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 Abstract 
This report is written in cooperation with Skanska Sverige Hus Väst and it is discussing the 

role of site managers within the company. The report will bring up the demands that is put 

upon site managers and will also discuss stress related problems and how to change and 

develop the role as a site manager. 

We came up with three conclusions in this report. We believe that Skanska could develop 

VSAA to make it easier to use for site managers. We also believe that a further development 

of the project engineer is of great value, to give him or her greater responsibilities. The last 

conclusion is to change the responsibilities between the site manager and the production 

manager, to give the production manager a greater responsibility in the production. 

  



 

 
  

  



 

 
  

 

 Förord 
Examensarbetet är sista delen av vår högskoleingenjörsutbildning inom byggproduktion och 

projektledning vid Högskolan Halmstad. 

Vi vill rikta ett stort tack till de sex produktionschefer som låtit sig intervjuas från Skanska 

Hus Väst för att ni avsatt tid och även för ert stora engagemang. 

Examensarbetet har handletts av professor Bengt Larsson vid Högskolan Halmstad och Karl-

Gustav Gustavsson, projektchef på Skanska. Ni har bidragit med stöd och synpunkter för att 

skapa rapporten. Stort tack även till er. 
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 Sammanfattning 
En produktionschef vardag varierar mycket från dag till dag. Men de har ofta en sak 

gemensamt: Det är mycket att göra och fullt fokus krävs dagligen. I studier från 80-talet och 

fram till idag har det visat sig att produktionschefens vardag ofta är stressig. Vad görs för att 

avlasta produktionschefen i dagens byggbransch? Vad kan göras för att förändra och utveckla 

rollen som produktionschef? 

Vi har samarbetat med Skanska Hus Väst för att kunna genomföra denna rapport. Syftet är att 

studera och analysera hur deras produktionschefer ser på sin arbetssituation och försöka 

optimera den så mycket som möjligt. 

För att kunna få en bra bild av hur produktionscheferna ser på sin arbetssituation har vi 

genomfört sex intervjuer. Resultatet visar att samtliga produktionschefer anser att arbets-

uppgifterna har ökat, då framförallt den administrativa biten. Stress är även vanligt före-

kommande. Samtliga ställer sig positiva till någon slags avlastning av rollen som produktions-

chef. T.ex. en administratör på plats en arbetsdag per vecka, en utveckling av projekt-

ingenjörsrollen eller vidareutveckling av Vårt Sätt Att Arbete (VSAA). 

De moment som produktionscheferna anser sig behöva hjälp med, eller vill bli av med helt, är 

KMA-arbeten, ÄTA-hantering, fakturering och inköp. Dessa fyra delar av ett projekt anses ta 

mycket tid. Värdefull tid som de hellre hade lagt i produktionen. 

Tanken var från början att föreslå att införa en administratör på arbetsplatsen en arbetsdag per 

vecka, men allt eftersom rapportskrivning framskred ändrade vi åsikt. Som ovan nämnt anser 

vi istället att en vidareutveckling av rollen som projektingenjören har skulle vara bäst, istället 

för att tillsätta en helt ny tjänst som administratör. Vidare hade en utveckling av VSAA under-

lättat för produktionscheferna. Vi vill även ge produktionsledaren ett större ansvar i 

produktionen, så att produktionschefen skulle kunna fokusera mer på den administrativa biten. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Traditionellt kallas ledaren på ett bygge för platschef. Dagens platschefer, som inom Skanska 

benämns produktionschefer, har ett stort ansvarsområde. Som produktionschef ska man se till 

att projektet går med vinst och blir färdigställt i tid. En produktionschefs vardagliga arbete är 

väldigt varierande beroende på projektets storlek och dess organisation. I vissa fall kan 

produktionschefen vara en mer administrativt arbetande chef, då arbetsledaren styr mestadels 

av produktionen. Vid mindre projekt är det dock vanligt att denne fungerar som både 

produktionschef och arbetsledare.  

Att arbeta som produktionschef i ett byggföretag har sedan länge varit ett stressigt arbete1. 

Produktionschefen har ett stort ansvar för ekonomi, säkerhet, kvalitet, arbetsmiljö, logistik, 

planering på arbetsplatsen. Att en person ska ansvara för så många och omfattande delar leder 

ofta till stress vilket även kan leda till psykisk och fysisk ohälsa. Detta är ett problem som inte 

enbart drabbar den enskilda produktionschefen, utan kan drabba ett helt projekt.  

Enligt en projektchef på Skanska har produktionschefernas arbetssituation ändrats mycket 

under de senaste årtiondena. Deras arbetssituation har blivit mer administrativt inriktad vilket 

leder till att de inte kan bidra med sin praktiska kompetens i samma utsträckning. I framtiden 

kommer ännu fler arbetsuppgifter läggas på produktionscheferna. T.ex. har Skanska stora 

framtidsvisioner om grönt byggande. Detta är någonting som produktionscheferna också 

kommer få ansvara för medan de ändå ska klara av sina övriga arbetsuppgifter.   

I en studie från 1981 rankas tidspress som den största problemfaktorn i branschen och det är 

än idag ett mycket stort problem. Om arbetsansvaret för produktionschefer fortsätter att öka i 

denna takt kan det komma att leda till en ohållbar arbetssituation. Detta är ett problem som 

sedan länge har varit känt i byggbranschen.  

Stress är något som kan vara starkt kopplad till arbetsmiljön. God arbetsmiljö är en viktig 

förutsättning för att få en bra och väl fungerande arbetsplats. Att produktionschefen, som ska 

leda och styra sina arbetare, mår bra är en förutsättning som bör vara uppfylld för att få en 

effektiv arbetsplats2. 

För 10 år sedan använde Skanska sig av ett fåtal stödfunktioner inom regionen för att avlasta 

produktionscheferna. Vid t.ex uppstart av ett projekt samt vid ekonomisk avstämning kunde 

dessa regionalt anställda besöka produktionscheferna och bidra med hjälp. Enligt en projekt-

chef på Skanska har dessa stödfunktioner numera försvunnit ur företaget, vilket har medfört 

att produktionscheferna själva har fått ta ansvar för dessa arbetsuppgifter. Detta har lett till att 

mer arbete har lagts på dem. 

Dessa arbetsuppgifter är bara några få som produktionschefen skulle kunna få hjälp med och 

på så sätt bli avlastade.   

                                                           
1
 Kullstedt, M & Wirdenius, H. (1976) 

2
 Forslin, J. (1983) 
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1.2 Syfte, metod och avgränsning 
Hårt pressade produktionschefer är således ett problem idag. Syftet med detta examensarbete 

är att kartlägga produktionschefernas arbetssituation och undersöka hur man skulle kunna 

förändra och utveckla arbetssituationen. Vi vill även undersöka befattningsbeskrivningen och 

kontrollera om den tillämpas i praktiken samt vilka förändrings- eller optimeringsmöjligheter 

det finns. Syftet är att undersöka möjligheten att avlasta produktionschefen inom Skanskas 

organisation. I huvudsak betyder detta att vi vill rikta in oss på stödfunktioner för  den 

administrativa biten som kan hjälpa produktionschefer med tidskrävande arbetsuppgifter. 

Till att börja med har vi vi studerat vetenskapliga artiklar och använt Skanskas intranät för att 

söka information om hur produktionscheferna arbetssituation ser ut i dagsläget. Efter att vi har 

fått en inblick i hur produktionschefernas arbetssituation ser ut har vi via intervjuer med dem 

undersökt om praktiken överensstämmer med teorin. Vidare har våra undersökningar visat i 

vilken utsträckning produktionscheferna anser sig behöva hjälp, samt i vilken mån de använt 

sig av befintliga stödfunktioner.   

Vi har endast att intervjuat anställda inom Skanskas organisation. För att inte göra arbetet 

större än vad vi har tid till har vi valt att avgränsa oss till sex intervjuer på tre olika kontor, 

alla tillhörande samma region. I arbetet har vi enbart undersökt hus-sidan av Skanska för att 

lätt kunna identifiera problematiken. Vi har inte behandlat produktionschefens alla problem, 

utan enbart riktat in oss på de problem som är relaterade till stress och arbetsbörda. I slut-

ändan vill vi hitta en hållbar arbetssituation för produktionscheferna. 

Att intervjua är en grundläggande metod för att samla in data. Både kvalitativ och kvantitativ 

data kan samlas in med beroende på hur man strukturerar intervjun. Det finns tre intervju-

kategorier: Strukturerad-, semistrukturerad- och ostrukturerad-intervjuteknik. Generellt kan 

man säga att en strukturerad intervju med fördel kan användas om man är ute efter kvantitativ 

data, medan en ostrukturerad fungerar bäst när man vill ha kvalitativ data. 

 

Syftet med intervjun avgör vilken typ av teknik som med fördel kan användas. Man måste ta i 

beaktande vilken typ av kunskap som är användbar i det speciella sammanhanget
3
. I detta 

projekt har vi valt att använda oss utav en kvalitativ , semistrukturerad intervjuteknik. Det är 

den intervjuteknik som passar bäst för vårt ändamål i denna rapport. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Lagerström, G. (2008) 
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1.3 Använda begrepp 
Nedan följer förtydligande av de begrepp som vi använt i rapporten. Begreppen är specifika 

för Skanska och valda av oss för att underlätta läsandet av rapporten. 

 

AL –  Traditionell benämning på arbetsledare 

APD-plan –  Arbetsplatsdispositionsplan. Hur arbetsplatsen ska se ut 

Distrikt –  Del av Skanskas organisation som innefattar en del orter 

KMA –  Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

LOU –  Lagen om offentlig upphandling  

PC – Produktionschef 

Pi –  Projektingenjör 

PL –  Produktionsledare. Skanskas benämning för arbetsledare 

PrC –  Projektchef 

Region –  Del av Skanskas organisation som vanligtvis innefattar en del distrikt 

UE –  Underentreprenör 

TA-plan –  Tjänstemannaplan. Ett resursschema över tjänstemännen i projektet 

VSAA –  Vårt sätt att arbeta. Skanskas beskrivning för hur arbetet ska gå till i deras 

organisation 

YA –  Yrkesarbetare 

ÄTA –  Ändring-, tilläggs- och avgående arbeten 
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2. Skanskas produktionschefer 
I teoridelen kommer vi behandla mer allmän information om Skanska samt delge hur deras 

produktionschefer arbetar och vad de har för huvudsakliga arbetsuppgifter. Vidare kommer vi 

skriva om arbetsmiljön och arbetsmiljölagen för att sedan framföra de psykiska påfrestningar 

som en person i produktionschefsrollen kan utsättas för samt vilka konsekvenser det kan 

innebära.   

 

2.1 Regioner och Distrikt4 
Skanska har sedan länge varit Sveriges största byggföretag och är väl etablerade runt om i 

världen. Skanska är uppdelat i regioner och inom dessa regioner finns det distrikt. Halland är 

ett av distrikten som finns i regionen hus väst. För att enkelt illustrera hur organisationen är 

uppbyggd följer en schematisk bild.    

 

Figur 1. Region hus väst, organisation. 

 

I region hus väst finns det sex distrikt, i varje distrikt finns det projektchefsgrupper. Dessa 

projektchefsgrupper ansvarar sedan för ett antal projekt i sitt distrikt och till hjälp har de ett 

antal produktionschefer, projektingenjörer, produktionsledare och yrkesarbetare. I Halland 

finns det tre kontor som bildar ett distrikt, kontoren finns i Halmstad, Falkenberg och 

Varberg. 

