskapen och de 
nyaste idéerna inom området man bedriver sin verksamhet inom. Undantaget är byggbranschen som är 
en svårförändlig bransch (SOU 2002:115) som snarare grundar sig på kunskaper från de mer erfarna 
inom företaget än t.ex. de allra nyaste dimensionerings- och tidsplaneringsmetoderna. Erfarenhet utgör 
därmed en viktig och avgörande grundsten för många byggföretag och ödet gällande den kunskap som 
följer med erfarenhet bör inte lämnas åt slumpen. 

Det huvudsakliga syftet med en god erfarenhetsåterföring är att med hjälp av vunnen kunskap kunna 
förutspå framtiden och identifiera möjliga fel med hjälp av erfarenheter från tidigare projekt. Inom 
anläggningsbranschen är det ett välkänt fenomen att mer än 10 % av projektets produktionskostnad 
hamnar under kategorin fel & kontroller. (Fou- Väst, Rapport 0507 s.7) 

Erfarenhetsåterföring är applicerbart på många nivåer inom ett företag. Inom byggbranschen har det 
under många år funnits en god tradition att arbeta med detta begrepp på team- och individnivå, men i 
takt med de ökade externa kraven på miljö, kvalitét samt förändringen i byggbranschen i stort, ser nu 
även företagen dess nytta på affärsstrategisk nivå. (Samhällsbyggaren 2011) (SOU 2002:115 s.86) 

Faktumet att man har större möjlighet att i början av ett projekt göra förändringar som påverkar 
slutsumman i större grad än i slutet då alla pengar redan är använda visas i figur 1(Nordstrand, 2008). 
En välkänd tumregel är att kostnaden för att rätta ett fel ökar tio gånger mellan varje skede i projektet. 
Det skulle med andra ord kosta 1 kr för beställaren att rätta till felet, 10 kr under projekteringen, 100 kr 
under produktionen och 1000 kr under förvaltningen (Josephson, 2013). Med aspekten att 
erfarenhetsåterföring kan förutspå eventuella fel innan de inträffat kan man se en tydlig koppling till 
varför ekonomi är ett betydelsefullt incitament för en god erfarenhetsåterföring.  

Studien görs i samarbete med ett mark- och anläggningsföretag. Typiskt för anläggningsbranschen i 
stort är att det under sommarhalvåret flyter på bra med jobb, medan det på vintern på grund av kylan 
som tränger in i marken blir desto svårare att försörja företaget kontinuerligt med jobb. Oftast blir det 
ströjobb som inte ger mycket vinst, om ens någon, varav de mest perfekta förhållandena gällande väder 
och riskhantering antas för att få ned sin anbudssumma så man åtminstone får in pengar för att täcka 
löner. Vinst och AF-pålägg kommer i andra hand. För att projekten inte skall gå back krävs då att 
företaget slipar sina knivar och minimerar fel i produktionen som kan leda till högre kostnader som 
skulle påfresta den redan smala budgeten. Detta är en process som grundar sig i erfarenheter från 
föregående projekt där dessa används för att förutspå eventuella problem som normalt skulle ha 
upptäckts senare i produktionsskedet. 
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Figur 1 

1.2 Problemformulering 

I regel finns det ofta system för att samla erfarenheter från tidigare projekt. Dessa används dock i 
begränsad utsträckning. En kalkylator gör normalt kalkyler med hjälp av tidigare projekt som 
referensram. För att de nya kalkylerna skall vara så pricksäkra som möjligt gäller det att kalkylatorn 
förstår varför avvikelser uppstår gentemot t.ex. kalkylerad resurs och använd resurs i tidigare projekt. 
Detta är en kunskap som platschefen innehar och studien analyserar hur flödet av dessa kunskaper 
mellan platschef och kalkylator kan effektiviseras i ett samarbete med SM Entreprenad AB. 

1.3 Syfte och mål 

Arbetet görs med syftet att utreda och belysa de problem som kan uppstå då kunskaper skall återföras 
mellan produktion och kalkyl med målet att presentera förbättringsförslag. 

1.4 Frågeställningar 

1. Vilken information behövs från produktion för att kunna göra en väl motiverad 
kalkyl? 

2. Vad finns det idag för förutsättningar för att skapa ett gynnsamt klimat för en god 
kunskapsöverföring? 

3. Vilka förbättringsåtgärder kan vidtas för att uppnå ett effektivt kunskapsflöde? 

  

Med 
erfarenhetsåterföring 

Utan 
erfarenhetsåterföring 

Möjlighet att 
påverka 
slutsumma 

Tid 
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2 METOD 

2.1 Val av metod 

Detta arbete bygger på en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats främjar en djupare kunskap än den 
aningen fragmentiserade kunskapen som erhålls ur kvantitativa undersökningar.  Metoden för en 
kvalitativ ansats är inte något enhetligt och kan i regel inte standardiseras från fall till fall. (Patel, 
Davidsson 2011) 

För att en hermeneutisk tolkning skall vara möjlig så faller valet på metod dels på intervjuer för att få 
en uppfattning om vilken situation företaget befinner sig i, dels på en litteraturstudie. Valet av 
litteraturstudie beskrivs och motiveras mer under punkt 2.4 där tillvägagångssättet för att få svar på 
studiens frågeställningar presenteras.  

Litteraturstudien presenteras under punkt 3, teoretiskt referensram. Information som redovisas under 
denna punkt samt de empiriska resultaten från fältstudien på SM Entreprenad ligger till grund för den 
analys som behandlar fråga 3 i studiens frågeställning.  

2.2 Intervju som metod 

Intervjuer bygger, till skillnad från många andra metoder, på en process där den intervjuade och 
intervjuaren ingår i en integrationsprocess (Andersson, 2001). Proceduren för en intervju styrs mycket 
av förhållandet mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. Ett exempel är om du lämnar in din 
klocka till urmakaren då något är fel på den, varför urmakaren kommer ställa frågor varav du själv finner 
ett intresse i att formulera dina svar så bra som möjligt. Detta då dessa ligger till grund för den felsökning 
urmakaren kommer göra. Ett annat förhållande är ifall du gör en undersökning för din egen nytta. I detta 
fall finner den intervjuade det normalt svårare att bli inspirerad till att ge så bra svar som möjligt.  

I detta fall så blir det en blandning av de båda förhållandena. Arbetet görs dels då det är en del utav min 
examen, dels för att företaget i fråga har ett intresse av att få ett trovärdigt resultat från arbetet.  

Intervjuerna bygger på en önskan att kunna göra en kvalitativ analys av resultaten. Vägen till detta 
bygger på en låg grad av standardisering/strukturering av intervjuerna. För att kunna göra slutsatser och 
analys utifrån ett hermeneutiskt tolkningssätt så krävs det dock begynnelsevillkor för fortsatt diskussion. 
Dessa begynnelsevillkor återspeglas i fråga 2 i studiens frågeställning. För att kunna konkretisera dessa 
begynnelsevillkor krävs inledande frågor till respektive intervjuperson där en hög grad av strukturering 
och standardisering är en metod som används. Detta då dessa frågor fördelsvis kan besvaras med ”ja” 
eller ”nej” för att ge mer utrymme till de mer djupgående följdfrågorna.  

 

 

 



4 

2.3 Urval  

Följande personer har blivit intervjuade; 

- Platschef/ägare 
- 2 st platschefer 
- Kalkylator/ägare 

För en god validitet krävs en tyngd bakom resonemangen. Att då täcka in samtliga platschefer 
och kalkylatorer (företaget har endast en kalkylator) ses som en god egenskap varför slutsatser 
gällande företagets situation fördelaktligen kan dras med god validitet. 

2.4 Tillvägagångssätt 

Fråga 1 besvaras med en litteraturstudie som presenteras under punkt 3, teoretiskt referensram. Där 
beskrivs hur en kalkyl byggs upp och vilken information den grundar sig på.  

Fråga 2 besvaras helt och hållet av intervjuer med företagets kalkylator samt tre stycken platschefer 
varav en av dessa är delägare till företaget. En undersökning av företagets ekonomisystem har gjorts 
med avsikten att själv få en objektiv bedömning av hur det är uppbyggt och vilka möjligheter detta 
erbjuder gällande uppsamling av data.  

Fråga 3 delas upp i två delar. Först identifieras vilka förbättringspunkter företaget själva ser på sitt 
problem. Detta görs genom intervjuer med företagets kalkylator och samtliga platschefer då detta är en 
direkt följdfråga till fråga 2 i frågeställningen.  Den andra delen grundar sig i en litteraturstudie där 
förbättringsförslag presenteras och analyseras utifrån dels företagets synvinkel, dels utifrån ett större 
perspektiv. 

2.5 Avgränsningar 

Detta examensarbete omfattar först och främst en fältstudie på ett litet- till medelstort 
anläggningsföretag. Litteraturstudien som görs i samband med teoretisk referensram som tillsammans 
med fältstudien ligger till grund för mina analyser, görs i syftet att lyfta arbetet från att vara helt lokalt 
till att möjliggöra en viss generaliserbarhet. Ytterligare en aspekt man skall ha med sig genom arbetet 
är att det på ett litet- till medelstort anläggningsföretag inte finns samma möjligheter till att skapa stora 
och dyra lösningar som det skulle finnas på ett företag som t.ex. Skanska. Detta gör att den ekonomiska 
aspekten kommer spela stor roll vid fråga 3 i min frågeställning.  

2.6 Validitet  

Validitet är en term som ofta används inom kvantitativa metoder men mindre i kvalitativa. Bakgrunden 
till detta är att kvantitativa metoder bygger sina resonemang till stor del på mätresultat medan kvalitativa 
metoder snarare bygger på observationer.  En grundsten för kvantitativa metoder är då att dessa 
mätningar har gått till på rätt sätt, i annat fall går det inte att föra en analys kring resultaten. Kvalitativa 
metoder bjuder in mer till tolkningar av situationer vilket återspeglas i de nyligen nämnda 
observationerna. (Bryman 2002) 
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Det har tidigare beskrivits i rapporten att intervjuerna gällande fråga 2 i studiens frågeställning är 
upplagda med standardiserade intervjufrågor. Detta är ett väl fungerande verktyg för att uppnå en god 
validitet då frågorna direkt kan styras så att data som samlas har betydelse för studien. Information som 
ej har betydelse för studien kan enkelt sorteras bort och en god validitet har då uppnåtts.  

