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”He who every morning plans the transaction of the day 
and follows out that plan, carries a thread that will guide 
him through the maze of the most busy life. But where no 
plan is laid, where the disposal of time is surrendered 
merely to the chance of incidence, chaos will soon reign” 

 
Victor Hugo (1802 - 1885)  

 



ABSTRACT 
This report describes the construction process and the aspects that should be taken into 
consideration. It includes models of decision and how these can be used in practice. Planning 
of a building project is very important for a successful execution. This will be the foundation 
of problems that will occur during the production. In the planning process people with 
different positions, search for the best suitable building methods. Knowledge management 
should be of interest for all people in the building sector when it can prevent that mistakes are 
repeated.  



FÖRORD 
Denna rapport är gjord av Morgan Engdahl och Marina Johansson som ett examensarbete på 
byggingenjörsprogrammet, Högskolan i Halmstad 2007 under handledning av Bengt Larsson, 
professor i byggteknik. Under utbildningen har vi fått ta del av många intressanta och 
innehållsrika kurser. Framför allt vill vi understryka de kurser som legat till grund för 
skapandet av detta arbete. Kurserna byggstyrning och byggproduktionsmetoder är några av de 
kurser som har bidragit till ökade kunskaper hos oss, speciellt den sistnämnda då vi fick 
kontakt med vår eminente mentor Bengt Sandberg, före detta verksamhetsutvecklingschef på 
Peab Sverige AB. Sandberg har lett oss genom en djungel av viktiga frågor och aspekter som 
berör valet av byggmetoder. Vidare har han medverkat till att vi kunnat genomföra intervjuer 
med mycket kunniga och framför allt generösa människor som delat med sig av sina många 
erfarenheter. Uttryck och beskrivningar som anses felaktiga eller egendomliga skall utan 
tvivel anses som feltolkningar och missuppfattningar av författarna.   
 
Ett stort tack till alla er som gjort denna uppsats möjlig! 
 



SAMMANFATTNING 
En stor del av byggprocessen utförs redan innan själva produktionen startar. I ett tidigt skede 
är det många beslut som skall fattas för vilka byggmetoder som kan vara lämpliga. Rapporten 
beskriver inledningsvis hur beslutsprocessen kan se ut och vilka viktiga frågor som bör 
beaktas. Det finns mycket skrivet i litteraturen om modeller för beslutsfattande som ska skapa 
bästa möjliga förutsättningar för att fatta ett riktigt beslut. Trots detta är det i slutänden 
individens förutfattade meningar och synsätt på omgivningen som styr vad som blir viktigt att 
studera inför ett kommande fastställande av till exempel byggmetod.  

Planeringen av ett byggprojekt är ett mycket viktigt inslag i byggprocessen, här läggs grunden 
för hur olika problem skall lösas. Val av byggmetoder görs också under planeringsarbetet som 
engagerar personal från alla olika sorters befattningar, allt från arbetscheferna till 
hantverkarna som besitter den största kunskapen om arbetets utförande. Att planera ett större 
byggprojekt är som sagt ingen liten process och det är heller inte något man gör med enkelhet. 
En byggplan ska ligga till grund för byggets genomförande och slutmål, vilka aktiviteter som 
skall ingå och när dessa ska påbörjas och avslutas. Rapporten beskriver varför man ska utföra 
en noggrann planering och den beskriver också hur man kan planera ett byggprojekt och vilka 
olika steg som bör genomgås.    

För att bra beslut om byggmetoder skall kunna fattas är det viktigt med en 
erfarenhetsåterföring som beskriver lyckade och mindre lyckade byggmetoder. 
Erfarenhetsåterföring inom byggbranschen är ett ämne som det talas mycket om men 
användandet är av betydligt mindre karaktär. Alla byggprojekt bör följas upp och utvärderas 
för att entreprenörerna skall få bästa behållning av projekt som varit framgångsrika. Det är 
också av stor vikt att resultatet av utvärderingen arkiveras och blir tillgänglig för alla inom 
organisationen. Detta görs lämpligen i ett internt datanät där information om byggmetoder, 
produkter och kontaktinformation lagras.  

När nya byggmetoder skall introduceras kan det också vara lämpligt att besöka andra 
arbetsplatser för att personalen skall bli övertygad om den nya metodens förträfflighet. Detta 
kan också bidra till att alternativa tankesätt om utförande startar hos de involverade, vilket kan 
medföra en utveckling och ett nytänkande i byggbranschen.    
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2 Planering och val av metod i byggprojekt 

1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund 
Under ett byggprojekts tidiga skede behöver många beslut tas beträffande byggnadens 
funktion, alltså vad byggnaden skall brukas till. Vidare ska beställaren bestämma sig för 
vilken storlek på byggnaden som kommer att bli nödvändig för att passa de krav han ställer. 
Det är också viktigt att beställaren klargör för de projektörer med flera som anlitas hur 
byggnaden skall se ut. När projekteringen görs bestäms vilka material som skall ingå i 
konstruktionen och det är då önskvärt att projektörerna känner till produkternas egenskaper 
och framförallt dess hanterbarhet. Stora, vida glaspartier på en övervåning med utsikt kan vara 
estetiskt tilltalande för de boende men får en negativ konsekvens för de människor som utför 
entreprenaden. När projekteringen är klar lämnas en förfrågan ut till de olika entreprenörer 
som kan bli aktuella för uppförandet av byggnaden. Observera att denna arbetsgång är något 
annorlunda vid en totalentreprenad. Förfrågningsunderlaget blir det som entreprenörernas 
kalkylatorer får använda sig av för att beräkna hur stora kostnaderna blir för utförandet.  
 
I det här skedet bör kalkylatorn förvissa sig om vilka metodval som kan vara gångbara för det 
aktuella projektet. Redan i projekteringsskedet har en del av projektets metoder begränsats av 
byggnadens utformning. Alltfler entreprenörer inser vikten av ett väl genomfört förarbete. 
Detta innebär att arbetsplatsledningen utför byggprojektet på skrivbordet. Målet är att finna de 
hinder, störningar och brister i förfrågningsunderlaget som kan tänkas leda till problem under 
projektets gång och genom detta vara väl förberedd hur dessa kan åtgärdas.  
 
Generellt sett kan man säga att alla de större aktörerna inom byggbranschen har liknade 
material- och lönekostnader så den viktigaste konkurrens faktorn är sättet att utföra projektet 
på. Detta belyser vikten av att göra väl genomtänkta val av byggmetoder. Svårigheten ligger 
då i att välja den mest optimala metoden för byggproduktionen utan att avvika från de krav 
beställaren har bestämt. Den stora frågan är då; Finns det något system eller några 
instruktioner för vilka aspekter som behöver beaktas för ett optimalt metodval? Denna fråga 
ger en följdfråga, vilka är dessa aspekter? När metoden är beslutad kvarstår uppgiften att 
lansera den för de inblandade parterna. Detta är en viktig detalj i arbetet då insikten av och för 
uppgiften skapar engagemang hos individen, vilket leder till en lyckad byggproduktion. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att studera hur planeringsarbetet utförs och även belysa de aspekter en 
beslutsfattare måste ta hänsyn till då byggproduktions metod skall väljas. Målet med 
rapporten är att samla in och sammanställa kunskap som kan användas generellt i alla bygg-
projekt. Vår förhoppning är att skriften genom utveckling och bearbetning delvis kommer att 
kunna bidra som utbildningsmaterial. Vidare önskar vi att väcka tankar om behovet av 
erfarenhetsåterföring.  

1.3 Genomförande 
Vi började med att studera det material som redan finns skrivit om vårt ämne. Sedan har detta 
använts som en bas för vårt fortskridande arbete. Vi har genomfört sju intervjuer som tillfört 
oss kunskap om hur planering och metodval går till i verkligheten. Genom att bearbeta 
litteraturmaterialet innan vi genomförde intervjuerna fick vi bättre kunskap om ämnet och 
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kunde lättare ställa relevanta frågor och vi kunde även tolka svaren på ett mer korrekt sätt. Vi 
valde en kvalitativ metod för rapporten vilket innebär att vi genomfört intervjuerna som en 
öppen dialog utan fasta svarsalternativ. Genom vårt samarbete med Bengt Sandberg, före 
detta verksamhetsutvecklingschef på Peab, fick vi hjälp av hans erfarenhet att välja ut de 
personer som bäst lämpar sig att svara på våra frågor. Vi har även intervjuat honom dels för 
som en försöksintervju och dels för att vi skulle få ta del av hans kunskap i vårt ämne. Även 
Lars W Gustavsson som övertagit vissa av Sandbergs uppgifter, har fått besvara våra 
intervjufrågor innan vi fastställde frågorna till resten av den grupp personer som vi blivit 
utsedda som lämpliga intervjuobjekt. Detta för att minimera felaktiga frågor eller för att 
komplettera med frågor som borde varit med.  
 
Vi har genomfört våra intervjuer tillsammans och bearbetat svaren snarast efter 
genomförandet. Genom att vi bandat intervjuerna har vi bevarat svaren, vilket gett oss 
möjligheten att återge dessa i en bilaga i rapporten. 

1.4 Begränsningar 
Våra uppgifter har begränsats av antalet intervjuer samt att dessa personer är anställda eller 
före detta anställda av Peab Sverige AB. Intervjuer inom andra organisationer skulle säkert 
medföra ett bredare perspektiv om hur ett byggprojekt planeras och hur val av byggmetoder 
går till. Planering av byggprojekt är inom litteraturen ett begränsat ämne där kvaliteten 
varierar, vilket komplicerat genomförandet av arbetet.  
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2. Beslutsfattande, planering och erfarenhetsåterföring 
Följande kapitel är en sammanfattning baserad på den litteratur vi haft tillgänglig. 

2.1 Beslutsfattande 
Vi människor fattar dagligen olika beslut som kan vara mer eller mindre betydelsefulla. Som 
privatperson tas beslut om huruvida vi skall välja att köpa den ena eller den andra produkten. 
Det kan också vara beslut som rör vår privatekonomi, om vi ska investera eller spara våra 
pengar på ett vanligt bankkonto. I större sammanhang kan det vara ett byggföretag som ska 
fatta beslut om uppförandet av en ny byggnad eller en företagskoncern som förhandlar om 
uppköp av konkurrerande företag. I de allra flesta fall anser den eller de personer, som har 
befogenhet att fatta beslut rörande den aktuella frågan, sig veta vilka faktorer som kan vara av 
betydelse. Hur dessa knyts an till varandra för att vi ska kunna resonera oss fram till ett beslut 
som vi anser vara det mest lämpliga. Det svåra i beslutsfattandet kan vara att verkligen ta alla 
de avgörande faktorerna i beaktande. När ett beslut är fattat är det relativt enkelt att i 
efterhand säga att utslaget avgjordes med tanke på den ena eller den andra faktorn. Men det är 
inte lika enkelt att på förhand se alla de aspekter som kan komma att bli avgörande för att t.ex. 
en byggnation utförts med den mest optimala metoden. Vad menas då med en optimal metod? 
Detta kan bara den person som har befogenhet att fatta beslut avgöra. Målen med ett beslut 
kan vara olika beroende på vad som ska åstadkommas. Exempel på dessa kan vara att ett eller 
flera mål ska prioriteras som kostnad, tid för utförande eller att uppnå en viss kvalitet.  

2.1.1 Beslutsprocessens olika steg 
Att fatta beslut kan beskrivas som en process där olika steg måste övervinnas för att vi ska 
komma fram till ett avgörande beträffande det aktuella problemet. Dessa steg beskrivs i 
figuren nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.1 Figuren beskriver beslutsprocessens sex steg 
 
Enligt Widén/1974/  består dessa steg i att först identifiera problemet. Detta kan te sig som en 
enkel uppgift då endast beslut om en fråga förekommer. Skulle vi använda oss av ett större 
byggprojekt som exempel, där hundratals beslut måste fattas och varje beslut kan komma att 
påverka ett annat, kan problemställningen vara svårare att identifiera och avgränsa. En del 

Identifiera problemet

Ställ upp mål för beslutsfattandet 

Ange olika handlingsalternativ 

Identifiera och värdera olika 
konsekvenser 

Rangordna och välja handlingsalternativ 

Verkställande, kontroll och uppföljning 
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problem löser vi genom rutinmässiga beslut, ofta finns det redan utarbetade tillvägagångssätt 
hur ett arbete skall utföras. Edlund och Högberg/1993/ kallar detta, ”programmerade beslut” 
vilket innebär att problemen som ska behandlas är återkommande. Exempel på sådana rutiner 
kan vara ordermottagning, lagerpåfyllning och beställningar av vissa material. 
 
”Oprogrammerade beslut” är beslut som är unika eller sällan förekommande. För dessa finns 
det inga bestämmelser hur problemen skall lösas. I denna kategori ingår problemställningar 
som till exempel personalfrågor, konflikter eller när en ny produkt eller arbetsmetod skall 
introduceras. För att man skall kunna lösa problem av det här slaget behövs det oftast 
samverkan mellan flera olika parter. Detta kräver ett gott samarbete, öppenhet och god 
kommunikation mellan de involverade för att kunna hitta flera alternativ till en lösning. I de 
olika modeller som beskrivs i rapporten beträffande beslutsfattande, fordras det ett 
välstrukturerat problem. I många fall omgärdas problemet med en viss grad av osäkerhet 
vilket försvårar beslutsfattandet. 
 
Personligheten hos en beslutsfattare har en avgörande roll för hur ett problem ska bemästras. 
Först och främst måste personen uppleva att det finns ett problem att ta ställning till. Genom 
beskrivningar och information tolkar beslutsfattaren vad som är viktigt för den aktuella 
frågeställningen. Widén/1974/ beskriver de olika personlighetsdragen, som erfarenheter, 
personliga värderingar, attityd och kunskap, vara avgörande för hur en beslutsfattare väljer 
vilket beslut som denne anser vara det riktiga. Genom att filtrera bort information som inte 
anses vara viktig för ett beslut är en typ av kognition och innebär den bild som en människa 
har på sin omgivning. Problemen kan uppstå när vi har olika bilder av hur omvärlden ser ut. 
Till exempel kan ett beslut innebära åtgärder eller lösningar som inte överensstämmer med en 
annan inblandad individs uppfattning, kan många gånger leda till konflikter. Flanagan och 
Norman/1993/ beskriver hur goda beslut baseras på grundliga analyser och intuition! 
Information hjälper oss att formulera grundförutsättningarna och intuitionen leder oss till 
beslutet. Oftast består ett beslut av balans mellan intuition och analys, men i en del fall krävs 
också en del tur för att beslutet skall leda till ett lyckat resultat. Människans förmåga att döma 
i en situation bygger många gånger på dess förutfattade meningar vilka naturligtvis kan 
förvränga vår uppfattning av verkligheten. Många gånger kan en beslutsfattare ha en falsk 
föreställning av kontroll över situationen, vilket leder till en överskattning av dennes förmåga 
som kommer att påverka det slutgiltiga resultatet. Att man uttrycker ett resultat som 
överträffar sannolikheten för projektet kan i byggbranschen få allvarliga konsekvenser. Till 
exempel kan engagemanget till en teknologisk utveckling som energibesparing förblinda 
beslutsfattaren till den grad att denne inte ser de medföljande riskerna. Genom besluts-
modeller kan man uppenbara de blinda punkterna i de intuitiva tankegångarna, speciellt när 
beslutet är komplext och oklart. I byggbranschen är det inte vanligt att man till fullo kan 
basera sina beslut på tidigare erfarenheter på grund av de frågor som uppstår i en modern 
byggnad, istället krävs det en mer analytisk metod att angripa spörsmålen.   
 
En person som har någon form av utbildning, erfarenhet eller fördjupade kunskaper utöver det 
som är allmänt vedertaget i ett ämne kan kallas expert. Dessa kunskaper spelar en viktig roll i 
en experts arbete. Erfarenheten fungerar som en databas av kunskap som kan användas för att 
fylla främmande glapp i en beslutssituation. Erfarenhet är den kraftfullaste källan, tillgänglig 
beslutsfattaren. Tyvärr är det också källan till att olika problem bemöts med skygglappar, det 
vill säga man känner sig bekväm med information som överensstämmer med tidigare 
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erfarenheter. Detta medför att man blir ovillig till att använda sig av information som kan 
verka fientlig och obekväm för beslutsfattarens uppfattning och synsätt.   
 
Det andra steget i beslutsprocessen enligt Widén/1974/ består i att man skall ställa upp mål 
för beslutsfattandet det vill säga man bör ha en klar bild om vad som skall uppnås. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv anses det att företagens främsta mål är maximera sin vinst. Men detta 
enda mål för att beskriva ett företags handlande räcker inte särskilt långt. En organisations 
målsättning kan bestå av följande hänseenden. Huvudmål och delmål, där delmålen är 
underordnade huvudmålet. Långsiktiga och kortsiktiga mål, bedöms ur ett tidsperspektiv där 
den taktiska planeringen (kortsiktiga mål) bestämmer genomförandet för hur företagets 
långsiktiga mål (strategisk planering) skall uppnås. Kvantitativa och kvalitativa mål, hur 
organisationens mål uttrycks med enbart siffror eller genom en beskrivande formulering. Mål 
på olika organisatoriska nivåer, målen i de lägre nivåerna anpassas för att mål i de högre 
nivåerna skall uppnås. Enligt Mantel, Meredith, Shafer och Sutton/2005/ kan ett projekts mål 
delas upp i tre delmål, kostnader, som inte bör överskrida den bestämda budgeten. Vidare 
diskuteras tiden som ett delmål, då ett projekts livstid oftast är begränsad och som sista delmål, 
kvaliteten på det som ska skall utföras. Både entreprenören och beställaren vill naturligtvis 
inte se något av dessa delmål gå om intet. En kalkylator beräknar kostnaderna för ett 
byggprojekt samt beräknar den ekonomiska behållningen av projektet. Här bestäms också 
tiden för utförandet. Kvaliteten för projektet är antingen bestämd av beställaren och dennes 
projekteringskonsulter eller av entreprenören tillsammans med beställaren beroende på vilken 
typ av entreprenadform som är upphandlad. Med en verklighet som varit förutsägbar hade det 
varit relativt enkelt att uppnå alla tre delmålen, det hade endast krävts en noggrann planering. 
Men som verkligheten ser ut drabbas de flesta byggprojekt av olika sorters hinder. Exempel 
på sådana hinder kan vara väder som man inte kunnat räkna med eller räntehöjningar som gör 
utbetalningarna högre än vad som budgeterats. Det är då av stor vikt att projektledaren kan 
anpassa och framförallt ha möjligheten att göra avkall på de delmål som är av minst betydelse. 
En försening av en byggnads färdigställande skulle kunna åtgärdas med en ökning av 
personalstyrkan eller andra resurser, men detta får då konsekvensen att budgeten inte kan 
hållas. Om den ekonomiska situationen skulle ändras för de involverade kan detta ha 
betydelse för kvaliteten på produkten.  
 
Widén/1974/ beskriver att det tredje steget i beslutsprocessen består i att ange olika 
handlingsalternativ. Som nämnts tidigare så har resultatet av beslutsfattandet stor betydelse 
för vilka värderingar den beslutsfattande personen har. Tiden för att fatta beslut kan också 
vara begränsad, vilket kan vara en orsak till att endast ett litet antal alternativ beaktas. 
Begränsningarna för sökandet av alternativ består även i vilka erfarenheter den beslutsfattande 
personen har. Beslutsfattaren söker ofta alternativ i lösningar som varit resultatrika tidigare, 
vilket innebär att nya idéer för ett problem inte kommer fram förrän de tidigare erfarenheterna 
blir otillräckliga. Detta resulterar i en inlärningsprocess där många av de problem som 
förekommer, hanteras genom prövning av tidigare framgångsrika och misslyckade metoder. I 
byggbranschen kan den ekonomiska skillnaden bli stor beroende på vilken byggmetod som 
väljs. Högberg/1971/ hävdar i sin rapport att rätt metodval kan påverka det ekonomiska 
resultatet med cirka tio procent. För att underlätta olika handlingsalternativ är det en fördel att 
en kunskapsbank eller ett system för erfarenhetsåtervinning kan användas. Ett lämpligt sätt att 
utveckla nya idéer är att i ett så tidigt skede som möjligt anordna möten där flera 
projektinvolverade personer ”brainstormar” eller ”spånar” efter nya lösningar. Studiebesök på 
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den aktuella platsen kan också vara av betydelse för att man ska upptäcka alternativa 
lösningar, enligt Sandberg/2006/.  
 
Identifiera och värdera olika konsekvenser blir det fjärde steget i beslutsprocessen. Många 
gånger kan det vara svårt att förutse vilka följder ett beslut kommer att få men det kan vara 
nyttigt att ändå försöka värdera vilka konsekvenser som beslutet leder till. Olika 
beslutssituationer kan klassificeras i grupper som, beslut under säkerhet, vilket förutsätter att 
beslutsfattaren vet exakt vilka konsekvenserna kommer att bli. Andra beslutssituationer som 
beslut under risk, kan resultera i ett av flertalet i förväg kända utfall, genom en värdering och 
sannolikhetsfördelning kan man beräkna vilket av utfallen som blir det mest sannolika. Den 
tredje klassen är beslut under osäkerhet, enligt Widén/1974/ skiljer sig denna klass från beslut 
under risk endast genom att de kända utfallen inte går att värdera. De beskrivna tre klasserna 
förutsätter att beslutsfattaren är välinformerad om vilka situationer som kan komma att uppstå 
på grund av det tagna beslutet. Edlund och Högberg/1993/ delar in beslut under osäkerhet i tre 
underklasser, osäkerhet beträffande utfall, där konsekvenserna inte kan förutsägas fullt ut. Här 
ska nämnas sådana faktorer som inte kan påverkas till exempel väder, konjunkturer i bygg-
relaterade branscher, myndighetsbeslut, valutakurser, räntor m.m. Detta behandlas lämpligen 
genom att schematiserat reflektera över vilka situationer som kan uppstå och placera in de 
olika konsekvenserna i t.ex. ett beslutsträd. Osäkerhet beträffande värderingar är ytterligare en 
underklass vilken kan förändras med tiden. Miljöfrågan är ett bra exempel på en värdering 
som ändrats mycket, till fördel att förbättra miljön de senaste decennierna. Värderings-
osäkerhet behandlas genom målsättning där varje delmål hanteras ett i taget. Förhandlingar är 
vanliga då oenighet råder om hur målen skall uppnås. Många beslut som tas inom ett visst 
område kan påverka ett annat men det kan vara svårt att se alla viktiga samband inför ett 
beslutstagande. Därför kan många beslut uppfattas som stereotypa, eller att man inte tagit 
någon hänsyn till konsekvenser för sidoorganisationer, beträffande dessa samband. Situationer 
som dessa löses oftast genom att projektgrupper tillsätts inom en organisation. I många fall 
finns inte den nödvändiga informationen för beslutsfattaren att tillgå enligt ovan beskrivna 
situationer, utan beslutsfattaren blir tvungen att bedöma situationen efter känsla och intuition. 
Detta är den fjärde klassen och benämns som beslut under ovetskap enligt Widén/1974/.   
 