2.2 Vårt Sätt Att Arbeta5 
VSAA – definieras som ”vårt verktyg för att leda verksamheten mot fler nöjda kunder, 

engagerade, kompetenta och målinriktade medarbetare som trivs samt ökad lönsamhet”. 

VSAA fungerar som en tidslinje, från anbud till garantitid och alla steg däremellan. När en 

anställd söker information om ett av dessa steg i produktionen eller projekteringen finns det 

utförlig text om hur det ska utföras enligt Skanskas policy, AFS samt andra lagar som kan 

                                                           
4
 Skanskas intranät 2012-02-14 

5
 Skanskas intranät 2012-02-17 
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tänkas beröra området. I detta textdokument finns också bifogat mallar och ytterligare 

förklarande text, detta medför att VSAA är ett mycket omfattande och detaljerat system. 

 

VSAA är uppdelat i två delar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2. Uppdelning av VSAA. 

Dessa två hjälpmedel beskriver i stort sett hur Skanska arbetar och vad som ska göras och när. 

Det finns även checklistor i verksamhetsmanualen som hjälper till att komma ihåg vad som 

ska göras under respektive punkt. I verksamhetsmanualen finns även arbete för kvalitet, miljö 

och arbetsmiljö integrerat.  

2.3 Produktionschef som mellanchef 
Produktionschefen kan ses som en mellanchef med personalansvar. I befattnings-

beskrivningen står det att produktionschefen ska rapportera till projektchefen och ska 

samtidigt ha ett ansvar för projektet som han eller hon blivit tilldelad. I projektansvaret ingår 

det att ansvara och leda produktionen mot ställda projektmål och således även styra sina 

produktionsledare och yrkesarbetare samt underentreprenörer
6
. 

En mellanchef har en utsatt position. Den har tre olika relationer att tänka på. Dels har mellan-

chefen press på dig ovanifrån genom att den måste redovisa god ekonomi, samt att den för-

väntas av yrkesarbetare och UE att vara fullt insatt i projektet och kunna svara på alla frågor. 

Samtidigt förväntar sig beställaren att projektet ska vara klart enligt överenskommelse. Även i 

sidled har mellanchefen en relation, i detta fall med din projektingenjör. 

Ett annat problem som mellanchefen kan stöta på kan vara negativ kritik som kan komma från 

yrkesmedarbetare. De kan ha en viss rädsla för att komma på kant med en högre chef och 

vänder sig istället till mellanchefen, det blir på så sätt tryggare för dem. Som mellanchef 

måste du ha förmågan att kunna balansera konflikter mellan förväntningar, önskemål och 

efterfrågan från både yrkesmedarbetare och högre chefer. Detta kan leda till en oklarhet i 

rollen. Oklarheter kan således leda till osäkerhet kring den egna rollen och i sin tur även en 

känsla av stress
7
. 

För att minska på dessa oklarheter är det viktigt med kommunikation. På en arbetsplats finns 

det formell och informell kommunikation. De vanligaste formerna av formell kommunikation 

är möten, konferenser och utbildningar. På byggarbetsplatsen är veckomöten med 

                                                           
6
 Skanskas intranät 2012-02-20 

7
 Bäckström, M. Olausson, L. (2010) 
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yrkesarbetare vanligt förekommande. Det är här viktigt med tydlig struktur och ramar för vad 

som kommer behandlas under mötet. Det är även bra att dokumentera det som sägs, för att ha 

något att luta sig tillbaka mot om oklarheter skulle uppstå efter mötet. Om mötet är strikt 

formellt, en monolog mellan produktionschefen och yrkesarbetarna, kommer yrkesarbetarna 

så småningom tröttna. Det är bättre att blanda in det informella och involvera yrkesarbetarna i 

mötet istället för att i slutet säga: ”Har ni något mer att tillägga?”. 

Den största delen av information på en arbetsplats sprids via informell kommunikation. T.ex. 

på frukostrasten, ute på bygget eller under lunchrasten. En produktionschef bör vara öppen för 

informell kommunikation i det avseendet att förtroendet förstärks mellan parterna. Det ger 

även produktionschefen möjlighet att upptäcka problem och missförstånd i ett tidigt skede, då 

kommunikation blir mer ärlig och öppen. Dock är det känsligt att bli för bra kompisar då det 

kan medföra problem som mellanchef om svåra beslut ska tas om medarbetarna
8
. 

 

2.4 Produktionschefen  
Som produktionschef har man många olika arbetsuppgifter, från ekonomiskt ansvar för 

projektet till att leda produktionen. Produktionschefen fungerar som en chef på den tillfälliga 

arbetsplatsen där projektet tar plats, där har han bland annat ansvar för: 

 Ledning av produktionen 

 Tid- och resursplanering 

 Arbetsmiljöansvar 

 Kvalitets- och miljöansvarig  

 Logistikansvarig 

 Myndighetskontakter 

 Möten och besiktningar 

 Dokumentera avvikelser och frågor 

 Upprätta underlag för ekonomiska avstämningar 

 Attestera yrkesmedarbetarlöner och leverantörsfakturor 

 Verksamhetsutveckling i projektet 

 Erfarenhetsåterföring från produktion till kalkylfunktionen 

Dessa ansvarsområden kan variera beroende på om projektet innefattar en produktionsledare 

eller inte. Vid mindre projekt är det vanligt att produktionschefen också fungerar som en 

produktionsledare, detta kan medföra en stor arbetsbörda för produktionschefen9.  

Det finns idag ingen direkt koppling mellan entreprenadsummans storlek och vilken typ av 

bemanning som ska finnas på arbetsplatsen, det beror på projektets komplexitet, storlek och 

tidsramar10. Största delen av Skanskas projekt är mellan 3-50 MSEK i entreprenadsumma, 

vilket motsvarar 78,6% av de totalt utförda projekten under 2010. Undersökningen som vi har 

tagit del av visar dock inte i hur stor utsträckning produktionsledare använts i förhållande till 

entreprenadsumman11.  

 Produktionschefens arbetsuppgifter 
För att ett projekt ska få rätt möjligheter och bli framgångsrikt för både kund och entreprenör 

krävs en noggrann produktionsplanering av entreprenören. Skanska har valt att kalla detta steg 

                                                           
8
 Sundin, M. (2007) 

9
 Skanskas intranät 2012-02-16 

10
 Samtal med kalkylchef 2012-02-16 

11
 Skanskas intranät 2012-02-16 
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i VSAA för ”produktionsförberedelser”. I detta steg planeras hela arbetet igenom noggrant. 

Man behandlar tid, ekonomi, kvalitet samt miljö och arbetsmiljö. Produktionsförberedelserna 

börjar med ett startmöte där alla inblandade tjänstemän är kallade, här beslutas det om 

ansvarsfördelningen inför produktionen samt produktionsförberedelserna.  

I produktionsförberedelserna ingår tre stora delar; Projektplan, Tid- resurs- och arbets-

platsplanering och Ekonomi.
 
 

Projektplanen är till för att anställda inom Skanska enkelt skall kunna följa VSAA som 

beskriver hur de ska arbeta. I projektplanen beskrivs sedan vad som ska utföras samt vem som 

är ansvarig. I projektplanen har Skanska inarbetat alla krav enlig AFS som behandlar 

arbetsmiljö.   

Tid-, resurs- och arbetsplatsplanering är en mycket viktig del i produktionsförberedelserna, 

här beslutas de omfattande metod- och materialvalen för produktionen. Det första steget är att 

upprätta en projekttidplan som beskriver hela projektet. Efter det görs mer detaljerade planer 

där projekttidplanen ligger som grund.  

Den sista delen som planeras i samband med produktionsförberedelserna är ekonomin. I ett 

projekt är en mycket stor utgift inköp av varor och tjänster, det kan variera mellan 60-80% av 

den totala kostnaden. Inköp för olika stora projekt kan variera mycket beroende på i vilken 

grad inköparen är inblandad. Ofta får produktionschefen hjälp av en inköpare under ett 

projekt där de tillsammans handlar upp UE och andra stora poster, dock köper produktions-

chefen själv in löpande material och verktyg till projektet.  

När produktionsförberedelserna är klara startar produktionsfasen, det är här produktions-

chefens arbetsbörda drastiskt stegras. Ofta börjar produktionen med ett startmöte där man gör 

uppföljningar på tidigare arbete samt beslutar tids- och ansvarsfördelning. Efter startmötet har 

produktionschefen fullt ansvar för byggarbetsplatsen och denne ska se till att VSAA följs 

samt att den planerade produktionen framskrider. Vid början av ett projekt är det mycket 

pappersarbete som ska göras, det är bland annat uppdatering av textdokument, arbets-

beredningar, inköp av material samt att han också skall se till att kvalitet-, miljö- och 

arbetsmiljöföreskrifterna följs. 

Under produktionens gång har produktionscheferna mycket uppdateringsarbete och löpande 

planering att göra. Följande är en ungefärlig sammanställning av arbetsuppgifter som 

produktionschefen skall genomföra
12

. 

  

                                                           
12

 Skanskas intranät 2012-02-21 
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Tabell 1. Produktionschefens arbetsuppgifter
 13

. 

Arbetsuppgifter  Typ av arbete 

Riskhantering Uppdatering 

Introduktion på arbetsplatsen Rundvandring 

Projektplan Uppdatering 

Produktionssamordning Möten/protokollföring 

Tids- och resursstyrning, arbetsplatsplanering Administrativt 

APD-plan och TA-plan Uppdatering 

Veckoplanering Administrativt 

Ekonomistyrning Administrativt 

ÄTA-arbeten Administrativt 

Ekonomihantering Administrativt 

UE- och materialstyrning Möte/protokollföring 

Avvikelsehantering Administrativt 

Produktionsledning Administrativt och socialt 

 

Att en produktionschef har många och varierande arbetsuppgifter står klart. Eftersom det inte 

bara är arbetet som finns i tabell 1 som produktionschefen gör utan också mer produktions-

inriktade arbeten kan man förstå att produktionschefer har en mycket varierande och krävande 

arbetssituation
14

.    
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 Skanskas intranät 2012-02-21 
14

 Skanskas intranät 2012-02-21 
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2.5 Modell av arbetsbördan under ett projekt 
Under arbetets gång har vi tagit fram en modell som avser att visa arbetsbördan under ett 

projekt för en produktionschef. Denna modell beskriver våra egna tolkningar av VSAA. 

Syftet är att visa denna modell för produktionscheferna under intervjun för att höra deras 

åsikter och tankar. Senare i kapitel fem kommer vi redovisa en modell som baseras på hur 

produktionscheferna själva upplever hur de arbetar i ett projekt. 