Validitet innefattar även ifall det som resultaten visar kan generaliseras eller ej. Detta beskrivs i punkt 
2.5. 

2.7 Reliabilitet 

Denna term delas upp i två underordnade kategorier benämnda extern och intern reliabilitet. Med extern 
reliabilitet menas ifall studien kan återupprepas och med intern menas ifall ett forskarlag tolkar 
resultaten entydigt eller ej vilket inte är relevant i detta arbete då det utförs av en person. (Bryman 2002) 

Gällande intern reliabilitet så är detta väldigt svårt att uppnå inom kvalitativa studier med motiveringen 
att man ej kan frysa miljöer. Detta är även fallet i denna studie då ett nuvarande problem undersöks 
varav nuvarande miljöer och förutsättningar ligger till grund för problemet. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt introduceras ni till olika områden som tillsammans motiverar frågeställningarna och 
syftet av studien. Fråga 1 i min frågeställning är besvarad i detta stycke.  

3.1 Inledande ord om bygg- och anläggningssektorn 

Till bygg- och anläggningssektorn tillhör verksamheter som ändrar, förvaltar eller uppför byggnadsverk. 
Termerna bygg och anläggning skiljs åt i den mening att bygg innefattar främst lokaler så som kontor 
och industrier, medan anläggning ramar in t.ex. bro- och vägbyggnation. (SOU 2002:115) 

Under många år har byggbranschen setts som en problemfylld bransch där fuskbygge och svart 
arbetskraft är två begrepp som gång på gång uppmärksammats i media. Till följd av detta har åtgärder i 
form av bland annat en statlig offentlig utredning gjorts styrd av byggkommissionen med målet att 
motverka ovanstående problem tillsammans med många andra. (SOU 2002:115) 

Byggbranschen är just nu inne i en tydlig förändring och har varit så de senaste 30-40 åren. Byggdrakar 
växte sig starkare under miljonprogrammet och detta återspeglas än idag då byggsektorn i stora delar 
präglas av ett litet antal företag som dominerar hela marknaden (SOU 2002:115). Det har funnits många 
toppar och dalar och just nu befinner sig branschen i en uppåtgående spiral tack vare den bostadsbubbla 
som har växt sig allt större och nu håller på att spricka.  

Att byggsektorn är känd för att vara väldigt svårföränderlig är ett faktum. Trots detta märks nu att företag 
ser fördelar i att använda den teknik som finns tillgänglig och i takt med de ökade externa kraven blir 
även omorganisering i företagsleden ett måste för många företag. (SOU 2002:115) 

Byggkommissionen kom i sin utredning fram till att en stor och viktig utmaning som byggnäringen står 
inför är att den måste industrialiseras. Med hjälp av detta skall näringen få bort problem som bristande 
lönsamhet och otillräcklig kvalitetssäkring. Även effekter som färre arbetslöshetsperioder och minskad 
konjunkturkänslighet anses vara nära tillhands. (Johansson m.fl. 2004) 

Vidare beskriver byggkommissionen i sin rapport byggprocessen i ett strategiskt perspektiv (2003) 
problemet med att arbetsmoment nykonstrueras från projekt till projekt. Återanvändningen av tekniska 
lösningar sker i begränsad utsträckning varför det är svårt att hålla samman produktionsarbetslag. 
Orsaken till detta anses framförallt vara att många projekt görs med allt för många entreprenörer som 
endast ser till sitt eget intresse gällande resultaträkning. Detta gör att lösningar som främjar projektet i 
sin helhet utelämnas för att skapa en såg hög lönsamhet som möjligt för det specifika momentet. En utav 
de åtgärder som byggkommissionen presenterar är att värdera återanvändning av kunskaper mellan 
projekt i större utsträckning. (Borgbrant, 2003) 

 

  



8 

 

3.2 Projekt som arbetsform 

Projekt var förr något som användes i undantagsfall för att genomföra satsningar av speciella slag, 
sådana som inte tillhörde det dagliga arbetet för verksamheten.  I Sverige kan man se en tydlig utveckling 
att allt fler företag väljer att vara helt projektorienterade. Detta har sin grund i att det blir allt vanligare 
med kundanpassade lösningar varav standardiserade metoder ej är tillräckliga. Förmågan att driva 
projekt blir därmed ett konkurrensmedel och spelar där av en stor och avgörande roll för företagets 
lönsamhet.  (Berggren, Lindkvist, 2001) 

Det som utmärker ett projekt är framförallt följande tre punkter: 

- Temporär organisation 
- Ett bestämt syfte 
- Är unikt från övrig verksamhet. 

Att arbeta i projekt har många fördelar. Det främjar t.ex. ett tydliggörande av ansvarsfördelning, 
möjligheten att rutiner och regler tas aningen lättare på uppstår, tydliga tidsavgränsningar m.m. Det 
finns dock även en del nackdelar. Den nackdel som motiverar denna studie är det faktum att projekt ofta 
är tidsavgränsade varav en kunskapsöverföring mellan olika projekt försvåras betydligt. När man är klar 
med ett projekt så väntar ett annat bakom knuten varav man inte får en chans att reflektera och återföra 
förvärvade kunskaper. (Berggren, Lindkvist, 2001).  

Explicita regler är ett begrepp som ofta används inom projektbaserade företag. Med explicita regler 
menas styrningsverktyg så som t.ex. manualer, budgetar, belöningssystem m.m. Det är dessa regler som 
företaget faller tillbaka emot för att åstadkomma en struktur från projekt till projekt. Med manualer 
menas t.ex. dokument som delar in projektet i olika faser där begreppet milstolpar dyker upp. Detta är 
något som ligger till grund för tidsbegränsade projekt då dessa fungerar som avstämningspunkter för 
olika projektfaser. För att kunna skapa explicita regler krävs en gemensam kunskap inom företaget. 
Identiteten av ett företag byggs upp med hjälp av den underliggande kompetensen och denna tas i 
anspråk tydligt då explicita regler byggs upp. (Berggren, Lindkvist, 2001) 

En av de största utmaningarna som en projektledare ställs inför är att ta snabba beslut. Detta grundar sig 
i det faktum att projekt ofta är tidsavgränsade varav eftertänksamma tidskrävande analyser inte är ett 
alternativ. Med detta som bakgrund kan man se en tydlig koppling till varför problemlösare är något 
som värdesätts betydligt för ett projektbaserat företag. Komplexa beslut som skall tas snabbt kräver stor 
specialkunskap varför ett samarbete mellan medlemmarna i projektet utgör en ovärderlig grund. 
Besluten som tas är ofta väldigt anpassade till den specifika situationen, det är en tyst kunskap som är 
svår att applicera i andra situationer. En formalisering med hjälp av dokument så som t.ex. slutrapporter 
eller liknande är därmed svårt att författa varför kunskap som erhålls inom ett projekt sällan tas med till 
ett annat. (Berggren, Lindkvist, 2001) 
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3.3 Lärande organisationer/kompetensutveckling 

Är organisationer kapabla att lära? Eller är det endast individerna var för sig inom organisationen som 
kan lära sig? En del menar att denna frågeställning inte är något annat än nonsens medan andra menar 
att detta är en otroligt viktig del för ett företag med viljan att växa och bli större. (Örtenblad, 2009) 

Det finns ingen tydlig definition på vad en lärande organisation innebär. Många menar istället att termen 
skall anpassas till den situation företaget befinner sig varför en lärande organisation för ett företag inte 
är densamma som för ett annat. (Örtenblad, 2009) 

Att termen ej är definierad kan nog för en del anses vara frustrerande och motiverande till att förkasta 
den. Man skall dock ha i åtanke att det finns flera fördelar med att den inte är definierad. T.ex. ges det 
möjlighet till fri tolkning, men framförallt så skapas det utrymme till presentera begreppet som en 
ledarskapsidé snarare än en manual. (Örtenblad, 2009) 

Vad krävs då för att en organisation skall bli lärande? Peter Senge presenterar i sin bok den femte 
disciplinen (1995) fem olika förutsättningar ett företag bör ha för att bli en lärande organisation. Dessa 
är: 

- Personligt mästerskap 

- Tankemodeller 

-  Gemensamma visioner 

- Temalärande 

- Systemtänkande 

Vidare väljer Senge även att betona det faktum att även om disciplinerna är viktiga var för sig, så berättar 
de inget om stigen man skall vandra för att bli en lärande organisation.  

Kompetens är något som värderas högt inom alla företag. Medarbetare som utvecklar sin kompetens 
och visar engagemang är det som utvecklar ett företag. Jörgen Hansson beskriver i sin bok kompetens 
som konkurrensfördel (2005) det något modigt uttrycka påståendet att kompetensen är det som skapar 
värden för företagets ägare, företagets kunder och samhället i stort. Han passar dock även på att peka på 
problemet att till skillnad från kapital så är det svårt att finna, förädla och få utväxling på kompetens.  

Det finns många olika kompetenser och de värderas olika i olika situationer. Exempel på olika sorters 
kompetenser är social kompetens, praktiskt kompetens, förmågan att samarbeta i grupp o.s.v. Inom ett 
och samma företag kan även kompetenser värderas annorlunda beroende på vilken nivå inom företaget 
du befinner dig. På en nivå kan den praktiska kompetensen anses vara viktig medan det på en annan 
nivå främjas en god social kompetens.  