Rangordna och välja handlingsalternativ är det femte steget som beslutsfattaren behöver gå 
igenom innan beslutet verkställs. Ett beslutsunderlag kan bestå av flera dimensioner men för 
att ett riktigt beslut skall kunna fattas behöver man sammanväga de olika dimensionerna till 
en. I en generalentreprenad vars handlingar formats av beställaren och dennes konsulter, får 
priset för byggutförandet störst betydelse. Detta beskriver Widén/1974/ som ett endimension-
ellt problem, däremot blir en totalentreprenad, där endast en funktion är beskriven av 
beställaren ett flerdimensionellt övervägande. Både pris och kvalitet blir avgörande för vilket 
anbud som beställaren anser vara mest lämpligt. Genom att vikta olika faktorer i ett värd-
eringssystem kan beställaren avgöra på vilka grunder beslutet skall ligga. Dessa system kan se 
ut på många olika sätt, poäng och vilka faktorerna är kan endast avgöras av den som ska fatta 
beslutet. Här nedan visas ett exempel på hur ett värderingssystem kan se ut. Observera 
faktorerna som befinner sig i samma nivå får summan etthundra procent. 
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Figur 2.2 Värderingssystem för upphandling av kommunal förvaltningsbyggnad (Elementär beslutsteori 1974) 

 
Mantel, Meredith, Shafer och Sutton/2005/ beskriver ett annat tillvägagångssätt när det gäller 
att välja ut den mest lämpade metoden eller produkten. Till exempel vid köp av en bil, 
betygsätts kriterier som kostnader, pålitlighet och extra utrustning efter en femgradig betyg-
skala där betyget sätts efter ett visst prisintervall. Pålitlighet och extrautrustning ges 
benämningarna dålig, medel, ok, bra och mycket bra respektive inga, få, några, många, och 
fullutrustad. Där dålig och inga, delges betyget ett. Värdet av kriterierna ges ett värde i 
procent där det sammanlagda värdet blir etthundra. Sedan multipliceras betyget med det givna 
procentvärdet vilket resulterar i en poängsumma.  
 

Kriterier och avvägning 
 Kostnad Pålitlighet Extra utrustning  
Alternativ 0,4 0,4 0,2 Summa 
Bil 1 3 × 0,4 2 × 0,4 4 × 0,2 2,8 
Bil 2 2 × 0,4 4 × 0,4 1 × 0,2 2,6 
Bil 3 4 × 0,4 3 × 0,4 1 × 0,2 3 

 
Figur 2.3 Värderingssystem för inköp av bil (Project management in practice 2005) 
 

Beträffande värderingssystem och de hjälpmedel som finns bör det nämnas att detta endast är 
hjälpmedel för att strukturera upp olika alternativ till lösningar. Det åligger självklart besluts-
fattaren att införskaffa den nödvändiga kunskapen som är relevant för problemet, vilket kräver 
ett gott omdöme hos den som selekterar informationen. Trots beslutsmodellernas funktion att i 
största möjlig utsträckning efterlikna verkliga situationer kommer dessa aldrig att kunna visa 
en helt korrekt bild av verkligheten, Widén/1974/.  
 
Det sista steget i beslutsprocessen är verkställande, kontroll och uppföljning. Att ett beslut 
verkställs innebär inga besynnerligheter, däremot är det inte självklart att beslutet automatiskt 
leder till ett verkställande. I större organisationer kan beslutet fattas på hög nivå, medan 
verkställandet utförs på en lägre nivå. Förfarandet för hur ett beslut skall omsättas till 
handling kan se olika ut beroende på vilken typ av beslut det är och hur organisationen är 
uppbyggd. Direktstyrning innebär att en order skall utföras exakt så som den delgivits, 
nackdelen med denna styrning är att den verkställande enheten får mycket liten eller ingen 
handlingsfrihet. Programstyrning skiljer sig mycket lite i jämförelse med direktstyrning. Flera 
olika handlingsprogram är noggrant fastställda för olika problemsituationer, där enheten styrs 
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till vilket av handlingsprogrammen som är lämpligt. Kontrollstyrning har fördelen för den 
verkställande avdelningen att handlingsfriheten är större än de som nämnts ovan. Endast vissa 
krav som skall vara uppfyllda och gränser som inte får överskridas karaktäriseras av denna 
typ av styrning. Målstyrning är den styrning som ger minst kontroll från högre instans. Målet 
och resultatet är det viktiga i detta begrepp, beteende och process anses vara av mindre 
betydelse. Oavsett vilken typ av styrning som råder, är kontroll av hur ett besluts verk-
ställande fortskrider av stor betydelse för att i ett tidigt skede, kunna vidta de åtgärder som 
behövs för att styra processens eventuella avvikelser rätt mot det mål som var avsett från 
början. Slutligen bör alla tagna och genomförda beslut följas upp och analyseras om hur det 
planerade händelseförloppet skiljde sig från verkligheten. Denna åtgärd beskriver hur lyckad 
planeringen och beslutet var, återföringen av de kunskaper man vunnit genom denna besluts-
process ligger till stor grund för beslutsfattarnas inlärning och kompetens. Erfarenhet och 
kunskap som lagras i en kunskapsbank ökar ytterligare chanserna för nya beslutsfattare och de 
mer erfarna människorna som inte varit involverade i liknande situationer att slippa 
behöva ”uppfinna hjulet” om och om igen.  

2.1.2 Användningen av beslutsmodeller 
Som nämnts tidigare är skapandet av en beslutsmodell en förenkling av verkligheten, där flera 
faktorer försvårar användandet av modellerna. Enligt Edlund och Högberg/1993/ har studier 
visat att personer i beslutsfattande positioner använder relativt lite tid på planering och 
analysering av uppgifter som kan omgärdas av diverse problem. Tid, är en av de faktorer som 
spelar en stor roll beträffande analys av ett problem. Oftast läggs det inte ner mer än 30 
minuter till planering av hur problemet skall hanteras. Många problem omges av andra 
problem, vilket innebär att beslut kan behöva fattas så att en lösning sammanfaller med en 
annan. En annan faktor för hur ett beslut fattas har att göra med hur ofta ett och samma 
problem uppstår under en längre tid. Verkligheten är aldrig så enkel att endast ett beslut skall 
fattas, många gånger kan beslutsfattaren vara överbelamrad med problem som skall lösas 
samtidigt. Svårigheten i användandet erfarenhetsbanker ligger i att många beslutsfattare 
föredrar samtal och gripbar information hellre än att söka information som är skriven i till 
exempel rapporter eller dylikt. I de fall rapporter används som informationskälla kan det 
akademiska språket bli ett hinder för användningen av beslutsmodeller, man hävdar att 
modellen inte har några likheter med verkligheten. Det kan också uppstå problem hos de 
människor som skall använda sig av en beslutsmodell på grund av motstånd till förändringar, 
nedrivande attityder till innovationer och grupptryck. Således gäller det att med största 
möjlighet avbilda verkligheten i modellen, se till att modellen är väl förankrad i organisation-
en och ger ett förtroende hos användarna. Tillgången på data och tid för bearbetning är också 
en faktor som kan skapa en mer detaljerad reflektion av verkligheten. 
 
Vidare anser Edlund och Högberg/1993/ att man bör minimera riskerna i beslutssituationen, 
vilket kan göras med hjälp av marknadsundersökningar och tänkta framtida scenarion. 
Riskerna minimeras också genom att en uppdelning görs av ett beslut till flera delbeslut. Detta 
innebär att om ett delbeslut lyckas eller misslyckas avgör huruvida resterande delbeslut 
behandlas. Genom analys av de föreslagna handlingsalternativen kan osäkerheten minskas. 
Till exempel då en tillverkningsmetod skall väljas kan olika material användas för olika 
produktionsserier för att kunna jämföra de olika tillverkningsmetoderna.   
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2.1.3 Riskhantering 
Alla byggnadsprojekt består av flera olika sorters risktagande där entreprenören handskas med 
problemen och beställaren är oftast den som betalar för dem. Enligt Flanagan och Norman 
/1993/ finns det fyra sätt att bemöta risktagande i byggbranschen. Paraplymetoden, vilket 
innebär att alla möjliga händelser förutsetts och beställarens faktura får en riskpremie tillagd 
till priset. Strutsmetoden, medför att beslutsfattaren stoppar huvudet i sanden och hoppas att 
allting kommer att lösa sig i slutändan. Intuitionsmetoden, där rapporter och analyser inte är 
att lita på, intuition och rätt magkänsla är det rätta sättet för beslutfattande. Den sista metoden 
är att med råstyrka kontrollera faktorer som är okontrollerbara, vilket naturligtvis inte är 
möjligt. Inga av de ovan nämnda metoderna är några bra lösningar på att bemöta olika risker. 
Riskhantering handlar om att klara ut de problem som uppstår under ett byggprojekt. När en 
risk är identifierad och definierad är det inte längre en risk, det är ett administrationsproblem. 
Några typiska risker i ett byggprojekt är följande: 
 

 Projektet stämmer inte med vad som anges i kontraktshandlingarna eller 
tiden för projektets färdigställande överskrids. Byggnadens funktion 
stämmer inte överens med vad beställaren hade rätt att förvänta sig. 

 Misslyckande med att erhålla en fullgod översiktsplan och detaljplan samt 
att inte få till stånd de nödvändiga myndighetsbesluten i tid. 

 Oförutsedda markförhållanden som försenar projektet. 
 Osedvanligt dåligt väder gör att tidplanen inte kan hållas. 
 Strejker. 
 Oförutsedda prishöjningar på arbetskraft och material, hanteras oftast med 

hjälp av indexreglering i avtalet. 
 Byggnaden förblir obebodd efter färdigställande. 
 Olycksfall som drabbar yrkesarbetare, vilket leder till allvarliga fysiska 

skador. 
 Dolda fel som uppkommer på grund av försummelse under utförandet. 
 Force majeure, till exempel krig, naturkatastrofer m.m. 
 Försenade entreprenadhandlingar som ritningar och beskrivningar. 
 Beställarens budget överskrids.  

 
Alla de ovan nämnda riskerna resulterar oftast i ekonomiska förluster för den som kan hållas 
ansvarig. Men risker uppstår inte bara i stora byggprojekt, även små komplexa projekt 
innefattas av risktagande. En 65 miljoner kronor dyr lagerlokal inbegrips av betydligt färre 
risker än ett sjukhus i samma prisklass. Trots allt risktagande vid ett byggprojekt finns det 
effektiva system för hur dessa skall hanteras.  
 
Alla risker innebär både ett hot och en utmaning. En chans eller ett tillfälle är ett hot mot de 
som förespår ett misslyckande medan det blir en utmaning för de människor som ser en 
möjlighet att lyckas. Det finns de människor som tar små chanser och hoppar av vid ett 
misslyckande, men det finns de som tar stora risker och en förlust får dem att satsa ännu mer. 
Vid beräkning av oddsen i ett risktagande glöms oftast en faktor bort, nämligen personen som 
bedömer oddsen. Det kommer alltid förbli människor som utgör den största risken i ett projekt, 
oavsett hur detaljerad och fullständig information beslutsfattaren har. Här nedan följer några 
viktiga grundregler som bör beaktas vid risktagande: 
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 Riskera inte mycket för lite. Ett bra exempel är konsekvenserna av 
Watergate-skandalen. Ingen hade nämnvärt övervägt vad det skulle innebära 
att bli upptäckt. En litet projekts misslyckande som fick den dåvarande 
presidenten Nixon på fall. 

 Planera alltid i förväg. 
 Analysera alltid både källan och riskernas konsekvenser. 
 Fundera ut alternativa lösningar som ett mått på tänkbara möjligheter. 
 Utnyttja inte andra människor som en ursäkt på overksamhet. 
 Ta inga risker av principskäl. 
 Ta inga risker för att undvika förlägenhet. 
 Riskera aldrig mer än vad som kan förloras. 
 Undvik inte att söka kunskap hos experter och fackkunniga. 
 Överväg oddsen att lyckas och vad erfarenheten och intuitionen säger. 
 Överväg vilka faktorer som är kontrollerbara respektive okontrollerbara. 

2.1.4 Beslutsmodeller 
Någon ingående beskrivning av hur man skapar en beslutsmodell för sina ändamål kommer 
inte att beskrivas i denna rapport, utan läsaren hänvisas istället till den litteratur som refereras 
i källförteckningen i slutet av rapporten. Det finns däremot några viktiga punkter som kan 
ligga till grund för ett modellskapande. När man skapar en beslutsmodell skall den innehålla 
all önskad information i ett välstrukturerat system som är förståligt och läsbart. Vidare bör 
modellen innehålla en beskrivning av vilket problemområde som avses med modellen för att 
man på ett begripligt sätt skall kunna förstå de begränsningar den innehåller. Modellen bör 
kunna förändras, både till storlek och till innehåll, allt eftersom mer och bättre information 
blir tillgänglig, enligt Jennings och Wattam/1994/.  
 
Det finns ett stort utbud av beslutsmodeller nedtecknade, de som nämns här är bara en del av 
dessa. Som första exempel på hur en beslutsmodell kan se ut har Flanagan och Norman/1993/ 
beskrivit en modell för ”means to an end chain” vilket innebär att de resursmedel som finns, 
skall användas för att ett tänkt mål skall kunna uppnås. Denna metod innebär att ett mål för en 
beslutsfattare kan vara ett medel för en annan. Modellen är hierarkiskt ritad och varje uppnått 
mål leder till ett nytt resursmedel. Nedan visas en modell som används för en hustillverkare 
som funderar över att införskaffa ny utrustning till produktionen. 
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Figur 2.4 Modellen visar hur införskaffandet av ny utrustning leder till ökade marknadsandelar (Risk 
management and construction 1993) 
 
I exemplet nedan beskrivs modellen utifrån ”just in time” leveranser av byggnadsmaterial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.5 Modellen klargör en kedja av resursmedel som leder till olika delmål (Risk management and 

construction 1993) 
 
Ett sätt att välja metod eller som i det här fallet, att skapa ett träd av konsekvenser på grund av 
byggnationen av ett pappersbruk. Uppförandet av bruket kommer att påverka både miljö och 
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skapa nya arbetstillfällen. Varje förgrening får en ny påföljd, enligt Jennings och Wattam 
/1994/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.6 En trädmodell över miljökonsekvenser för byggnationen av ett pappersbruk (Decision making – an 

integrated approach 1994) 

2.2 Planering 
För att dagens stressade samhälle ska fungera och allt ska hinnas med att göras så krävs det 
noggrann planering både för såväl privat personer och företag. Vad är då planering? Denna 
fråga kan kännas onödig då många anser att svaret är självklart, men enligt Mintzberg/1994/ 
finns det flera sätt att tolka ordet planering på.  
 

1. Framtidstänkande planering, planering är handlande som har funderats ut i 
förväg. Problemet med denna definition är att den inte kan begränsas. Vilka 
organiserade aktiviteter, kortsiktiga som långsiktiga tar inte framtiden i 
beaktning på ett eller annat sätt?  

2. Planering är kontroll av framtiden, inte bara tänka på framtiden utan 
påverka den. Även denna definition saknar begränsning. Då praktiskt taget 
alla handlanden med framtida konsekvenser är planerade handlingar vilket 
betyder det att oplanerade handlingar inte existerar. Oplanerade handlingar 
existerar endast då personer inte har några mål med sina handlingar utan 
deras handlande är slumpmässiga och ej målinriktade. Då nästan alla 
handlingar är planerade är det omöjligt att urskilja en planerad handling från 
en oplanerad.   

3. Planera är att fatta beslut, aktiviteter där det specifikt kan anges i förskott 
vilka handlingar som krävs för att nå målet. Det inkluderar att man söker 
alternativ, analyserar alternativen och väljer ut det bästa. 
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2.2.1 Varför är det viktigt att planera? 
Handlingsberedskap innebär ett sannolikt och önskvärt begrepp. En bra planering är lika med 
ett bra slutresultat, vilket betyder att alla parter tjänar på att en väl genomförd planering utförs. 
Planering medför en heltäckande bild av projektet och gör det lättare att se totaliteten över vad 
som ska genomföras. En helhetssyn på projektet gör att de vitala delarna tydliggörs och 
prioriteringar kan göras så att den kritiska linjen inte överskrids.  
 
Problem uppstår alltid, mer eller mindre, och kan inte uteslutas helt men genom en utförlig 
och noggrann planering kan problemen reduceras maximalt. Planeringen bidrar även till 
lösning av de problem som uppstår under arbetets gång. Detta genom att en bra planering ger 
god kännedom om projektet vilket ger stora möjligheter till att på kort tid finna bra alternativa 
lösningar och undvika sämre nödlösningar. Nödlösningar kan ses som en bekräftelse på en 
dålig planering. Projektet bör kontrolleras regelbundet för att undersöka så att verkligheten 
överensstämmer med planeringen, om det avviker kan åtgärder sättas in i tid och styra upp 
arbetet i rätt riktning så slut målen kan nås.  
 
För att genomföra ett projekt med ett lyckat resultat måste flertalet parametrar tas hänsyn till. 
Ekonomin är en av de viktigaste parametrarna då ett av målen med ett projekt är att det ska bli 
ekonomiskt tillfredställande. Genom att undersöka olika möjligheter och lösningar på hur de 
olika arbetsmomenten kan genomföras, samtidigt som de uppfyller alla produktions krav, kan 
de metoder som ger lägsta totalsumma väljas. Ekonomin i ett byggprojekt kan bli starkt 
påverkad om tider inte hålls då det ofta avtalas om vite vid försening. För att undvika att 
överstiga tidsgränserna så är planering en avgörande del. När man planerar bestämmer man 
metoder och resurser och kan på så sätt bedöma tidsåtgången. Här framkommer också 
resursbehovet vilket gör att saker som t.ex. material mängd, antal maskiner, vilken utrustning 
och personal antalet kan bestämmas. Detta medför att man i god tid kan beställa sådant som 
har lång leveranstid och som kan vara svåra att få fatt i och på så sätt minimera produktions-
tiden, enligt Nordstrand och Révai/2002/. 

2.2.2 Hur uppnås en lyckad produktionsplanering? 
Förutsättningarna för att få en lyckad planering är olika beroende på komplexiteten av 
projektet. Emellertid finns det allmänna förutsättningar som alltid är viktigt att ha i åtanke vid 
planeringen. Det är till exempel av väldigt stor betydelse att ansvariga för projektet läser in 
och studerar allt tillgängligt material om projektet för att få genomgripande kunskap så att de 
kan fatta de rätta besluten. En bra bas att stå på är viktigt och detta kan företagen ge sina 
medarbetare genom att de upprättar en väl utarbetad idé för hur produktionsplanering ska 
göras generellt. Detta underlättar för dem som ska genomföra planeringen till de olika projekt 
som ska fullföljas. Företaget bör även se till att deras personal får tillgång till tillräckligt med 
resurser som behövs för att genomföra produktionsplaneringen på bästa sätt.  
 
Det är viktigt att planeringen genomförs vid rätt tillfälle så att den verkligen gör nytta och kan 
påverka resultatet. Planering vid fel tidpunkt kan medföra bortkastad tid då man i en stressig 
situation kanske hindras att göra en kontrollerad planering. Ett sätt att få extra tid till plan-
ering är att sluta ett avtal med beställaren om särskild planeringstid före byggstart, vilket kan 
få oenigheter om den relativt tids krävande planeringen uteslutas. En extra tid som inte ingår i 
kontraktstiden och då inte påverkar den pressade byggtiden. Då beställaren inte vill teckna ett 
sådant avtal är det viktigt att entreprenören ändå lägger tid på planering även om det blir att 
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han måste använda en del av byggtiden till planeringstid. Det är av stor vikt att ge planeringen 
den tid som behövs för att den ska bli meningsfull. Det kan kännas frustrerande för alla 
inblandade att trots att projektet är igång så händer inget påtagligt på arbetsplatsen. Denna tid 
är dock mycket betydelsefull, då en genomarbetad planering är ett sätt att säkerställa ett bra 
resultat. Någon har påstått att ”det går inte fortare för att man springer istället för att gå om 
man inte vet åt vilket håll man ska”. 
 
Förr i tiden var den person som hade ansvar för planeringen särskilt utbildad till 
planeringsingenjör. Förändringar som utvecklingen har bidragit till har gjort att de avdel-
ningar som fanns och enbart sysslade med planering har tagits bort. Istället anser man att 
planeringen bör göras av dem som ingår i produktionsteamet. Denna utveckling medför att all 
den kunskap som planeringen resulterar i finns tillgänglig på arbetsplatsen, vilket är en stor 
fördel och gör att den nedlagda tiden utnyttjas fullt ut. Den som idag ansvarar för planeringen 
är oftast platschefen/produktionschefen. En person som besitter denna position bör ha vissa 
egenskaper som ett öppet sinne, helhetssyn, förmågan att kunna prioritera och stor förmåga i 
att kunna samarbeta med andra. Denne person bör även ha stor erfarenhet från byggprod-
uktion och ha genomgått kurser i planeringsteknik. För att på bästa sätt fullfölja planeringen 
bör både arbetsledare och lagbasar ingå i planeringsgruppen och även dessa bör genomgå en 
utbildning i planeringsteknik, enligt Nordstrand och Révai/2002/. 

2.2.3 Planeringsteknik 
Vi har redan talat om att planeringen är A och O för ett lyckat projekt vilket styrker vikten av 
kunskapen i planeringsteknik. De finns de fackmän som anser att det inte behövs användas 
någon speciell teknik för att genomföra en bra planering, att det räcker att man går igenom allt 
i huvudet. Det finns dock flertalet projekt som motbevisar denna tankegång och lyfter fram 
värdet av att använda en beprövad teknik vid planeringen. Vad är då bra planeringsteknik? 
Räcker det med att skriva ner en checklista där man kan bocka av de aktiviteter som genom-
förts. Inte om ett bra resultat är viktigt. En checklista är bra att använda sig av som hjälpmedel 
vid planeringen för att få med alla de viktiga delar men det går inte att bara använda sig av en 
checklista. Planeringen blir ofullständig då det inte går att upprätta verken tid eller resurs plan 
med enbart checklistor som grundmaterial. Bra planeringsteknik inom byggbranschen inne-
fattar antingen användandet av Ganttschema eller utnyttjandet av någon form av nätplanering, 
enligt Nordstrand och Révai/2002/.  

2.2.3.1 Ganttschema 
Det vanligaste sättet att upprätta en plan är att använda sig av ett Ganttschema. Metoden 
offentliggjordes 1919 av upphovsmannen, Henry L Gantt och fick namn efter honom. Den var 
från början skapad till att användas i verkstadsindustrin men ganska snart insågs det att den 
även var användbar inom andra områden. Fram till 1950 talet var denna metod den mest 
använda.  
 
Ett Ganttschema är ett horisontellt stapeldiagram där var och en av staplarna i diagrammet 
representerar olika aktiviteter och utformningen på stapeln ger information om aktivitetens 
varaktighet, enligt till exempel Hammarlund/1977/. I diagrammet anges lämplig tidsskala vid 
ena axeln och på den andra axeln kan man utläsa alla de olika aktiviteter som ingår i projektet. 
Tiderna för projektets start och slut kan utläsas från diagrammets tidsskala. Fördelar att 
planera sitt projekt med hjälp av ett Ganttschema är bl.a. att schemat är lättöverskådligt och 
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kan enkelt förenas med en eventuell resursplan. En annan fördel är att det vid mindre projekt 
är lätt att ordna aktiviteterna på ett Ganttschema.  
 

 
 

Figur 2.7 Exempel på ett Ganttschema  
 
Nackdelarna med att använda denna metod överstiger dock fördelarna. Ett av de största 
problem med att använda ett Ganttschema är att sambanden mellan de olika aktiviteterna inte 
framgår och man vet inte heller varför aktiviteterna är placerade där de är. Det betyder att de 
personer som inte är med vid upprättandet av schemat kan få svårt att förstå innehållet och 
betydelsen av de olika aktiviteterna. Den kritiska linjen framkommer inte heller då schemat 
inte markerar vilka aktiviteter som styr produktionstiden. Vid etablerandet av ett Ganttschema 
måste problemen lösas under tiden schemat växer fram och det medför risker i form av olika 
brister som t.ex. lösningar som inte är fullt genomtänkta. Om produktionen avviker från 
planeringen och schemat måste revideras kan det vara svårt att minnas tankarna bakom 
ursprungsplaneringen och detta kan leda till sämre resultat, enligt Nordstrand och Révai/2002/. 