 

 Figur nr 3. Modell av produktionschefens arbetsbörda under ett projekt 

Ovan ses arbetsmängden som Y-axel och projektets tidsåtgång som X-axel. Enligt vår 

tolkning ser arbetsbördan ut på följande sätt: Vid projektstart är den administrativa biten stor 

med bland annat startmöten och uppdatering av projektplaner m.m. Under hela projektet har 

produktionschefen ett visst dagligt arbete i form av t.ex. närvaroförteckning, dagboks-

skrivning, uppföljning. Sedan följer under projektets gång även vissa toppar i form av diverse 

möten, arbetsberedningar, uppdatering av tidplan m.m. Vid dessa toppar anser vi att 

produktionschefen skulle behöva avlastning, då det dagliga arbetet redan är påfrestande och 

nog betungande. 
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3. Produktionschefens arbetsmiljö 
Arbetsmiljölagen antogs av riksdagen 1977. Från början var grundidén med lagförslaget att 

förbättra den fysiska arbetsmiljön, men från 1977 och framåt behandlar den även psykisk 

hälsa och välmående. Idag är arbetsmiljö allt som påverkar en människa på arbetet. Maskiner, 

arbetsmängd, kemikalier, ljud, luft och stress är några av de ämnen som arbetsmiljölagen 

behandlar
15

. 

Enligt 1 kap § 1 är lagens ändamål att: 

”Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö. Lag (1994:579)”. 

Vidare står det enligt 3 kap § 1a att: 

”Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god 

arbetsmiljö. Lag (1994:579)”. 

Även i 6 kap § 1 står det att: 

”Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad 

arbetsmiljöverksamhet. Lag (1991:677)”
16

. 

Dessa lagar måste följas av arbetsgivare i Sverige. 

Arbetsmiljölagen består av nio kapitel samt två tilläggsbestämmelser och förordningar: 

1. Lagens ändamål och tillämpningsområde 

2. Arbetsmiljöns beskaffenhet 

3. Allmänna skyldigheter 

4. Bemyndiganden 

5. Minderåriga 

6. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 

7. Tillsyn 

8. Påföljder 

9. Överklagande 

Övergångsbestämmelser 

Arbetsmiljöförordningen 

 

3.1 Arbetsföreskrifter 
God arbetsmiljö är en förutsättning för att lyckas inom arbetslivet17. Som nämnt tidigare avser 

arbetsmiljö alla fysiska, psykiska och sociala förhållanden som en person möter på arbets-

platsen18. Det är främst den psykiska delen som kan påverka en produktionschef och så har det 

varit sedan en längre tid tillbaka19. 

 

Skanska satsar stort på arbetsmiljön genom något de kallar ”Safety First”. I ”Safety First” 

behandlas förebyggande arbete, arbetsplatsbesök, arbetsberedningar med mera. Detta kallas 

                                                           
15

 Arbetsmiljölagen 1977:1160 
16

 https://lagen.nu/ 2012-02-17 
17

http://www.skanska.se/           2012-02-14 
18

Augustsson, P. Skoglund, M. (2006) 
19

 Forslin, J. (1983) 
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”systematiskt arbetsmiljöarbete” och det finns för att förhindra olyckor och även för att 

förbättra arbetsmiljön på Skanskas arbetsplatser20. 

 

I arbetsföreskrifterna från Arbetsmiljöverket står det följande om systematiskt 

arbetsmiljöarbete i 2 §: 

                             

                             ”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter 

                              arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och uppföra 

                              verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 

                              förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. 

 

 

Vidare står det i 3 §: 

                          

                             ”Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig 

                               del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, 

                               psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbets- 

                               miljön”.21 

 

Dessa två paragrafer är något som Skanska jobbar starkt för i och med ”Safety First”
22

. Dock 

är stress en viktig faktor i arbetsmiljön och där behöver många byggföretag jobba med 

produktionschefens situation i det vardagliga arbetslivet
23

. 

 

3.2 Byggchefsbarometern 
Byggchefsbarometern är en undersökning vilken utförs årligen på beställning av Bygg-

cheferna, som är en branschorganisation. Under 2011 besvarades enkäten av drygt 2500 

personer, varav 92 % var män och 8 % var kvinnor. 58 % av de som svarade arbetade på 

företag med fler än 200 anställda.  

70 % av chefer på bolag med fler än 200 anställda anser att arbetsmiljön går före alla andra 

ställnings-taganden. Samtidigt anser 73 % av cheferna på ovan nämnda bolag att god 

lönsamhet är det viktigaste för ett lyckat byggprojekt. 

Nästan hälften av alla som svarat uppger att det inträffar att företaget drar ner på kvalitet och 

säkerhet för att öka lönsamheten
24

.  

I en likadan undersökning från 2007 visas det att flera byggchefer tvingas arbeta övertid på 

grund av ökad arbetsbelastning som består av administrativa moment.  De administrativa 

uppgifterna har ökat med 88 % de senaste åren. Nästan 70 % har angett att de gått till jobbet 

fast att de känt sig sjuka. 20 % har uppgett att de upplever arbetet på sina arbetsplatser som 

kraftigt överbelastat. Enligt Arbetsmiljöverket är skador på grund av stress en stadigt ökande 

faktor
25

. 

                                                           
20

 http://skanska.se/ 2012-02-14 
21

 AFS 2001:1 
22

 http://skanska.se/  2012-02-14 
23

 Forslin, J. (1983) 
24

 Bilaga 1. Byggchefsbarometern 2012 
25

 Thorén, K. (2006) 
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3.3 Stress 
Som nämnt tidigare är god arbetsmiljö en förutsättning för att trivas i arbetet. Begreppet stress 

är väldigt brett. I det vardagliga språket missbrukas ordet stress, istället för att kalla det vanlig 

jäkt. I den mån är vi alla stressade någon gång, men begreppet stress är mer allvarligt än så. 

Det är när en person utsätts för större press än vad han eller hon klarar av. Det kan visa sig 

både fysiskt, psykiskt eller socialt. 
 

Det finns två olika typer av stress: positiv och negativ. Positiv stress är när en person känner 

att han eller hon har en möjlighet att klara av ställda krav, det blir en utmaning som man 

känner är fullt möjlig. Negativ stress uppstår när en person känner att han eller hon inte kan 

uppnå mål och att kraven är för höga26. Några tecken på att kroppen utsatts för negativ stress 

under en längre period är sömnsvårigheter, minnesförlust, koncentrationssvårigheter, ångest 

eller värk i kroppen
27

. För att uppnå positiv stress behöver man sätta upp rimliga mål. Målen 

bör vara utformade på så sätt att de har en svårighetsgrad som man känner är utmanande och 

samtidigt möjliga att uppnå. Det är först när utmaningen blir för stor och påfrestande som 

stressen blir påtaglig. Långvarig stress är bevisat skadligt för kroppen. Till slut kan det ske att 

personen känner konstant överaktivering, problem med att slappna av och inte kan varva 

ner
28

.
 
 

 

Genom systematiskt arbetsmiljöarbete vill man uppnå goda arbetsmiljöförhållanden och 

minska stress som kan ge upphov till ohälsa. Skanska i detta fall, måste följa upp alla beslut i 

verksamheten för att minimera risken för stress
29

. De vanligaste faktorerna som bidrar till 

stress är just de som en produktionschef utsätts för i perioder eller dagligen. Hög arbets-

belastning, arbete under tidspress och ständiga deadlines
30

. För många produktions-chefer är 

övertid en del av vardagen, så mycket som upp till 12 timmar i veckan har rapporterats 
31

. En 

vikig faktor är konsekvensen av att arbeta övertid under en längre period. Att arbeta övertid 

under en kortare period är ingen större fara, men om arbetet ofta kräver övertid kan det orsaka 

ohälsa. Har man heller inte möjlighet att slappna av under sömn, där kroppen ska repareras, 

ökar risken markant för att kroppen blir stressad
32

. 

 

Som produktionschef utsätts du dagligen för invecklade och komplicerade problem. Du måste 

både kunna organisera och övervaka arbetet samt motivera yrkesarbetarna i en riskfylld 

arbetsmiljö. Allt detta under tidspress. Vartenda beslut en produktionschef tar har en direkt 

påverkan på kostnaden, kvaliteten, varaktigheten och framför allt säkerheten i projektet. Det 

blir nästintill oundvikligt att en produktionschef som har stort ansvar inte upplever stress i 

arbetet. 

 

Konsekvensen av att produktionschefen är stressad påverkar inte bara honom eller henne i det 

dagliga livet, utan även direkt eller indirekt dennes kollegor. Som nämnt tidigare kan stress 

framkalla en misstro för kollegorna. Fast även om stress har en negativ påverkan, kan för lite 

stress leda till uttråkning, brist på koncentration och brist på initiativtagande
33

. 

 

                                                           
26

 Lagerström, G. (2008) 
27

 Olsson, L. (2008) 
28

 Lagerström, G. (2008)  
29

 Hellberg, A. (2002) 
30

 Lagerström, G. (2008)  
31

 Thorén, K. (2006) 
32

 Hellberg, A. (2002) 
33
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För att få kontroll över eller kunna förhindra stress som är kopplad till ohälsa måste den 

anställde ha möjlighet till handlingsutrymme, socialt stöd och återhämtning. Som nämnt 

tidigare är målsättning en viktig faktor för handlingsutrymmet. Om det ställs höga krav på en 

person, men denne känner att han eller hon har god kontroll, kan dessa höga krav utmynna i 

arbetsglädje och effektivitet. Om det blir tvärtom, att det ställs höga krav men personen 

känner att han eller hon har dålig kontroll, kan det leda till anspänning, olustkänslor eller 

bristande engagemang. Detta kan även påverka livet utanför arbetet. Handlingsutrymmet är 

därför viktigt i avseende hur en stressfylld situation upplevs.  

 

Socialt stöd är en vikig faktor för att minimera risken för stress. Med socialt stöd menas stöd 

från omgivningen. Det finns fyra olika typer av socialt stöd som brukar beskrivas: 

 

 

 Instrumentellt stöd 

 

Med detta menas till exempel avlastning i arbetet. Man ska få möjlighet att kunna ta in 

extrapersonal under hög belastning som hjälper till. Även få möjlighet att kunna lämna 

arbetet kortare stunder. Denna typ av stöd är effektiv i den mån att den minskar 

belastningen direkt. 

 

 Informativt stöd 

Kan vara att du får den information och kunskap som du behöver för att klara dina arbets-

uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Det kan även vara att du öppnar upp för en dialog 

med att skingra oklarheter och för att utbyta erfarenheter med dina arbetskamrater. 

 

 Värderande stöd 

 

Innebär att du får konstruktiv feedback på det du utför på arbetsplatsen. Man stärker sig 

själv som person genom att få positiv feedback, samtidigt som man ska gå igenom negativ 

feedback på ett positivt sätt, för att kunna förbättra sig. 

 

 Känslomässigt stöd 

 

Att bli hörd, lyssnad till, sedd och bekräftad är viktigt för att kunna minimera risken för 

stress. Samtidigt är det viktigt att man tar sig tid till att lyssna på andras bekymmer och ta 

dem på allvar. 

 

Dessa grundläggande behov är viktiga för att känna trygghet, kontakt och tillhörighet till sina 

medarbetare. Stödet bidrar på så sätt till välbefinnande. Om fungerande stöd är implementerat 

i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan risken för konflikter undvikas eller minimeras
34

. 

 

En nyckelaspekt i rollen som produktionschef är att ta ansvar för alla funktioner, vilket kan 

leda till att en känsla av överbelastning och att stress framkallas. Detta gör att rollen blir 

mindre attraktiv för framtida ingenjörer
35

. 
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4. Intervjuer 
I detta kapitel har vi presenterat intervjuer med sex platschefer. Frågorna i intervjuerna är 

kopplade till teorin i föregående kapitel. 