För att utvecklas som organisation krävs en kollektiv kompetens. Detta är resultatet av interaktion inom 
en arbetsgrupp som tillsammans utvecklar kompetensen inom denna. Den kollektiva kompetensen tas i 
uttryck på olika sätt inom olika branscher. Inom en produktionsanpassad verksamhet så som 
byggbranschen är det framförallt en god effektivitet som är det sökta målet. (Hansson, 2003) 
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3.4 Kunskap 

Vi skiljer på två olika sorters kunskap. Dessa är implicit och explicit kunskap. Den implicita (även kallad 
tyst eller underförstådd) är en kunskap vi har svårt att artikulera. Den ligger undermedvetet och vi kan 
använda oss av den men vi har svårt att lära ut den. Den andra sortens kunskap, den explicita (även 
kallad uttrycklig), är betydligt enklare för oss att lära ut och den tas i uttryck på ett annat sätt än vad den 
implicita gör. (Grensjö, 2003) 

Ett välkänt exempel på implicit kunskap är förmågan att känna igen en ton från t.ex. en flöjt utan att 
nödvändigtvis där av kunna förklara tonen och lära någon annan att känna igen den (Östberg, 1995). 
Denna typ av kunskap är erfarenhetsbaserad och uttrycks undermedvetet för oss. (Stolphe, 2011) 

Denna typ av problematisering ligger till grund för de frågeställningar studien grundar sig på. Implicita 
kunskaper som en platschef innehar skulle t.ex. kunna vara vilka moment i produktionen som kan skapa 
problem, eller vilka moment som är väldigt känsliga för yttre faktorer gällande tidsaspekten. Det som är 
gemensamt för dessa är att de besvarar frågorna hur och varför. Det som den explicita kunskapen medför 
är snarare att betona faktumet att projektet blev försenat eller att budgeten sprack vilket återfås ur enkel 
data. Att beskriva hur och varför är betydligt svårare än att konstatera fakta.  

Kunskap används idag som ett långsiktigt konkurrensmedel. Målet att skapa ett värde för sin kund ligger 
till stor del grundad i den kunskap som finns inom företaget. För att kunna överföra implicita kunskaper 
krävs det att människor möts och samtalar. Möten, konferenser, utbildningar eller liknande är goda 
miljöer för att överföra implicita kunskaper. Ett samarbete där båda parter är införstådda med fördelarna 
av en god kunskapsöverföring är en nyttig ingrediens för utveckling av värdeskapande produkter. 
(Kapos, Åstrand, 2002)  

För att främja en god kunskapsåterföring finns det utöver ovanstående fem centrala faktorer (Alarik, 
Diedrich, 2000) 

1) Fokusering på kunskap 

En positiv inställning till kunskapsöverföring är väldigt viktigt och medarbetarna skall vara väl 

medvetna om vilka fördelar som kommer ur detta. 

2) Intensiv kommunikation 

Som nämnts tidigare så krävs det att människor möts för att implicit kunskap skall kunna spridas 

vidare. Med intensiv kommunikation betonas vikten av regelbundna möten.  

3) Stödjande struktur 

Organisationens uppbyggnad måste vara anpassad så att en överföring av kunskaper är genomförbar. 

En allt för centraliserad organisationsstruktur hindrar kunskap från att sprida sig på grund av den 

väldigt tydliga ansvarsfördelningen. En decentraliserad struktur bjuder in till integration och 

erfarenhetsutbyten.  

4) Tillit och omtanke i relationer 

För att ett utbyte av kunskap skall kunna genomföras så måste personerna inom organisationen kunna 

lita på varandra och det skall inte råda någon avundsjuka då kunskap skall föras vidare.  

5) Utveckling av kunskapsmedvetna chefer 

Belöningssystem för chefer som utformar en miljö där det ges utrymme till kunskapsutbyte. 
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3.5 Erfarenhetsåterföring 

Erfarenhetsåterföring är enligt Rönn (1998) att använda vunnen kunskap från lokal och central nivå, 
med önskan att påverka projekteringen av kommande byggprojekt. Detta är ett aningen vagt begrepp 
varför det nedan presenteras fem grundläggande förutsättningar som måste existera för att det skall vara 
möjligt med erfarenhetsåterföring. 

1) Arbetsprocessen 

Erfarenheter utvinns ur en aktivitet från en bestämd verksamhet. 

2) Yrkesgruppen 

Erfarenheter förvärvas av anställda. 

3) Tillgängligheten 

Det måste finnas en möjlighet för erfarenheter att användas. Detta kan t.ex. ske genom direkt 

samverkan i planeringen eller genom normer och rutiner. 

4) Användningen 

Då återföring bygger på nyttjande av tillgänglig kunskap så är en grundläggande del att de kommer till 

användning.  

5) Inflytande 

De som delar med sig av sina erfarenheter måste ha ett inflytande över dess användningsområden. 

Det mest gynnsamma och lättaste sättet dela med sig av implicita kunskaper, som grundar sig i 
erfarenhet, är genom att människor möts och diskuterar som presenterats i punkt 3.4. Dock 
problematiseras detta en aning då det idag inom byggbranschen sker mycket informationsutbyte via 
ritningar och beskrivningar. Detta gör att erfarenheter fördelaktligen även bör dokumenteras. Ytterligare 
en fördel som kan utvinnas ifall man får ned denna svårartikulerade kunskap på papper kan ses i 
anbudsförfarandet. Då man i stor del kan kontrollera sina åtaganden genom krav och specifikationer kan 
man finna stora fördelar i att återvinna vunnen kunskap från tidigare projekt och styra sina nya med 
hjälp av denna. (Rönn, 1998) 

För att praktiskt kunnande skall kunna omvandlas till teoretiska kunskaper så är det två kriterier som 
skall vara uppfyllda. Först och främst måste den som lämnar ifrån sig kunskaperna kunna känna igen 
sig i beskrivningarna. Det andra kriteriet blir då att den som skall ha användning av dem skall kunna 
förstå och finna en användning av erfarenheterna. (Rönn, 1998) 

Användningsområdena för erfarenhetsåterföring delas normalt in i två fack. Det ena facket benämns 
som det kvantitativa varav erfarenheter återspeglas i form av mätbara data. Detta möjliggör att man kan 
beräkna och kontrollera sina aktiviteter. De andra facket kallas för det kvalitativa och innefattar alla de 
tumregler, typfall, förebilder m.m. som skapar värde för projektet och bygger upp mönster mellan del 
och helhet. (Rönn, 1998) 
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3.6 Uppbyggnad av en produktionskalkyl 

Med produktionskalkyl menas en detaljerad budget för tillverkning av ett byggnadsverk. Denna kalkyl 
byggs upp utefter hur aktiviteterna kommer att genomföras. Det är med andra ord aktivitetens resurser 
som styr kalkylen. Denna kalkyl ställs upp när produktionsplaneringen är klar och är inte att förväxla 
med den anbudskalkyl som görs innan entreprenaden är erhållen. Anbudskalkylen kan dock med fördel 
användas som underlag vid uppbyggnad av produktionskalkylen. Som källor till avsnitt 3.6 har böckerna 
Byggprocessen skriven av Uno Nordstrand (2000) samt Byggstyrning skriven av Ervin Révai (2012) 
använts. 

3.6.1 Förfrågningsunderlag 

De handlingar som en beställare tillhandahåller som underlag för anbudsgivarna kallas för 
förfrågningsunderlag. Ett förfrågningsunderlag grundar sig oftast på AMA, se punkt 3.6.2. Normalt 
delas förfrågningsunderlaget upp i två delar. Den ena är den tekniska delen vilket innehåller ritningar 
och beskrivningar, den andra är AF-delen. Med AF menas administrativa föreskrifter och det är dessa 
som styr vilka regler som gäller för upphandlingen och den efterkommande entreprenaden.  

Viktigt för ett förfrågningsunderlag är att det är entydigt och att det inte kan ske några misstolkningar. 
Den skall vara uppbyggd så att den underlättar en anbudskalkylering. Ju mer utarbetat 
förfrågningsunderlag som beställaren gör, desto lättare blir det för entreprenören att göra en 
anbudskalkyl vilket leder till att det blir lättare för beställaren att jämföra olika anbudskalkyler. 

Tillhörande ritningarna och de tekniska beskrivningarna finns normalt en mängdförteckning. I denna 
har beställaren räknat på de mängder som t.ex. skall schaktas eller hur många meter ledning det skall 
läggas eller liknande. Om entreprenaden är upphandlad på AB-04 så bör entreprenören kontrollräkna 
dessa mängder då det enligt § 3 kapitel 1 gäller att anbud står före mängförteckningen (Byggandets 
kontaktkommitté, 2004). Entreprenören kan med andra ord inte komma i efterhand och begära ersättning 
för att beställaren angett en felaktig mängd. Nedan ges ett exempel på hur en mängdförteckning kan se 
ut.  

DCB.212 Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med 
bitumenbundet slitlager, betongplattor m.m. 

Avser 
ASF 1, Förstärkninglager av hyttsten 0-90, tjocklek 800 mm.   m3 1695 
ASF2, Förstärkningslager av hyttsten 0-90, tjocklek 500 mm m3, 685s 

I exemplet ovan ser vi att det finns 3 typer av information. Den ena är vilken aktivitet som gäller, detta 
specificeras med en AMA-kod, DCB.212, se mer under punkt 3.6.2 vad detta betyder. Den andra 
informationen handlar om vilken typ av material som skall användas, den tredje visar mängden av detta 
material.  

 

 

3.6.2 Allmänna material- och arbetsbeskrivning 



 TEORETISK REFERENSRAM 
 

13 

En produktionskalkyl är i regel aktivitetsstyrd. Med detta följer att man få en väldigt detaljerad kalkyl 
varav man kan undersöka kostnaderna i detalj för varje aktivitet. Aktiviteterna styrs med hjälp av AMA. 
AMA står för allmänna material- och arbetsbeskrivning. AMA används som referensverk då man skall 
upprätta tekniska beskrivningar och upphandlingsunderlag. Det är denna som entreprenörer bygger efter 
och det är enligt de standarder som står i denna som beställaren kan förvänta sig att erhålla från 
entreprenör. AMA är inget som gäller generellt i ett projekt utan det är i de administrativa föreskrifterna 
styr ifall AMA gäller eller ej. 

AMA är uppdelat i 7 olika områden (Svensk Byggtjänst, 2014). Dessa presenteras här nedan. 

AF  Tjänar som underlag vid upprättande av administrativa föreskrifter. 
 

AF – konsult Underlag för konsultverksamhet vid upprättande av administrativa 
föreskrifter. 

AF – köp Denna används för att formulera köparens krav vid upprättande av 
administrativa föreskrifter. 