2.2.3.2 Nätplanering  
Det finns olika typer av nätplaneringssystem varav CPM (Critical Path Method) och PERT 
(Program Evaluation and Review Technique) är de som används i första hand. Skillnaden 
mellan de båda metoderna är sättet de behandlar projektet på, CPM är ett system som är mer 
knytet till aktiviteterna medan PERT behandlar händelser.  
 
Polaris-projektet var ett amerikanskt projekt som påbörjades 1956 och innebar nyutveckling 
av u-båtar. I start skedet insåg den amerikanska marinen att de var tvungna att utarbetades ett 
nytt sätt att planera arbetet på, då projektets omfattning gjorde att man inte kunde använda sig 
av Ganttschemat. Ett system där det togs hänsyn till aktiviteternas beroende eller oberoende 
söktes dvs. ett system där det skulle gå och utläsa huruvida aktiviteterna kunde starta 
samtidigt eller om den ena aktiviteten skulle vara färdig eller påbörjad innan man startade 
nästa. De amerikanska planerarna utvecklade CPM och PERT-diagrammet, enligt till exempel 
Hammarlund/1977/.  
 
Under tidigt 1960 tal började svensk byggindustri att använda sig av dessa planeringsmetoder 
med lyckat resultat. När planerarna till en början försökte använda datorerna för att utföra 
planering var datortekniken ännu inte mogen. Det var först under 1990 talet som datorstödd 
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planering gjorde en lyckad entré och flertalet planeringsprogram har utvecklats. De flesta av 
dessa program bygger på nätplaneringssystemet och därför är det viktigt att denna metod lärs 
ut. Det är inte bara datorprogrammen som styrker vikten av nätplaneringen utan det är helt 
enkelt det bästa sättet att planera på, enligt Nordstrand och Révai/2002/.  
 
Nedan ses en bild på ett nätplaneringsschema där händelserna eller aktiviteterna markerats 
med bokstäver inuti ringar. Ringarna sammanfors med pilar riktade med spetsen mot näst-
kommande aktivitet. Siffrorna som är skrivna vid pilarna markerar aktivitetens längd. 
 

 
Figur 2.8 Nätplaneringsschema med den kritiska linjen mellan punkterna A-C-E-F-J-K  

 
Några av pilarna har markerats rött för att märka ut den kritiska linjen dvs. den linjen som styr 
produktionstiden. Genom att omfördela de tillgängliga resurserna kan den kritiska linjen 
ändras och på så sätt kan man korta ned den slutliga produktionstiden.  
 
Det skulle gå att lägga till en tidsaxel till nätplaneringsschemat men det är inte att rekommen-
dera då det blir svårt att överskåda schemat. En bättre lösning är att överföra uppgifterna från 
en nätplanering till ett Ganttschema och på så sätt kan man få ett mycket bra schema med god 
överblick på de olika aktiviteterna.  
 

 
 

Figur 2.9 Ett PERT-diagram omvandlat till Ganttschema  
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Än så länge är användandet av Ganttschema större än användandet av nätplanering trots att 
det är så många fler fördelar med att använda nätplanering. Teknikens fördelar är många bla 
skapas automatiskt en god planeringsmiljö då planeraren tvingas att genomföra planerings-
arbetet på ett logiskt sätt och noga tänka igenom aktiviteternas ordningsföljd. Detta gör att de 
inblandade får goda kunskaper som de har användning av under projektets fortskridande. 
Metoden framhäver information som visar tankarna bakom planeringen och när och varför 
aktiviteterna börjar och slutar där de gör. Nätplaneringen gynnar även framtidstänkande och 
utveckling av arbetsmetoder vilket är mycket viktigt. Genom att notera de störningar och 
ändringar som uppstår under ett byggprojekt underlättas valet av justeringsåtgärder. Att ta till 
vara på erfarenhet är av stor vikt och till hjälp kan det verkliga förloppet beskrivas i en 
nätplanering.  

2.2.4 Planeringsteknikens 7 steg 
I boken byggstyrning beskriver författarna Nordstrand och Révai/2002/ hur planeringen av ett 
byggprojekt kan gå till. Denna planeringssystematik utvecklades under tidigt 1960 då det 
behövdes ett fungerande sätt att planera alla de byggnader som upprättades under miljon-
programmet på. Tekniken är uppdelad i följande sju ”steg” 
 

1. Lär känna bygget – upprätta planeringsprogram 
2. Ställ alternativ 
3. Samla in data 
4. Upprätta produktionsprogram 
5. Besluta, informera 
6. Genomför 
7. Följ upp 

 
Dessa sju steg är till för att den orutinerad ska bearbeta sin uppgift och genomföra de olika 
momenten vid rätt tillfälle. Dock utnyttjar också vana planerare denna metod även om de inte 
tänker på det. Alla som jobbar med planering har ju samma målsättning, att göra en så bra och 
genomarbetad planering som möjligt. 

2.2.4.1 Steg 1 – Lär känna bygget och upprätta planeringsprogram 
I detta första steg ska handlingar och all tillgänglig information granskas och läras in. Det är 
viktigt att man inte utesluter någon del av handlingarna utan studerar all information då de 
olika delarna kompletterar varandra. Ju bättre pålästa de involverade personerna är desto 
enklare blir det att uppnå ett bra resultat. Det är av betydelse att hela projektet studeras från 
stora saker, som t.ex. stomsystem, till mindre detaljer som t.ex. anslutning mellan olika 
byggdelar.  
 
Det kan vara stor variation på omfattningen av projektets information dels beroende på 
entreprenadtyp men även beroende på hur engagerade och noggranna de som arbetat fram 
handlingarna har varit. Handlingarna eller förfrågningsunderlaget, som det kallas under 
upphandlingstiden, utarbetas till kontraktshandlingar vid beställning och utvecklas sedan till 
bygghandlingar vid utförandet. Till dessa räknas administrativa föreskrifter (AF), ritningar, 
tekniska beskrivningar, tekniska utredningar, förteckningar och vid totalentreprenad även 
rambeskrivningar.  För att lära känna projektet så bra som möjligt är det viktigt att det görs en 
okulärbesiktning dvs. att den tänkta byggplatsen besöks så att man får se tomten och 
omgivande miljön vilken kan ha inverkan på planeringen. Här bör även undersökas ifall 
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liknande projekt har genomförts tidigare och i så fall tar man vara på relevant information. En 
annan viktig sak i denna fas är att undersöka om myndigheterna ställer några speciella krav 
angående detta projekt.  
 
När planeringsprogrammet ska utarbetas ska det utses en person som är ansvarig för plan-
eringen och denne bör till sin hjälp tilldelas en grupp människor som har erfarenhet och 
utbildning inom planeringsteknik. Det är inte bara de involverades kompetens som är viktig 
utan också att de får tid på sig att noggrant genomföra planeringen.  

2.2.4.2 Steg 2 – Ställa alternativ 
Ett byggprojekt innefattar en mängd olika aktiviteter och de flesta går att genomföra på mer 
än ett sätt. De ansvariga har många frågetecken, vilken typ av material ska användas – 
prefabricerat eller platsgjutet, vem ska göra jobbet – entreprenören själv eller ska det tas in 
underentreprenörer till ett visst arbete? För att utförandet av projektet ska kunna genomföras 
på ett tillfredställande sätt måste de som planerar projekten kolla upp de alternativ som finns 
och välja det som passar bäst för projektet. Det är inte säkert att den metod som passar bäst 
för det ena projektet också är bäst för ett annat projekt.  
 
Alla de idéer som kommer fram skall beaktas, även vid första påseendet, de som verkar 
mindre bra. I nästa fas kan de förslag som inte följer handlingarna eller inte går att genomföra 
förkastas. Att förslaget inte är genomförbart behöver inte betyda att iden är dålig utan kan 
bero på flera saker t.ex. att tillgången på resurser inte är tillräcklig, att det inte finns 
kompetent personal tillgänglig eller metoden medför att kostnaderna skjuter i höjden. När 
denna grovsortering är gjord, granskas noggrant de alternativ som finns kvar. Här vägs för 
och nackdelar mot varandra. Viss hänsyn kan tas till tidigare erfarenheter men de viktigaste 
parametrarna är ekonomi, tid och resurstillgångar och även den tekniska biten. Genom att gå 
igenom bygget och fundera på alternativa lösningar så kommer man tidigt i kontakt med 
problem som hade kunnat orsaka stor skada om de upptäckts för sent. Det är av stor betydelse 
att detta steg tas på allvar då möjligheten att förändra minskar ju längre in i projektet man 
kommer.   

2.2.4.3 Steg 3 – Samla in data 
Genom att samla in all intressant data ökar man chanserna till en lyckad planering. Det är 
framför allt produktionstekniska uppgifter som är av betydelse så som tidåtgång, material-
förbrukning, maskiner och utrustning. I detta steg gäller det att utnyttja sina kontakter och 
arbetskamrater och få tillgång till så mycket uppgifter som möjligt men även söka sig utanför 
företaget och söka externdata. All data som samlas in måste bearbetas kritiskt och med sunt 
förnuft. Alla projekt är mer eller mindre unika därför är det viktigt att man understryker att de 
data som inhämtas från andra projekt ytterst sällan kan användas rakt av utan behöver 
anpassas till det nya projektet. 
 
För att de data som tas fram ska vara godkända som underlag krävs att vissa punkter uppfylls. 
Att mängdinnehållet och tidsunderlaget är angivet på ett tydligt sätt. Sättet som arbetet är 
utfört på måste vara beskrivet med uppgifter om lagsammansättning, metod, material, 
maskiner och utrustning. Information om arbetsplatsens förutsättningar ska vara angivet t.ex. 
om projektet är utfört i staden där det är ont om plats och även övriga fakta som inkörning och 
störningar ska vara angivet.  
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2.2.4.4 Steg 4 – Upprätta produktionsprogram 
I detta steg genomförs planeringen som ligger till grund för hela projektets utförande. Genom 
att använda sig av all den kunskap som de tidigare stegen har resulterat i skapar planerings-
gruppen produktionsprogrammet. För att få ett lyckat resultat är det viktigt att projektet ses 
som en enhet där alla delar är betydande. Att det blir ett samspel mellan alla involverade 
parter och att planerarna hittar en arbetsordning som sysselsätter alla på arbetsplatsen i en 
någorlunda jämn takt så det inte blir massa spilltid.  
 
I entreprenadens kvalitetsplan, enligt Nordstrand och Révai/2002/, hittar man de planer som 
ingår i produktionsprogrammet. De olika planerna beskriver hur produktionen ska genomföras 
på bästa sätt. Exempel på planer är: 
  

 Arbetsplan, som styr det produktionsavsnitt den behandlar.  
 Tidplaner av olika typer som innehåller viktiga händelser. 
 Resursplaner som omfattar material, personal, maskiner och utrustning. 

Detta är en av de viktigaste planerna i produktionsprogrammet. 
 APD-plan, arbetsplatsdispositionsplan, som förtydligar hur arbetsplats-

området ska utnyttjas. 
 Inköpsplan, säkerställer att inköp av rätt vara till rätt pris och kvalitet med 

rätt leverans tid görs. 

2.2.4.5 Steg 5 – Besluta, informera 
Detta steg följer och anpassas efter projektets planeringsarbete som sker vid tre tillfällen, i 
samband med framtagande av anbud, före byggstart och under produktion. Genom att inform-
era de involverade väcker man ett engagemang och känsla för projektet som resulterar i ett 
bättre arbetsklimat, enligt Nordstrand och Révai/2002/ men detta är inte tillräckligt för att 
skapa ett stort engagemang enligt Sandberg. Det är viktigt att information delges på ett tydligt 
och klargörande sätt för att minska risken för missförstånd. När informationen ska ges ut bör 
det göras som ringar breder ut sig på vatten med en start i mitten hos platschef, planeraren, 
handläggaren, kalkylatorn och inköparen, nästa steg är arbetsledarna på projektet och lag-
basarna och sedan vidare ut till hantverkarna. Genom att samla alla de inblandade i projektet 
precis innan byggstart och ha en etableringsträff får man på ett enkelt sätt ut informationen till 
en stor grupp. På etableringsmötet berättas om bygget och planeringen av projektets utförande. 
Detta möte bör upprepas senare i de fall då inte alla underentreprenörer har upphandlats vi 
första tillfället.  

2.2.4.6 Steg 6 – Genomför 
Produktionen genomförs under steg sex och den styrs av det fastställda produktionsprog-
rammet. För att underlätta arbetet genomförs en fortlöpande detaljplanering. Detaljplanering-
en behandlar till viss del samma sak som produktionsprogrammet men aktiviteterna plockas 
isär i små, små aktiviteter och på så sätt får de ansvariga full koll på minsta lilla detalj. I 
detaljplanerna observeras också viktiga samband mellan olika aktiviteter och mellan de olika 
aktörerna.  
 
Här görs arbetsberedningar som förtydligar hur arbetsuppgiften ska utföras, vilken tid som går 
åt, vilket material och vilken utrustning som behövs. Minsta lilla detalj noteras för att inte 
något ska missas. Personer som ska utföra uppgiften ifråga bör vara med och göra arbets-
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beredningen. Det är också viktigt att man tar till vara på varandras erfarenheter och söker nya 
kunskaper för att kunna utföra arbetet tillfredställande sätt.  
 
Under produktionen bör det hållas olika möten för att underhålla de involverade med ny 
information. Några av de olika möten som är aktuella under produktionen är följande:  
 

 Planeringsmöten där frågor behandlas som t.ex. rör projektets fortlöpning 
och hur projektet följer de linjer som är uppsatta. 

 Samordningsmöten som reglerar underentreprenörernas läge i projektet. 
 Byggmöten där information som berör beställaren och entreprenören ges 

och respektive frågor till varandra tas upp.  

2.2.4.7 Steg 7 – Följ upp 
Uppföljning av projektet bör göras under pågående och efter avslutad produktion. Den upp-
följning som sker under produktionens gång kan ses som ett hjälp medel till att vid behov 
styra produktionen i rätt riktning. Om det inte görs någon uppföljning kan det få förödande 
följder. Det kan gå alltför lång tid innan det upptäcks att planeringen inte följs och att rätta till 
fel efter lång tid medför höga kostnader. Fördelarna med regelbunden uppföljning påverkar 
projektet positivt på flera sätt bl.a. kan fel hantering av material, utrustning upptäckas i tid, 
upprepning av misstag minimeras, kalkylatorns bedömningar blir säkrare då de baseras på 
aktuellt material och vid fel placering av resurser finns möjlighet att placera om dem.  
 
Det är bra att kalla till ett avslutningsmöte när projektet är avslutat för att göra en uppföljning 
av vad som gått bra och dåligt i projektet och hur väl utförandet har följt den planerade vägen. 
Att följa upp och diskutera projektets resultat bidrar till mer data tillgänglig för kalkylering 
och planering av kommande projekt. Det bör hållas både interna avslutningsmöten för 
byggentreprenören och externa möten för underentreprenörer, leverantörer och konsulter. 
Åsikterna från det externa mötet ger entreprenören en vink om hur väl de har genomfört sin 
uppgift och vad de ska förändra till nästa projekt. På det interna mötet med företagets 
anställda ska dels deras egna handlanden utvärderas och dels ska de utomstående aktörernas 
insats diskuteras och utvärderas. Detta för att ge en helhetsbild av projektets utförande och 
öka möjligheterna till framtida förbättring och utveckling.  

2.3 Erfarenhetsåterföring 
I en rapport skriven av Knauseder/2005/ på Chalmers, beskrivs kunskaps- och erfarenhets-
återföringen som mycket bristfällig inom byggbranschen och det sägs också att detta är ett av 
de största problemen inom verksamhetsområdet. Kunskap och erfarenheter förs oftast över 
muntligen från en person till en annan när ett visst problem uppkommer. Många projekt består 
av flera skeden där personal byts ut under projektets fortskridande vilket innebär svårigheter 
att bevara den uppbyggda kunskapen genom hela projektet. Ofta är byggnaderna komplexa 
och projekten bedrivs av flera olika projektorganisationer samtidigt. Detta leder till bristfällig 
förståelse och bristande kommunikation mellan de olika aktörerna. Pressade tider och 
kostnader försvårar samarbetet ytterligare. En av de viktigaste utmaningarna i byggprocessen 
är kunskapsöverföringen mellan de medverkande deltagarna. Detta är viktigt för att på bästa 
sätt tillfredställa både entreprenörens mål och beställarens önskningar angående funktionalitet. 
Framförallt innebär denna utmaning också att kunskaper och erfarenheter bevaras hos den 
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egna personalen och individen ges tillfälle för vidareutveckling. I rapporten beskrivs olika 
rekommendationer för hur erfarenhetsöverföringen skall göras möjlig: 
 

 Genom disciplinerade projektutvärderingar, där lyckade och mindre lyckade 
byggmetoder diskuteras, nedtecknas och arkiveras. De gånger utvärderingar 
genomförs är de ofta passiva och begränsade. 

 För att förbättra erfarenhetsöverföringen ökas många gånger administra-
tionen. Istället för detta bör man sträva efter att identifiera och gallra bort 
rutiner och dokument som inte tydliggör de viktigaste processerna. Genom 
detta blir erfarenhetsöverföringen satt i fokus och tid kan avsättas för 
begrundande.  

 Ett öppet arbetsklimat innebär att all personal vågar dela med sig av sina 
erfarenheter, lyckade som misslyckade, detta leder i sin tur till förslag om 
förbättrade arbetsmetoder m.m. Produktionen fungerar också smidigare där 
arbetsklimatet upplevs som öppet. 

 Kontakten mellan olika yrkesgrupper kan öka både förståelse och kunskap 
som annars endast stannar i den egna yrkeskategorin. 

 Beröm av goda insatser ger ett ökat intresse för det man gör samt en ökad 
motivation till arbetet. 

 
Resultatet av rapporten visade sig vara att erfarenhetsutvecklingen är störst då individen 
praktiskt deltar i projektet. Det långsiktiga lärandet får lämna företräde för den kortsiktiga 
strävan efter maximerad vinst av varje projekt. Inlärning av en uppgift kommer oftast tidigast 
när den aktuella situationen uppstår. Det är också sällan ett väl utfört arbete uppmärksammas, 
det är endast då ett problem uppdagas som de involverade får en respons och feedback på 
resultatet. I rapporten framgår det också att det ekonomiska resultatet förbättrades i de fall där 
lärandet fungerade väl. 
 
Den allmänna uppfattningen beträffande användandet av kunskap och erfarenhet från gamla 
projekt bedöms som dålig, enligt ett examensarbete av Persson och Sköld/2006/. Trots att 
större delen av de byggprojekt som utförs kan betraktas som unika, vilket gör lärandet av 
tidigare projekt komplicerat på en organisatorisk nivå, finns det mycket att lära av gamla, 
både mindre lyckade och lyckade byggprojekt. Även genom att studera andra branscher kan 
både byggmetoder och övriga rutiner förbättras. Ett bra exempel på detta är införandet av 
”lean construction” och ”just in time” som härstammar från den japanska bilindustrin. Även i 
denna rapport benämns vikten av öppenhet bland de involverade, där förståelse och 
konstruktiv kritik troligen skulle leda till att flertalet av de förekommande problemen skulle 
kunna undvikas. Likaså skulle en ökad produktivitet och en minskad felrapportering troligen 
bli resultatet av en förhöjd kunskap och förståelse för de inblandade aktörernas arbetsupp-
gifter i ett byggprojekt. Uppstartsmöte och introduktion av ett projekt för den tillkommande 
personalen har stor betydelse för kunskapsöverföringen, speciellt i de fall där en aktör 
efterträds av en annan. Men en av de viktigaste faktorerna som kanske inte alltid reflekteras är 
den individuella kunskapsutveckling som bidrar till personlig utveckling, vilket i sin tur 
skapar engagemang och intresse för den egna uppgiften. Attityder och inställningar är ett 
problem som måste övervinnas beträffande lärandet. Vanligen försvaras kunskapsöverför-
ingens bortfall av brist på tid. I ett längre perspektiv skulle sannolikt företagen i bygg-
branschen tjäna på att förbruka en del av tiden till just erfarenhetsåterföring. Ett företag som 
inte prioriterar kunskapsåterföring och har medarbetare som är omotiverade eller vantrivs på 
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grund av bristen på vidareutveckling i sitt arbete, kan idag på grund av arbetskraftsbrist med 
relativ lätthet byta arbetsgivare. När dessa försvinner, försvinner också kunskapen med dem.    
 
Produktkännedom är av väsentlig betydelse för valet av rätt byggmetod. Det är därför lika 
viktigt för projektören som entreprenören, att känna till både arbetsmetoder och nyutvecklade 
byggmaterial. Anledningen till detta är att det är projektören som är den person som skapar 
förutsättningarna för ny byggteknik och nya arbetsmetoder som entreprenören sedan begagnar 
i produktionen. Exakt hur en kunskapsbank skall struktureras med information om arbets-
rutiner och information om material råder det delade meningar, men kärnan i systemet bör 
vara tillgängligheten på information och hur den på ett enkelt sätt skall användas. Nedan visas 
hur en modell för flödet av information i ett kunskapsåterföringssystem skulle kunna se ut, 
modifierad av Bengtsson och Svensson/2005/. Det väsentliga med modellen är, att inte bara 
information om icke tillfredställande rutiner framgår, utan även metoder som varit framgångs-
rika.  
 

 
 
Figur 2.10 Modell av hur ett kunskapsåterföringssystem bidrar med information om tillfredställande och icke 

tillfredställande metoder (Styrmedel för erfarenhetsåterföring 2005) 
 

”Single loop” innebär ingen förändring för organisationen. Fel på grund av arbetsmetoder 
ändras då på arbetsplatsen för det givna projektet. Med ”double loop” menas att fel i rutiner 
som åtgärdas, påverkar hela organisationens normer och synsätt. Oftast är det större åtgärder 
som märkbart påverkar företagets kostnader. Enligt Bengtsson och Svensson/2005/ bör 
erfarenhetsdatabasen innehålla projektinformation, vilka metoder som använts inklusive en-
hetstider, övriga idéer och förslag till hur problemet kunnat lösas samt resultatet av utförandet. 
Då det skulle uppstå några frågetecken kring det aktuella ämnet skall också en eller flera 
kontaktpersoner vara angivna för respektive metod. En förslagslåda för personalen där nya 
idéer om arbetsmetoder, metoder för materialbesparingar och förslag till användandet av nya 
produkter behandlas av en kommitté och godkänns innan metoden förs in i databasen. Genom 
belöning av bra idéer uppmuntras personalen till nytänkande och organisationens utveckling 
fortskrider. Inom de stora företagen kan ny teknik och erfarenheter spridas via en personal-
tidning som på så sätt når ut till hela organisationen. 
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3. PLANERING OCH BESLUTSFATTANDE I PRAKTIKEN 
I detta kapitel återspeglas det vi har fått ta del av på våra möten med Bengt Sandberg och från 
Cramoprojektets planeringsmöten, vilka vi har varit inbjudna att delta i. Här sammanställs 
också resultatet av de intervjuer vi har genomfört med personer med olika befattningar inom 
byggbranschen. 