Inom Skanska används följande struktur: projektchefen tillsammans med kalkylchef och 

projektingenjör arbetar med flera projekt samtidigt och fungerar som stöd för produktions-

chefen. Produktionschefen arbetar oftast med ett projekt åt gången, men vid vissa tillfällen 

upp till tre stycken samtidigt. Arbetsledaren assisterar produktionschefen och är normalt på ett 

projekt åt gången. I Hallands distrikt finns det tre projektchefer som är under-ställda en 

distriktschef. Vi har valt att intervjua sex produktionschefer från hela distriktet Halmstad, 

Falkenberg och Varberg. De har alla fått ta del av intervjufrågorna i förväg för att kunna 

förbereda sig inför intervjun. Detta har till slut givit oss ett bättre resultat. Platscheferna har 

visat stort engagemang och haft många intressanta åsikter som de framfört i samband med 

intervjuerna. 

Metoden vi har använt oss utav kallas kvalitativ intervjuteknik och placerar sig mellan semi-

strukturerad och strukturerad intervjuteknik. I kvalitativ intervjuteknik baseras uppsatsen på 

produktionschefernas åsikter från intervjufrågorna. Vår avsikt med intervjuerna var att få en 

större inblick i hur produktionscheferna arbetar och samtidigt få inblickar i deras 

arbetssituation.  

Resultatet av uppsatsen har enbart byggt på våra tolkningar från svaren av intervjufrågorna 

tillsammans med kunskap från teoridelen. Det som sägs i dagsläget är att produktions-

chefernas arbetssituation är stressig, men vad som orsakar detta och varför skall utredas i 

uppsatsen med hjälp av svaren av de intervjuade. Vi har således kartlagt arbetssituationen och 

kommit fram till hur man skulle kunna förändra och utveckla den. 

 

4.1 Produktionschefen 
De sex produktionschefer vi har intervjuat är i åldrarna 28 till 65 år och har olika bakgrunder 

inom byggbranschen. En av produktionscheferna har högskolexamen i byggteknik, fyra av 

sex har en bakgrund som yrkesarbetare inom branschen innan de började som arbetsledare 

och slutligen produktionschef. En av de sex började som arbetsledare och blev sedan 

produktionschef. Erfarenheter från produktionschefsrollen varierar från två år till 17 år bland 

de intervjuade. 

 Produktionschefsrollen 
Produktionscheferna anser att bli produktionschef är ett naturligt karriärval om man tidigare 

arbetat som arbetsledare. 

”Det är ju ett sätt man kan påverka det hela, sedan är de klart när man har 

jobbat hela livet med byggnation så kanske det faller sig naturligt och ta hand 

om det hela i slutet.” 

Alla de intervjuade tycker att arbetet som produktionschef är positivt för att de kan påverka 

och styra över sina projekt samt arbete.  

”Det är väl möjligheten att påverka och att man planerar upp bygget efter vad 

man tycker själv. Och sen är det ju... När allting fungerar är det oerhört 

stimulerande.” 
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”Det är ju dehär att man kan påverka, och styra upp det lite efter egna idéer 

som man har tänkt på som man har tänkt på när man höll på som YA. Sedan lär 

man sig nya grejer och får lite mer utmaningar. Det är ju ofta det som gör att 

man utvecklas, det är ju utmaningarna.” 

 

”Det är väl alltihopa. Annars det är väl det som är roligt att man kan påverka 

och styra jobbet helt enkelt. Sedan var det väl roligt att snickra men detta är lite 

annorlunda. Det är väl att man kan påverka projektet rätt mycket tycker jag.” 

 

När vi frågar om det finns något negativt med att arbeta som produktionschef råder det delade 

meningar om detta. Två av produktionscheferna ansåg att det inte finns något negativt över 

huvud taget. 

 ”Nej, kan jag inte säga. Då hade jag nog slutat.” 

 

 De resterande fyra produktionscheferna ansåg dock att vissa negativa moment finns i arbetet.  

 

En produktionschef tyckte att telefonen är ett stressmoment. 

”Telefonen är ett visst stressmoment. Och alla problem landar ju på mig. Om 

inte annat ska man ju vara ett bollplank mot alla.” 

En annan tyckte följande. 

”Nää det är väl det som läggs mer och mer på oss nu, det är mycket 

administrativa grejer och ibland så kommer det uppifrån och matas nedåt 

istället för att det kanske ska komma nerifrån och gå uppåt. Det kan väl vara det 

negativa.” 

En tredje ansåg att ansvaret kan vara betungande. 

”Det kan ju vara ett utsatt jobb när det går dåligt och då är det inte så jädra kul 

att sitta själv, men det spelar ju ingen roll vilken chefsposition du har.” 

 Arbetsuppgifter 
När vi pratade om arbetsuppgifter för en produktionschef var svaren både långa och 

varierande. Detta eftersom de har olika projekt och mycket varierande situationer på sina 

arbetsplatser. Vi försökte få dem att sammanfatta en arbetsvecka och fick följande svar.  

”Egentligen börjar min arbetsvecka på fredagen. Då går jag igenom med mina 

killar vad som komma skall nästa vecka. Vad jag förväntar mig att alla gör. 

Vilken underentreprenör som kommer, vad de gör. Se till så att vi har allting 

framme. Just här har vi en, vad ska man säga, rätt så delad roll med 

arbetsledaren.” 

”Vi har samordningsmöten varje tisdag. Tittar över material löpande varje dag. 

Sitter och planerar vad som komma skall två tre veckor framåt. Vad vi behöver 

ha hit osv.” 

”Sen är det alltid kompletteringsköp. Problemlösning är en rätt så 

återkommande arbetsuppgift, mest ute i produktion. Allt tar sin tid.” 
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”Det är väl inköp ihop med Pi sedan är det ju mycket med löner, möten, mycket 

möten; samordningsmöten, UE, byggmöten, veckomöten med gubbarna, det är 

väl sånt. Sedan är det ju mycket ekonomi, pengar pengar pengar.” 

”För att sammanfatta lite grand. Man har ju en hel del samordning/planering. 

Mycket tidplanering. En form av kontrollfunktion. Jag försöker att man ska vara 

ute på helst två varv per dag ute på bygget. Jag vill ha den här överblicken.” 

”Det beror lite på var i processen man är. Är det uppstart är det mycket 

projekteringsmöten. Mycket möten. Mycket planera. Sitta ner och sköta det 

administrativa. Mycket projektering i början och planering. Har man inte 

planerat och tänkt igenom det från början får man en jobbig resa.” 

”Det var ju att försöka styra produktionen med lite hjälpmedel. Tidplaner och 

sådant. Sen är det ju lite administrativa grejer med. Det är fakturor, 

leverantörsfakturor. UE-styrning. Vad ska jag säga mer... Uppföljning av 

tidplaner.” 

”Det är ju lite grand hur stort jobbet är, är det ett mindre jobb då gör du ju 

nästan allting från att sätta ut, beställa material och sköter en stor del av 

ekonomin. Då får man ju ta hela biten. Det som jag var på sist nu, det var ju 

biblioteket här i stan då har du ju fler... då är det arbetsledare med på jobbet 

och då är det kanske mer sitta inne mer än vad du är ute på bygget.” 

När man läst igenom svaren får man bilden av att samordning och planering är en stor del av 

vardagen för en produktionschef. I samordningen kommer alla möten och tidplanering in, det 

är en stor del. De sade också att man får lägga mycket tid på administrativa arbetsuppgifter. 

Alla produktionschefer ansåg att tidplanering och uppföljning av tidplaner är något de lägger 

mycket tid på under en arbetsvecka. Att få ett flyt på bygget och se till att alla håller sig inom 

tidplanen. 

”Min roll är ju att samordna så det flyter mellan alla arbetsgrupper. ALs roll är 

att se till att det flyter för alla våra killar. AL ser till att det finns skruv och gips 

osv. Jag ska ha koll på alla.” 

”Planering och se till att alla sköter tidplanen.” 

Många nämnde att arbetsledaren är den som sköter Skanskas egna yrkesarbetare, medan 

produktionschefen får lägga stor vikt på att samordna underentreprenörerna.  

”Egentligen är det väl mycket alltså, att se till så UE fungerar. Alltså ligga å 

jaga dem, och så få in så de håller tidsplanen, är på rätt plats… Det är mycket 

sånt.” 

Vidare säger samma produktionschef. 

”Det är ju att få dem, UEn att fatta vilka tider som gäller, så det är ett jävla 

jagande på dem.”Är det mycket samordning med UE? ”Ja, samordning med 

dem, det är sällan det är ett självspelande piano.” 

 

 Produktion och arbetsledare 
En produktionschef har ett administrativt arbete i dagsläget, men det är trots allt resultatet ute 

på byggarbetsplatsen som är mest intressant. De flesta produktionschefer hävdade att de 
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skulle vilja vara mer ute i produktionen även om de redan nu lägger en ganska stor del av 

dagen där.  

 ”30 % administrativt och 70 % i produktion”. 

”Jag kan väl säga 75 % i produktionen hoppas jag. Men ibland blir det ju 

mycket. Jag försöker hålla mig mer till produktionen än och vända papper.” 

Många produktionschefer sade att mängden arbete i produktionen varierar beroende på 

projekt och vilket skede projektet är i.  

”Alltså mycket administrativt är ju i början, uppstarten på projektet osv. Sedan 

när väl produktionen är igång så är det väl inte så mycket. Det beror på vad 

man gör det till.” 

”Det är lite olika, olika perioder. Men jag gissar på att det är 20 % ute [i 

produktion] och 80 % på kontoret. Det har också med storleken på projektet att 

göra. I lite mindre projekt tvingas du dra 50/50. Jag skulle vilja ha mer tid ute.” 

”Ja, det är rätt mycket administrativt, just att man ska verifiera allt med. Det är 

kanske 50/50.” 

Trots att produktionscheferna vill vara mer ute på arbetsplatsen, men ibland hindras på grund 

utav den administrativa arbetsbördan så använde de inte produktionsledaren som en 

avlastning inne på kontoret. 

”Eftersom jag är mer bunden inne på kontoret så är arbetsledaren mer ute. 

Arbetsledare har väl då 80 % i produktion 20 % administrativt.” 

”Han får egentligen styra produktionen där ute ihop med mig. Jag försöker 

använda han så mycket som möjligt där ute, det är ju mycket.” 

”I produktion helt och hållet. AL är klart bättre än mig på det. Det passar bättre 

så oss sins emellan. Sen beror det ju alltid på... Med en ny från skolan hade det 

säkerligen sett annorlunda ut. Jobbet ska ändå göras. Vem av oss som gör det 

kanske inte spelar så jättestor roll.” 

 Sammanfattning 
Produktionscheferna som vi har intervjuat för denna rapport är i åldrarna 28 till 65. De har 

varierande bakgrund, men huvuddelen av dem har tidigare varit yrkesarbetare och sedan 

arbetat sig upp till produktionschef. Alla produktionschefer var överens om att de blivit 

produktionschefer av naturliga anledningar, ett steg i karriären från PL till produktionschef. I 

frågan om vad som är positivt med att vara produktionschef var förmågan att påverka och 

styra över sina projekt ständigt återkommande bland svaren. Vad som var mindre positivt var 

olika. Två av produktionscheferna tyckte att det inte finns något negativt, medan de andra 

säger att det finns stressmoment som arbetsbörda eller att telefonen ständigt ringer.  