Anläggning Används vid upprättande av tekniska beskrivningar och vid 
utförande av anläggningsarbeten. 

EL Används vid upprättande av tekniska beskrivningar och vid 
utförande av elektriska arbeten. 

HUS Används vid upprättande av tekniska beskrivningar och vid 
utförande av husarbeten 

VVS & kyl Används vid upprättande av tekniska beskrivningar och vid 
utförande av VVS och kyltekniska arbeten. 

 

Varje katalog i AMA är sedan uppdelad i olika koder med tillhörande rubriker. I figur 2 visas ett exempel 
där vi är inne i katalogen AF. Sedan går vi vidare till AFC som innehåller föreskrifter vid 
utförandeentreprenad. Efter detta finns det ytterligare rubriker och till sist är vi nere vid AFC. 25 som 
handlar om beställarens krav på sekretess. 
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Figur 2 AMA 

3.6.3 Kopplingen mellan förfrågningsunderlag och produktionskalkyl 

Vi har fått en uppfattning om vart mängder, krav, beskrivningar m.m. kommer ifrån. Nästa steg är då att 
undersöka hur dessa används i kalkylen. Innan detta kan göras måste vi dock först introducera begreppen 
enhetstid, kapacitet och åtgångstal. 

Enhetstid och kapacitet är två verktyg som används då man skall räkna hur lång tid det tar att utföra en 
viss aktivitet. För att utföra detta så finns det två alternativ. Antingen räknar man ut mängd/ptimme eller 
ptimme/mängd. Dessa två verktyg återfås genom erfarenhet. Man samlar data från olika projekt där man 
undersöker hur lång tid varje aktivitet tog att utföra och använder sedan denna data till att bestämma 
tiden för framtida projekt. Med ptimme menas persontimmar och det är den tid det tar för en person att 
utföra ett arbete. Ett annat begrepp är lagtimmar och det är då tiden det tar för ett arbetslag att utföra ett 
arbete. 

Enhetstid = ptimmemängd  

Kapacitet =  mängdptimme 

I den totala tidsåtgången, som både enhetstiden och kapaciteten bygger på, ingår tre delar. Dessa är 
metodtid, APL-tid och driftavbrottstid. Metodtid är den direkta produktiva tiden där man t.ex. snickrar, 
mäter, spikar, bär fram material eller liknande. APL-tid står för arbetsplatstillskottstid och är ett  

 

samlingsnamn för de avbrott som kan uppkomma på grund av hinder eller störningar på max 1 timma. 
Utöver detta ingår även planering av arbetet, samtal om arbetet, återhämtning eller liknande. Metodtid 
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och APL-tid brukar gå under samlingsnamnet drifttid. Driftavbrottstid avser de avbrott som överstiger 
1 timma. Om vi med andra ord har 70 minuter avbrott så är det endast 10 minuter som hänförs till 
driftavbrottstid, de resterande 60 minuterna hamnar under APL-tid.  Drifttid = metodtid + APLtid Totaltid = drifttid + driftavbrottstid 

En viktig aspekt för ett bygg- anläggningsföretag är att ha hög effektivitet på sin produktion. Med detta 
som bakgrund är det motiverat att ta upp några faktorer som påverkar tiden för en aktivitet. Révai (2012) 
listar bland annat upp följande punkter: 

Arbetsmetod 
Den grundläggande faktorn för att kunna förändra en tidsåtgång är arbetsmetoden. Denna skall väljas 
med stor omsorg och man skall undersöka olika metoder och deras inverkan på enhetstiden.  

Konstruktion 
Konstruktören kan ha stor inverkan på hur lång tid en aktivitet tar att utföra. T.ex. blir det olika 
enhetstider vid olika planlösningar vid bostadsbyggnation.  

Arbetslag 
Prestationsnivåerna på arbetslagen spelar roll i den mening att vissa utför arbetet snabbare än andra. Vi 
skulle även kunna tänka oss att om det är för många i ett arbetslag så står de tillslut bara i vägen för 
varandra varav vi får högre totaltid.  

Utrustning 
Olika utrustningar och maskiner ger olika tider. Som ett exempel går det i regel snabbare att gjuta med 
en betongpump än om man använder en kran. 

Material 
Vid t.ex. formsättning så får vi olika tider beroende på om vi använder lösform eller skivform. 

Inkörning 
Detta är en viktig aspekt som ofta tas hänsyn till i större projekt. Om vi har en väldigt stor mängd som 
skall utföras så kommer vi efter ett tag se att enhetstiderna sjunker. Vi får med andra ord annorlunda 
enhetstider om vi skall bygga 2000 m2 gipsväggar än om vi skall bygga 200 m2. Vi kommer självklart 
även få olika enhetstider beroende på hur erfarna arbetarna är av aktiviteten i övrigt.  

Planering  
God planering av t.ex. aspekter gällande logistik leder till lägre enhetstider. Ett exempel skulle kunna 
vara ifall en rörmokare skall lägga rör i en huskropp och boden där han sågar till rören ligger 50 meter 
bort. Mycket tid kommer då gå till spillo bara för att rörmokaren skall förflytta sig mellan boden och 
huskroppen. 
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Åtgångstal är en multiplikator vi använder på mängderna från mängdbeskrivningen, de teoretiska 
mängderna, för att omvandla dessa till verkliga mängder. Om vi via mängdbeskrivningen/ritningar 
kommer fram till att den teoretiska mängden armering är 3400 kg så bör vi då alltså applicera en rimlig 
multiplikator, säg 1.1, varav den verkliga mängden uppträder. I detta fall antar vi alltså att vi kommer 
behöva beställa 10 % mer än den teoretiska mängden armering. Detta skulle t.ex. kunna bero på att vi 
inte kan få armering i de rätta längderna varav vi måste beställa 10 % mer för att täcka behovet.   

Åtgångstal =  verklig mängdteoretisk mängd 

Med ovanstående har vi nu kommit fram till hur man räknar tider och hur man räknar mängder. Nästa 
steg är att sätta ett pris på aktiviteten. Innan ett exempel visas gällande detta så finns det ett sista begrepp, 
á-pris, som vi måste reda ut. Med a´-pris menas den totala kostnaden för en aktivitet. I detta ingår dels 
vad det kostade att utföra den produktionsmässigt, vilket brukar kategoriseras som arbetsplatskostnader. 
Till detta hänförs även kostanden för tjänstemännen för projektet. I övrigt ingår även de s.k. AF-
kostnaderna. AF-kostnader är ett samlingsnamn för de indirekta kostnader som uppträder i samband 
med ett byggprojekt. Detta skulle t.ex. kunna vara den tid som VD:n måste springa på möten på grund 
av projektet eller den tid som ekonomen på kontoret använder för att betala ut löner för projektet. Denna 
AF-kostnad läggs på som en procentsats på produktionskostnaderna. Om vi t.ex. har en 
produktionskostnad på 100 000 kr och en beräknad AF-kostnad på 7 % så blir á-priset 100 000 * 1,07. ápris = arbetsplatskostnad + AFkostnad 

Sammanfattningsvis så visas nedan ett exempel nedan för hur ett a-pris för en aktivitet räknas ut. 

Exempel: formning betongplatta (arbetskraftens kostnad: 450 kr/h, AF-kostnad 4,5 %) 

Aktivitet Mängd Enhet ÅTG Kr/E E h Pris Á-pris 
Arbetskraft 63 Lpm 1  0,35 22,05 9 922 10 368 
Formplywood 63 Lpm 1,1 66,9   4 636 4 844 
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4 BESKRIVNING AV EMPIRIN  

4.1 SM Entreprenad AB 

SM Entreprenad grundades 1950 av Manne Karlsson och Ingvar Alfredsson. SM står för Söderköpings 
Maskingräveri. Inledningsvis arbetade företaget med diknings- och ledningsarbeten för jordbruket, men 
med tiden utvecklades företaget till att även arbeta med infrastruktur inom Söderköping. Idag har man 
många skickliga anläggningsarbetare och snickare inom företaget vars tyngdpunkt ligger på rörläggning 
i mark, grundarbeten och betongarbeten.  I övrigt är företaget specialiserade på markberedningsarbeten.  

2013 sålde Manne Karlssons barnbarn Lars Karlsson familjeföretaget till dåvarande anställda Senja 
Ljung, Lars Preuschhof och Erik Nylin. Senja arbetar numera som VD, Lars som platschef och Erik som 
kalkylator. Idag finns ca 35 anställda inom företaget. Utav dessa så finns det fyra platschefer, en 
arbetschef, en VD, en ekonom och en kalkylator.  

Företaget genomgår nu en förändring med målet att utvecklas och ta sig an uppgifter de förut inte arbetat 
med. Detta återspeglas tydligt i deras nettoomsättning som under de senaste 5 åren ökat väsentligt. 
Nedan presenteras en flerårsöversikt av företaget med data hämtat från bokslut 2014. 

 

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR) 

2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 

 

NETTOOMSÄTTNING 

86 042 66 561 70 898 63 393 59 766 

 

RESULTAT E.F.P. 

4 079 3 943 2 394 1 474 1 076 

 

BALANSOMSLUTNING 

29 289 34 030 28 062 27 778 23 049 

 

SOLIDITET (%) 

31 22 40 35 39 

 

SM Entreprenad är ett helägt dotterbolag till Erilarsen förvaltnings AB där Senja Ljung är VD. Dessa 
två aktiebolag innefattar hela koncernen.  
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4.2 Möten 

4.2.1 Möte 2015-04-14 Kalkylator Erik Nylin 

Mötet startar med en introduktion till hur kalkylator Erik Nylin bygger upp sina kalkyler. Han berättar 
att det finns två olika varianter av kalkyler. Den ena grundar sig på ett mängdat förfrågningsunderlag 
med koder från AMA som utgångspunkt. I den andra typen så får han beskrivet hur och vad som skall 
utföras, men han får själv mängda jobbet. För dessa jobb använder han egna koder och alla kalkyler av 
denna typ är då uppbyggda enligt samma struktur. 