3.1 Planering 
Trots att det tar tid, råder inga tvivel om att det är viktigt att planera produktionen i ett 
byggprojekt. Men varför är det då så viktigt? Det är viktigt för att ett byggprojekt ska kunna 
genomföras med lyckat resultat med så få hinder som möjligt, då alla betydande aspekter blir 
identifierade. ”Planeringen är allt” för att projektet ska bli en behaglig resa med stor 
arbetsglädje. En bra planering gör att projektet kommer igång på rätt sätt och alla detaljer 
begrundas, vilket gör att risken för nödlösningar minskar. Det spelar ingen roll vilken metod 
som väljs om inte planeringen är genomförd eller om den är fel. Genom planeringen kan man 
säkerställa att projektet blir framgångsrikt för alla inblandade. Det vill säga kvaliteten ska 
vara rätt, ekonomin vara tillfredställande, tiden skall hållas. Dessutom är en god arbetsmiljö, 
ett gott samarbete och att såväl individen som företag utvecklas en målsättning. Kvaliteten 
framhålls som den viktigaste faktorn men alla är av stor betydelse. För att inköparen ska ha 
möjlighet att göra korrekta inköp krävs en väl genomförd planering. Idag är färdigställande 
datum en av de viktigaste frågorna vilket styrker vikten av planeringsarbetet, då exakta datum 
för påbörjandet av respektive aktivitet kan vara avgörande för att klara sluttiden. Detta förut-
sätter att materialleveranserna kommer på utsatt tid. Planeringen medför också minskade 
frågetecken och irritationer mellan projektets inblandade då de hela tiden vet vad de ska göra 
och när de ska göra det. Planeringen bör alltid genomföras även då tillgänglig information är 
knapp. Genom att ha en grundplan för projektet är detaljerna genomtänkta, vilket skapar en 
känsla av kontroll även om planen måste ändras. Vissa projekt har mindre utrymme för 
planering som till exempel renoveringsprojekt, där förutsättningarna kan vara oklara. I de fall 
då möjligheten till planering är begränsad är det viktigt att ändå försöka skilja ut väsentliga 
delar som kan ge projektet en grov riktlinje, för att med tiden kunna förfinas.  

3.1.1 Att planera byggprojekt i praktiken 
Oftast påstås det att varje byggprojekt är unikt, detta stämmer till stor del men det är också en 
sanning med modifikation. Alla byggen, oavsett hur de ska utföras eller vilken typ av kon-
struktion det är, består av aktiviteter som är vanligt förekommande i alla produktionsprocesser. 
Man skapar lämpligen en strategi för hur byggprojektet skall utföras genom att fatta ett antal 
övergripande beslut. Vilka steg som kan vara lämpliga att genomgå inför ett beslutsfattande 
kan läses i kapitel 2.1.1 Beslutsprocessens olika steg. Trots att produktionen inte alltid går 
som man planerat får man med en väl genomtänkt plan en riktlinje om hur bygget skall 
utföras och framför allt ett system som varnar de medverkande när processen avviker från den 
tänkta rutten. En av de viktigaste förutsättningarna för ett lyckat byggprojekt är att det finns 
engagemang och ett förtroende för valda metoder hos medarbetarna. Bäst är om alla känner 
till och känner för de beslut som åskådliggörs i produktionstidplanen.   
 
Under upphandlingen med beställaren framgår vilka krav och önskemål som finns i det tänkta 
projektet. Dessa krav och önskemål blir en grund för all vidare planering. För att kunna gå 
vidare i processen gäller det att organisera, det vill säga välja lämplig personal för projektet. I 
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dagsläget kan det vara svårt att hitta tillgänglig personal på grund av en stark byggkonjunktur 
och en brist på personal. Det kan också vara av betydelse för ett lyckat projekt att lämplig 
kompetens finns hos dem som skall vara ansvariga för projektet. När projektets ledande 
personal är utsedd och tilldelad olika ansvarsområden sammankallas de involverade i ett eller 
flera startmöten. Det är vid detta tillfälle handlingar från upphandlingen överlämnas. Därav 
vikten att arbetschef och kalkylator, som redan gått igenom ritningar och beskrivningar en 
gång, medverkar för att informera den tillkommande personalen om sådant som kan vara av 
väsentlig betydelse. Nästa steg i processen blir att skapa en plan för den eller de som är 
ansvariga för olika inköp av till exempel material och underentreprenörer. Följande steg är att 
besluta de styrande byggmetoderna. Detta förutsätter att man noggrant tänkt igenom vilka 
byggmetoder som lämpar sig bäst för projektet och vilka möjligheter och risker som 
byggprojektet för med sig. I vissa entreprenadformer kan byggmetoderna redan vara bestämda 
av beställaren och projektörerna vilket begränsar antalet alternativ för entreprenören. En 
tidplan för hur förberedelserna skall genomföras säkerställer viktiga datum för beslut, 
myndighetskontakt m.m. samt start- och slutdatum för produktionen. Inlärning av ritningar 
och beskrivningar bör ske kontinuerligt under hela projekttiden. Många gånger saknas 
bygghandlingar i ett tidigt skede. I de fall där alla handlingar är tillgängliga är det i stort sett 
omöjligt att lära in allt på en gång. Detta utesluter förstås inte att en tidig inlärning bör göras, 
utan en tidig inlärning måste göras för att underlaget för beslutet om byggmetoder skall vara 
bra. Nedan visas ett schema av byggprocessens olika skeden och vilka beslut som dessa kan 
innehålla. 
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Figur 3.1 Ett schema av byggprocessens olika skeden (enligt Sandberg 2007)     

 
Under inlärningen får man en bild av vilka aktiviteter som är nödvändiga och när dessa skall 
utföras. Lämpligen antecknas dessa enligt ett preliminärt Ganttschema där tydliga samband 
mellan aktiviteterna bör framgå. Reflektioner över resurs- och tidsfördelning samt bygg-
metoder bör avvaktas till ett senare skede i planeringsarbetet. Genom att på detta sätt utföra 
bygget ”på skrivbordet” lärs ytterligare detaljer in. Vidare får man möjligheten att upptäcka 
sådant som kan vara oklart eller hitta punkter som är av väsentlig betydelse för produktionen. 
Genom besök med eventuella provtagningar eller mätningar på den tilltänkta arbetsplatsen 
kan ytterligare frågetecken rätas ut. Många projekt som ska genomföras har ofta involverat 
fler personer än de som är huvudansvariga för produktionsplaneringen. Beställare, konsulter 
och tidigare hyresgäster m.fl. kan besitta information om arbetsplatsen vilken kan fås genom 
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intervjuer osv. Den ovan beskrivna processen gås igenom flera gånger för att bli allt mer 
detaljerad och att alla eventuella hinder skall uppenbaras. 
 
Nästa steg i byggprocessen är att undersöka vilka byggmetoder som är de mest optimala för 
projektet. I samband med att byggmetoder väljs finns det ett antal aspekter som är nödvändiga 
att beakta. De aspekter som kan vara viktiga att reflektera över anges i kapitel 4.1 Aspekter 
som kan påverka metodvalet. Gemensamt för alla byggen är att fokusera på delar som är 
dominerande för projektet. Exempel på detta kan vara vid en husrenovering med inneboende 
gäster eller arbetsplatser som har ett mycket begränsat utrymme. Byggmetoden dokumenteras 
ofta där viktiga detaljer antecknas så som risk- och beslutsteori, nödvändiga hjälpmedel och 
instruktioner i de fall detta är nödvändigt. En sådan dokumentation skulle också kunna bidra 
som ett återförings-dokument för den utförda aktiviteten. Genom att bestämma med vilka 
metoder projektet skall utföras fås också en bild av hur arbetsplatsen ska disponeras, detta 
görs på en så kallad APD-plan. Utrymmet på arbetsplatsen har stor betydelse och kan komma 
att styra valet av byggmetod till stor del. I samband med metodvalet undersöks också 
tillgängliga resurser som personal, maskiner, material och underentreprenörer. Det 
huvudsakliga syftet med en bygg-produktion är att uppnå den önskade kvaliteten till så låga 
kostnader som möjligt. Detta leder till att resurser som är nödvändiga behöver utnyttjas 
maximalt på kortast tänkbara tid, exempel på detta är kranar, vilka är ett vanligt inslag på en 
byggarbetsplats, dessa kan innebär mycket höga kostnader för ett projekt. Ett byggprojekt 
innebär inte bara risker, chans-tagningar och höga kostnader, det kan också innebära en hel 
del möjligheter som kan vara värda att betrakta och dokumentera. Produktionsplaneringen 
sker lämpligen med platschef, arbetsledare, entreprenadingenjör, lagbasar samt skyddsombud. 
Eventuella underentrepr-enörer skall delvis medverka för att en dialog ska kunna föras om 
bästa genomförande. Här fastställs en detaljerad produktionstidplan. Att föra en diskussion 
kring aktiviteter kan klargöra vem som är ansvarig för de olika delarna och också vilka 
kompetenser som är nödvändiga. Genom att klargöra detta fås en uppfattning om eventuella 
utbildningsbehov för personalen, vilket möjliggör en ökad kompetens och en personlig 
utveckling.  
 
När sedan produktionen startat görs arbetsberedning i samråd mellan arbetsledare och de eller 
den person som ska utföra uppgiften, eventuellt kan närvaro av skyddsombud bli nödvändig. 
En noggrann genomgång av aktiviteten kan klarlägga problem som inte ännu upptäckts. En 
arbetsberedning bör göras så tid till reflektion finns. Detta kan leda till att nya idéer om 
utförandet uppdagas då hantverkarna är de som förfogar över den största kunskapen 
beträffande utförandet.  
 
All verksamhet på en byggarbetsplats bör följas upp då verkligheten sällan stämmer överens 
med produktionsplanerna. Att ständigt följa upp utförda aktiviteter medför en kontroll av 
ekonomin och att felaktigheter inte byggs in, utan åtgärdas tidigt innan slutbesiktning. Det är 
också viktigt med uppföljning och avstämning för att snabbt kunna korrigera riktningen på 
processen då den avviker från de satta målen. Avstämningar kan också ligga till grund för 
rapporteringen till beställaren om projektets fortskridande. När alla aktiviteter är utförda görs 
en intern slutbesiktning och i största möjliga utsträckning ges tid till finjusteringar innan 
arbetsplatsen avvecklas och produkten överlämnas till beställaren.  
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3.1.2 Cramoprojektet – ett exempel på hur planering går till 
Detta är ett projekt som innebär uppförandet av en byggnad till företaget Cramo som hyr ut 
maskiner. Denna byggnad innehåller en maskinhall där företagets maskiner kan servas och 
göras i ordning för uthyrning och en maskinhall där service av byggbodar ska genomföras. 
Byggnaden består också av en tvåvåningsdel där övervåningen består av kontor och 
undervåningen skall vara butik. Totalt blir byggnadsytan ca 2700 kvadratmeter.  
 
Inledandet av planeringen påbörjades tillsammans av platschefen och inköparen efter det att 
arbetschefen beslutat om projektets genomförande och beräkningar från kalkylatorn fastställts. 
Ritningar och beskrivningar har legat till grund för inläsningen av projektet där man 
identifierat vilka aspekter som skulle kunna vara av avgörande betydelse. När detta ansågs 
vara klart kontaktades en person, med erfarenhet inom beslutsprocessen med gällande 
produktionsförberedelser, för att hjälpa till med att strukturera upp projektet och göra en grov 
första tidplan. I detta möte ”utför man byggandet på skrivbordet” vilket innebär att man går 
igenom varje aktivitet steg för steg och därmed får idéer om hur aktiviteterna skall 
genomföras och hur de hänger ihop. Vidare leder denna genomgång till att en grov tid- och 
resursplan kan skapas. Tidplanen utformas som ett Ganttschema, vid varje aktivitet noteras 
viktiga punkter som är av stor betydelse för projektets fortskridande. Efter avslutandet av 
denna träff genomförs tillsammans med konsulter en studie av olika lösningar på de viktiga 
aspekter som framkom av det tidigare mötet. I detta skede uppförs också handlingar för el, 
ventilation, vatten och sanitet. Platschefen utarbetar en arbetsmiljöplan för projektet och han 
gör även en riskanalys, vilken innehåller namn på ansvariga personer m.m. Den grova 
tidsplanen som upprättats vid det första mötet genom går under en tid en revidering, vilken 
gås igenom på ett kommande möte. Denna träff hålls när platschefen anser sig ha kontroll på 
aktiviteterna. På detta möte deltar samma personer som i det ovan nämnda mötet plus ett 
tillskott av två lagbasar. Det är av stor vikt att dessa personer som representerar hantverkarna 
får delta i planeringen i ett så tidigt skede som möjligt. Detta för att säkerställa att 
byggmetoderna är de mest optimala med hänsyn till effektivitet och arbetsmiljö. Hantverkarna 
som är experter på sina områden besitter mycket erfarenhet och kunskap om sättet att utföra 
olika arbetsuppgifter. När tidplanen har blivit uppdaterad och fastställd påbörjades de 
arbetsberedningar som var möjliga.   

3.2 Val av byggmetod 
När ett byggprojekt ska genomföras står de ansvariga inför en mängd olika val som berör 
bland annat arbetsmetoder, material- och utrustningsval, personalfördelning och ekonomi. 
Rätt metodval är mycket viktig då det inverkan på det ekonomiska resultatet. Beroende på 
vilket skede i projektet man befinner sig bör olika personer involveras. Arbetsledare, platschef, 
lagbas, inköpare och en tidsstudieman är exempel på personer som går igenom byggprojektet 
och väljer lämpliga byggmetoder. För att välja metod studerar man de olika förutsättningarna 
för projektet och de många bygghandlingar som ligger till grund för projektets genomförande. 
Tre punkter som har stor betydelse för metodvalet är tiden för utförandet, de ekonomiska 
förutsättningarna och tillgången på resurser. Entreprenadtypen kan begränsa möjligheten att 
påverka vilken metod som ska väljas, i en totalentreprenad ges en större frihet än vid en 
utförandeentreprenad. Även beställaren påverkar valet av metod, framför allt i de fall det finns 
möjlighet att minska kostnaderna. Hur komplicerad en byggnad är, av vilken typ den är och i 
vilken miljö den ska byggas har stor betydelse för byggmetoden. Till exempel utförs mer 
komplicerade byggnader och källare oftast med platsgjutning. Projekttiden kan vara 
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avgörande för valet mellan prefab och platsgjutet, då monteringen av prefabricerade element 
många gånger går betydligt fortare än platsgjutning. Dock kräver prefabricerade byggprojekt 
väsentligt längre framförhållning på grund av risk för långa leveranstider. En sak som också 
kan påverkar detta valet är vissa av hantverkarnas sätt att se på prefabricering som ett hot mot 
deras arbete. 
 
Det är viktigt att de personer som ska utföra arbetet får möjlighet att påverka valet av metod, 
då det är dessa som besitter den största kunskapen inom respektive område. Tillgänglighet av 
personal och deras kompetens påverkar valet av byggmetod. Exempelvis är många snickare 
mer duktiga inom vissa områden, om de finns tillgängliga väljs den metod som de är 
specialister på framför en annan metod. Detta kan innebära att kompetensen hämmas då 
samma personal alltid utför samma byggmetod.  
 
Arbetsmiljön är en viktig aspekt som tas stor hänsyn till vid val av metoder. ”Inget får gå före 
en säker arbetsmiljö”. Peab Sverige AB har en regel som föreskriver användandet av 900 mm 
breda gipsskivor istället för 1200 mm breda, detta för att underlätta hanteringen för 
hantverkarna. Arkitekterna ska tänka på hur deras byggnader ska utföras då de har ett 
arbetsmiljö ansvar, enligt Arbetsmiljölagen. Dock känner de inte alltid till detta vilket kan 
medföra besvärliga konstruktioner för entreprenören.      
 
Klimatet kan ha stor betydelse beroende på var i landet projekt ska genomföras. Det kan till 
exempel vara betydligt svårare att använda sig av samma metod i södra som i de norra delarna 
av Sverige. Väderskydd kan i många fall användas för att minska påverkningar av klimatet. 
Detta medför dock ökade kostnader men i många fall kan väderskyddet i slutresultatet bidra 
till bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet på produkten. I södra delarna av Sverige känns 
behovet av att använda väderskydd mindre än vad det kanske gör i norra Sverige, detta trots 
södra Sveriges mycket fuktiga vintrar.  
 
Vidare skall man tänka långsiktigt och totalekonomiskt på hur en metod påverkar de fortsatta 
förutsättningarna. Ett metodval för med sig vissa effekter och det är viktigt att man inte 
isolerar valet utan ser en metod för den valda aktiviteten som en liten del i det stora hela. Det 
kan hända att en byggmetod är den mest idealiska för en detalj men får en stor påverkan på 
kostnaderna längre fram i projektet dvs. att det är mycket viktigt att beakta metodvalets 
följdeffekter. 
 
Det anses i allmänhet att byggbranschen är dåliga på att ta vara på nya idéer, detta gäller dock 
inte alla. Beroende på vilken befattning man har är möjligheten att anamma nya idéer olika 
stora. Entreprenadingenjörer kommer till exempel i direkt kontakt med olika leverantörer som 
personligen kan berätta om alternativa produkter, vilka kan leda till nya byggmetoder. Det är 
inte bara befattningen som spelar stor roll utav det personliga intresset för utveckling är minst 
lika stor. Det krävs ett engagemang att vilja utvecklas, som driver individen att söka efter nya 
produkter och tillvägagångssätt. Många tips och idéer kan fås från hantverkare, som besitter 
mycket stor kunskap, underentreprenörer och från olika typer av media som till exempel 
branschtidningar. Att få sina medarbetare att nappa på en ny metod eller nytt material kräver 
att den egna tron på den är stor.  
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3.2.1 Exempel – Metodval 
Arkitekten hade vid ett projekt i södra Sverige ritat en hög byggnad med stora fönsterpartier. 
Nu ställdes projektets involverade inför ett problem. Hur skall glaspartierna monteras? Vad 
väger de? Vilka hjälpmedel behövs osv.? Den lösning som föredras skulle vara att montera 
fönstren med kran och sugklocka från utsida. I detta fall var denna metod inte möjlig då det 
krävdes en tillgänglig kran och även utrymmet var begränsat. Istället skulle de bli tvungna att 
montera fönstren från insidan och löste detta genom att konstruera ett lyfthjälpmedel som 
gjorde fönstermonteringen möjlig. 

3.3 Idéer och Erfarenhetsåterföring 
Generellt sett är byggbranschen mycket dåliga på att undersöka liknande projekt, som utförts 
tidigare, för att få idéer och tips om hur problem ska lösas. Oftast hämtas informationen från 
egna erfarenheter eller från nära kollegor, vilket till största delen görs muntligt både formellt 
via möten och informellt på afterwork. Arbetscheferna på olika geografiska platser inom 
organisationen har viss kontakt med varandra och kan på så sätt föra projektlik information 
vidare. Ett bra sätt att vidga erfarenheten är att göra rotationer mellan arbetslagen, vilket 
medför att kunskap sprids inom företaget.  
 
Det finns mycket delade åsikter om hur vidare det sker någon utvärdering av byggprojekten 
eller inte trots att detta är en ”skall-sats” i Peab, vilket innebär att det skall göras en 
utvärdering av alla byggprojekt. Vissa platschefer väljer att göra en mer detaljerad utvärdering, 
där den information som framkommer sparas på datorer, andra dokumenterar sina erfaren-
heter på papper och det finns de som endast bär med sig erfarenheten i sina minnen. Dessa 
odokumenterade erfarenheter är till stor nackdel för företaget då den försvinner med 
personalen vid till exempel byte av arbetsgivare eller genom pensions avgång.  
 
På Peab har de ett intranät med en del som alla anställda har tillgång till och en del där mer 
projektspecifik information finns, användandet av projektdelen är begränsad till dem som 
arbetat med projektet. Informationen i den allmänna delen innehåller en flik om metodval, där 
det samlas kunskap om olika utföranden.           
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4. JÄMFÖRELSE MELLAN TEORI OCH PRAKTIK 
På frågan om vad man bör tänka på beträffande metodval svarar majoriteten att projekttiden, 
ekonomin och kvaliteten är de faktorer som styr metodvalet mest. Många anser att kvaliteten 
är viktigast och att denne absolut inte får tummas på men vi ifrågasätter om man verkligen 
lever upp till det påståendet. När det gäller ekonomin blir det svårt att göra en jämförelse om 
hur mycket besparingen blir på grund av att en alternativ byggmetod väljs. För att kunna göra 
en kostnadsmätning på vad alternativa byggmetoder skulle resultera i, skulle det behövas 
exakt två likadana objekt som utförs med exakt samma förutsättningar men med olika 
byggmetoder. Vanligtvis kan vissa tongivande byggmetoder jämföras med alternativa metod-
er och resultatet kan bli en skillnad i kostnaden men det behöver inte påverka den totala 
kostnaden för projektet. En billig metod kan orsaka högre kostnader längre fram i projektet 
jämfört med en dyrare som kan innebära lägre framtida kostnader. De intervjuade personerna 
var övertygade om att Högbergs påstående om metodval skulle utgöra en ekonomisk skillnad 
på tio procent. En person nämnde också att en ny pålningsteknik medförde att mindre än 
hälften av de pålar som annars varit nödvändiga uppfyllde den funktion som krävdes. 
Eftersom byggnationen var omfattande blev den ekonomiska besparingen stor. Att utföra ett 
byggprojekt med en viss metod kan vinna mycket tid som till exempel då prefabricerade 
element används, men i vissa fall transporteras elementen långa sträckor vilket leder till en 
ökad miljöförstöring genom utsläpp av koldioxid. Beträffande valet mellan platsgjuten eller 
prefabricerad betong anser en del av hantverkarna att platsgjuten betong är att föredra på 
grund av prefabricerat byggande minskar behovet av byggarbetsplatsknuten personal.  
 
I en del fall används personalen som utgångspunkt för vilken metod som skall användas. En 
grupp människor kan vara mycket duktiga på en viss metod vilket medför att denna metod 
väljs framför en annan. Problemet med detta är att en viss stagnation i kunnandet inom andra 
områden kan förekomma men i en högkonjunktur med personalbrist föredras effektivitet och 
snabbhet före inlärningen av mindre förekommande byggmetoder. Alla beslut som fattas 
måste bearbetas för att man ska inse konsekvenserna av beslutet. Till exempel kan arbets-
rotation vara viktig för hälsan då tunga och monotona rörelser förekommer men det blir då på 
bekostnad av tidsbesparingen. Hantverkarna är inte alltid villiga till arbetsrotation på grund av 
att arbetsmomenten utförs på olika sätt vilket kan medföra svårigheter för den person som 
övertar arbetsuppgiften.   
 
Många inom byggbranschen verkar involvera hantverkarna i ett tidigt skede av byggprojektet 
för att dessa skall kunna framföra åsikter om hur bygget bör utföras. Ur ett kunskaps-
perspektiv är det mycket viktigt då hantverkarna är de som är experter på sitt område. Genom 
samtal med alla inblandade kan många problem övervinnas och lösningar som varit 
framgångsrika i tidigare projekt kan återanvändas. För att detta skall fungera på bästa möjliga 
sätt förutsetts en viss rotation på personal så att arbetslagen inte alltid består av samma 
individer. 
 