Produktionscheferna fick beskriva en arbetsvecka under normala förhållanden för oss och 

svaren kom ut relativt lika. Fem av sex sade att det är mycket möten och samordning med 

både UE och leverantörer, de hävdade att planering tar upp en stor del av deras tid under en 

arbetsvecka. Även ekonomi och uppföljning är bitar som nämns i svaren. Produktionscheferna 

ansåg att det mesta av deras tid i ett projekt går åt till att samordna sina underentreprenörer. 

En av dem sade att hans PL får ha koll på Skanskas snickare, medans han själv ska hålla koll 

på alla. 
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De flesta produktionschefer hävdade att de är mer inne på kontoret än ute på arbetsplatsen 

under ett projekt. Det finns en produktionschef som säger att han är 80% på kontoret och 20% 

i produktionen, medan en annan säger 25% på kontoret och 70% i produktionen. Svaren 

varierar mycket i tidsuppdelningen, men medelvärdet kan uppskattas till 50/50 i produktion 

kontra administration. Även om produktionscheferna ansåg att de oftare skulle vilja vara ute i 

produktionen säger de att använda PL mer inne på kontoret, för att de ska få mer tid ute, inte 

är något alternativ.  

 

4.2 Administration 
Produktionscheferna blev ombedda att berätta om sina administrativa arbetsuppgifter. Svaren 

vi fick var väldigt långa och innehöll många arbetsmoment.  

”Jag är med på i stort sett alla inköp. Alla större inköp. Fakturering, dagbok, 

alla samordningsmöten håller jag i. Skriver protokoll. Tidplaner och sådant, 

varje dag. Mängdning material. Säkerhetsintroduktioner. Löner en halv dag per 

månad ungefär. Skyddsrondsprotokoll som ska fram och lite annat sånt. 

Egenkontroller. Arbetsberedningar. Sen är det ju att kunna den här 

beskrivningen [visar en tjock pärm].” 

”Det är ju prognoserna framför allt. Det är ju en rätt tråkig bit. Fyra gånger om 

året, det är ju avstämningar om hur bygget går [ekonomiskt]. Lönebiten, de 

kommer med tidlönelappen så ska vi attestera dem och skicka iväg dem och 

hålla ordning på det. Sedan är det väl skyddsronder brukar vi hålla och sådant 

där, sedan ska det skrivas i papper. Sedan är det ju mycket mötesprotokoll och 

så vidare och sådant. Och sedan är det ju att hålla reda på alla ÄTOr och så 

vidare. Det är ju mycket papper som ska in, men det är ju egentligen i 

uppstarten man har hela denhär bibban som ska in.” 

”Det är det mesta. I början är det all tidplanering givetvis. Sen är det allt det 

här vi kallar för KMA med alla riskanalyser och säkerhetsarbeten och 

egenkontrollarbeten. Det är egentligen inga mallar, utan man har sina för 

gamla projekt som man arbetar om. Sen är det ekonomi, med alla fakturor. Sen 

personalbiten med löner. Beställningar också givetvis och arbetsberedning. 

Man tar fram en arbetsmiljöplan, sen tar man fram riskerna i den som är störst. 

De flesta arbetsberedningar vi gör blir en bilaga till arbetsmiljöplanen.” 

”Tidplaner, vi har arbetsmiljöuppgifter, fakturauppgifter, kvalitet och 

egenkontroll. Mycket sitta vid burken och sköta tidplaner osv. en hel del. Man 

ska ju köpa saker, allt från tjänster till produkter. Man får se till att det blir 

riktigt.” 

”Det är tidplaner, fakturor, arbetsberedning och egenkontroller.” 

”Dagboken, arbetsberedning, fakturering [attestera fakturor], ÄTA-hantering 

[anmäla och prissätta], säkerhetsintroduktion och beställningar [IBX]. Sedan 

har jag säkert glömt någonting, för det ligger en hel del administrativt i det 

hela. Idag så sitter man mycket framför burken [datorn] och sköter det mesta.” 

En arbetsuppgift som alla produktionschefer nämnde var ekonomi. I ekonomibiten ingår en 

hel del, men i huvudsak är det inköp, fakturering, prognoser, löner och ÄTA-hantering. 
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Därefter tillkommer en lång lista med andra administrativa arbeten som produktionscheferna 

skall göra.  

Det råder delade meningar om hur man kan beskriva de administrativa arbetsuppgifterna, fem 

av produktionscheferna ansåg att det kan vara ett tidskrävande arbete.  

”Jag hade ju inte gnällt om det var färre, så kan jag säga. Många bäckar små 

kan man säga.” 

”Ja, det är många och tidskrävande. Det är lite svårt ibland att sitta och peka. 

Man har ju rätt mycket traditionellt där man sitter och ringer och mailar. Först 

ska du lägga en beställning och få den bekräftad, sen går det inte att lita på det. 

Sen måste man kolla upp ett par dagar innan att den är på gång och sen samma 

dag som den ska ske. Man måste anteckna flitigt. Sen givetvis ekonomin är 

viktig. Går inte bara att sitta och attestera fakturor, du måste ha löpande koll. 

Vi har prognoser var tredje månad, men man sitter ju och följer upp 

däremellan.” 

”Det är jättesvårt. Vissa grejer är bara formalia som man plöjer igenom snabbt. 

Visst, fakturor att få dem rätt och följa upp budget är viktigt. Där lägger man 

för lite tid, man borde lägga mer tid på det.” 

Vidare säger samma produktionschef 

”Det är en viktig bit att ekonomin funkar, där har vi en stor bit.” 

”Jaa det tycker jag att det är relativt tidskrävande.” 

”Ja, lägger man ner 30 % är det rätt mycket tycker jag. Och det har ju en 

tendens att inte minska i alla fall.” 

En av platscheferna tyckte dock att det inte var tidskrävande 

”Nä, tidskrävande är det egentligen inte. Det är uppstarten på byggena då är 

det ju en jävla bibba som ska in. Och så många är det väl egentligen inte, det 

beror lite på vad man gör det till själv.” 

 Hur arbetet förändrats för produktionschefer 
Alla intervjuade har olika lång erfarenhet från produktionschefsrollen. Alla hade dock en 

bestämd uppfattning om att arbetet som produktionschef har förändrats mycket under tiden de 

varit i branschen.  

”Generellt känns det som om det har ökat, dels beroende på att vi ska skriva ner 

alla arbetsberedningar vi gör. Innan gjordes det muntligt. I vissa lägen känns 

det... Det kravet att allt ska vara skriftligt känns... överdrivet. För man gör ju 

det ändå, man måste ju ändå göra det. Vi har ju gjort det innan, men vi har inte 

fyllt i någon mall. Jag vet inte vad denna mall ska leda till. Det känns egentligen 

lite onödigt, för vi går ju ändå igenom alla ritningar.” 

”Nu har ju inte jag varit det så länge [PC]. Men hör man på äldre så har det ju 

blivit mer. Innan var det ju mer så att produktionschefen var mer som en 

arbetsledare, du ägnade 100 % till produktionen. Sedan så de andra det fanns ju 

inte hela det här kittet hur det skulle fungera och så vidare. Utan det var 

produktionschef, du gick och satte ut och allting sådant, nu har du ju din 
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arbetsledare som hjälps åt med det idag. Och så får ju produktionschefen sitta 

då med framför allt pengar och hålla ordning på ekonomin.” 

”Ökat mycket. I den bemärkelsen, allt är ju inte negativt. Men arbetet har 

förändrats. Det är mycket mer med säkerhet och arbetsberedning. För att det 

inte ska bli för många moment så har vi försökt trycka in det i 

arbetsberedningen. T.ex. ett takjobb, eller så, är det lite jobb med. Men vi sitter 

med snickarna, t.ex. 2st och går igenom jobbet och maskiner och hjälpmedel 

och infästningsdetaljer sen så kommer man även in på säkerheten. Och även 

tidplanen.” 

”Dom har ökat. Men å andra sidan har rutiner kanske blivit effektivare. Det är 

mycket administration på ett bygge.” 

”Ökat. Definitivt. Markant. På 80-talet hade vi inte dator ute än gång. Då skrev 

vi dagbok för hand, tidplaner för hand. Fakturor med för hand.” 

”Det har ju ökat, just det här som jag sa innan. Man ska ju verifiera allting, det 

är ju mycket idag. Det är ju mycket egenkontroller och det är ju mycket papper 

alltså som ska skötas i burken [datorn].” 

Fanns det på samma sätt tidigare? ”Nej, det var ju inte lika mycket i alla fall.” 

Att det administrativa arbetet har ökat råder inget tvivel om, men om det är negativt eller bara 

en naturlig förändring av arbetet som produktionschef råder det delade meningar om. 

 Vad gör en projektingenjör 
En produktionschef har alltid en projektingenjör som är kopplad till projektet för att hjälpa till 

med framför allt den ekonomiska biten. Vem som ansvarar för vad bestäms innan projektet 

startar, men det är olika för varje projekt vad en projektingenjör har som arbetsuppgift. Vi 

undrade om det finns fler arbetsuppgifter som en projektingenjör kan ansvara för. 

”Ja, absolut. Men nu är Pi:n hemma. Så det är inte så jävla lätt. Men i normala 

fall, ja absolut. Innan skrev jag in i dagboken varje dag vad som händer, sen 

har Pi:n knappat ihop den där och skickat uppgifterna till beställaren. Det har 

ju inte jag gjort innan, utan Pi. Det är sådana bitar som... hade det varit i ett 

normalfall hade jag fått mer tid ute [i produktion]. Det är sådana bitar man kan 

delegera, tycker jag. Sen är det ju inte så jädra mycket mer som jag kan lägga 

över. Pi har ju fler än ett jobb. Det är ju en balansgång.” 

”Ja, absolut. ÄTA-hanteringen framför allt. Att jag skriver ner på ett.. alltså det 

är ju rätt om man då ska följa, göra ÄTA-hantering i SPIK [Datorprogram]. Så 

är det ju rätt så mycket, jag tycker det verkar krångligt. Istället för och bara 

skriva ner det på en lapp och räkna ut, här kostar det 5000 spänn och har vi 

gjort av med det. Men så är det ju att de ska skickas fram och tillbaks, bokföras 

och hit och dit. Så det kan man ju ta en Pi på ju.” 

Han säger vidare. 

”Det är väl mer köp helt enkelt.” 

 Du menar de inköp som du normalt gör idag? ”Ja, precis, exempelvis 5 

lastbilar med gips eller vad som helst.” 

”Det gör det givetvis. Men då ska ju Pi hinna med det också. Jag kan ju 

delegera, men jag kan ju inte delegera så jag vet att Pi inte hinner med. Vi 
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jobbar ju ihop. Här har jag skött KMA-delen, och jag vet att andra låter Pi göra 

det. Så det är lite grand hur man lägger upp det.” 

”Absolut. Jag tror mycket av fakturorna skulle kunna attesteras av Pi, men den 

Pi man har är ju också nerlusad med jobb. Det är väl det som är problemet. Det 

är väldigt tight bemannat på projekten, det är det. För att tjäna pengar.” 

”Pi sköter inköp, de stora i alla fall. Så jag sköter de små inköpen, både jag och 

AL. Det är väl mer att AL och PC kommer överens om vad som ska göras och så 

sköter Pi de stora inköpen.” 

”Det finns säkert sådana grejer, det är ju lite vad man kommer överens om. 