Erik använder sig av programmet Easymap vid kalkylering, detta är ett program utvecklat av företaget 
Unit4. Nedan visas bilder från Easymap om hur ett mängdat respektive omängdat jobb appliceras i 
programmet.  

 

Figur 3 Ej mängdat jobb 

 

Figur 4 Mängdat jobb 

 

Data som används i dessa kalkyler bygger på erfarenheter från tidigare projekt. Istället för att uppfinna 
nya enhetstider t.ex. så letar Erik upp tidigare projekt med ungefär liknande förutsättningar och 
applicerar enhetstiderna från detta i det nya projektet. Förutsättningar som han tar hänsyn till när han 
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använder data från föregående projekt är t.ex. mängden arbete som skall utföras. Han beskriver det 
faktum att vi får en kapacitet om vi skall schakta 5 m3 och en annan om vi skall schakta 5000 m3.  

Erik fortsätter sitt resonemang kring kapaciteter och beskriver den integrationsprocess som sker 
dagligen på kontoret där det som han beskriver som ”snacket” hjälper till viss del då han via detta får en 
vag uppfattning om hur projekten flyter på. Detta är dock inte tillräckligt för att bilda en tillräckligt god 
uppfattning för att kunna samla erfarenheter till framtida kalkyler.  Vidare berättar han om sin önskan 
att kunna bryta ned arbetena ända ned till kontokoderna (AMA eller egna) och få feedback om hur varje 
moment gick. Han poängterar dock att detta är något som kanske inte är rimligt, i alla fall inte i dagsläget 
då de mer eller mindre inte har någon återföring. Det första steget skulle istället vara att identifiera 
avvikande tider, mängder, maskintimmar, och sedan föra en diskussion kring varför avvikelserna 
uppträder. Erik berättar om en önskan att få en sådan grundläggande information som den totala 
projekttiden från produktion, istället för att han själv skall behöva använda sig av ekonomisystemet och 
summera olika tider därifrån. 

Den främsta användningen som Erik ser i en återföring av kunskaper och data från tidigare projekt är 
att han vill kunna använda sig av kapaciteter som håller, oavsett om det innebär att kalkylen blir dyrare 
eller billigare.  En insikt i om kalkylerna stämmer eller ej och vad det är som gör att de inte stämmer är 
målet med återföringen.  Han poängterar dock att känslan som han har rent generellt är att kalkylerna 
stämmer mycket bra då de allra flesta jobben går ihop sig vid resultaträkningen.  Han har dock ingen 
direkt uppfattning om detta är en följd av att han underdimensionerar en del medan han 
överdimensionerar en annan. 

Ekonomisystemet som SM Entreprenad använder sig av heter Softone. I detta återfinns data om antal 
maskintimmar, antal arbetstimmar, mängden material o.s.v.  Det som Erik saknar är att denna 
information inte är hänförd till de olika aktiviteterna, utan endast en samfattning av den totala tiden, 
mängden eller liknande.  I figur 5 visas ett exempel hur Softone kan se ut. 

 

Figur 5 Softone 
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Vidare kommer vi in på hur erfarenhet spelar roll då han räknar ut mängder, framförallt vid hänsyn till 
det åtgångstal som redovisas i punkt 3.6.3. Erik berättar om att spillprocenten bygger på vedertagna 
procentsatser som företaget använt sig av under en längre tid. Han fick dessa från företagets förra 
kalkylator.  Ytterligare en aspekt som försvårar det hela är ifall det tillkommer ändring-/tilläggsarbeten 
varav det kan bli svårt att tolka resultat från ekonomisystemet. Dock berättar Erik att ett program vid 
namn byggsammordnaren, där de lägger upp sina projekt i, identifierar avvikelser. Men för att kunna 
tolka resultat behövs det då att han använder tre olika program; kalkylprogrammet Easy map, 
ekonomistyrningsprogrammet softone och projektprogrammet byggsammordnaren. Detta menar Erik är 
en allt för ineffektiv väg att vandra för att få ut produktionsdata.  

4.2.2 Möte 2015-04-14 Ägare/platschef Lars Preuschhof  

Lars inleder mötet med att berätta att de idag endast har data gällande den totala projekttiden, men saknar 
data om hur de enskilda momenten går till. Vid frågan om till vilken nivå Lars önskar att bryta ned 
arbetet i så svarar han att om det hela skall få någon användning så behövs det att man kan få ut data 
gällande varje mängdningskod, då det är dessa som kalkylator Erik Nylin gör sina kalkyler efter. Att ha 
information om den totala projekttiden ger inget till nästkommande kalkyl då detta arbete inte kommer 
se lika dant ut.  

Vidare beskriver Lars de skillnader som finns mellan byggsektorn och anläggningssektorn. Vi tar upp 
som exempel att det ungefär tar lika lång tid att bygga andra våningen på ett hus, oberoende vart man 
är. Det är med andra ord lättare att ta med sig tider från ett projekt till ett annat inom byggbranschen. 
Detta är en fördel som Lars menar inte finns inom anläggningssektorn. Han tar upp som exempel ifall 
man skall spränga 1 m3 berg så skulle det på landet kanske kosta 120 kr/m3 medan det mitt i Stockholm 
skulle kunna kosta 4000 kr/m3.  

Frågan om hur återföringen ser ut idag besvaras med att Erik får höra när han har kalkylerat för billigt, 
men sällan när han har kalkylerat för dyrt. Detta medför att kalkylerna endast blir dyrare och dyrare 
vilket absolut inte skall vara meningen med återföringen enligt Lars. Precis som Erik berättade så är den 
enda form av återföring som existerar idag hos SM Entreprenad det ”lösa snacket”. Den typ av 
information som byts ut via detta skall dock inte nedvärderas. T.ex. så stämmer denna information 
väldigt bra och är väldigt valid då det handlar om större aktiviteter som t.ex. schakter. Det kan slå på 
ungefär 5-10% och detta återspeglas i att priserna blir näst intill samma till varje projekt. En stor 
anledning till varför t.ex. schakter eller utläggning av bärlager stämmer så bra är för att det då är 
lastbilarna som blir den styrande faktorn. Det är inte svårt att kalkylera hur lång tid det kommer ta för 
lastbilen att transportera materialet. Svårigheterna uppstår då man skall hantera mindre aktiviteter så 
som att gräva för VA som innehåller flera moment. Dessa enhetstider blir då i princip tagna ur luften 
och bygger på att implicit kunskap finns hos den som skall kalkylera. 

SM Entreprenad använder sig idag av manuell inmatning av arbetstid via listor. På dessa listor får man 
först fylla i vilket projekt man jobbar med för att sedan fylla i vilken typ av arbete man utför. Nästa steg 
är att man fyller i hur lång tid det tog att utföra denna aktivitet. Jag ställer då frågan till Lars i vilken 
utsträckning denna information används. Han svarar med att dessa listor inte alls används i den 
utsträckning som skulle behövas för att kunna återföra informationen till kalkyl. De används endast om 
man räknar på ÄTA-arbeten för att se hur många extra timmar som tillkom.  

Det är dock något liknande som dessa listor som behövs. Lars tar upp ett exempel om att man skulle 
kunna använda protokoll där man får skriva i hur lång tid det tog att utföra aktiviteten. 

Faktumet att återföringen måste ske direkt och inte efter ett projekt är något som Lars väljer att 
poängtera. Att kunna komma ihåg varje moment efter att projektet avslutas är omöjligt. Man har en god 
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känsla om hur det gick men det är svårt att säga hur många timmar det gick åt. Detta leder till att en 
återföring bör ske i samband med varje moment. Lars beskriver vidare att ett sätt att genomföra denna 
återföring är att revidera kalkylen utefter arbetets gång tills man tillslut hamnar på den verkliga tiden 
eller den verkliga mängden.  

Vi kommer sedan in på frågan om det idag ges möjlighet, med tiden som främsta aspekt, att genomföra 
en god återföring mellan produktion och kalkyl. Detta menar Lars att det finns tid för, men att det saknas 
tydliga direktiv i form av rutiner för att det skall komma till slag. Att ha en god återföring behöver 
nödvändigtvis inte vara svårt, men det gäller att alla gör det på samma sätt.  Även att förutsättningar så 
som vart man är, vad det är för väder, vad är det för förhållanden i backen o.s.v. spelar väldigt stor roll 
för att återföringen skall få någon vits tas upp.  

SM Entreprenad genomgår nu en förändring beskriver Lars. Förr har platscheferna fått spendera väldigt 
mycket tid på arbetsplatsen och mindre tid på kontoret. Denna jargong försöker företaget nu ändra 
aningen på varför man nu har tilldelat vissa yrkesarbetare rollen arbetsledare. Lars menar då att det är 
dessa som kommer ha bäst möjlighet att kontrollera tider och materialåtgång och det då blir naturligt att 
dessa utgör det första steget i återföringen. Lars poängterar dock att det inte får disponeras allt för mycket 
arbetstid från arbetsledarna utan att huvudansvaret bör ligga på kontoret. 

Innan mötet avslutas sammanfattar Lars problemet med att det redan idag finns mycket data att hämta 
från de olika systemen SM Entreprenad använder sig av, men att det inte finns några tydliga rutiner om 
hur återföring skall gå till. 

4.2.3 Möte 2015-04-27  Platschef Andreas Wiktorsson 

Mötet inleds med att Andreas får en introduktion till varför studien genomförs och han får även en kort 
beskrivning av vilka effekter som kalkylator Erik Nylin önskar att få från en god återföring.  Jag tar även 
upp det faktum att tidsplanering normalt till stor del grundar sig i erfarenheter från andra projekt.  
Andreas får frågan om på vilket sätt han bygger upp sina tidsplaneringar, hur mycket som bygger på 
känsla och hur mycket som bygger på säkerhet. Han besvarar den frågan med att för det mesta så går 
han på känsla och att detta fungerar tillräckligt bra i de allra flesta fallen. Han har svårt att se någon 
märkbar skillnad som en återföring av data från produktion skulle göra för tidsplaneringen. 