Precis som Nordstrand och Révai beskriver vikten av en väl genomförd planering samtycker 
de intervjuade personerna att man har allt att vinna på att planeringen genomförts. Där finns 
dock en skillnad i hur planeringen bör göras för enligt Sandberg kan man omöjligt lära in ett 
helt bygges handlingar på en gång. En del av inlärningen sker i de tidiga produktions-
förberedelserna och sedan följer inlärningen successivt under hela byggprocessen där nya 
problem och hinder dyker upp som inte kunnat förutses i planeringsstadiet. Därmed inte sagt 
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att inlärningen och planeringen är överflödig, det är mycket viktigt att planeringen är gjord för 
att skapa en slags färdriktning för att kunna nå de uppsatta målen. När problemen sedan dyker 
upp är man förberedd på hur dessa ska lösas. Ett byggprojekt kan aldrig utföras fortare bara 
för att planeringen åsidosätts och spaden sätts i marken samma dag som anbudsgivningen är 
klar. Sandberg har uttryckt detta förträffligt i ett citat ”det går inte fortare för att man 
springer när man inte vet åt vilket håll man ska”. Vidare vågar vi påstå att en säker och bra 
arbetsmiljö tryggas av en utförlig planering. En god arbetsmiljö och trevlig stämning gör att 
personalen vid en arbetsplats trivs och mår bra och en välmående personal som uppskattar sitt 
arbete gör ett bättre jobb vilket understryker vikten av att planera byggprojekten. I litteraturen 
kan man ofta hitta modeller av hur olika skeden i byggprocessen infaller och hur dessa 
förhåller sig till varandra. Figuren nedan beskriver en byggprocess och dess olika skeden där 
en jämförelse görs mellan Nordstrand och Révais sju steg och Sandbergs byggprocess. I de 
sju stegen beskrivs aktiviteterna som punktlista där varje aktivitet följer en annan. I figuren 
kan man utläsa när varje aktivitet förekommer i Sandbergs teori om hur byggprocessen ser ut.   
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4.1 Aspekter som kan påverka metodvalet 
Enligt våra intervjuer är det framför allt fyra parametrar som kan ses som generella vid val av 
byggmetod, dessa är tid, kostnader, kvalitet och arbetsmiljö. Vi anser att den listan kan göras 
lång, dock gäller inte alla punkter vid alla projekt men följande bör ändå beaktas: (punkterna 
följer inte i någon specifik rangordning) 
 

 Framkomlighet – kan vara av avgörande betydelse för metodvalet då 
begränsad framkomlighet sätter gränser för transporter. Begränsad 
framkomlighet betyder inte bara trångt utrymme utan kan även vara dåliga 
eller obefintliga vägar m.m. 

 Utrymme på arbetsplatsen – har betydelse för logistiken då tillgången på 
bl.a. upplagsplatser, plats för bodar, kranar och andra större maskiner är 
avgörande för val av byggmetod. Ett trångt utrymme kan tillexempel kräva 
just in time leveranser där direkt användning av levererat material är 
nödvändigt.   

 Pågående verksamhet – vid tillexempel fasadrenovering i städer kan 
framkomligheten för affärernas kunder begränsas av byggställningar och 
annan utrustning. Då byggarbetsplatsen i dessa fall måste vara tillgänglig för 
kunder krävs extra åtgärder för att garantera deras säkerhet.  

 Boende – vid projekt som utförs i närhet av bebodda fastigheter bör 
metodvalet väljas med hänsyn till de boende. Det är viktigt att föra en 
konversation med de personer som kan bli berörda av byggprojektets olika 
aktiviteter.  

 Väder – klimatet i Sverige är väldigt varierande och beroende på var i 
landet projektet ska utföras så har vädret olika inverkan på valet av metod. 
Användandet av väderskydd kan förhindra produktionsstopp vilket gör att 
det blir bättre flyt i byggprojektet.   

 Markförhållanden – dåliga markförhållanden kan kräva specialmetoder för 
att göra det möjligt att utnyttja marken. 

 Omkringliggande miljö – byggmetoden bör väljas så att skador på 
intilliggande byggnader undviks. Hänsyn bör även tas till omkringliggande 
miljö när det gäller metoder som medför buller och nedsmutsning. 

 Övriga miljöfrågor – i den utsträckning man kan, skall en 
miljövänligmetod väljas framför en metod som är ogynnsam för miljön. 

 Uttorkningsbehov – vissa material kräver längre och mer noggrann 
uttorkning än vissa andra och detta kan påverka valet av byggmetod.  

 Trafik – möjligheten till att välja byggmetod för de byggprojekt som ska 
utföras i städerna kan begränsas av den omgivande trafiken. Det kan 
tillexempel krävas olika myndighetsbeslut för att få använda sig av vägen. 

 Skyddsutrustning – vissa byggmetoder kräver särskild skyddsutrustning 
som kan medföra att det tar längre tid att utföra ett arbetsmoment.  

 Personalkompetens – kompetent personal utför inlärda byggmetoder 
snabbt och effektivt vilket kan göra att en känd metod väljs framför en 
annan.  

 Personaltillgång – tillgången på bra personal är avgörande för att kunna 
genomföra vissa typer av byggmetoder.  
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 Byggnadstyp – storlek och utformning är exempel på egenskaper hos en 
byggnad som kan vara avgörande för vilka byggmetoder som är lämpliga. 

 Antal hus – i de fall man ska bygga flera likadana hus kan en metod väljas 
som kanske inte hade valts om bara ett sådant hus skulle byggas. 
Tillexempel så är möjligheterna till effektiv användning av prefabricerade 
element större då det är möjligt att producera stora serier av en byggnadsdel. 

 Materialtillgång – tillgången på material och möjligheten till att få det 
levererat till rätt tidpunkt är en förutsättning för att vald metod ska gå att 
genomföra. 

 Bygghandlingar – väl och rätt utförda handlingar till projektet säkrar en 
god planering vilket medför kontroll på byggprojektets händelser.  

 Lagar och förordningar – det är en självklarhet att lagar och förordningar 
måste följas och detta kan begränsa valet av byggmetod i en del 
sammanhang. I många fall krävs god framförhållning för att få igenom 
godkännanden i rätt tid. 

 Krav från beställaren – i vissa fall har beställaren krav på hur en aktivitet 
ska genomföras och då bör entreprenören se till att funktionsansvaret 
tillfaller beställaren. 

 Maskintillgång – för att genomföra vissa metoder krävs speciell utrustning 
och tillgången på denna begränsar valmöjligheterna.  

 Underentreprenörer – idag går byggbranschen på högvarv och detta 
medför ökad efterfrågan på bra underentreprenörer.  

4.2 Erfarenhetsåterföring 
Tyvärr verkar erfarenhetsåterföringen fungera mindre bra. De flesta talar om hur bra det 
skulle vara att ha ett rikstäckande nät med beskrivningar på olika byggmetoder men hur ett 
sådant system skulle se ut är det nog ingen som vet. I vissa fall verkar det vara ett problem 
med kunskapsöverföringen redan innan byggproduktionen har startat. Byggprocessen involv-
erar många olika personer som kommer och lämnar projektet vid olika tidpunkter under 
resans gång. Redan vid anbudsgivningen har personer studerat förutsättningar, ritningar och 
beskrivningar för det kommande projektet men dessa handlingar lämnas många gånger över 
till nästa ansvarig i organisationen utan att någon information om vad som lärts in förs vidare. 
Redan i detta skede har man satt stopp för en viktig kunskapsöverföring där man istället borde 
ha tagit sig tid till att diskutera projektet för att underlätta inlärningen för de som kommer 
efter. 
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5. SLUTSATS 
För att en utveckling av byggbranschen skall bli möjlig är det viktigt att det skapas rätt 
attityder och engagemang hos de människor som medverkar i branschen. Vidare är det av 
stor vikt att det finns en klar kommunikation både internt och externt. Flexibiliteten är av 
betydelse för att man ska kunna hitta nya vägar och lösningar till hinder som uppstår under 
projektets gång.     
 
Det är en konst att fatta bra beslut och välja rätt byggmetoder, speciellt i de fall då det ska 
göras under tidspress. Trots att byggbranschen anses mycket konservativ är det möjligt att 
utveckla nya rutiner och byggmetoder men detta kräver intresse för utveckling från personer 
med beslutande befattning. En individ som känner engagemang för nya idéer medverkar till 
en utveckling i branschen. Det är inte bara personer som jobbar på projektet som har möjlig-
het att komma med nya idéer utan i många fall så anser vi att materialleverantörerna har en 
stor potential att bidra till utveckling. Detta beror på att materialtillverkarna lägger stor vikt 
vid att utveckla sina produkter vilket medför nya metoder att utföra byggarbetet på.  
 
Planering av ett byggprojekt är av mycket stor betydelse för här skapas förutsättningarna för 
att projektet ska bli lyckat. Planeringen ger en vid kunskap om projektet och på så sätt 
minimeras riskerna för hinder. Under ett byggprojekts genomförande uppstår alltid överrask-
ningar och genom en väl utförd planering är man bättre förberedd för oförutsedda händelser. 
Planering gör det möjligt att utforma en exakt projekttidplan vilken gör att projektets sluttid 
kan säkras. För att planerarna ska kunna välja optimal byggmetod behöver de få avsatt tid till 
planering för att här kunna gå igenom och granska olika metoder och de olika metodernas 
konsekvenser på bygget. Denna tid är mycket viktig då utvecklandet av bra metoder kan 
medföra stora ekonomiska besparingar. Att arbetsmiljön är säker och trivsam är av mycket 
stor betydelse och genom att planera projektet lyfts även denna fråga fram och kan vara 
avgörande när valet av metod ska göras. Att planera ett byggprojekt är en stor process som 
kräver stor kunskap i planeringsteknik. Läran om tekniken hur man genomföra en bra 
planering har inget slut utan kan alltid göras bättre. Som ny i branschen är det av stor vikt att 
det finns personer att luta sig emot i början som kan ge råd och tips för vad man bör tänka på i 
planeringsarbetet. Det är mycket viktigt att man pratar med varandra i alla avseenden för att 
genomförandet av ett byggprojekt ska gå smidigt. Det gäller allt från att föra en diskussion 
med människor som på ett eller annat sätt kan ha kännedom om byggmetoder eller kunskaper 
om det aktuella byggområdet till att man ha en öppen dialog med alla personer som kan bli 
direkt eller indirekt berörda av projektets utförande. I många fall består byggprocessen av 
både buller och nedsmutsning av omgivningen vilket kräver att intillboenden informeras om 
vilka aktiviteter som kan komma att störa omgivningen för att konflikter skall kunna 
undvikas.  
 
En viktig aspekt som kan ses som en risk med en väl utarbetad planering är att den kan 
komma att ses som lag, som ej kan göras avvikelser ifrån. Detta är ett problem då det under 
projektets gång kan, till exempel i arbetsberedningar, framkomma nya idéer och lösningar på 
hur en aktivitet ska genomföras. Det gäller då att, även om man har en välgjord planering, 
kunna ta till sig de nya tankarna och revidera planen och inte bli fast i ursprungstankarna. 
  
En förutsättning för en bra erfarenhetsåterföring är att alla projekt utvärderas och dokument-
eras. Även om en dokumentation inte görs så för utvärderingen med sig kunskaper för de som 
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varit iblandade i projektet till framtida byggprojekt. Problemet är att i en stor organisation 
som Peab, där regionerna styr och kontrollerar sina egna projekt, isoleras kunskapen inom 
regionen. Följden av detta blir att en bra lösning kan behöva uppfinnas om och om igen på 
flera olika projekt inom samma organisation. Eftersom det redan finns ett internt datasystem 
med bollplank där olika metoder beskrivs skulle det vara lämpligt att se över innehållet i 
denna. Det viktigaste för en kunskapsbank med olika metoder är att det finns en bra sökmotor 
och att metoderna inte nödvändigtvis behöver vara av grundläggande karaktär. Vi anser att det 
är projekt med speciella byggmetoder eller mer komplicerade lösningar på problem som kan 
vara viktiga att belysa. En databas kan innehålla beskrivningar på olika projekt där man skulle 
kunna söka på byggnadstyp eller ett speciellt material som kräver mer avancerade arbets-
metoder.  Till exempel om ett gjuteri, en simhall eller liknande skall uppföras skall man kunna 
söka på just dessa byggnadstyper. Här ska man då hitta information om vilka knäckfrågor som 
varit av betydelse, speciella byggmetoder och projektansvariga med olika befattningar då en 
kontakt kan bli nödvändig. Information om nya produkter på marknaden kan också med 
fördel läggas in i databasen där fördelar respektive nackdelar beskrivs och om produkten krävt 
några speciella åtgärder för inbyggnad. Vi tror också att metoder som använts men fungerat 
mindre bra framgår i erfarenhetsbanken för att andra inte skall behöva göra samma misstag, 
vilket borde påverka kostnaderna mycket. Ett annat sätt att sprida kunskap är att kontinuerliga 
studiebesök görs på olika arbetsplatser för att stimulera nytänkandet. Består arbetslagen alltid 
av samma individer går man miste om den informella kunskapsspridningen som förekommer 
på raster, pauser och övriga samtalsstunder under projektets pågående.  
 
Många hävdar att ett system för erfarenhetsåterföring inte är genomförbar, men vi tror att 
mycket av detta handlar om personlig attityd, vilja och inte minst disponerandet av tid. De 
flesta byggprojekt, kanske till och med alla, bör få avsatt tid för en utvärdering och reflektion 
över byggmetoder, produkttyper, underentreprenörer och andra företeelser som går att betyg-
sätta som bra eller dåliga. Under intervjuerna har det framkommit att utvärderingar skall göras 
för alla projekt inom Peab men att detta inte alltid efterlevs. Exakt vad detta beror på kan vi 
inte ge svar på men vi tror att brist på tid är en av anledningarna. Vidare kan också vara så att 
vetskapen om att en utvärdering ska göras har undgått en del personer. Eftersom detta är en 
viktig skallsats i Peab, anser vi att orsaken till detta bör ses över inom en snar framtid. 
Betydelsen av utvärderingar och erfarenhetsöverföring har nog aldrig varit större än nu, då det 
råder stor brist på personal och många av branschens kunnigaste är på väg mot pensionsålder. 
Som det så slående uttrycks tidigare i rapporten, när personal med mycket kunskaper och 
erfarenheter pensioneras eller byter arbetsgivare kliver bokstavligen kunskapen om byggandet 
ut genom dörren.     
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Intervju, Maria - Inköpare 
1. Namn? 

Maria 
2. Senaste befattning? 

Inköpare 
3. Antal år inom byggbranschen? 

2 år 
4. Hur går val av byggmetod till? 

Valet av byggmetod är beroende av vilket byggprojekt man ska utföra till exempel om 
ett bygge skall utföras inne i staden kanske ett visst byggsystem inte kan användas på 
grund av trängsel. Byggtiden har också en stor påverkan för vilken metod man väljer 
för sitt projekt. Naturförutsättningarna kan också begränsa metodvalet till exempel kan 
ett byggprojekt som utförs i Åre inte utföras med samma metod som i Malmö. Det är 
en svår fråga att besvara eftersom metodval berör allt från val av material till 
arbetsgång. Valet att planera byggprojektet tillsammans med Bengt Sandberg är också 
ett metodval, vilket inte hade varit nödvändigt vid ett mindre projekt. 

5. Vad bör man tänka på vid metodval?  
Frågan hänger ihop med ovanstående, vissa projekt skall utföras på mycket kort tid 
vilket får till följd att planeringen får lida. Metodvalet anpassas då för att passa 
leveranstider och dylikt. 

6. Vilka aspekter anser du vara generella vid metodval? 
Leveranstider är en aspekt och tillgången på personal en annan som påverkar vilken 
byggmetod som kan användas. Har man brist på personal för tillfället kan 
byggprojektet behöva utföras av inhyrda entreprenörer.  

7. Vilken hänsyn tas till de tre parametrarna tid, kvalitet och kostnad vid val av 
byggmetod? 
Tyvärr är ofta tiden för utförandet knapp vilket kan påverka kvaliteten, vilket kan synas 
på leverantörer och byggprojekt i allmänhet just nu när det är en byggboom. Det 
optimala är att kunna ta hänsyn till alla parametrarna och har man tillräckligt med 
planeringstid så fixar man kraven för tid, kvalitet och kostnad. 

8. Är det någon av de tre parametrarna som är viktigast? 
Tiden är inte alltid så enkel att styra men väljer man rätt metod så får man också mer 
tid. Allting hänger ihop, med rätt metodval så spar man tid, vilket leder till bättre 
kvalitet och lägre kostnader som i sin tur leder till en högre vinst.  

9. Undersöker man liknande projekt som utförts tidigare av företaget eller andra? 
Absolut, om inget annat så refererar man till de projekt man varit med på tidigare. 
Däremot tror jag att man är för dålig att kolla hur andra runt omkring utfört sina projekt 
och hur de har gjort för att lyckas bra. Även om man vet att ett projekt varit bra tror jag 
inte att utförandet undersöks. Jag tror att man kan göra mycket med återföring och att 
det är viktigt att ett byggprojekt gås igenom och det tas upp vad som gått bra och vad 
som gått mindre bra. Det kan dock vara svårt att få ut denna information till alla.  

10. Påverkar entreprenadtypen metodvalet? 
Ja, i en generalentreprenad är alla handlingar redan klara och vi blir mer styrda och i en 
totalentreprenad kan man i stort sett själv styra hur bygget skall utföras. 

11. Påverkar beställaren valet av metod? 
Ja, om beställaren vill, speciellt i de fall där kostnaderna kan påverkas. 

12. Påverkar omkringliggande miljö metodvalet? 
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Ja (se fråga 4) 
13. Påverkar resurserna: underentreprenörer, personal, material och maskiner, 

metodvalet? 
Ja, snickare är nischade i smyg det vill säga, man vet vem som tycker om vad och inom 
vilka områden de är duktiga. Har man tillgång till duktiga betongare så kan man gjuta 
plattan själv annars får man anlita en betongläggare. Maskiner och liknande beställs i 
samråd med de som ska använda dem. Tillgången på maskiner och i vilken 
utsträckning de kommer att behövas styr också metodvalet. Beträffande material så kan 
det ibland vara svårt att få tag i HDF-bjälklag vilket leder till att man får platsgjuta 
istället. 

14. Görs det undersökningar beträffande vilka resurser som finns tillgängliga inför 
metodvalet? 
Ja (se ovan) 

15. Påverkar personalens kompetens valet av byggmetod? 
Ja (se fråga 13) 

16. Anser du att användningen av väderskydd är en lämplig metod för att undvika 
väderpåverkan? 
Ja, på sommaren behövs det inget medan vintern kan kräva det. Kostnaden för 
väderskydd är hög men jag tror att man tjänar på det. Jag anser att det borde vara lättare 
att arbeta skyddad från snö och stormar. Framförallt de projekt som utförs längre norrut 
är nog i större behov av det än vi här i söder. Det blir lättare för en människa att utföra 
sina arbetsuppgifter i normal temperatur jämfört med prestationen i för kallt eller varmt 
klimat. Kyla nedsätter arbetsförmågan och en bra arbetsmiljö leder till ett roligare 
arbete. 

17. Påverkas valet av metod av de involverades tidigare erfarenheter? 
Ja, absolut 

18. Görs metodval med hänsyn till arbetsmiljön? 
Ja, i produktionsplaneringen kan till exempel metoden för hur ett gipstak skall utföras 
diskuteras hur de tunga lyften skall klaras, vilka hjälpmedel man behöver eller om man 
helt enkelt skall utföra det med en annan typ av skiva eller till och med att utesluta det 
helt och ersätta det med ett avtagbart undertak. Det är viktigt att involvera snickarna så 
att de får tycka till om utförandet. 

19. Övriga saker som kan påverka valet av metod? 
- 

20. I ett tidigare examensarbete hävdar man att rätt metodval minskar kostnaderna 
med 10%. Hur tror du rätt metodval kan påverka det ekonomiska resultatet? 
Ja, jag tror att de tio procenten som ni nämner inte räcker, besparingen blir nog större 
än så. Vad jag vet görs inga jämförelser på vad det skulle kunna kostat för då måste 
man räkna in varenda liten detalj som kan leda till besparing. I de fall där arbetsledaren 
behöver komplettera material eller utrustning flera gånger om dagen under 
produktionens gång, innebär ökade kostnader för projektet. Då har man inte gått 
igenom arbetsmomentet överhuvudtaget och valt en metod för hur man skall gå till 
väga. Genom noggrann planering kan detta undvikas och man anpassar arbetsmetoden 
till vad som går snabbast och passar personalen och våra förutsättningar bäst. 

21. Görs det någon uppföljning och utvärdering av byggmetoden som använts? 
I de projekt där medarbetarna engagerar sig och vill utvecklas, där försöker man göra 
en slags uppföljning. I Peab är det en skallsats att alla byggen skall följas upp och 
utvärderas vilket också innebär en utvärdering av byggmetoden. Naturligtvis påverkar 
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ekonomin detta. Det är stressigt i byggbranschen, speciellt nu, vilket leder till att 
uppföljning och utvärdering inte alltid prioriteras.  

22. Kan man på ett enkelt sätt använda sig av denna information vid val av 
byggmetod? 
Absolut, men det gäller också att man tar sig tid till att läsa igenom resultatet av 
utvärderingen.  

23. Hur arkiveras den information som framkommer av utvärderingen? 
Vet ej. Vikten av en utvärdering är stor men det allra viktigaste är att de involverade 
går igenom resultatet av utvärderingen. Geografiskt sett får aldrig medarbetarna i norr, 
väster eller öster reda på hur ett projekt utförts i söder, utan de får själva ”uppfinna 
hjulet”.  Dock finns det lite tips och tillvägagångssätt för utförande och även vad man 
bör tänka på vid upphandling på Peabs intranät, så det finns lite återföring men detta 
går alltid att förbättra. För att återföringen skall fungera hänger det mycket på varje 
individ också, för mycket pappersarbete blir besvärligt. Jag tror att det viktigaste är att 
vara på olika byggprojekt och hälsa på andra och se hur de arbetar. Detta görs alldeles 
för lite. En halv dag i månaden till studiebesök hade räckt för att man skulle lära sig 
mycket av andra. Ett forum att träffas och diskutera arbetsuppgifter är mycket bra för 
spridning av erfarenheter även om det blir muntligt.  

24. Databanker hade ett inledande skede för 30 år sedan, har det hänt något mer? 
Peab använder sig av ett intranät för återföring, som jag nämnde tidigare. 

25. Skulle det vara möjligt att göra en checklista för metodval, och i så fall, vilka 
punkter tycker du borde vara med? 
Jag tror att det är bra om man i varje del spikar upp vad som är viktigt att tänka på i ett 
byggprojekt.  

26. Tycker du att byggbranschen är bra på att ta vara på nya idéer? 
Både ja och nej, byggbranschen ligger nog lite efter när det gäller IT. För att man ska ta 
till sig nya idéer krävs det att man läser en del. Det är upp till var chef att läsa och hålla 
sig uppdaterad, mycket står i Byggindustrin som är väldigt bra där man kan få idéer 
och tips på nyheter. Träffar som till exempel afterwork leder till en del idéutbyten men 
för övrigt tror jag byggbranschen är mindre bra på att använda sig av nya idéer, då 
finns det nog andra som är bättre. 

27. Hur söker man information och idéer till nya metoder? 
Media, tidningar, kompisar och kolleger.  

28. Kan du i ditt arbete uppmuntra till användning av nya metoder? 
Ja, jag har en stor del i detta som inköpare. Eftersom jag pratar med leverantörer som 
har nya idéer som jag ibland anammar för jag detta vidare till produktionen.   

29. Hur får man de involverade att köpa en ny metod? 
Genom att ha förtroende för en metod kan man också hitta bra argument för att 
övertyga andra personer, finns inte den egna tron på idén kan man inte heller övertyga 
någon annan att tro på den. Sen är det alltid bra att ha förmågan att argumentera för en 
viss metod eller produkt. 