Men ibland är det ju så att de sitter ju tjocka med grejer med, de har så väldigt 

mycket så det kanske snarare är så att de försöker att spilla ner lite på oss 

andra. Det är ju litegrand situationen, hur stort det är och vem som har mest att 

göra, så det får man hjälpas åt med.” 

Produktionscheferna ansåg att mycket av deras administrativa arbete hade kunnat göras av en 

projektingenjör.  

Vi undrade hur mycket en produktionschef faktiskt behöver lägga på de administrativa 

arbetsuppgifterna under en vecka. Det visade sig att svaren skiljer sig något åt, men de flesta 

är överens om att administrativa arbetsuppgifter är tidskrävande. 

”Det ligger väl 20 timmar per vecka. Och säg att man jobbar 60 timmar i 

veckan.” 

”A jag vet inte, jag försöker dra ner det ju. Men det ska ju göras ändå, jag vet 

inte hur många timmar.” 

”Det är mycket man gör som egentligen räknas som jobb. Så om jag lägger 50 

timmar i veckan som är egentlig arbetstid. Låt oss säga att det administrativa är 

75 %.” 

”30 %. Jobbar 40 timmar per vecka. Någon övertidstimma per dag kanske... Vi 

är ju lite tidigare på jobbet och går hem lite senare. Jag har alltid försökt gå 

hem kl 16 dock.” 

”Man har inte riktigt tänkt igenom det, men som jag sa så kanske det är det ju i 

alla fall en 20 timmar man lägger administrativa grejer.” 

 Administration eller produktion 
En produktionschef har ett brett ansvarsområde, både vad gäller administrativa bitar som 

ekonomi, KMA, tidplaner samt ett praktiskt ansvar för säkerhet på arbetsplatsen och kvalitet 

på bygget. Detta gör att produktionschefen behövs både ute i produktionen och på kontoret. 

Vi frågade om de anser sig behövas oftare i produktionen och svaret var enhälligt ja. 

”Ja, absolut. Vi har ju 30 – 40 man igång där nere och det blir ju en del grejer 

som min lagbas får ta som egentligen inte ligger på hans bord. Men på ett sätt 

är det kanske bra för lagbasen. Han får ju mer inflytande, men det är ju kanske 

inte optimalt.” 

”Ja det tror jag ju, men jag försöker vara ute i produktionen.” 
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”Det beror på vad det är för folk man har på bygget. Ju mer man är ute och 

fångar vibbar ju bättre är det. Skulle vilja ha mer tid ute.” 

”Ja, jag skulle vilja ha mer tid ute. Jag har inte kommit riktigt dit än. Jag har 

kört två olika jobb och på detta jobb har jag haft en AL som har gjort en del 

administrativt. Då har jag kunnat vara ute mer. På det andra har jag en äldre 

snickare som jobbat som AL, kombinerat snickare AL sen -03. Han är ju 95 % 

ute. Då blir jag mer inne. Det är lite sådant med. Utvecklingen är sådan att man 

hamnar mer och mer inne.” 

”Det tycker jag nog, ja.” 

”Ja de beroende på storlek på projekt och sådant med givetvis, som ett större 

projekt då kan jag säga, då kanske jag är uppe i 50 timmar administrativt arbete 

och väldigt lite ute egentligen. Men man måste ju hela tiden hålla sig ajour vad 

som händer och sådant ute på bygget. Så det är ju väldigt viktigt, och för 

gubbarnas del anser jag det är jätteviktigt att man kommer ut och är ute på 

arbetsplatsen och de känner att de har stöd, och om det är något kan de fråga. 

Det är givetvis att om du har ett par arbetsledare ute då med så de detta här är 

ute hela tiden, men även om du skulle behöva sitta inne hela tiden så är du ute 

och visar dig.” 

Alla produktionschefer sade att de har en stor arbetsbörda när det kommer till kontorsarbete 

och hävdar också att de skulle behövas mer i produktionen. Det är svårt att få timmarna att 

räcka till och vissa sade sig arbeta upp till 60 timmar i veckan när det är mycket arbete.  

Eftersom vårt arbete handlar om avlastning och stöd för produktionschefer ville vi veta vad 

eventuell ”extra tid” hade används till. Handlar det om att arbetsdagen blir kortare eller skulle 

de kunna lägga mer tid i produktionen? 

”Både och skulle jag vilja säga. En win-win. Ju mindre tid jag behöver sitta här 

inne ju bättre flyter förhoppningsvis produktion och ju bättre den flyter desto 

mindre hade jag behövt jobba över.” 

”Jag tycker ju att det ska bli att man har mer tid ute i produktion.” 

”Ja, det är ju mer tid i produktionen. Övertid försöker man ju inte hitta någon.” 

”Mer tid i produktion.” 

”Det är såklart, stundtals så blir det ju tufft. Om man säger det sista jag var på 

nu då hade vi så lite arbetsledning så jag fick ta hand om alltihopa och då är det 

ju saker som blir lidande. Man får ju inte den framförhållningen som man vill 

ha.” 

Känner du att du behöver mer administrativ hjälp? ”Ja man kan väl säga att 

antingen så det då, eller att jag hade fått sitta med det administrativa och ha en 

arbetsledare som sköter det då [Produktionen]. Att man har tillräckligt med 

arbetsledning från början, det är jätteviktigt. För ibland så säger man att, ’Det 

är ett litet jobb, det är inte så mycket. Det räcker med en arbetsledare’. Men 

sedan när det börjar bli massor av problem så kanske man hade behövt ha två 

stycken.” 
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 Sammanfattning 
När det handlar om administrativa arbetsuppgifter hade alla produktionschefer en lång lista på 

saker som de sade behövs göras under ett projekt. De nämnde planering och ekonomi som två 

stora bitar, både tidskrävande och ibland komplicerade. Vidare sade de också att vissa 

administrativa arbeten kan vara rena ”fylla-i-övningar”, bara för att ha saker och ting på 

papper. När vi frågade hur deras arbete har utvecklats under tiden som de varit produktions-

chefer sade alla att det har ökat, eller att man har fått höra av andra att det har ökat. Det har 

helt enkelt blivit mer papper och mer administrativa arbetsuppgifter som måste göras för att 

bygget skall kunna fungera.  

Vi var intresserade av att höra vilka avlastningsfunktioner som finns i dagsläget för en 

produktionschef. Svaret var att det är projektingenjören. Produktionscheferna hävdar att 

mycket av deras arbete skulle kunna göras av en Pi istället, men i samma mening förklarar de 

att de inte kan delegera arbetet till dem bara för att bli av med det själva utan att det är ett 

samarbete. Projektingenjören har också ett tidspressat arbete därför gäller det att samarbeta. 

En produktionschef förklarade det på följande sätt: ”Jag kan ju delegera, men jag kan ju inte 

delegera så jag vet att Pi inte hinner med. Vi jobbar ju ihop.”  

4.3 Vårt sätt att arbeta  
Eftersom vårt sätt att arbeta innehåller en hel del hjälp för produktionschefer är vi intresserade 

av hur väl man använder detta verktyg i produktionen.  

 ”Det är till 90 % i uppstarten av projektet.” 

”Vi använder ju olika mallar ju. Som t.ex. samordningen med UE och material 

osv. Då använder vi ju mallen stort sett rakt av.” 

Han förklarar vidare. 

”I uppstarten använder vi ju mycket av materialet som vi arbetar med... Så det 

kan man ju säga, det finns ju alltid hjälptexter osv. I VSAA. Likadant när det väl 

händer någonting. T.ex. en olycka finns ju alltid de här punkterna som ska 

följas. Det är ju kanon att det finns.” 

”När man startar upp. Jag använder så mycket det bara går. Det är ju check-

listor och mallar, vad som ska vara klart före projektstart m.m. Under projektet, 

löpande, så lägger man grunden mycket i början sen är det mer, vad ska jag 

säga, det är mest att man använder det i början. Sen är det ju fler områden som 

fortsätter att rulla genom VSAA genom hela projektet. Det får lite kritik ibland 

att det är svårt att hitta. Det är inte jättemycket man använder, men man vet ju 

hur mycket det finns.” 

”De sista åren har det inte blivit mycket alls för man lär sig rutinerna. I början 

när ni kommer ut och jobbar kommer ni säkert dra nytta av den. För man kan ju 

följa hela processen. Den är faktiskt bra i det läget. Men har man gjort det 

femtielva gånger gör man det utan att läsa den.” 

”Jag brukar ju gå in, där finns ju bra mallar och hjälpmedel där som man kan 

gå in hämta hem och att man använder sig utav, det försöker jag i alla fall. 

Sedan så är ju klart att, det är ju lite också att man kan med storlek på jobb och 

sådär hur mycket man behöver gå in och jobba med det.” 

Mer ingående ville vi veta när det är fördelaktigt att använda VSAA i produktionen enligt 

produktionscheferna.  
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”Framförallt i uppstart. Jag har ju arbetat med en PrC innan och han har ju 

visat hur han arbetar och det är ju efter VSAA. Så jag ser väl mer som att man 

bara bygger på sig kunskapen. Sen är jag ju inte inne varje dag I VSAA, men 

framför allt när det väl händer någonting är det kanon. Finns flödesschema för 

allt.” 

”Det är i starten, absolut. Då är det bra ju för det finns ju färdiga mallar och så 

vidare hur man ska gå igenom där ju.” 

”Jag tycker det är bra när man startar upp projekten. Innan skulle man ju ha 

allt i pärmar. Men allt finns ju i VSAA. Det är bara att öppna upp och skriva ut. 

Men mest i början av projektet, sen lite lägre nivå.” 

”När man kör igång projektet. Uppstart. När alla papper ska på plats. Den är 

bra, du hittar ju alla mallar. Så det e bara att fylla i.” 

”Det är ju, jag tycker mycket i uppstartsskedena så man får med sig allting. Där 

finns ju mycket bra hjälpmedel där så man tänker på alla grejerna. Där är ju 

mallar man kan gå igenom så man inte tappar någonting.” 

 Utveckling av VSAA 
Många produktionschefer sade sig använda VSAA till stor del i början av produktionen men 

löpande under projektet bara till en begränsad del. Vi frågade dem om hur användar-

vänligheten är i datorbasen. 

”Olika beroende på situation. Sen är det ju inte så jädra lätt att göra en arbets-

mall som ska passa alla. Det räcker ju med att du flyttar till en stad från en 

annan så kan det skilja hur man lägger upp arbetet. Men överlag är den helt ok, 

det tycker jag.” 

”Ja, det är helt okej.” 

”Kanske inte riktigt 100, kan nog vara bättre. Lite svårt att peka på vad, men 

det är lätt att komma vilse när man ska byta grenar mm. Har dock inga bra 

förslag.” 

”Det som varit uppe flera gånger är ju att i projektplanen så är det så mycket 

som kommer om igen. Man dubbeljobbar en del ibland känns det som.” 

”Jag tycker det är relativt, det är ju så med allting. Man måste ju in och jobba 

lite med grejerna innan man hittar rätt.”  

Alla produktionschefer förutom en tyckte att användarvänligheten är okej, men kan ha sina 

brister ibland. När vi frågade om de saknar något i VSAA fick vi ett gemensamt ”nej” från 

alla produktionschefer. 

 ”Inte direkt vad jag kan komma på.” 