Vi kommer sedan in på hur processen ser ut idag och Andreas blir ombedd att berätta lite kort om hur 
han kommer i kontakt och ser på den återföring som finns på företaget idag. Precis som Erik och Lars 
så tar Andreas upp den dagliga integration som sker på kontoret där de talar lite löst om hur projekten 
går och om några större avvikelser har uppkommit. Han väljer dock att betona, till skillnad från Lars, 
att det är väldigt svårt att hinna med någon utförlig återföring. Han tror inte att detta är ett problem som 
är isolerat hos honom utan han har uppfattningen om att det gäller på de allra flesta arbetsposter.  

Vidare ställer jag frågan om hur de hanterar avvikelser som uppträder i tidsplanen. Han förklarar då att 
det i de flesta fallen inte finns någon anledning att grotta ned sig för mycket i varför avvikelser uppträder  

 

då det för det mesta beror på alldeles för många olika faktorer. Det är svårt att isolera problemet till 
någon enskild aktivitet. 
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Andreas berättar att han på tidigare arbetsplatser har jobbat en hel del i programmet byggsamordnaren. 
Han menar att det i detta program finns många verktyg som kan användas för att göra avstämningar i ett 
projekt men att dessa verktyg inte alls används i möjlig utsträckning. Ett exempel är den dagbok som 
Andreas skriver regelbundet i byggsamordnaren. I denna skriver han om hur momenten har gått i stora 
drag, men han väljer även att poängtera att denna dagbok skulle behöva vara mer noggrann för att den 
skall få någon användning till framtida kalkylering. 

Andreas fortsätter mötet med att berätta att de nyligen tillsatta arbetsledarna har en timme avsatt per 
vecka där de har möjlighet att gå över kvalitetspärmarna m.m.  Under denna tid menar han då att en viss 
del skulle kunna avsättas till formalisering av produktionsdata.  

Jag introducerar sedan Andreas till det förslag som Lars kom med att man mitt i ett projekt stannar upp 
och då har ett möte med bland annat kalkylatorn.  Andreas tycker att detta låter som en mycket bra idé 
men ser fortfarande svårigheten att tiden inte skulle räcka till. Han beskriver det som att när man kör på 
för fullt så finns det ingen möjlighet att stanna upp och grotta ned sig i detta. Men han väljer även att 
peka på det faktum att det under vissa perioder inte alls är lika stressigt och mycket att göra varför dessa 
perioder då skulle kunna skapa utrymme för dessa möten. 

Avslutningsvis berättar Andreas om det förändring som företaget genomgår just nu och beskriver att 
den nya arbetsledarrollen som nu finns på byggarbetsplatsen är en mycket positiv utveckling. Det är ett 
stort steg framåt och det underlättar mycket för platscheferna som nu får tid över till annat nödvändigt 
arbete som behövs för att projekten skall gå i land. 

4.2.4 Möte 2015-04-29 Platschef Pernilla Mattson 

Precis som vid tidigare möten så inleds detta med att den berörda blir introducerad till mitt arbete och 
en liten förklaring varför kalkylator Erik Nylin har nytta av detta arbete. Pernilla får sedan frågan ifall 
hon har någon direkt kontakt med produktionsdata från tidigare projekt när hon konstruerar sin tidplan 
och hon besvarar den frågan med att hon går näst intill rakt av på Eriks kalkyler. Det är med andra ord 
dessa som ligger till grund för hennes tidsplanering. Med detta sagt så menar Pernilla ändå att det finns 
utrymme för en viss finkänslighet och finspel. Detta då tiderna kommer spela roll på t.ex. vilka det är 
som utför arbetet och vilka speciella förutsättningar som finns m.m. Det är då i detta steg som 
erfarenheter från tidigare projekt kommer in och bidrar då med en kunskap som en kalkylator inte kan 
förutsättas inneha.  

Efter detta kommer vi in på frågan ifall Pernilla själv har någon koll på hur kalkylerade resurser står sig 
emot de verkliga resurserna. Hon berättar då att VD Senja Ljung vill ha in prognoser varje kvartal där 
man undersöker hur projekten går och hur man ligger med sin budget m.m. Pernilla försöker göra dessa 
prognoser så ofta som möjligt då hon finner dessa intressanta och det brukar i bästa fall bli en prognos 
per månad. Om dessa prognoser ser oroväckande ut så blir det en direkt uppföljning. Pernilla tar upp ett 
exempel på ett projekt där pengarna rann iväg på grund av lite olika saker, främst på grund av felaktig 
kalkylering av VA-material. Vid detta tillfälle gjorde de direkt en uppföljning och jag blir erbjuden att 
läsa en hel pärm där de har fört tydliga protokoll och gjort felsökningar gällande vad det är som har gått 
fel. Det finns med andra ord positiva signaler om hur de hanterar avvikelser. Jag ställer vidare frågan 
ifall de gör uppföljningar även när något går bra. Pernilla svarar med att detta är aningen ovanligare men 
att det i vissa fall har förekommit att de har legat en bra bit under deras konkurrenters offerter men ändå 
lyckats räkna hem en oväntat hög vinst. Vid detta tillfälle gjorde de en lyckosam uppföljning.  

Jag introducerar sedan Pernilla till att om återföringen skall få någon vits så har både Erik och Lars sagt 
att man behöver dyka ned ända till mängdningskoderna och göra en uppföljning utav dessa. Detta tycker 
Pernilla låter som en mycket bra idé, men poängterar dock att hon ser svårigheter i att detta skulle kunna 
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vara något kontinuerligt arbetssätt som försiggår från projekt till projekt. Hennes förslag är då att man 
istället använder sig av pilotprojekt i vilka man gör dessa uppföljningar. Pernilla berättar vidare att hon 
delar den uppfattning som Andreas har, att när allt går för fullt så finns det ingen möjlighet att skapa 
utrymmen för några direkta möten mitt i projekten. Hon betonar dock att bara för att något går för fullt 
så behöver inte detta vara en faktor som nödvändigtvis försvårar återföringen, utan i vissa fall så kan det 
vara väldigt enkelt att kontrollera tider och mängder. Som exempel tar hon ett projekt där de grävde VA 
mellan två brunnar, varav de kunde räkna hur lång tid det tog per meter. Bakgrunden till detta var att det 
inte var ett mängdat jobb utan att det var ett jobb som kalkylator Erik själv hade mängdat och då kunnat 
dela upp mängderna utefter de olika sträckorna. Dessutom var det få aktiviteter som överlappade utan 
de gjorde klart en sträcka helt och hållet innan de gick vidare till nästa sträcka. Det är med andra ord 
typen av arbete som är den största variabeln när det kommer till hur svårt det är att genomföra en 
återföring. För mer information om de olika typerna av kalkyler se under punkt 4.2.1.  

Efter denna diskussion frågar jag hur Pernilla ser på det faktum att SM Entreprenad idag genomgår en 
liten organisationsomvandling gällande det faktum att de använder sig av arbetsledare på arbetsplatsen. 
Hon beskriver detta som en positiv och nödvändig utveckling men menar ändå att det är svårt för henne 
som platschef att släppa taget om arbetsplatsen. Dels för att hon själv vill ha koll på vad det är som 
händer men framförallt för att hon tycker väldigt mycket om att vara ute och arbeta på arbetsplatsen.  
Hon får där en chans att lära sig mycket från de väldigt erfarna yrkesarbetarna som har goda tips och 
råd för hur man skall utföra ett sådant bra och effektivt arbete som möjligt. Hon passar även på att 
berömma yrkesarbetarna för det ansvar som de tar själva då de ringer runt och beställer saker utan att 
först gå via henne. Detta beskriver Pernilla som ovärderligt i tider som dessa då allt går för fullt och hon 
har åtta olika projekt att styra.  

Därefter börjar vi komma in på resonemanget kring ifall huruvida arbetsledarna utgör det naturligt första 
steget i återföringskedjan, vilket Pernilla håller helt och hållet med om. Men för att detta skall vara 
möjligt så tror Pernilla att yrkesarbetarna då får det förklarat för sig lite kort hur kalkylerna byggs upp 
och på vilket sätt AMA-koderna spelar roll. Det gäller med andra ord att arbetsledarna blir introducerade 
i processen, det är inget som kommer ske automatiskt. 

 
Hon väljer precis som Lars att betona att det finns data att tillgå från de tidslistor som yrkesarbetarna 
fyller i, men att dessa inte används i möjlig utsträckning. Jag får med mig kopior av hur dessa kan se 
ut och vilken information som ryms på dessa. Se bilaga 1, 2 och 3. Avslutningsvis kommer vi in på 
hur vida programmet byggsamordnaren används och precis som Andreas tycker Pernilla att det finns 
kapacitet kvar att hämta ur detta program gällande återföring av produktionsdata. Hon berättar att de 
sedan tidigare har dedikerat några timmar en dag där Lars hade en liten utbildning om detta program 
men hon ser ändå möjligheterna i att en ytterligare utbildning skulle vara nyttig för dem. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

Under denna punkt kopplar jag samman teori från avsnitt 3 och empiri från avsnitt 4. I punkt 5.1 
analyserar jag vilka förutsättningar som råder idag på SM Entreprenad och vilka förutsättningar det 
finns för att göra förändringar. Detta är direkt återkopplat till fråga 2 i studiens frågeställning. I 5.2 
analyserar jag de förbättringsförslag som SM Entreprenad själva kommit fram till för att kunna 
motivera rekommendationer som skall lämnas över till SM Entreprenad. Denna punkt är kopplad till 
fråga 3 i studiens frågeställning. 

5.1 Förutsättningar 

Den största användningen som Erik ser från återföring av produktionsdata till kalkylen är att han kan 
göra kalkyler som håller vilket beskrivs under punkt 4.2.1. Den effekt han hoppas på är alltså inte 
nödvändigtvis att han skall kunna kalkylera billigare utan att han skall kunna kalkylera med större 
säkerhet. Detta rimmar bra med det som jag beskriver i punkt 1.1 där jag redovisar att 10 % av den totala 
projektsumman skulle kunna gå att undvika om man kan förutspå framtiden på ett bättre sätt.  