30. Varför är det viktigt att planera sitt projekt?  
Planeringen är allt, man vinner tid, pengar, arbetsmiljö och arbetsglädje. Man vinner 
väldigt mycket på att planera sina projekt, man begrundar saker och ting annars är det 
lätt att man hastar fram någonting. Det är helt enkelt otroligt viktigt med 
planeringsarbetet. 

31. Finns det delar av ett projekt som inte bör planeras, utan ger ett bättre resultat 
om det beslutas efterhand? 
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Det finns saker som miljön styr och man inte kan planera för. Vissa grejor kan man 
planera i detalj medan andra inte går. Det är viktigt at fokusera på de viktigaste 
punkterna i projektet.  

32. Finns det projekt där planeringen inte är genomförbar på grund av för stor 
osäkerhet?  
Ja, i de projekt där verksamhet pågår samtidigt blir det svårare att planera i detalj. Ofta 
får man låta den befintliga personalen styra lite över hur tiden skall disponeras. Jag tror 
att det mesta går att planera på något sätt. 

33. Tycker du att värdet av den tid som planeringen tar återspeglas i det slutgiltiga 
resultatet? 
Ja, jag tror absolut på de tio procenten ni nämnde tidigare och jag är övertygad om att 
det finns mycket att vinna genom att avsätta tid till planering.  

34. Vilka personer involveras under produktionsplaneringsskedet? 
Platschef, arbetsledare, entreprenadingenjör, snickare och andra viktiga personer i 
projektet. Snickarna är de som är experter på sitt område bör involveras för att ha 
åsikter om utförandet. Att involvera personer i planeringsskedet skapar också ett 
engagemang för projektet. Men tyvärr går det inte att ha med alla i planeringen utan 
snickarna representeras oftast av en lagbas. 

35. Vilken påverkan har Arkitekten, Konstruktören och andra personer i 
projekteringen?  
Arkitekten har den största delen. Man försöker uppnå ett projekt som är så 
funktionsdugligt som möjligt och tilltalande, därför är det viktigt att alla får komma till 
tals. Arkitekten, konstruktören och installationsprojektören har nog störst påverkan i ett 
byggprojekt. Det är ett samspel mellan olika aktörer för att lyckas bra med ett projekt. 
Problemet är att många gånger går det att jämföra med en stafettpinne som lämnas över 
till nästa aktör. Där högsta chefen går igenom projektet och beslutar om det ska utföras. 
Sedan lämnas handlingarna över till kalkylatorn som räknar vad kostnaderna kommer 
att bli, vilket innebär att denna person också måste sätta sig in i projektet utan att någon 
särskild information överlämnas. Sedan skickas det vidare till platschefen och en 
inköpsansvarig fortfarande utan att någon information från högsta chefen eller 
kalkylatorn tillkommer, förutom kalkylen. Nu har samma projekt granskats fyra gånger 
utan att man fört någon diskussion. Där av vikten att man pratar med varandra innan 
handlingarna lämnas över. 

36. Kan hantverkarna påverka valet av byggmetod i planeringsskedet? 
Ja (se fråga 34) 

37. Utbildas personal i planeringsteknik? 
Nej, det tror jag inte alla gör.  

38. Har planeringsarbetet utvecklats under åren? 
Ja, det tror jag, men det är lite svårt för mig att veta eftersom jag bara arbetat två år i 
byggbranschen.  

39. Hur tror ni att planeringsarbetet ser ut i framtiden?  
Min förhoppning är att planeringsarbetet skall utvecklas, men detta kommer nog inte 
hända förrän alla inser vidden av hur viktigt det är. När kvinnor kommer in i 
byggbranschen kommer förmodligen planeringsbiten att förändras också eftersom vi är 
olika. 

40. Anser ni att personer som vill fortsätta arbeta efter pensionsålder ska få 
möjligheten att arbeta som mentor för nyanställda/yngre personal?  
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Ja, det hade varit suveränt om det hade funkat så. Hur ska vi yngre klara av arbetet 
annars utan den erfarenheten som de äldre har. Det hade nog räckt med tre till fyra 
stycken äldre i ett företag som skulle fungera som mentorer. 
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Intervju, Johan - Platschef 
1. Namn? 

Johan  
2. Senaste befattning? 

Platschef 
3. Antal år inom byggbranschen? 

17 år 
4. Hur går val av byggmetod till? 

I början av ett byggprojekt tittar man på de olika förutsättningarna för projektet, även 
ramhandlingarna och kalkylen. Förhållanden på arbetsplatsen bestämmer vilka 
hjälpmedel som behövs. Handlingarna är oftast många, vilka ligger till grund för vilken 
metod som är mest lämpad.   

5. Vad bör man tänka på vid metodval?  
Till exempel kan jag nämna ett bygge där vi skulle ta emot stora partier då måste man 
fråga sig hur skall dessa monteras? Vad väger dem? I vårt fall, visade det sig att 
partierna vägde 330 kg styck vilket leder till frågan hur vi ska klara av att montera detta, 
går det att göra överhuvudtaget och vilka hjälpmedel kan vi behöva för att genomföra 
monteringen? Genom en egenkonstruerad fönstermontagemaskin löstes problemet och 
monteringen kunde utföras från insidan av byggnaden. Kranen som används vid ett 
bygge styr också metodvalet, idealet hade varit att montera fönstren utifrån med kran 
och sugklocka men krantiden är begränsad och den kan vara upptagen med annat. Det 
kan också vara så att kranen monterats ner, vilket också medför en annan lösning av 
problemet. Det viktiga är att smådelar plockas ut ur ett projekt för att identifiera 
knäckpunkterna och se vilka problem som finns. Många gånger finns det erfarenhet av 
liknande problem bland personalen, då hjälps man åt att komma fram till en lösning. 

6. Vilka aspekter anser du vara generella vid metodval? 
Tid, kvalitet och kostnad. Det viktigaste för mig är att kunna sova gott om natten, vilket 
innebär att jag ska kunna stå för något som jag varit med och utfört.  

7. Vilken hänsyn tas till de tre parametrarna tid, kvalitet och kostnad vid val av 
byggmetod? 
I några byggen har vi byggt upp stommen för att snabbt kunna lägga på taket. Sedan 
har vi börjat bygga väggarna uppifrån och ner, vilket har lett till att vi tidigare har fått 
ett tätt hus och kan lämna över en bättre produkt till beställaren. Detta kostar mer så det 
gäller att byggherren är med på metoden. Tyvärr spelar pengarna en stor roll. 

8. Är det någon av de tre parametrarna som är viktigast? 
Det går inte att säga vilken som är viktigast. Man kan påstå att kvaliteten är det 
viktigaste men man vill också tjäna pengar på ett utfört projekt. Vidare vill vi att 
kunden skall bli så pass nöjd att denne kommer tillbaka för andra projekt. Det gäller att 
virka ihop alla tre parametrarna, jag kan inte säga att någon skulle vara viktigare än den 
andra.  

9. Undersöker man liknande projekt som utförts tidigare av företaget eller andra? 
I det stora hela är vi dåliga på att göra detta. De flesta sitter nog och ”kuckelurar på sin 
egen kammare” detta grundar sig nog i att de flesta är rädda för att berätta att de har 
gjort fel. Endast vid storbyggen utförs planeringen tillsammans med andra som varit 
med tidigare. Projekttiden är också en påverkande faktor till att andra projekt inte 
undersöks i den utsträckning det borde.  

10. Påverkar entreprenadtypen metodvalet? 
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I en totalentreprenad kan vi bestämma mer och även påverka mer. En 
generalentreprenad utförs efter de handlingar man fått. Generalentreprenad på 
incitament är bra, vilket innebär att vi får handlingarna att bygga efter men genom 
förslag på alternativa lösningar kan vi dela den besparing som uppkommer med 
beställaren.  

11. Påverkar beställaren valet av metod? 
Ja, eftersom beställaren har gått igenom huset med arkitekten har han kanske redan 
tänkt vilka metoder som skall användas.  

12. Påverkar omkringliggande miljö metodvalet? 
Ja, som jag nämnde tidigare med de stora glaspartierna. Dessa skulle monteras i en 
byggnad omgiven av begränsade utrymmen vilket gjorde att vi blev tvungna att 
montera dessa inifrån. När det gäller hyresgäster som befinner sig i närområdet är det 
viktigt att hålla en öppen dialog där vi till exempel berättar i förväg att den och den 
dagen kommer vi att väsnas. Pratar man bara med varandra så accepteras oftast också 
lite buller, värre är det om man inte berättar att det kan bli störningar.  

13. Påverkar resurserna: underentreprenörer, personal, material och maskiner, 
metodvalet? 
Ja, självklart. Med bra folk omkring sig kan man lösa många problem genom 
brainstorming. Ibland väljer man personal efter kompetens, speciellt i de fall man har 
dåligt med tid. Då är det viktigt att man har personal som har erfarenhet av liknande 
projekt. Följden av detta kan bli att personalen inte utvecklas inom andra områden. Till 
exempel talas det mycket om hur nyttigt det är med arbetsrotation men en snickare som 
har satt gips i två veckor vill sällan lämna sin uppgift till någon annan. Det kan grunda 
sig i att arbetssättet är olika för olika personer. En vägg som reglats och gipsats av en 
snickare och sedan skall ersättas av en annan för nästa lager gips, blir svårigheten att 
hitta exakt var den föregående snickaren har satt reglarna. Även om reglarna sätts med 
ett centrummått på 450 mm så kan måtten vid skarvar eller anslutningar skilja. Exakt 
hur det fungerar på olika arbetsplatser beror mycket på vem som är tongivande på 
bygget. Tillgången på maskiner påverkar också metodvalet och som det fungerar nu så 
hyrs alla maskiner för varje projekt.  

14. Görs det undersökningar beträffande vilka resurser som finns tillgängliga inför 
metodvalet? 
Ja, men detta blir oftast inget problem eftersom grejorna ska vara beställda i tid.  

15. Påverkar personalens kompetens valet av byggmetod? 
Ja (se fråga 13). 

16. Anser du att användningen av väderskydd är en lämplig metod för att undvika 
väderpåverkan? 
Ja, som jag nämnde tidigare (se fråga 7). Arbetsmiljön blir såklart bättre men jag tror 
att den ekonomiska vinsten måste nog i så fall ses i ett mer långsiktigt perspektiv för att 
det ska vara lönande. I vårt nuvarande projekt skulle det krävas ett tält på minst 2700 
kvadratmeter och 12 meter i höjd, kostnaden kan jag bara spekulera om men den skulle 
säkert bli upp mot en miljon kronor.   

17. Påverkas valet av metod av de involverades tidigare erfarenheter? 
Ja, har man gjort något tidigare som fungerar som vill man nog göra på samma sätt 
igen. Även genom att tala med folk om metoder som varit lyckade kan man välja 
metod efter detta.  

18. Görs metodval med hänsyn till arbetsmiljön? 
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Ja, genom tillverkning av hjälpmedel så kan arbetsmomenten utföras med metoder som 
befriar oss från arbetsskador. Användningen av gipsskivor har minskat från 1200 till 
900 mm för att öka hanterbarheten därav regelmåttet 450 som jag nämnde innan. När 
det gäller arbetsmiljön är det viktigt att arbetsplatsen hålls ren, vilket innebär att det 
måste finnas tillräckligt många containrar. Varje hantverkare ansvarar för att påpeka 
för den förgående om arbetsplatsen inte är städad.  

19. Övriga saker som kan påverka valet av metod? 
Individen kan påverka metodvalet om det är en styrande människa. 

20. I ett tidigare examensarbete hävdar man att rätt metodval minskar kostnaderna 
med 10%. Hur tror du rätt metodval kan påverka det ekonomiska resultatet?  
Ett byggprojekt vi utförde gick väldigt bra där vi hade hittat en bra metod på grund av 
att projektet var ordentligt genomtänkt i förväg. Detta ledde till stomkompletteringen 
flöt på snabbt och mycket tid kunde sparas.  

21. Görs det någon uppföljning och utvärdering av byggmetoden som använts? 
Vi är dåliga på det, men det görs ändå ibland. Under ett projekt där jag var arbetsledare 
gjorde jag en uppföljning för att få veta hur jag fungerade som arbetsledare. Där togs 
även upp sådant som bra och mindre bra med hantverkarna. Detta uppskattades av 
hantverkarna att de blev tillfrågade om sådant som skulle kunna förbättras. Vi har 
kommit fram till att utvärderingar är bra och bör göras två gånger under ett projekt, en 
gång efter halva tiden och en gång i slutet av ett projekt. Detta är för att mycket av 
personalen försvinner från arbetsplatsen mot slutet av byggtiden.  

22. Kan man på ett enkelt sätt använda sig av denna information vid val av 
byggmetod? 
Om man bara ser till att resultatet av utvärderingen sprids kan den bli användbar.  Det 
har kommit en idé från snickarna att arbetsberedningarna och utvärderingarna 
publiceras på planket som är en informationssida på Peabs intranät. Det viktiga är att 
det finns en bra sökmotor för att man lätt ska kunna hitta det man är ute efter.  

23. Hur arkiveras den information som framkommer av utvärderingen? 
En del av det som finns arkiveras idag i ett datorsystem men att kunna hitta det man 
söker blir nog inte lätt. En del arkiverar informationen i pärmar och en del arkiverar 
inte alls. Tillgången på informationen sträcker sig bara till distriktet, alla kommer inte 
åt informationen, tror jag. Detta används mer som en bas för de projektinvolverade. 
Planket som är en slags anslagstavla, är rikstäckande.  Planket innehåller en flik som 
kallas metodval men den tycker jag är mindre bra. Den fungerar mer som en skolbok, 
det som borde vara mest intressant är de metoder som varit lite speciella i utförandet. 
Projektspecifika beskrivningar som alla inom organisationen hade haft tillgång till hade 
varit bra i de fall speciella byggnader skall uppföras som till exempel byggnationen av 
ett gjuteri, då kan man lätt hitta vilka metoder som varit bra och mindre bra för just det 
bygget. 

24. Databanker hade ett inledande skede för 30 år sedan, har det hänt något mer? 
Vet inte, jag har inte varit med så länge men jag skulle inte tro att det har hänt särskilt 
mycket. Förvisso finns både internet och Peabs egna intranät men idag finns det så 
mycket, så svårigheten att hitta rätt information är säkert lika svår som det var då.  

25. Skulle det vara möjligt att göra en checklista för metodval, och i så fall, vilka 
punkter tycker du borde vara med?  
Det viktiga är att lära känna bygget, läsa in sig på ritningar och beskrivningar, men 
någon riktig lathund tror jag inte att jag hjälpa till med.  

26. Tycker du att byggbranschen är bra på att ta vara på nya idéer? 
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Ja, men det beror nog på hur man är som människa och känner man sig någorlunda 
säker vill man nog gärna pröva nya metoder.  

27. Hur söker man information och idéer till nya metoder? 
Vi hittar nog på mycket av de metoder vi använder. Genom att prata med leverantörer 
och underentreprenörer löser vi många problem, det måste vi göra. En bra lösning har 
man med sig i baggaget till nästa projekt.  

28. Kan du i ditt arbete uppmuntra till användning av nya metoder? 
Ja, det kan jag göra. Genom att vara väl påläst så vet jag vad som måste göras och då 
behöver jag sälja in den idén.   

29. Hur får man de involverade att köpa en ny metod? 
I arbetsberedningen planerar man tillsammans med hantverkarna hur ett arbete skall 
utföras. Jag talar inte om för en snickare hur han skall utföra sitt arbete men genom att 
gå igenom vad som skall uppnås utgår jag från att snickarna har bättre kunskap om 
utförandet än vad jag har. Sedan blir det en kohandel mellan mig och hantverkarna om 
vilka hjälpmedel som skall införskaffas till projektet.  

30. Varför är det viktigt att planera sitt projekt?  
För att genom planeringen ser man vilka grejor som kan bli bättre och framförallt när 
varje aktivitet behöver påbörjas. Eftersom allting måste köpas in i god tid är det bra 
med en plan för inköparen. Då kan denne lättare säga till leverantören att just det 
datumet vill vi ha det här materialet. Detta skulle aldrig fungera utan planering.  

31. Finns det delar av ett projekt som inte bör planeras, utan ger ett bättre resultat 
om det beslutas efterhand? 
Nej, det tror jag inte men man kan planera olika mycket beroende på om man är inkörd 
på något eller om det finns många oklara saker. Då får man istället söka svar på 
oklarheterna. 

32. Finns det projekt där planeringen inte är genomförbar på grund av för stor 
osäkerhet?  
En svår fråga. Förutsättningen: ”Bygg ett hus” då blir det svårt men annars blir svaret 
lite som i den första frågan. Om man har många svar och skall bygga får man söka svar 
och sedan planera vidare. 

33. Tycker du att värdet av den tid som planeringen tar återspeglas i det slutgiltiga 
resultatet? 
Helt klart. Alla projekt som planeras går bättre, man är mer förberedd när det kommer 
svåra etapper, bemanning och inte minst står man bättre förberedd när frågan kommer 
varför man gör på ett visst sätt och inte så som motparten kanske tänker sig. Samtidigt 
skall man alltid vara lyhörd för vilka andra förslag som kommer fram under resans 
gång. 

34. Vilka personer involveras under produktionsplaneringsskedet? 
I anbudsskedet tänker kalkylatorn ut något så att han kan prissätta tillsammans med 
arbetschefen. Sedan tar platschefen, arbetsledare, inköpare och lagbas över. Senare i 
planeringen blandar man in en eller några hantverkare. I arbetsberedningen är det 
arbetsledaren och hantverkaren som skall utföra aktiviteten som involveras.  

35. Vilken påverkan har Arkitekten, konstruktören och andra personer i 
projekteringen?  
Projektörerna har ett arbetsmiljöansvar enligt lag som de tyvärr inte alltid känner till. 
Detta innebär att ett byggprojekt skall projekteras så att huset blir lättbyggt, vilket 
påverkar metodvalet.  

36. Kan hantverkarna påverka valet av byggmetod i planeringsskedet? 



 

 
© M. Johansson & M. Engdahl 2007  

 

49 Planering och val av metod i byggprojekt 

Ja (se fråga 34) 
37. Utbildas personal i planeringsteknik?  

Nej, inte som jag varit med på, om man inte planerar sina projekt med Bengt Sandberg 
för han lär ut hur detta skall gå till.   

38. Hur har planeringsarbetet utvecklats under åren? 
Jag tror inte att det har utvecklats särskilt mycket. Det är såklart lättare att göra 
tidplaner på grund av datoranvändandet.  

39. Hur tror ni att planeringsarbetet ser ut i framtiden?  
Jag vet inte, det är svårt att svara på. Men jag tror inte man kommer ändra sitt sätt att 
planera utan att man får vara med i ett projekt där det görs på ett annorlunda sätt, först 
då kanske man snappar upp lite andra metoder för planeringsbiten. Man får hoppas att 
någon tar över efter Bengt Sandberg när han bestämmer sig för att lägga av, annars går 
man miste om mycket kunskap.  

40. Anser ni att personer som vill fortsätta arbeta efter pensionsålder ska få 
möjligheten att arbeta som mentor för nyanställda/yngre personal?  
Ja, det hade varit jättebra. Tyvärr handlar även detta om pengar, många tycker nog att 
det är dyrt. Jag tror att man skulle tjäna på att ha en mentor det är bara frågan när 
kostnaderna för erfarenhetsöverföringen skall komma.  
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Intervju, Mattias - Projektchef 
1. Namn? 

Mattias  
2. Senaste befattning? 

Projektchef 
3. Antal år inom byggbranschen? 

7 år 
4. Hur går val av byggmetod till? 

Det som styr metodvalet beror på olika förutsättningar så som tid-, ekonomi- och 
resursförutsättningar.  

5. Vad bör man tänka på vid metodval?  
Man bör tänka på lång sikt och totalekonomiskt. Hur valet av metod påverkar de 
fortsatta förutsättningarna. Kolla vilka effekter metodvalet för med sig så att man inte 
isolerar valet utan ser det som en liten bit i det hela. En metod kanske är den absolut 
idealiska för just denna del men medför större kostnader längre fram under projektets 
gång. Man måste vara medveten om metodvalets följdeffekter.   

6. Vilka aspekter anser du vara generella vid metodval? 
Vilka resurser man har att tillgå är oerhört betydande vid val av metod men även 
kostnad och tid.  

7. Vilken hänsyn tas till de tre parametrarna tid, kvalitet och kostnad vid val av 
byggmetod? 
Fokus ett, är att vi levererar rätt kvalitet. Vi har sålt en produkt till kunden och vi måste 
se till att vi levererar det som beställts. Om vi inte kan leverera en bra kvalitet så får vi 
inga nya kunder. Tiden och kostnaden är självklart också viktiga. Vi har tids och 
kostnadsramar som vi måste hålla oss inom men om vi måste spränga någon av dem 
för att klara kvaliteten så får vi göra det.  

8. Är det någon av de tre parametrarna som är viktigast? 
Kvaliteten är absolut viktigast men om vi planerar rätt och följer våra planer så ska vi 
få med oss alla tre parametrarna. Levererar vi inte rätt produkt så har vi ingen att 
leverera till. 

9. Undersöker man liknande projekt som utförts tidigare av företaget eller andra? 
Jag tror att vi generellt sätt är ganska dåliga på att nyttja tidigare erfarenheter. Men 
samtidigt är det så att en person tar med sig sina erfarenheter vidare till nästa projekt 
men att sprida dem vidare till andra projekt är vi nog ganska dåliga på. Det finns inget 
bra system att föra vidare informationen på. I vissa fall kollar man upp liknande projekt 
som genomförts för att se hur de löste vissa delar. Man försöker nog men vi hade 
kunnat bli mycket bättre.  

10. Påverkar entreprenadtypen metodvalet? 
Ganska väsentligt, har man en utförandeentreprenad så är det färdigprojekterat och då 
har beställaren satt förutsättningarna. Medan i en totalentreprenad är det vi som 
projekterar och det medför att vi får större möjligheter.  

11. Påverkar beställaren valet av metod? 
Vissa beställare vill vara med och tycka om allting medan vissa bara vill få sin 
beställning utförd. Det är viktigt att man juridiskt reglerar beställarens möjligheter att 
påverka beslut för att undvika konflikter. Entreprenörerna kan inte ta ansvar för en 
metod som de inte tror på om beställaren ändå vill utföra arbetet på föreskrivet sätt så 
måste funktionsansvaret ligga kvar hos beställaren.  
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12. Påverkar omkringliggande miljö metodvalet? 
Ja, absolut. Vi ska bygga Gothia Towers tredje torn och där finns ingen möjlighet att 
lagra material och sådant utan det är i princip bara plats till själva byggnaden och det är 
full trafik och verksamhet på svenska mässan så här begränsar den omkringliggande 
miljön definitivt valen av metoder. Vi måste genomföra större delen av leveranserna 
med just in time leveranser.  

13. Påverkar resurserna: underentreprenörer, personal, material och maskiner, 
metodvalet? 
Resurserna är fullständigt avgörande. Vilken metod du än väljer så har du resurskrav. 
Har du inte tillgång till resurserna så måste man välja en annan metod. 

14. Görs det undersökningar beträffande vilka resurser som finns tillgängliga inför 
metodvalet? 
Ja, det görs verkligen. Självklart. 

15. Påverkar personalens kompetens valet av byggmetod? 
Ja, det är klart att det gör. Detta är knutet till resursfrågan. Det handlar om att optimera 
i alla led. Kompetensen är oerhört viktig. 

16. Anser du att användningen av väderskydd är en lämplig metod för att undvika 
väderpåverkan? 
Ja, klimatet påverkar till en viss del valet av metod. Kan inte svara på 
väderskyddsfrågan men jag kan spekulera i att det är bra då man får en bra miljö att 
arbeta i och även en bra miljö för materialet.  