Eftersom produktionscheferna arbetar väldigt mycket administrativt och därmed kan använda 

sig av mallar och andra hjälpmedel från exempelvis VSAA undrade vi om man skulle kunna 

vidareutveckla VSAA för att göra de administrativa arbetsmomenten lättare och snabbare att 

genomföra.  
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”Jag vet inte. Mallar är väl kanske bra i vissa sammanhang, men en mall är ju 

långt ifrån färdigarbetad. Alla jobb är ju olika. Så jag vet inte om t.ex. mallar 

hade varit rätt väg att gå.” 

”Jag har inte kommit på något som vi inte har där, men det finns säkert 

möjligheter som vi kan göra ännu bättre. Det är mycket möjligt.” 

”Jag kan inte säga att den skulle göra det... Men det är möjligt. Jag tror ju 

framförallt att det är erfarenhet som gör att det går fortare.” 

”Nej, alltså. Det är väl såhär att man i verkligheten blir påtvingad, man kortar 

ner per automatik. Ska man sitta och läsa allt... det går inte.” 

”Ja. Vi har ju fått in mer och mer i det här SPIK-programmet. Där ser jag att 

jag inte har så jättemycket... Det går att utveckla detta mer, för min egen del. Vi 

skriver även dagbok i det här programmet. ÄTA finns även med här. Det tror 

jag kommer till att användas mer. Det är bra.” 

”Mycket möjligt, tror jag säkert! Kanske. Mera mallar? Jaa precis, fler koncept 

liksom. Sedan är det ju lite... Det beror ju på vilket projekt man sitter i med. 

Sitter man med någon liten fågelholk någonstans så är det kanske inte det bästa 

att använda. Det får ju vara lite storlek på dem ju.” 

 Sammanfattning 
Produktionscheferna tyckte för det mesta att VSAA är ett bra hjälpmedel och de säger sig 

använda sig av VSAA. Framför allt använder produktionscheferna färdiga mallar för 

exempelvis mötesprotokoll och flödesschema. Under löpande produktion används dock inte 

VSAA i särskilt hög utsträckning utan det är vid uppstarten av projekten. Det är även i detta 

skede som produktionscheferna tyckte att de har mest nytta av VSAA.  

När vi undrade hur användarvänligheten är i VSAA tyckte de flesta att den är okej, eller att de 

inte har några förslag på förbättringar. De sade sig heller inte sakna något i VSAA, men när vi 

lyfte frågan om att vidareutveckla intranätet för att göra administrativa arbetsuppgifter 

snabbare var de flesta överens om att den möjligheten finns.  

 

4.4 Stress 
Stress är ett ämne som vi ville lyfta fram i våra intervjuer, främst för att byggchefsbarometern 

har med sina undersökningar visat på en ökande arbetsbörda för produktionschefer. I deras 

senaste undersökning sägs det att de administrativa arbetsuppgifterna ökat med 88% de 

senaste åren, samt att sju av tio går till jobbet trots att de känner sig sjuka. Vidare kände 20% 

av byggcheferna att deras arbetsplatser var kraftigt överbelastade. 

Listan över undersökningar angående stress och byggsektorns chefer kan göras lång, vi 

undrade hur Skanskas produktionschefer kände inför sin arbetssituation och stress. 

”Man kan ju alltid komma i perioder som blir rätt så tuffa, och det är ju t.ex. då 

som jag hade på det här andra [projektet]. Du har hjälp av en arbetsledare, och 

så blir det andra jobb som kommer in och då får dem väck därifrån och då sitter 

du där i skiten själv utan att du får någon hjälp. Och ibland så säger de ´Du får 

säga till om det blir för jobbigt`, och då säger man ’Jag säger till nu’ ’ja men 

vad ska vi göra liksom’. Då är det liksom att man får försöka dra lasset bara, 

men förhoppningsvis så är det under perioder och det får ju inte bli för långa 
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perioder. Man mäktar ju med en del, och man orkar ju med det ett tag. Men det 

går ju inte så hela tiden. Så är det säkert på många ställen, men bygget är ju lite 

speciellt. Ena stunden så har du ju häcken full och lite till och nästa så har du 

ingenting och det är ju stressande det med. När du vet att du inte har någonting, 

och här går gubbar och de kommer och frågar ’Vad ska vi göra nu?’.”   

”Ja, alltså. Det är inte så sällan det kan stå fem eller sex man utanför dörren 

och vänta på sin tur samtidigt som telefonen ringer. Det är inte ovanligt och då 

känns det av.” 

”Det var mer förr. När man var yngre. Nu är inte så farligt. Allting med stress 

hänger ju ihop med om saker börjar krångla. Särskilt om det är sånt man inte 

kan påverka. T.ex. väder eller om folk blir sjuka på fel dag. Sen har vi inte haft 

det här med att vi legat fel i tidplanen utan vi har hållit våra tider flera projekt 

på raden. Det kan vara besiktning som närmar sig t.ex... Då blir det mer 

stressigt.” 

 

”Det e ju innan besiktning, så är det ju ett visst tryck. Allting ska fram och sitter 

du som vi sitter här nere med rätt så bra tidspress på oss så är det klart att det 

blir tyngre dagar... Men det är ju framför allt att man känner pressen att hinna 

klart. Det e inte så jädra kul när beställaren ändrar massa grejer nu några 

veckor innan. T.ex. ventilation. Då kan man lätt bli förbannad, tre veckor innan 

besiktning. Men det är ju frustrationen som gör en förbannad, nu vet man att 

man måste dit och jobba en gång till. Det är ju egentligen en månad innan 

besiktningen som det är som värst. När allting ’måste’ klaffa.” 

Fyra stycken produktionschefer ansåg att stress förekommer i deras arbete, och att det ibland 

är jobbigt att vara i deras position. Det som sticker ut är de resterande två produktionscheferna 

som svarade på ett helt annat sätt. 

 ”Nej, det anser jag inte.” 

”Jag kan inte påstå det. Jag har liksom aldrig stressat. Jag har fått den hjälp 

jag behövt hela tiden. Kanske har varit lyckligt lottad.” 

Dessa två produktionschefer ansåg att de aldrig varit stressade eller känt att sin arbetsbörda 

varit för stor för att klara av.  

 Arbetsbördans påverkan på kroppen 
Produktionscheferna fick frågan om hur deras arbete påverkar dem psykiskt och fysiskt 

eftersom detta kan vara ett tecken på stress. Exempel på fysiska besvär man kan få under 

längre perioder av stress är sömnsvårigheter och värk i kroppen. Psykiskt kan det visa sig 

genom exempelvis koncentrationssvårigheter.  

”Jag vet ju att, håller du på länge med detta här så är det ju lätt till att du får 

sömnsvårigheter. Det kan ju yppa sig på olika sätt, vissa kanske får ont i 

kroppen och det är ju lite olika hur stress… Ibland så har man ont i kroppen då 

tror man ju inte att de beror på stress.” 

Har du upplevt det själv? ”Ja det kan man väl säga att det tror jag nästan alla 

produktionschefer har råkat ut för och ibland att det har hänt någonting som 

ikullkastar all planering eller så.” 
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”Jag kan bara säga någon enstaka gång. Vissa moment någon gång. Men inte 

ofta.” 

”Sova klarar jag faktiskt alltid av. Värk i kroppen, nja…” 

 Ligger du och tänker på jobbet på kvällarna? ”Det är ju då man löser de svåra 

problemen. Men visst, klart man tänker på jobbet. Vissa bitar är ju svåra att 

släppa. Annars så är det ju att till och från arbetet. Till arbetet tänker man ju 

’vad ska hända idag’ och från arbetet tänker man ’vad ska hända imorgon’. Jag 

brukar sitta innan jag går hem varje dag och lista upp saker som jag vet måste 

lösas. Har man bara skrivit ner det går man inte tänker på det. Skriver jag inte 

ner det, finns ju risken att man sitter och kluddar med det i huvudet.” 

”Det beror på… Värk i kroppen... Det var ju en anledning till att jag gick över 

till tjänstemannasidan av att kroppen tagit stryk. Men även stillasittande jobb 

gör ju att du måste hålla igång med annat på fritiden. Så stillasittande jobb kan 

också orsaka smärta i kroppen.” 

Produktionschefen förklarar vidare att han upplevt sömnsvårigheter. 

”Sömnsvårigheter... Ja, det har funnits tillfällen, ja.” 

Fyra stycken produktionschefer sade att de på något vis känt av sin arbetsbörda fysiskt eller 

psykiskt. Det gick inte att hitta något mönster i hur det visar sig med tanke på antalet 

svarande, men det står klart att fyra av sex känner av stressen i arbetet som produktionschef.  

Två av produktionscheferna hävdade dock att de inte var stressade, eller känner att jobbet 

påverkar dem negativt fysiskt eller psykiskt.  

”Nej nej nej, jo det klart man gör ibland när det blåser 25 m/s och man har 

dragit upp takstolarna. Tror fan man tänker på vad fan som händer med de 

jävlarna nu. Det gör man ju lite men det är ju inte någon jag blir stressad av 

men det är ju liksom en yrkessjukdom att man tänker på det. Fan nu regnar det 

och har vi tätat där och det är ju lite sådant. Men det är ingenting man stressar 

upp sig för egentligen.” 

”Nej.” 

 Avlastning, information, feedback och bekräftelse 
I vår teoridel har vi förklarat att det finns fyra faktorer som kan minska stress. De handlar om 

avlastning och hjälp med arbetsbördan, tillräcklig information från chefer, feedback och 

stöttning samt att produktionscheferna blir bekräftade, hörda och lyssnade till.  

Vår första fråga handlade om vilken typ av avlastning eller hjälp en produktionschef kan få 

under perioder när de känner att arbetsbördan är för stor för att klara av själva.  

”Vem som helst kan ta över jobbet, men det tar ju inte en vecka att sätta sig in i 

ett jobb. De tar ju en månad. Det är ju inte riktigt optimalt... Det hjälper inte 

med en extra AL eller extra gubbe. Det är nästan mer jobb att sätta in denne i 

det än det blir nytta av det. Det är de som har riktigt stora jobb som kanske 

behöver det, men då behöver de nog det tre – fyra månader innan slutbesiktning. 

Ingen mening med den sista stunden. Det hade inte hjälpt om vi var 10 man till 

här, du ska få ett flyt i arbetet och det är det som är det viktigaste.” 
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”Ja, det tycker jag är bra, fördelen med Skanska. Absolut det finns både 

stöttning och dom har ju bra personalpolitik över huvud taget.”  

Har du något exempel på vem som kan avlasta dig? Jaa alltså det får ju bli 

någon annan produktionschef helt enkelt som får hoppa in.” 

Han förklarade senare att det finns ytterligare sätt att få avlastning: 

”Det enklaste är ju egentligen om arbetsledaren tar över. ’Nu tar jag en veckas 

semester så nu får du sköta dig själv här’.” 

Fungerar det att göra så? ”Ja det gör det absolut!” 

”Det är oftast inget bra. Det är just det här med att vara PC, det är helt ok att 

vara ledig, men ingen gör ditt jobb när du är ledig. Även om du har någon 

vikarie så blir det ändå rätt mycket som blir kvar. Annan avlastning är ju att 

ringa min PrC och säga att jag behöver hjälp. T.ex. en AL till. Det kan jag ju få 

om det finns någon, finns det ingen så får man ingen. Sen är det ju en planering 

man haft från början. Man har ju en bemanningsplan. Det bör räcka och det 

brukar stämma.” 