Ett viktigt begynnelsevärde för återföring av produktionsdata till kalkyl är ifall jobbet är mängdat eller 
ej. Detta beskriver Erik under mötet 2015-04-14 och detta är något som även Pernilla väljer att poängtera 
under punkt 4.2.4. Bakgrunden till detta är för att när det är mängdat så står det t.ex. 3000 m3 schakt, 
vilket då kan vara uppdelat på ett stort område och inte är indelat i specifika sektioner. När det är 
omängdat och Erik då får chansen att mängda själv så ges det utrymme att strukturera mängdningen en 
aning varför han då kan dela upp arbetet i olika moment och sektioner. Pernilla beskrev då att det är 
betydligt enklare att kontrollera tider då man befinner sig på en viss sträcka istället för ett helt område. 
Ytterligare en intressant aspekt är att både Pernilla och Andreas inte ser någon direkt användning av 
återföringen när det kommer till deras tidsplaner. Dock av helt olika anledningar. Pernilla säger att hon 
bygger sina tidsplaner direkt på kalkylen medan Andreas tycker sig ha en bra koll och innehar då alltså 
den implicita kunskap som krävs för att han skall kunna göra välmotiverade tidsplaner med siffror tagna 
på känsla.  

En svårighet jag upptäckt är att det råder lite olika uppfattningar om vad för data som finns att tillgå. Jag 
berättar i 4.2.1 att Erik anser sig inte ha möjlighet att hämta en sådant grundläggande data som den totala 
projekttiden, medan Lars berättade att det enda de har koll på idag är just den totala projekttiden.  

Erik berättade under mötet 2015-04-14 att kapaciteterna som SM Entreprenad använder sig av bygger 
på vedertagna kunskaper från den föregående kalkylatorn på företaget. Med detta sagt bygger dessa till 
stor del på tidigare förutsättningar och miljöer. Som beskrivits under punkt 3.6.3 så finns det många 
olika variabler som styr kapaciteter. Ett exempel som kan tas upp är arbetsmetod och utrustningen som 
båda två är väldigt viktiga vid beräkning av kapaciteter. Utrustningen lär ha förändrats betydligt de 
senaste åren såväl som arbetslagen varför kapaciteten som fanns på företaget för 15 år sedan inte behöver 
vara densamma som finns idag. Jag vill dock poängtera att de kapaciteter som den föregående 
kalkylatorn har använt självklart bygger på erfarenhetsbaserade tider och att dessa med största 
sannolikhet stämmer mycket väl, men att det även kan vara en god idé att göra en nulägesanalys för att 
beakta rådande förutsättningar. Ytterligare något som bör resoneras kring är det som både Erik och Lars 
beskriver som det lösa snacket. Via detta får Erik en vag uppfattning om hur projekten går och en viss 
revidering av kapaciteter sker tack vare detta. Med andra ord så sker det redan idag en kontinuerlig 
återföring mellan produktion och kalkyl. Erik har dock uppfattningen om att denna återföring inte är 
tillräcklig för att han skall kunna utvärdera aktivitet för aktivitet. Precis som beskrivs under punkt 3.4. 
så krävs det avsatta möten för att en muntlig återföring skall vara möjlig. Jag kan alltså både via fallstudie 
och litteratur motivera faktumet att det behövs avsatt tid för att kunskap som denna skall kunna återföras 
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mellan olika avdelningar. Lars berättar om en önskan att ha möten mitt i projekten då man har en god 
uppfattning om hur projekten går moment för moment. Detta menar dock både Pernilla och Andreas att 
det inte finns möjlighet för då projekten går för fullt, framförallt under sommarhalvåret då de har väldigt 
många projekt igång samtidigt. Detta har jag resonerat kring i punkt 1.1 där jag berättar om de olika 
förutsättningar som råder för anläggningsbranschen beroende på de olika årstiderna.  

En annan variant är det jag resonerar kring i 3.2 där jag berättar om explicita regler och vilka effekter 
dessa har för ett projektbaserat företag. I mitt möte med Lars 2015-04-14 som diskuterade vi bland annat 
möjligheten att första steget i processen skulle kunna vara en formalisering av data i t.ex. protokoll som 
arbetsledaren får fylla i. Ett protokoll är ett tydligt exempel på en explicit regel. Både Erik och Anders 
uttrycker sin önskan om att man bör ha en återföring så djupt att man kan hänvisa siffrorna till de olika 
AMA-koderna. Erik menar att detta kanske inte är möjligt medan Lars menar att detta är ett måste för 
att återföringen skall ha någon vits. Pernilla berättar under vårt möte att hon ser detta som en mycket 
god idé, men att det inte finns möjlighet att göra detta då projekten går för fullt. Det är alltså för 
tidskrävande. Andreas delar uppfattningen, vilket redovisas under punkt 4.2.3, att när allt går för fullt så 
finns det ingen möjlighet att göra någon utförlig återföring med dagens rådande förutsättningar. Andreas 
berättar dock att det finns 60 minuter avsatt varje vecka för arbetsledarna där de får utrymme att fylla i 
kvalitetspärmar m.m. Andreas menar att denna tid skulle kunna utökas en aning för ändamålet att fylla 
i de nyligen nämnda protokollen. Lars väljer dock att betona att inte allt för mycket arbetstid får 
disponeras gällande detta för arbetsledarna, utan att huvudansvaret måste ligga på kontoret. Pernilla 
menar att det kommer vara svårt att en sådan utförlig återföring skall ske kontinuerligt, men att det 
definitivt finns potential att försöka med detta i pilotprojekt. Pernilla berättar dessutom om eventuella 
problem som kan uppkomma då arbetsledarna skall fylla i protokollen. Hon menar att det skulle behövas 
en liten introduktion till arbetsledarna där de blir upplysta om hur Erik bygger upp sina kalkyler.  

Mycket potential finns att hämta från de listorna som redovisas i bilaga 1, 2 och 3. Detta är något som 
Pernilla trycker mycket på och även Lars samt Erik tycker att dessa inte används i möjlig utsträckning. 
På dessa tidrapporter finns det mycket information. Vi ser bland annat att man får hänvisa till vilken 
arbetsplats man befinner sig på samt vilken typ av arbete man utför. Dessa listor innehåller med andra 
ord mycket information som skulle kunna komma väl till användning då man skall återföra enhetstider. 
Det som saknas är mer eller mindre bara en mängdningskod. Jag blir via Erik introducerad i 
projektprogrammet byggsamordnaren vilket jag berättar om i punkt 4.2.1 och detta är ett program som 
framförallt Andreas menar inte används i den utsträckning som är befogat. Pernilla ser möjligheten att 
en utbildning i detta program skulle vara motiverat då även hon anser att det finns mer att hämta från 
detta.  

Sammanfattningsvis så vill jag påpeka att alla platschefer samt Erik håller med till 100 % om att det 
finns data att tillgå, men att det saknas tydliga rutiner kring hur återföringen skall gå till. Detta är något 
som alla intervjuade valt att betona i slutet av mötena vilket betonats tydligt under hela punkt 4.2. 

5.2 Förbättringsåtgärder 

Vid mötet med Erik Nylin så diskuterade vi mest hur situationen ser ut idag och vilka förutsättningar 
som råder för återföring av produktionsdata. Erik menade dock att det vore nästan att hoppas på för 
mycket att kunna komma ned ända till arbetskoderna vid återföringen. Istället skulle ett första steg vara 
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att identifiera avvikande resurser i ett större perspektiv för att sedan föra en diskussion om varför dessa 
avvikelser uppträder. Detta presenteras utförligt under punkt 4.2.1. 

Lars menade dock, vilket presenteras under punkt 4.2.2, att om återföringen skulle få någon användning 
så krävs det att vi kommer ned så djupt som till arbetskoderna. Lars lade mycket vikt med att betona hur 
viktigt det är att det ges möjlighet att på något sätt få dokumentera förutsättningarna som gäller för just 
det arbetsmomentet. Dessa förutsättningar spelar stor roll då man skall tolka resultatet då t.ex. väder och 
vind kommer vara en avgörande faktor för t.ex. tiden. Att föra ett resonemang och göra slutsatser utan 
att först ta hänsyn till rådande förutsättningar är alltså helt onödigt då denna information inte går att 
applicera till nästkommande projekt. En väg till detta skulle då kunna vara att använda sig av listor som 
arbetsledarna får fylla i ute i produktionen. I dessa listor skulle man då få in information om t.ex. 
enhetstider och vilka förutsättningar som gäller för aktiviteten i fråga. I punkt 5.3 presenterar jag fem 
grundläggande förutsättningar för att en erfarenhetsåterföring skall vara genomförbar. Förutsättning 3 
handlar om att tillgängligheten av erfarenheterna är en viktig grundpelare. För att förbättra 
tillgängligheten ges det då förslag på t.ex. normer och rutiner. Detta passar då in mycket bra i de listor 
som Lars tar upp. 

Andreas berättade under mötet 2015-04-37, presenterat under punkt 4.2.3, att han ser stora möjligheter 
i att använda sig av projektprogrammet byggsamordnaren. Han menade att det finns mycket kapacitet 
kvar att hämta från detta program och att det inte alls används i den utsträckning som det finns möjlighet 
till. Andreas pekade även mycket på tiden som faktor. Han menade att den största anledningen till varför 
det idag inte förs någon kontinuerlig återföring till kalkyl på SM Entreprenad är att det inte finns tid för 
det. Andreas var även den som introducerade mig till att arbetsledarna har 1 timma avsatt i slutet av 
varje vecka för administrativa nödvändigheter och att denna tid skulle kunna ökas något med 
motiveringen att skapa utrymme för återföring av produktionsdata.  

Pernilla höll med Andreas om att tiden är en mycket avgörande faktor för att denna återföring skall vara 
möjlig. När allt är igång för fullt under sommarhalvåret ser hon det mycket svårt att finna tid för en 
eventuell återföring. Det var dock hon som introducerade mig till idén med pilotprojekt. Effekten av 
detta skulle vara att belastningen på den dagliga verksamheten som en återföring skulle medföra skulle 
minska. Utöver detta berättar samtliga intervjuade om de tidslistor som visas i bilaga 1,2 och 3. De 
menar att det finns mycket information att hämta från dessa och att de knappt kan förstå varför de inte 
används i ökad utsträckning. Jag ser själv en utvecklingspotential i dessa då de är väldigt lättlästa, de 
anställda är vana vid dem samt att de redan idag innehåller mycket information. 
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6 SLUTSATSER 

6.1 Svar på frågeställningar 

Fråga 1 

Information som behövs från produktion för att göra en väl motiverad kalkyl är framförallt följande 
delar: 

Tidsåtgång Kalkylatorn beräknar hur lång tid en aktivitet tar. Kunskapen som 
kalkylatorn innehar beror på tidigare projekt och information från dess 
aktiviteter.  