17. Påverkas valet av metod av de involverades tidigare erfarenheter? 
Ja, visst gör de det. Har du positiva erfarenheter från en metod så ligger det nära till 
hands att använda sig av den igen.  

18. Görs metodval med hänsyn till arbetsmiljön? 
Ja, det får vi verkligen hoppas att det görs. På Peab har man gjort 2007 till ett hälso- 
och arbetsmiljö år där viktiga frågor i detta ämne ska tas upp och behandlas. Inget får 
gå före en säker arbetsmiljö. 

19. Övriga saker som kan påverka valet av metod? 
- 

20. I ett tidigare examensarbete hävdar man att rätt metodval minskar kostnaderna 
med 10%. Hur tror du rätt metodval kan påverka det ekonomiska resultatet?  
Rätt metodval kan absolut påverka det ekonomiska resultatet positivt. 

21. Görs det någon uppföljning och utvärdering av byggmetoden som använts? 
Jag tror att vi är väldigt dåliga på det. Vi tar med oss våra egna erfarenheter men jag 
tycker att vi är mycket dåliga på att dela med oss till varandra av vår kunskap. Vi har 
en stor utmaning framför oss och det är att finna ett bra sätt att överföra information 
och erfarenheter till varandra. 

22. Kan man på ett enkelt sätt använda sig av denna information vid val av 
byggmetod? 
- 

23. Hur arkiveras den information som framkommer av utvärderingen? 
- 

24. Databanker hade ett inledande skede för 30 år sedan, har det hänt något mer? 
Det finns en erfarenhetsbank på Planket där man kan läsa om metoder, men jag har 
ingen aning om hur mycket eller vem som använder sig av denna. Detta är en ren 
teknikbank. 
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25. Skulle det vara möjligt att göra en checklista för metodval, och i så fall, vilka 
punkter tycker du borde vara med?  
Vi har checklistor för det mesta så det borde gå och göra en för metodval också.  En 
generell checklista med punkter som resurstillgång, beställarkrav, kostnads och 
tidsramar, vilken kvalitet som ska uppnås. 

26. Tycker du att byggbranschen är bra på att ta vara på nya idéer? 
Vi är sämst i klassen på det. Urusla.  

27. Hur söker man information och idéer till nya metoder? 
Det vanligaste sättet är att man vänder sig till sina kollegor och frågar dem.  Kollar om 
de har erfarenhet av just ditt problem. Information får vi också via våra projektkollegor 
och material- och verktygsleverantörer. 

28. Kan du i ditt arbete uppmuntra till användning av nya metoder? 
Det kan jag säkert men den tanken har aldrig slagit mig. Här är väl ett av problemen, 
man kritiserar samtidigt som man själv inte gör något. Man är en del av problemet och 
en del av lösningen. 

29. Hur får man de involverade att köpa en ny metod? 
Det bästa är om personerna som ska använda metoden får vara med och ta fram den, 
men det är inte alltid möjligt. Då får metodens förträfflighet sälja sig själv.  

30. Varför är det viktigt att planera sitt projekt?  
Det är viktigt för att alla involverade parter måste veta vad de ska göra och när de ska 
göra det. När du sätter dig ner och bryter ner projektet i mindre delar så dyker alla 
viktiga knäckfrågor upp, alla konstigheter och självklarheter blir synliga. Planeringen 
är viktig utifrån alla perspektiv.   

31. Finns det delar av ett projekt som inte bör planeras, utan ger ett bättre resultat 
om det beslutas efterhand? 
Det kan vara så i tex. renoveringsprojekt, då vet man inte riktigt vad som dyker upp 
utan får ta lite efterhand. Men även om det kan vara så är det väldigt viktigt att försöka 
planera så mycket som det går även om man får ändra sin planering efterhand så har 
man skaffat sig en grundtanke om projektet, något att utgå ifrån.  

32. Finns det projekt där planeringen inte är genomförbar på grund av för stor 
osäkerhet?  
Jag tror att det är jättebra att sätta sig ner och försöka tänka igenom projektet så gott det 
går, försöka göra någon form av huvudtidplan.  

33. Tycker du att värdet av den tid som planeringen tar återspeglas i det slutgiltiga 
resultatet? 
Ja, absolut är det så.  

34. Vilka personer involveras under produktionsplaneringsskedet? 
De personer som ska utföra jobbet.  

35. Vilken påverkan har Arkitekten, Konstruktören och andra personer i 
projekteringen?  
De har jättestor påverkan. Man sitter tillsammans med respektive erfarenhet och bollar 
frågeställningarna med varandra. Det är vi som har myndigheten att ta beslut men deras 
erfarenheter är mycket viktiga. Vi sitter med olika specialistkunskaper och det är 
viktigt att vi kan få dem fungera som ett lag. 

36. Kan hantverkarna påverka valet av byggmetod i planeringsskedet? 
Ja, det bör vara så i alla fall. Vi måste ta oss den möjligheten att använda oss av deras 
kunskap.  

37. Utbildas personal i planeringsteknik?  
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Ja, det finns interna utbildningar i arbetsberedning och produktionsplanering. PALP 
finns också som vänder sig till lagbasar som vill ta steget till arbetsledare. Så det finns 
möjligheter för dem som vill lära sig. Men jag vet inte vem som har möjlighet att gå 
dessa utbildningar men de som visar intresse bör få möjligheten. Utvecklingen bygger 
på engagerade medarbetare.  

38. Hur har planeringsarbetet utvecklats under åren? 
Jag hoppas att vi har blivit mer effektiva i vår planering. Jag förutsätter att vi har blivit 
bättre. Vi har sagt att vi måste bemanna och organisera våra projekt på ett så sätt som 
ger oss en ärlig chans att genomföra projekten på ett sätt som Peab föreskriver.  

39. Hur tror du att planeringsarbetet ser ut i framtiden?  
Jag hoppas att det utvecklas ännu mer. Att vi tar oss rätten, tiden att planera och bereda 
projekten innan vi går ut och sprätter i marken.  

40. Anser ni att personer som vill fortsätta arbeta efter pensionsålder ska få 
möjligheten att arbeta som mentor för nyanställda/yngre personal?  
Absolut. Det tror jag är jättebra om man kan få till det på ett bra sätt. Det hade varit 
fantastiskt om man som oerfaren kan få en person att luta sig lite emot. Någon som har 
gjort det du ska göra och som kan ge dig stöd och som du kan bolla dina 
frågeställningar med.  
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Intervju, Fredrik - Arbetsledare 
1. Namn? 

Fredrik  
2. Senaste befattning? 

Arbetsledare + arbetsmiljöansvar 
3. Antal år inom byggbranschen? 

23 år.  
4. Hur går val av byggmetod till? 

Valet av byggmetod beror på vilket typ av hus man ska bygga. Vi bygger alltid med 
platsgjutet för det tycker vi och vårt lag fungerar bra.  

5. Vad bör man tänka på vid metodval?  
Tiden har stor betydelse, vissa metoder går fortare än andra.  Byggnadens egenskaper 
spelar stor roll, som till exempel hur högt huset är, om det ska vara källare mm.  

6. Vilka aspekter anser du vara generella vid metodval? 
För att kunna lyckas välja rätt metoder krävs att man haft god tid på sig att planera sitt 
projekt. Tiden är en generell aspekt som är mycket viktig och att man har tillgång till 
bra hantverkare med stor kompetens. Även arbetsmiljön är mycket viktig. 

7. Vilken hänsyn tas till de tre parametrarna tid, kvalitet och kostnad vid val av 
byggmetod? 
Man tar stor hänsyn till dessa tre parametrar och genom ett välplanerat projekt och bra 
folk så kan man uppnå alla tre parametrar.  

8. Är det någon av de tre parametrarna som är viktigast? 
Kvalitén är viktigast. 

9. Undersöker man liknande projekt som utförts tidigare av företaget eller andra? 
Ja, vi åker runt och tittar och försöker få idéer. Först och främst inom Peab men det kan 
även förekomma att vi kollar projekt utanför företaget. 

10. Påverkar entreprenadtypen metodvalet? 
Ja, vid totalentreprenad bestämmer man mera själv då man utarbetar ett förslag som 
lämnas till beställaren.  

11. Påverkar beställaren valet av metod? 
Ja, det gör de, kanske inte stomme eller liknade men när det gäller fasader och utseende 
saker. 

12. Påverkar omkringliggande miljö metodvalet? 
Absolut. Finns det tex inte plats för kranar måste man lösa problemen på annat sätt. En 
av anledningarna till att vi har valt att använda platsgjutet är för att vi minskar 
materialtransporterna och på så sätt utsläppen.  

13. Påverkar resurserna: underentreprenörer, personal, material och maskiner, 
metodvalet? 
Ja, det påverkar metodvalet.  

14. Görs det undersökningar beträffande vilka resurser som finns tillgängliga inför 
metodvalet? 
Oja, det måste man kolla upp. Finns inte tillgängliga resurser måste man välja en annan 
metod. Vid personalbrist kan man försöka låna in arbetare från andra projekt inom 
företaget. 

15. Påverkar personalens kompetens valet av byggmetod? 
Ja, helt klart. 
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16. Anser du att användningen av väderskydd är en lämplig metod för att undvika 
väderpåverkan? 
Vi använder inte väderskydd pga att det blir för dyrt.  

17. Påverkas valet av metod av de involverades tidigare erfarenheter? 
Ja 

18. Görs metodval med hänsyn till arbetsmiljön? 
Ja, det gör det. Arbetsmiljön är mycket viktig. Man har inte råd att folk ska bli sjuka 
mer än de blir. Det är ont om folk idag. 

19. Övriga saker som kan påverka valet av metod? 
Nej, kostnader är viktiga. 

20. I ett tidigare examensarbete hävdar man att rätt metodval minskar kostnaderna 
med 10%. Hur tror du rätt metodval kan påverka det ekonomiska resultatet?  
Rätt metodval påverkar nog kostnaderna ganska mycket, säkert mer än 10 procent. En 
geotekniker på Peab gjorde en smart lösning som bidrog till en halvering av antalet 
pålar. Detta sparade miljoner.  

21. Görs det någon uppföljning och utvärdering av byggmetoden som använts? 
Ja, det gör man. Efter att bygget är färdigt samlar vi så många av de inblandade som vi 
kan för att diskutera igenom projektet och på så sätt förhindra att vi gör om våra 
misstag.  

22. Kan man på ett enkelt sätt använda sig av denna information vid val av 
byggmetod? 
Ja. 

23. Hur arkiveras den information som framkommer av utvärderingen? 
Detta dokumenteras i pappersform och vi kan gå tillbaka vid senare tillfälle och 
använda oss av informationen. Inte jag dock men min kollega vet var papperna finns. 
Hon har sparat papperna från alla våra byggen. 

24. Databanker hade ett inledande skede för 30 år sedan, har det hänt något mer? 
Nej, vi använder det inte. Vi går på erfarenhet. 

25. Skulle det vara möjligt att göra en checklista för metodval, och i så fall, vilka 
punkter tycker du borde vara med?  
Tid, resurser, tillgänglighet, arbetsmiljö. Tittar man på dessa fyra parametrar så väljer 
man rätt grejor. Arbetsmiljön är mycket viktig. 

26. Tycker du att byggbranschen är bra på att ta vara på nya idéer? 
Ja, det tycker jag. Vi är bortskämda med bra folk som kommer med nya idéer varje 
vecka.  

27. Hur söker man information och idéer till nya metoder? 
Man pratar med gänget, sina kollegor. Först inom sitt projekt och sedan vänder man sig 
till andra inom företaget. Man kan alltid få svar när man jobbar på ett så stort företag 
som Peab. Det är alltid någon som vet. Till en början söker man inom sin region men 
man kan även söka information från hela koncernen. Cheferna har koll på hur olika 
projekt har genomförts och kan ge tips om vem eller vilka man ska ringa för att få fram 
relevant information.  

28. Kan du i ditt arbete uppmuntra till användning av nya metoder? 
Ja, definitivt. 

29. Hur får man de involverade att köpa en ny metod? 
Jag brukar inte ha problem med att få folket att hänga på en bra idé. Jag har en fördel 
som har varit snickare innan och har erfarenhet av deras områden.  

30. Varför är det viktigt att planera sitt projekt?  
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Planeringen är mycket viktig, det spelar ingen roll vilken metod du väljer om 
planeringen är fel för då blir det fel ändå. Planeringen är viktig för att det ska bli en 
behaglig resa, god ekonomi och bra kvalitet. För att man stolt och med gott samvete 
ska kunna lämna över byggnaden till kunden.  

31. Finns det delar av ett projekt som inte bör planeras, utan ger ett bättre resultat 
om det beslutas efterhand? 
Nej, det har jag svårt att se. Man ska inte planera sönder något. Prata är väldigt viktigt 
för att få ett bra resultat. Bättre att bli tjatig och säg samma sak fem gånger än att inte 
säg det alls. 

32. Finns det projekt där planeringen inte är genomförbar på grund av för stor 
osäkerhet?  
Nej, inte som vi har haft.  

33. Tycker du att värdet av den tid som planeringen tar återspeglas i det slutgiltiga 
resultatet? 
Ja. För att lyckas med ett bygge måste man ha en väl genomförd planering.  

34. Vilka personer involveras under produktionsplaneringsskedet? 
Alla som ska utföra arbetet, Platschef, arbetsledare, kalkylator, lagbas, snickare. Det 
kan nog inte bli för många. Det är alltid någon som kommer med en viktig åsikt. 

35. Vilken påverkan har Arkitekten, Konstruktören och andra personer i 
projekteringen?  
Både stor och liten. Vi som entreprenör ska styra arkitekten så att han ritar så att vi kan 
bygga.  

36. Kan hantverkarna påverka valet av byggmetod i planeringsskedet? 
Ja, det kan de. Fullt ut. Vi skulle aldrig välja en metod som snickarna inte vill. Det är 
mycket viktigt att de får vara med och välja metod. 

37. Utbildas personal i planeringsteknik?  
Ja. Det är bra att det görs.  

38. Hur har planeringsarbetet utvecklats under åren? 
Arbetarna har mycket mer att säga till om. Vi måste ta vara på deras kunskap.   

39. Hur tror ni att planeringsarbetet ser ut i framtiden?  
Minst lika bra som nu men förhoppningsvis ännu bättre. Man blir aldrig fullärd.  

40. Anser ni att personer som vill fortsätta arbeta efter pensionsålder ska få 
möjligheten att arbeta som mentor för nyanställda/yngre personal?  
Det är en bra ide.  
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Intervju, Lars - Lagbas 
1. Namn? 

Lars  
2. Senaste befattning? 

Lagbas 
3. Antal år inom byggbranschen? 

27 år 
4. Hur går val av byggmetod till? 

Om man till exempel har att välja mellan platsgjutet eller prefabricerade element så är 
den stora frågan om man har tid att platsgjuta. Det finns mycket tid att spara om man 
bygger med prefabricerad stomme. Som hantverkare har vi inte så mycket att säga till 
om när det gäller just detta eftersom vi inte är med så tidigt i projekteringen. Hade vi 
fått välja så hade vi nog alltid valt platsgjutet men då kanske det finns aspekter som vi 
inte ser som till exempel ekonomin osv. Vi vill inte gärna sälja ut våra arbeten, vilket 
det blir om man bygger med prefabricerade element. Produktion med prefab innebär 
också att man måste vara ute i god tid för att hinna få fram materialet till byggstarten. 
Typen av bygge spelar stor roll för vilket man ska välja, prefabricerade element funkar 
mycket bra där det ska produceras stora serier medan ett mer speciellt bygge som detta 
gjuteri, lönar det sig inte att ställa om formar och dylikt för fabrikanten.     

5. Vad bör man tänka på vid metodval?  
Se ovan. 

6. Vilka aspekter anser du vara generella vid metodval? 
Arbetsmiljön är viktig för vår del. 

7. Vilken hänsyn tas till de tre parametrarna tid, kvalitet och kostnad vid val av 
byggmetod? 
Förhoppningsvis får man tumma på kostnaden, kvaliteten får absolut inte bli något 
annat en vad beställaren kunnat förvänta sig. Vi vill gärna att beställaren återkommer 
med nya projekt i framtiden. Tiden kan bli lidande om det kör ihop sig, då lägger man 
in mer personal och det kan bli att man arbetar på varandra. För 15-20 år sedan fanns 
det inget direkt slutdatum utan man byggde och satte ett slutdatum när man såg att det 
skulle bli färdigställt. Det första man gör idag i ett byggprojekt är att bestämma när det 
ska vara färdigt sen när vi kan starta bygget är mindre noga men färdigställandedatum 
förändras inte. Kostnaderna för att öka personalen blir troligen lägre än ett vite vid 
försening.  

8. Är det någon av de tre parametrarna som är viktigast? 
Kvalitén går inte att rucka på. 

9. Undersöker man liknande projekt som utförts tidigare av företaget eller andra? 
Det mesta är det man själv har med sig från tidigare projekt. Det hade varit önskvärt 
med en burk där man kunde hitta olika lösningar som gjorts tidigare för att slippa 
uppfinna hjulet om och om igen. 

10. Påverkar entreprenadtypen metodvalet? 
En förtroendeentreprenad ger oftast lite mer byggtid och man har haft god tid på sig att 
gå igenom aktiviteterna tillsammans med beställaren. I en generalentreprenad kan det 
komma en del förändringar under resans gång vilket gör att vi kan bli ståendes ett tag. 
Friheten att själv välja metod blir mycket större i en totalentreprenad.  

11. Påverkar beställaren valet av metod? 
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Jag kan bara spekulera om det, men det känns inte som om beställaren skulle lägga sig 
metodvalet. Bara de får det de beställt. 

12. Påverkar omkringliggande miljö metodvalet? 
Jag tror inte det, för hur man än bygger så bullrar det. 

13. Påverkar resurserna: underentreprenörer, personal, material och maskiner, 
metodvalet? 
Ja, en viss betydelse har det så klart. Just nu finns det för mycket arbete jämfört till 
mängden folk, detta kan innebära att till exempel ställningarna inte hinns med av oss. 
Då får detta säljas ut till en underentreprenör. Som jag nämnde tidigare vill vi behålla 
jobben hos oss men finns det ingen tillgång på personal så går det inte på annat sätt. 

14. Görs det undersökningar beträffande vilka resurser som finns tillgängliga inför 
metodvalet? 
- 

15. Påverkar personalens kompetens valet av byggmetod? 
Ja, det kan bli så att en grupp har arbetat mycket med en metod och blivit mycket 
skickliga på detta, då använder man sig gärna av samma arbetsmetod för denna grupp. 
Det är en liten fara med detta för någon större arbetsrotation finns det inte. Följden blir 
att kompetensen hämmas inom andra områden. Detta är inget större problem här 
eftersom vi inte är så specialiserade men i Stockholm arbetar ett gäng med stommen 
sen kommer nästa gäng och arbetar med inredningen.  

16. Anser du att användningen av väderskydd är en lämplig metod för att undvika 
väderpåverkan? 
Väderskydd leder till två vinster, kvalitet och arbetsmiljön. Jag har aldrig arbetat i ett 
tältskyddat bygge men det ser fantastiskt ut. Jag vet inte varför det inte används i större 
utsträckning, förmodligen har det med byggtiden och de extra kostnaderna för tältet att 
göra. Man chansar nog hellre på att man ska klara sig utan det. 

17. Påverkas valet av metod av de involverades tidigare erfarenheter? 
Är det något vi är inom byggbranschen, så är det att vi är konservativa. Man känner sig 
trygg i det man kan vilket innebär att man helst använder metoder man har erfarenhet 
av.   

18. Görs metodval med hänsyn till arbetsmiljön? 
Ja, när det gäller gipsskivor använder vi bara 900 mm gipsskivor istället för 1200 mm 
som användes tidigare. Detta är reglerat enligt miljöcertifieringen. Det blir betydligt 
enklare att bära den smalare skivan. På startmötena har vi chansen att få vara med och 
påverka metodvalet med hänsyn till arbetsmiljön. När det finns tid har vi också med en 
person som bara arbetar med miljöfrågor på startmötet. När det gäller utseendet på 
byggnaden har vi inte mycket att säga till om, får vi stora glaspartier är det upp till oss 
att hitta en lösning för monteringen. 

19. Övriga saker som kan påverka valet av metod? 
Nej, tror inte det. 

20. I ett tidigare examensarbete hävdar man att rätt metodval minskar kostnaderna 
med 10%. Hur tror du rätt metodval kan påverka det ekonomiska resultatet?  
Det tror jag definitivt att det gör.  

21. Görs det någon uppföljning och utvärdering av byggmetoden som använts? 
Ja, det brukar vi göra… eller rättare sagt det ska vi göra. Där kan vi diskutera vad som 
varit bra och vad som varit mindre bra under projektet. Helst skulle man vilja dela med 
sig av den informationen till alla inom organisationen men tyvärr berättar man inte 
gärna om sådant som gått mindre bra.  
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22. Kan man på ett enkelt sätt använda sig av denna information vid val av 
byggmetod? 
Ja, de som har varit med i projektet kommer ihåg hur man ska göra eller inte ska göra 
vid nästa projekt.  

23. Hur arkiveras den information som framkommer av utvärderingen? 
En bra fråga! Någon rapport ser vi aldrig och då faller hela grejen med utvärderingen. 
Det hade varit bra med ett slags arkiv där alla rapporter och sammanställningar går att 
komma åt. Sen är det upp till var och en att ta sig tid att läsa igenom det.  

24. Databanker hade ett inledande skede för 30 år sedan, har det hänt något mer? 
Jag tror det, vi har det interna nätet där man kan komma åt projektinformation om de 
projekt man arbetat med.  

25. Skulle det vara möjligt att göra en checklista för metodval, och i så fall, vilka 
punkter tycker du borde vara med?  
- 

26. Tycker du att byggbranschen är bra på att ta vara på nya idéer? 
Ja, det får jag nog säg. Men jag kan bara tala för mig själv och de personer jag arbetar 
med. Trots att vi är konservativa, ser vi en bra metod som fungerar då snappar vi åt oss 
den blixtsnabbt.   

27. Hur söker man information och idéer till nya metoder? 
Under arbetsberedningen planeras arbetet med de som ska utföra det. Då söker man 
kanske nya lösningar. Problemet kommer när man alltid är samma gäng, men får man 
in lite nytt folk då och då så man kan höra hur de har gjort på sina tidigare byggen. Åter 
igen hade det varit bra med en intern bas med till exempel monteringsanvisningar av 
fönster av ett visst fabrikat. Ett arbetslag i Karlskoga har använt sig av dessa fönster då 
är det inte lätt att få hit dem att hjälpa till med monteringen. I en bas skulle det kunna 
vara beskrivet hur de gick tillväga och eventuellt någon kontaktperson som man kan 
ringa då man har frågor.  

28. Kan du i ditt arbete uppmuntra till användning av nya metoder? 
Ja, det kan jag. 

29. Hur får man de involverade att köpa en ny metod? 
Det beror på individen. Jag känner de flesta och vet hur man ska ta dem så det brukar 
inte bli något problem. 

30. Varför är det viktigt att planera sitt projekt?  
Kvalitet, tid och pengar. Med en bra planering så tjänar man på alla dessa parametrar. 

31. Finns det delar av ett projekt som inte bör planeras, utan ger ett bättre resultat 
om det beslutas efterhand? 
Nej det tror jag inte. Jag vill helst ha koll på alla moment i förväg. Det är frågan om 
känslan av kontroll och säkerhet. 

32. Finns det projekt där planeringen inte är genomförbar på grund av för stor 
osäkerhet?  
Ja, här bygger vi utan konstruktionsritningar, vilket innebär att vi bygger med hjälp av 
faxen med konstruktören i andra änden. Det är inte optimalt för vi kan inte planera 
någonting. Mycket har också ändrats under resans gång vilket ger en hög 
osäkerhetsfaktor. 

33. Tycker du att värdet av den tid som planeringen tar återspeglas i det slutgiltiga 
resultatet? 
Ja, det tycker jag.  

34. Vilka personer involveras under produktionsplaneringsskedet? 



 

 
© M. Johansson & M. Engdahl 2007  

 

60 Planering och val av metod i byggprojekt 

När allting fungerar som det ska och alla handlingar finns tillgängliga är det 
arbetsledare, lagbas och skyddsombud som brukar göra en första arbetsberedning. Efter 
ett tag kommer de som ska utföra arbetet med in i bilden, då har vi i första skedet kollat 
lite på riskeliminering så då gås detta igenom igen tillsammans med hantverkarna så de 
får säga sitt. Ligger man bra till i tid så kan hantverkarna fundera på hur de ska göra 
och komma med ändringar och önskemål om maskiner.  

35. Vilken påverkan har Arkitekten, Konstruktören och andra personer i 
projekteringen?  
I detta fall blir det väldigt mycket eftersom vi saknar K-ritningar.  

36. Kan hantverkarna påverka valet av byggmetod i planeringsskedet? 
Ja, så tidigt som möjligt vill man kunna säga sin åsikt om ett byggprojekts utförande. 
Jag tycker att Peab ligger långt framme när det gäller att involvera hantverkarna i ett 
tidigt skede jämfört med mina tidigare erfarenheter.  

37. Utbildas personal i planeringsteknik? 
Ja, för några år sedan gick vi en arbetsberedningskurs, vilket jag tycker är mycket bra. 

38. Hur har planeringsarbetet utvecklats under åren? 
Det är stor skillnad jämfört med när jag började, nu planerar man byggprojekten 
mycket mer och det förs mer samtal med hantverkarna. Nu finns det ganska många 
som vill engagera sig i planeringsarbetet. 

39. Hur tror ni att planeringsarbetet ser ut i framtiden?  
Förhoppningsvis kommer det att fortsätta utvecklas. 

40. Anser ni att personer som vill fortsätta arbeta efter pensionsålder ska få 
möjligheten att arbeta som mentor för nyanställda/yngre personal?  
Nu och de senaste åren har det kommit in mycket ungdomar på tjänstemannasidan och 
de har inte det lätt. Det gäller att komma ut från skolan med mycket ödmjukhet för det 
praktiska arbetet skiljer sig en del från teorin. Det hade varit mycket bra med 
mentorskap. Det finns väldigt många duktiga personer som varit med länge i branschen. 
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Intervju, Frank - Pensionerad platschef 
1. Namn? 

Frank  
2. Senaste befattning? 

Platschef 
3. Antal år inom byggbranschen? 

50 år. 
4. Hur går val av byggmetod till? 

Tillsammans med arbetsledare, platschef, lagbas, inköpare och en tidsstudieman går 
man igenom planeringen för större byggprojekt, här väljer man en lämplig metod för de 
aktiviteter som skall genomföras.   

5. Vad bör man tänka på vid metodval?  
Kostnader, tid, kvalitet och resurser sen spelar det roll vilken typ av bygge det är.  

6. Vilka aspekter anser du vara generella vid metodval? 
Kostnader, kvalitet. 

7. Vilken hänsyn tas till de tre parametrarna tid, kvalitet och kostnad vid val av 
byggmetod? 
Det är alltid bråttom med ett bygge för beställaren. Man vill så lite som möjligt ha stora 
kapitalkostnader utan att få in några intäkter.  

8. Är det någon av de tre parametrarna som är viktigast? 
Allihop är lika viktiga.  

9. Undersöker man liknande projekt som utförts tidigare av företaget eller andra? 
Ja, man försöker få en viss återföring från andra som har gjort liknande projekt. Det är 
svårt på grund att nästan varje bygge är unikt men man försöker så gott det går. En stor 
del av metoderna man använder sig av går att återföra till andra byggen. 

10. Påverkar entreprenadtypen metodvalet? 
Ja, det gör det. 

11. Påverkar beställaren valet av metod? 
Ja, det kan han göra. Med att välja en generalentreprenad bestämmer han själv metod. 
Med att välja en totalentreprenad överlåter han åt entreprenören att välja metod.  

12. Påverkar omkringliggande miljö metodvalet? 
Ja, det kan det göra, närmare man kommer bebott område desto fler miljöaspekter 
påverkar metodvalet.  

13. Påverkar resurserna: underentreprenörer, personal, material och maskiner, 
metodvalet? 
Ja, i högsta grad. Speciellt nu när det saknas mycket byggfolk. Maskiner går alltid att få 
tag i om man är ute i god tid, men det påverkar så klart också genom att de ska förenkla 
arbetena.   

14. Görs det undersökningar beträffande vilka resurser som finns tillgängliga inför 
metodvalet? 
Ja, det gör man. Tillgången på kranar och hissar kollar man upp när man gör APD-
planen.  

15. Påverkar personalens kompetens valet av byggmetod? 
Ja, det kan man säga. I alla fall borde det göra det. Man får ofta ta den personal som 
finns. Då får man välja byggmetod efter vad de är duktiga på.  

16. Anser du att användningen av väderskydd är en lämplig metod för att undvika 
väderpåverkan? 
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Väderskydd är så klart bra men det kostar mycket pengar, men en del byggen går inte 
täcka in och del måste man täcka in (t.ex. vid större takreperationer i bebodda hus). 
Väder har stor betydelse för ett bygge. Man minskar väderberoendet om man får tak på 
snabbt, tex. genom att välja ett prefabricerat bygge.  

17. Påverkas valet av metod av de involverades tidigare erfarenheter? 
Ja 

18. Görs metodval med hänsyn till arbetsmiljön? 
Ja, till exempel har bytt gipsskiva till 900 mm istället för 1200 mm. Detta förenklar 
hanteringen av skivorna mycket. Vidare vill hantverkarna ha en riktigt bra ställning till 
bygget för att få en effektiv arbetsplats.  

19. Övriga saker som kan påverka valet av metod? 
Tid, ekonomi och kvalitet som jag nämnde tidigare.  

20. I ett tidigare examensarbete hävdar man att rätt metodval minskar kostnaderna 
med 10%. Hur tror du rätt metodval kan påverka det ekonomiska resultatet?  
Det har jag ingen uppfattning om.  

21. Görs det någon uppföljning och utvärdering av byggmetoden som använts? 
Det pratades om det men vad jag vet så görs det sällan, inga större saker i alla fall. Det 
finns aldrig tid eller intresse för att göra några utvärderingar, för när ett projekt var 
klart skulle man genast sätta igång med nästa.  

22. Kan man på ett enkelt sätt använda sig av denna information vid val av 
byggmetod? 
Hade man gjort det skulle säkert den informationen varit användbar. Lite dåligt 
samvete har man för att inte detta utnyttjades på ett bättre sätt, men det man själv varit 
med om kommer man ihåg till andra projekt.  

23. Hur arkiveras den information som framkommer av utvärderingen? 
- 

24. Databanker hade ett inledande skede för 30 år sedan, har det hänt något mer? 
Det kan jag tyvärr inte svara på. 

25. Skulle det vara möjligt att göra en checklista för metodval, och i så fall, vilka 
punkter tycker du borde vara med?  
Jag tror att det redan finns något sådant. 

26. Tycker du att byggbranschen är bra på att ta vara på nya idéer? 
Det kommer en del nya idéer men oftast går det tillbaka till det gamla igen. 
Byggbranschen är ganska traditionell.  

27. Hur söker man information och idéer till nya metoder? 
Genom samordning med hantverkarna och olika chefer arbetar man fram de metoder 
som krävs för att lösa ett visst problem. Säkerligen så samtalar man med folk i andra 
regioner som man vet har gjort en liknande uppgift.  

28. Kan du i ditt arbete uppmuntra till användning av nya metoder? 
Ja 

29. Hur får man de involverade att köpa en ny metod? 
Märkte man att viss metod var bättre då anammades den metoden, annars förkastades 
den. Förutom det kan jag inte komma på något speciellt sätt för att sälja in en metod. 

30. Varför är det viktigt att planera sitt projekt?  
Det är vikigt att planera för att bygget ska komma igång på rätt sätt och att materialet 
levereras i rätt tid. Detta anser jag som platschef vara det viktigaste att hantverkarna 
har tillgång på material. Till exempel går det ganska kort tid innan fönster och takstolar 
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ska monteras, ett par veckor, sedan är stommen uppe. Vissa saker som till exempel 
fönster kan ha lång leveranstid.  

31. Finns det delar av ett projekt som inte bör planeras, utan ger ett bättre resultat 
om det beslutas efterhand? 
Det kommer alltid överraskningar oavsett hur mycket man har planerat ett projekt. Men 
en grundplan bör alltid finnas. I ett projekt skulle vi få grundelement levererade, dessa 
skulle sågas på plats vi testade med en grund och det visade sig att det tog för lång tid 
att göra detta. Istället ändrade vi och tog elementen färdigsågade från fabriken, det 
medförde vissa svårigheter med måttsättningen men totalt så tog det nog bara en 
femtedel av tiden att sätta grunden jämfört vad det skulle ha tagit om vi fortsatt såga 
elementen själva. Det var en typ av felplanering och att firman som tillverkade 
grundelementen var relativt ny på detta material.   

32. Finns det projekt där planeringen inte är genomförbar på grund av för stor 
osäkerhet?  
Egentligen inte. Det skulle vara då bygget skall påbörjas innan bygghandlingarna är 
klara. 

33. Tycker du att värdet av den tid som planeringen tar återspeglas i det slutgiltiga 
resultatet? 
Ja, det gör det. På grund av att man får bättre kvalitet på bygget om materialet är i tid 
och att man tagit hänsyn till årstider i den mån det går osv.  

34. Vilka personer involveras under produktionsplaneringsskedet? 
Vid större arbetsplatser. Arbetschefer, platschefer, arbetsledare, entreprenadingenjörer, 
lagbasar, kvalitetsansvarig, om möjligt underentreprenörer. 

35. Vilken påverkan har Arkitekten, Konstruktören och andra personer i 
projekteringen?  
Arkitekten har inte så stor påverkan när det gäller metodvalet, men konstruktören 
behöver man föra en dialog med under projektets gång. 

36. Kan hantverkarna påverka valet av byggmetod i planeringsskedet? 
Ja, i den första träffen ska en lagbas eller annan person som är duktig och ledande 
bland hantverkarna vara med och påverka.   

37. Utbildas personal i planeringsteknik? 
Som arbetsledare gör man det.  

38. Hur har planeringsarbetet utvecklats under åren? 
Nu planerar man mycket mer än vad som gjordes förr. Allting ska göras så mycket 
snabbare. Förr var det mer hantverk, nu är det så många grejer som klaffa som till 
exempel kranar som ska utnyttjas fullt ut och leveranser som ska komma vid en viss 
tidpunkt. Eftersom beställaren vill att bygget skall vara klart så tidigt som möjligt gör 
man en tidplan och med hjälp av denna görs planeringen.  

39. Hur tror ni att planeringsarbetet ser ut i framtiden?  
Genom inblandning av folk från andra kulturer och med andra erfarenheter kommer det 
säkert att förändras. 

40. Anser ni att personer som vill fortsätta arbeta efter pensionsålder ska få 
möjligheten att arbeta som mentor för nyanställda/yngre personal?  
Ja, det hade inte varit fel. Jag har varit mentor åt personer som jag hjälpte komma igång 
genom telefonkontakt och en del träffar.  
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Intervju, Bengt - F.d. verksamhetsutvecklingschef 
1. Namn 

Bengt 
2. Senaste befattning 

Chef för Peabs verksamhetsutveckling 
3. Antal år inom byggbranschen 

40 år 
4. Hur går val av byggmetod till?  

Jag anser att det finns olika typer av metodval, i tre olika nivåer. Den översta, grövsta 
nivån ligger i företagets inriktning och affärsidé. Heter man till exempel Norrländska 
trähus så använder man inte metoder som att bygga hus i sten och man har ingen 
verksamhet i Skåne. Namnet nischar in företaget och ger en vink om företagets olika 
metoder. Nästa två steg finns på projektnivå där den första av dessa är de strategiska 
produktionsmetoderna, dessa ska väljas i ett tidigt skede. Här väljs de större tongivande 
metoderna och de väljs ut av projektledningen och vissa utvalda personer. Här har man 
vissa kriterier som gås igenom och man gör alternativkalkyler och utvärderar olika 
metoder. Med tongivande metod menas stora övergripande grundstenar som läggs för 
fortsatt övrig produktion tillexempel på sådana metoder är om det ska vara fältfabrik 
eller inte, om prefab eller icke prefab, om man ska bygga nerifrån och upp och sedan 
uppifrån och ner osv. Många projekt är styrda från början genom tillexempel stora 
spännvidder som kräver speciella element och dessa element har en viss vikt, vilken 
kräver speciell kran som i sin tur måste placeras på en viss plats för att få maximal 
lyftkraft osv. Sedan har vi den tredje typen av metodval och det är lite mer detaljerade 
val som kommer i ett senare skede. Dessa kommer ofta successivt under projektets 
gång, vilka bör göras cirka sex veckor innan aktiviteten ska starta och ska genomföras 
av dem som ska utföra själva arbetet. Till exempel vilka små maskiner vi ska ha, vilka 
skruv eller vilka små hjälpmedel som ska användas och vad man ska tänka på. Dessa 
val är väl så viktiga och här ligger stora kostnader.  

5. Vad bör man tänka på vid metodval?  
Det beror på vilken typ av metodval det är. Är det de strategiska valen så finns det 
olika kriterier som man bör gå igenom vid metodval. De yttre förhållandena styr 
metodvalet, resurstillgång, arbetsmiljö – säkerhet, risker, möjligheter, kvaliteten ska 
vara entydig med kundens behov, miljöfrågor, ekonomin, utveckling. En sak som är 
viktig är att det anslås tid och bra personer till att hitta möjligheter och risker, att välja 
rätt metoder är viktigt. Det är också viktigt att man har ständiga dialoger mellan alla 
inblandade. 

6. Vilka aspekter anser du vara generella vid metodval? 
Se ovan, fråga 5.  

7. Vilken hänsyn tas till de tre parametrarna tid, kvalitet och kostnad vid val av 
byggmetod? 
Det är ett spel mellan alla tre och jag skulle vilja lägga till två till som jag anser lika 
viktiga; relationer och utveckling. Om vi håller tid, kvalitet och ekonomin men blir 
osams med beställaren så får vi aldrig ett jobb hos den beställaren igen och det är ett 
misslyckande. Gör man bara som man alltid har gjort så utvecklas man inte och då är 
man snart långt efter i branschen. Man måste hålla alla dessa.  

8. Är det någon av de tre parametrarna som är viktigast? 
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Nej, men det kan vara så att i vissa projekt framstår vissa saker viktigare än andra. 
Tyvärr så händer det att man är dumsnål och kollar på kostnaderna och tar undermåligt 
material.   

9. Undersöker man liknande projekt som utförts tidigare av företaget eller andra? 
Ja, det gör man men det skulle kunna göras i mycket större utsträckning. Det är nog 
mest vid stora projekt. 

10. Påverkar entreprenadtypen metodvalet? 
Ja, det gör det. Utan tvekan, vid en utförandeentreprenad är det färdigritat och man är 
mer låst. Vid en totalare finns större utrymme och kanske ett bredare tänkande då man 
har sitt funktionsansvar som får en att tänka till lite extra.  

11. Påverkar beställaren valet av metod? 
Ja, ibland men då är det oftast flergångsbeställare. Mest är det nog materialval som får 
metoder som konsekvenser.  

12. Påverkar omkringliggande miljö metodvalet? 
Oja, det påverkar i allra högsta grad. Det senaste jag var med och diskutera var vid 
ombyggnad av kvinnokliniken där det skulle bilas på ena sidan väggen och på andra 
sidan låg avdelningen för, för tidigt födda barn.  

13. Påverkar resurserna: underentreprenörer, personal, material och maskiner, 
metodvalet? 
Ja, det gör de väldigt mycket. Varierar med konjunkturen, idag är det ont om allt så då 
påverkar alla resurserna i hög grad. 

14. Görs det undersökningar beträffande vilka resurser som finns tillgängliga inför 
metodvalet? 
Vissa undersökningar görs.  

15. Påverkar personalens kompetens valet av byggmetod? 
Ja, det tas hänsyn till den och även omvänt man väljer en metod och letar sedan efter 
personer som kan utföra den.  

16. Anser du att användningen av väderskydd är en lämplig metod för att undvika 
väderpåverkan? 
Ja, det är det men det blir tyvärr för dyrt så man går ifrån det mer och mer.  

17. Påverkas valet av metod av de involverades tidigare erfarenheter? 
Ja, det gör det. På gott och ont, då man inte vågar göra nått nytt utan känner sig trygg 
med det gamla.  

18. Görs metodval med hänsyn till arbetsmiljön? 
Jag skulle vilja säga att det alltid görs. Vi ska alltid ta hänsyn till arbetsmiljöaspekter 
vid val av metod. Jag tror att det sköts så gott som det överhuvudtaget går att sköta. En 
sak som kan göras bättre är att låta skyddsombudet vara med i planeringen och vara 
med vid de strategiska metodvalen.  

19. Övriga saker som kan påverka valet av metod? 
Skicklig försäljning från vissa leverantörer av hjälpmedel och annat är en sak som 
påverkar valet av metod. När jag var i Norrland på ett projekt var det väldigt viktigt att 
allt kom från lokala leverantörer och att underentreprenörerna var lokala.  

20. I ett tidigare examensarbete hävdar man att rätt metodval minskar kostnaderna 
med 10%. Hur tror du rätt metodval kan påverka det ekonomiska resultatet?  
Det tror jag men jag kan inte uttala mig om nått procenttal. Det är inte bara metoden 
utan även engagemang och känsla för metoden. 

21. Görs det någon uppföljning och utvärdering av byggmetoden som använts? 
Ja, inte så ofta men ibland görs det.  
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22. Kan man på ett enkelt sätt använda sig av denna information vid val av 
byggmetod? 
Vi testar just nu att samla alla och föra protokoll för mötet och sedan delas protokollet 
ut till alla som varit med. Var och en som har jobbat har då materialet och även snacket 
i huvudet som de kan ta med sig till nästa projekt.  

23. Hur arkiveras den information som framkommer av utvärderingen? 
Det finns byggmetoder där viss information ska läggas in, men det är ingen riktig snurr 
på den. Sedan finns det som jag beskrev i fråga 22.   

24. Databanker hade ett inledande skede för 30 år sedan, har det hänt något mer? 
Ja, det finns lite, lite gran. Vi har ett intranät för Peab metoder där det bl.a. finns 
kalkylrecept.  

25. Skulle det vara möjligt att göra en checklista för metodval, och i så fall, vilka 
punkter tycker du borde vara med?  
Vad jag kan tänka mig är att om man går på till exempel byggdelstabellen så kan man 
kolla att i den här gruppen husunderbyggnadsmetoder där kan det vara aktuellt med 
den här typen av checklista. Vilka saker som man ska ta hänsyn till. Man måste vara 
restriktiv med att sätta för mycket ramar. Men å andra sidan för att kunna gå utanför 
ramarna måste det finnas. Det är avgörande hur man förhåller sig till ramarna, om man 
ser dem som en gräns som inte får överträdas eller om man söker sig utanför för att 
vidga sina kunskaper.  

26. Tycker du att byggbranschen är bra på att ta vara på nya idéer? 
Både ja och nej. Jag har varit med och sjösatt en del nya idéer men vi insåg inte att de 
skulle kosta så mycket så vi gav upp och det var inte så bra. Vi var bra på att ta fram 
idéerna, satsa på idéerna men vi orkade inte fullfölja dem. Vi hade ingen erfarenhet av 
det. Vi är bättre på det affärsmässiga planet med förtroende entreprenader och så.  

27. Hur söker man information och idéer till nya metoder? 
Väldigt mycket nya metoder kommer via materialleverantörs led. Media, kompisar och 
kollegor.  

28. Kan du i ditt arbete uppmuntra till användning av nya metoder? 
Ja, det kan jag verkligen. Det har väl varit min uppgift och kommer alltid att vara.  

29. Hur får man de involverade att köpa en ny metod? 
Jobba med det, känna på det. Tron på idén är viktig.  

30. Varför är det viktigt att planera sitt projekt?  
Planering är en beslutsprocess och genom att planera så kör man i tanken igenom hela 
projektet, vad som kan hända och så vidare och sen pusslar men ihop de i någon slags 
plan. Detta görs med hänsyn till alla kända faktorer ekonomi, tid kvalitet, jämn 
sysselsättning, trivsel osv. I vissa fall ska planeringen följas och i andra är den något 
man har att förhålla sig till. I ett planerat projekt kan man styra och gasa och om det är 
på väg i fel riktning så kan man ofta i god tid få projektet på rätt spår igen. På 
oplanerade projekt kan ett felsteg bli en storsmäll och det finns inget att göra.  

31. Finns det delar av ett projekt som inte bör planeras, utan ger ett bättre resultat 
om det beslutas efterhand? 
Ja, det finns det. Men någon form av ram måste man ha.  

32. Finns det projekt där planeringen inte är genomförbar på grund av för stor 
osäkerhet?  
Nja, det finns sådana projekt men det får inte hindra en att bygga upp en 
handlingsberedskap. När finns stor osäkerhet skulle jag vilja säga att det är ännu 
viktigare med handlingsberedskap i form av olika alternativ. 
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33. Tycker du att värdet av den tid som planeringen tar återspeglas i det slutgiltiga 
resultatet? 
Ja, det tycker jag absolut. 

34. Vilka personer involveras under produktionsplaneringsskedet? 
Vid arbetsberedning ska de som skall utföra jobbet vara med och lagbas och 
skyddsombud plus arbetsledningen. I tidigare skede är de dem som skall styra projektet 
som ska vara med och även här bör lagbas och skyddsombud vara med. I vissa 
strategiska val så kanske det bara är ledningen och platsledningen som medverkar och 
eventuellt experter, underentreprenörer och ledande leverantörer.  

35. Vilken påverkan har Arkitekten, Konstruktören och andra personer i 
projekteringen?  
De har i hög grad påverkningsmöjligheter beroende på hur de ritar och konstruerar. Det 
är önskvärt med större kontakt mellan alla involverade. 

36. Kan hantverkarna påverka valet av byggmetod i planeringsskedet? 
Ja, hantverkaren kan påverka valet av metod. Utan tvekan.  

37. Utbildas personal i planeringsteknik?  
Ja, det gör de. Sen har alla tillgång till handboken via Internet. 

38. Hur har planeringsarbetet utvecklats under åren? 
Ja, det har det gjort, inte själva beslutsprocessen men den har överskuggats av tekniska 
hjälpmedel som datorprogram.  

39. Hur tror du att planeringsarbetet ser ut i framtiden?  
Man kommer att köra tredimensionell koppling till produktionstidplaner också kommer 
man att simulera mer om vi gör si eller så, så händer det så här.  

40. Anser ni att personer som vill fortsätta arbeta efter pensionsålder ska få 
möjligheten att arbeta som mentor för nyanställda/yngre personal?  
Ja, det är bra. Det finns seniorkonsulting inom företaget. Det är viktigt att dessa 
personer kan ge råd och inte tar över och styr för mycket.  
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