Materialåtgång Kalkylatorn utgår från ritningar och beskrivningar för att räkna fram de 
teoretiska mängderna. Nästa steg är att räkna om dessa teoretiska mängder 
till verkliga varav kalkylatorn använder sig av ett åtgångstal. Detta 
åtgångstal bygger på hur mycket material som använts vid tidigare projekt 
och är då beroende av en återföring av produktionsdata. 

Utrustning/material Tidigare projekt fungerar som referensram då kalkylatorn skall göra en 
kostnadskalkyl för vilken utrustning och material som behövs.  

 
Fråga 2 

SM Entreprenad har idag mer eller minde ingen återföring alls av produktionsdata. Detta är dock inte 
att förknippa med att det inte finns produktionsdata att tillgå, för det finns det. Det som saknas är rutiner 
för att denna data skall komma till användning via en återföring. 

Fråga 3 

Förbättringsåtgärder måste enligt SM Entreprenad, vilket även studiens teoretiska referensram kan 
intyga, ta hänsyn till framför allt två aspekter. Dessa är följande: 

- Återföringen måste vara tillgänglig. Det skall inte vara svårt och besvärligt att genomföra en 

återföring. 

- Återföringen får inte ta upp för mycket tid av den dagliga verksamheten. 

Slutsatsen med hjälp av ovanstående två punkter resulterar i tids-/ mängdprotokoll som skall fyllas i 
under pilotprojekt. Se vidare punkt 6.2, rekommendationer.  
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6.2 Rekommendationer 

Under arbetets gång har jag blivit införstådd med vissa kriterier som krävs för att en återföring skall vara 
möjlig. Detta har jag hämtat dels från empiri, mina intervjuer, men även till stor del från den 
litteraturstudie jag har gjort vilket presenteras i avsnitt 3. Den främsta faktorn är att återföringen skall 
var tillgänglig. Den skall med andra ord vara enkel att hantera och alla skall vara införstådda med hur 
den skall användas. En annan aspekt som även den är väldigt viktig är att återföringen inte får vara 
tidskrävande. Det skall inte behöva bli ett stopp i den dagliga verksamheten för att den skall utföras och 
den får inte ses som en börda utan snarare som en tillgång. Med detta som utgångspunkt kan vi nu börja 
diskutera hur man skall gå tillväga för att göra en sådan enkel och snabb återföring som möjligt. Lars 
berättade under punkt 4.2.2 att protokoll är något som skulle kunna användas då dessa går snabbt att 
fylla i och att man kan rymma mycket information i dessa. Pernilla berättade under punkt 4.2.4 att 
pilotprojekt är något som skulle vara möjligt att genomföra då man undkommer problemet att öka 
arbetsbördan i den dagliga verksamheten. Anderas menade, presenterad under punkt 4.2.3, att det finns 
mycket kapacitet att hämta från byggsamordnaren. Med hjälp av teori presenterad under punkt 3, i 
kombination med analys från punkt 5, har jag en god motiverad grund för att komma med nedanstående 
rekommendationer. 

Applicering av explicita regler 

SM Entreprenad är ett företag som har tydliga utvecklingsplaner. Vi kan se under punkt 4.1 att de ökar 
sin omsättning betydligt varje år och de åtar sig större och större projekt. Detta medför att det ställs stora 
krav på kalkylator och platschefer och utrymme för återkoppling efter projekt minskar. Explicita regler 
presenterar jag under punkt 3.2 och jag berättar där om att dessa fungerar för att skapa en struktur mellan 
projekten. Min uppmaning till SM Entreprenad är att skapa rutiner om vilka faser ett projekt bör bestå 
av, där bland annat återkoppling bör vara en standardiserad del.  

Utrymme för arbetsledarna 

Arbetsledarna kommer utgöra det första steget då det skall återföras produktionsdata till kalkyl. Att 
dessa då erbjuds tid där de får utrymme att samla in produktionsdata är en viktig åtgärd. Ytterligare 
något som behövs för att återföringen skall ske så effektivt som möjligt är att arbetsledarna får möjlighet 
att sätta sig in i hur en kalkyl byggs upp, kod efter kod. De behöver med andra ord en kort introduktion 
från kalkylator Erik Nylin där han dels berättar om varför återföringen är en viktig del i företagets 
utveckling och dels hur den skall gå till.  

Pilotprojekt 

Jag har sedan tidigare resonerat kring tiden som faktor och hur viktigt det är att återföringen inte får 
störa den dagliga verksamheten. Att då använda sig av pilotprojekt skapar möjlighet för att värdera 
situationen i fråga utifrån bland annat tidsaspekten. Pilotprojekten bör dock göras vid olika tidpunkter 
och vid olika miljöer. Kalkylator Erik Nylin skall kalkylera både på sommaren såväl som vintern varför 
en återföring från olika årstider och olika platser behövs för att han skall kunna göra så säkra kalkyler 
som möjligt året om. Projektet behöver inte återföras i sin helhet utan man kan välja ut olika aktiviteter 
man finner ett intresse i att analysera.  

Protokoll för produktionsdata 

Som beskrivits tidigare i rapporten så är ett protokoll något som är motiverat dels utifrån dess effekt och 
dels utifrån det faktum att det är lättillgängligt och inte tidskrävande. I detta protokoll måste det ges 
utrymme för att ringa in de förutsättningar som gäller för aktiviteten i fråga då detta kommer fungera 
som underlag för kalkylator Erik Nylin då han skall tolka resultaten. Jag presenterar i bilaga 4,5,6 & 7 
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förslag på hur protokollen skulle kunna vara utformade. Bilaga 4,5 och 6 är främst användningsbara då 
man skall studera tidsåtgång medan bilaga 7 används för att studera mängden material som använts. Jag 
presenterar tre olika förslag på utformningen av tidsprotokollet. Dessa är utformade med olika grader 
av standardisering. Det ges mer utrymme att skriva några rader själv gällande förutsättningar eller väder 
i bilaga 6 än 4 medan bilaga 5 är ett mellanting av dessa två.  

Utbildning i byggsamordnaren 

Byggsamordnaren är ett program som SM Entreprenad använder sig mycket av. Den generella 
uppfattningen är dock att programmet inte används i möjlig utsträckning. Mitt förslag är att antingen 
använda sig av den redan existerande kompetensen inom företaget i detta program och se till att alla blir 
införstådda i dess möjligheter, eller att gå på en kort utbildning om detta program.  

Kontinuerlig uppföljning av projekt 

I dagsläget saknas någon uppföljning av projekten vilket Erik berättar om i 4.2.1. Jag ser en möjlighet i 
att efter varje projekt, alternativt mitt i, göra uppföljningar där man jämför kalkylerat pris och verkligt 
pris. Med detta sagt lämnas ett förslag på uppföljningsprotokoll vilket visas i bilaga 8. 

6.3 Metodkritik 

Under arbetets gång har jag märkt att fokus har flyttats en del från överföring av kunskaper till 
överföring av ren produktionsdata. Detta har sin anledning i att företaget jag gjorde studien hos var först 
och främst intresserade av just återföring av produktionsdata snarare än återföring av kunskaper. Jag har 
dock valt att inte styra om mina frågeställningar då det i grund och botten handlar om samma sak: 
återföra information mellan olika avdelningar på ett bygg- och anläggningsföretag. Dessutom skall 
denna produktionsdata användas för att bygga upp en kunskap hos kalkylator Erik Nylin varför studien 
fortfarande följer den röda tråden av överföring av kunskaper.  

Mitt arbete försvårades en aning då SM Entreprenad mer eller mindre inte genomförde någon form av 
återföring i dagsläget. Med detta som bakgrund var det svårt att göra en nulägesanalys då svaret jag fick 
i de flesta fall var att de inte hade någon återföring. Det var alltså svårt att göra någon större analys kring 
detta med rådande frågeställningar utan det blev snarare att konstatera ett faktum.  

Att arbeta med intervju som metod har fungerat bra då jag fått ut den information jag velat ha ifrån 
dessa. Utöver intervjuer har jag även blivit inbjuden att studera det arbete SM Entreprenad utför i en 
slags observationsform vilket både har varit lärorikt för detta arbete men även för mig som framtida 
byggnadsingenjör. Jag har genom hela arbetet haft målet att utföra en kvalitativ studie och det något jag 
anser mig ha lyckats med. När jag gick in i detta arbete fanns det vissa frågetecken gällande ifall det 
skulle vara svårt eller ej att genomföra det själv. Nu i slutet känner jag att arbetet har flutit på väldigt  

 

smidigt och jag har inte haft några perioder då jag varken stått stilla i undersökningen eller haft någon 
skrivkramp. Att arbeta själv var alltså ingen svårighet utan det har fungerat väldigt bra för mig.  
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I punkterna 2.6 & 2.7 beskrev jag problematiseringen som uppstår när man skall undersöka en kvalitativ 
studies validitet och reliabilitet. Jag anser mig ha uppfyllt de krav som ställs på de båda. En god validitet 
finns i studien då samtliga berörda blivit intervjuade och fått en chans att berätta om hur dom ser på 
problemet och vilka förbättringsåtgärden de finner intressanta.  

6.4 Förslag till fortsatt utveckling 

- En kostnadsstudie av vilken effekt återföring av produktionsdata får. 
- Vidareutveckling av ett automatiserat verktyg som återför produktionsdata till kalkyl. 
- Undersöka potentialen i byggsamordnaren. 
- Undersöka hur återföringen kan appliceras i den dagliga verksamheten. 
- Hur kan ett litet bygg- och anläggningsföretag följa med de övriga i branschen gällande 

industrialisering? 
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