”Det har ju hänt att det har blivit för körigt och man har bett in hjälp. Som i 

regel är normalläget som så att det inte finns en resurs över nånstans. Man är 

rätt så ensam... Men möjlighet finns, det har förekommit.” 

”Det har jag fått. Jag har fått hjälp när jag behövt. Fler AL, t.ex. en extra. Så 

har det alltid varit. Möjligt att projekten kommit så att det har varit folk lediga, 

det är en förutsättning.” 

”Man hjälps ju åt, man är ju inte helt ensam så utan man är ju ett team och jag 

menar det att alla försöker hjälpas åt. Känner man att dehär det går åt pipan så 

får man säg det att ’Nu måste här hit någon mer och hjälpa till’. Det brukar 

kunna lösa sig.” 

Vi frågade vidare om produktionscheferna tycker att de får tillräckligt med information för att 

kunna genomföra sitt projekt. 

 ”Ja det tycker jag, det upplever jag.” 

 ”Ja.” 

 ”Ja, det får jag.” 

”Ja, vi jobbar ju ihop med Nya Hem [avdelning på Skanska] och tar fram 

handlingar så man är med och påverkar. Så ja, det tycker jag.” 

”Jaa, det får jag ju. Annars får man ju ta reda på det själv.” 

”Jag måste söka hjälpen, men det är ju inte svårare än att ringa. Vi har ju två 

stycken som varit PC i 30 - 40 år där inne [kontoret]. Det mesta av problemen 

vi har här ute löser vi själva. Har ju både AL och lagbas och andra snickare 

som är jädrigt kluriga. Brukar inte vara nått problem.” 

Vi undrade vad man strävar efter på bygget. Använder produktionschefen sig av feedback och 

får han det tillbaka av sina medarbetare. 

”Feedback är väl en sak som, som är rätt så dålig kan man väl generellt säga. 

Ren öppenhet är väl egentligen genomskinligt här. Vi sitter ju varje fredag med 
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frågor som ’vad är bra, vad är inte bra’. Och det är både från mig och AL och 

mot killarna och tvärtom. Det är ju nästan ett måste för att det ska kunna 

fungera. Annars blir det ju någon form av falskhet. Som jag jobbar ivartfall, är 

det ju egentligen att ge positivt beröm när någon gjort något bra. Kan vara allt 

från resultatet är bra eller att någon speciallösning som inte är ritad blir 

genomförda. När gubbarna tar egna initiativ. Alla tolkar ju vad man säger på 

sitt egna sätt och problemet där är ju då om jag går och säger ’det där är 

kanon, bra jobbat’, så kan han tänka ’det jag gjorde igår då, var inte det bra?’. 

Det är där svårheten ligger med att ge både positiv och negativ kritik. Alla är 

olika och alla tar det olika med.” 

”Ja, det försöker vi att göra, ibland mer eller mindre framgångsrikt men det är 

ju absolut en målsättning för att det ska fungera.” 

Han förklarade vidare hur det fungerar. 

”Det bästa är ju om man, om det är någon som säger något på veckomötena 

från gubbarna ’att nu funkar det här inte, det här är katastrof på arbetsplatsen 

vi måste ta tag i detta.’ Det är ju det man vill höra med och inte massa 

skitsnack. ’Då sitter det jävla stolpskottet där inne och… ’, den raka dialogen 

tycker jag man ska ha! Och den måste man ha annars fungerar det inte. ’Vi 

måste ha bättre maskiner, bättre ställningar vi måste städa om en vecka eller 

vad fan som helst. Det går ju liksom bara inte att… ’, det ska ju upp på bordet, 

Men jag tycker det funkar bra faktiskt.” 

”Ja. Jag är ju chef här på arbetsplatsen så jag försöker ge det till YA, AL och 

Pi. Sen är det inte alltid så lätt. Jag får ju inte så jättemycket feedback, men jag 

förväntar mig inte det heller riktigt... Men jag får ju det här, lite grann ibland. 

Det kan vara kul bara när snickarna kommer å säger ’fasen vad detta blir 

bra’.” 

”Ja, jag försöker. Alla vi har en bra relation. PrC och alla.” 

”Ja, det tycker jag. Tala om när det gått bra.” 

”Ja det tycker jag vi gör med, det är ju väldigt viktigt tycker jag med. Likadant 

det här med beröm och sådant, ibland kan det bli att de som sitter längst upp de 

får höra att ’Det här har gått bra’. Men sedan gäller det ju att föra ner det till 

gubbarna för det är ju mycket dem som har presterat i det hela. Sedan är det ju 

så att du leder ju det, och du är en del i det, men du är ju inte bättre än den 

sämsta delen.” 

Den sista frågan handlade om produktionscheferna känner sig bekräftade, lyssnade till och 

hörda. Detta är något som kan avhjälpa stress och skapa en trevlig arbetsplats. 

”Både ja och nej ska jag säga. Personligen får jag egentligen feedback från 

killarna här ute. Ofta får du höra när något inte är bra. När något är bra hör du 

ingenting och då vet du att det är bra. Annars är det egentligen mellan mig och 

AL som är den stora biten. Vi sitter ju varje dag och snackar.” 

”I övrigt har jag varit själv och jobbat med samma killar i ett gäng år. De vet 

vad jag kan och vad jag inte kan och vice versa. Jag tycker ändå att det känns 

helt ok, annars hade det inte varit på det här viset som det är idag, om jag hade 

tyckt annorlunda.” 
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”Ja, det blir jag väl. Bekräftad vet jag inte väl, det är väl ingen som springer 

och bankar en på ryggen precis men. Nä, det är okej!.” 

”Ja, det tycker jag. Inte alltid, men då får man skrika högre själv. Vi har ju 

jättebra samarbete allihopa. Det blir vad man gör det till själv.” 

”Jag får höja rösten. Nä, det behöver jag inte. Men det är jag som är arbets-

platsen, det är jag som är arbetsmiljön. Om inte det jag säger hörs, så... jag 

säger inte att bygget blir kaos, men det är jätteviktigt att det jag säger nås ut. 

Man får feedback.” 

”Jag har inte haft det behovet faktiskt. Jag har nog fått det, men inte tagit det 

till mig.” 

”Ja det tycker jag, i vissa lägen så hjälper det ju inte att man säger till för man 

sitter i ett sådant läge. Men alla gör ju så gott de kan.” 

Alla produktionschefer kände sig bekräftade, mer eller mindre. Vissa säger sig inte behöva 

det, men att de ändå får det. I sammantaget verkar det som att arbetsplatserna har en god 

stämning och att man respekterar varandra. 

 Återhämtning 
Det är viktigt för alla som arbetar att de kan släppa sina arbetsuppgifter när de åker hem på 

kvällen eller när de är lediga under helgen. Vi undrade om produktionscheferna kände att de 

har tillräckligt mycket tid för att återhämta sig. Samtidigt frågade vi dem om hur de fungerar 

mellan projekten, får de då tid att lägga ett projekt bakom sig innan de påbörjar ett nytt eller 

måste de sätta sig in i de projekten innan de avslutat sitt gamla.  

”Ja nu sitter jag ju mellan två projekt så nu, och det slutade.. Ja egentligen så 

hade vi besiktning innan jul och sedan har jag suttit med ekonomi och sådana 

bitar. Sedan har jag börjat på ett nytt projekt som jag sitter och jobbar med. 

Men det är ju lite olika hur projekten kommer med, vissa gånger så hinner du 

inte avsluta ett innan du är på nästa igen, det beror lite på vad man fått.” 

Känns det stressfullt då? ”Det är ju såklart så att ibland så kan det ju vara så att 

du kommer direkt ifrån ett också liksom inte har fått riktigt slutföra det helt ut, 

för efteråt är det ju mycket det här med ekonomi och skit som ska ordnas till. 

Det jobbigaste som finns är att ha för många projekt samtidigt, det är bättre att 

ha ett stort än att ha många små. Då är du lite var stans och tillslut så vet du 

inte var du är någonstans.” 

”Ja, både och. Det har ju varit projekt som inte varit avslutade innan det andra 

är igång. Sen har det ju varit när det varit tid emellan med så man kan 

förbereda sig. Det är bättre nu än förr. På helgerna har jag kunnat slappna av.” 

”Mellan projekten... Nej. De går alltid i varandra. Man avslutar inte det man 

håller på med förrän man börjar på nästa. Sen när du är på tredje bygget ska du 

gå tillbaka till första bygget och fixa något. På helgerna kan jag släppa jobbet.” 

”Ja, det är en bra fråga. Den är sällan uppe. Vi har en viss förmåga att det ska 

gå full fart hela tiden. För mig är det viktigt att jag får känna att jag gör ett 

avslut innan jag går på nästa projekt. Sen är det inte alltid det stämmer i tiden. 

Men om jag får önska så gör det inget om det är full fart när man kör projektet, 

men efteråt får det gärna dippa ner. Jag har haft förmågan att inte tänka på 
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jobbet på helgerna. Det kan hända att man håller på med ett visst moment så 

blir det storm, då får man ju sticka och kolla till projektet på lördagen.” 

”Ja, det gör jag. Sedan är det väl mellan projekten kan jag ju tycka att, 

egentligen när du är… ibland kan det ju bli att det är för snabbt, du har precis 

packat ihop boden och så får du en bibba, alltså du har ingen tid att förbereda 

dig. Så där bör ju vara ett litet glapp i mellan, så antingen får du ut 

handlingarna tidigare, ’Om en månad så börjar du på det här jobbet, nu får du 

läsa in dig på detta.’ Det ska inte vara liksom att pang, nu får du ett nytt jobb 

här, ’Ni börjar om 14 dagar’ då fattar man ingenting ju. Utan där bör vara en 

liten förberedelse i mellan, det har man jävligt mycket nytta av om man kan alla 

de här lull-lull-bitarna, beskrivningar och AFdelar och allting. Det har man stor 

nytta av.” 

”Absolut. När man går hem så går man hem. Och det spelar ingen roll hur 

mycket du ligger och tänker på jobbet. Det blir varken bättre eller sämre. Men 

visst, en dag när det är storm ute och du har ställningar uppe med väderskydd 

kan du ligga och klia dig i huvudet ett par gånger. Mellan projekten... Ibland så 

är det ingen tid alls, en gång gick jag 6 månader emellan.” 

 Övertid 
I vårt kapitel om arbetsmiljö hade vi fått ta del av byggchefsbarometern som årligen gör 

undersökningar om chefer i byggbranschen. Ett citat från 2007 års undersökning:  

”I en likadan undersökning från 2007 visas det att flera byggchefer tvingas 

arbeta övertid på grund av ökad arbetsbelastning som består av administrativa 

moment.  De administrativa uppgifterna har ökat med 88 % de senaste åren.” 

Denna undersökning understryker verkligen att frågan om övertid är något som behöver 

undersökas. Vi ville veta hur produktionscheferna på Skanska ställer sig till sina arbetstider. 

Arbetar de övertid och isåfall hur mycket?  

”Ja, ja, det får man väl lov att säga. Mer eller mindre dagligen. 60 

timmarsveckor har det varit det senaste. Men det kommer ju i vågor. Nu har ju 

min arbetsledare varit borta i två veckor. Så nu den här veckan är jag väl här 

till 17 i alla fall. Men, det är ju allt annat med. Man ska låsa, skriva dagbok och 

se till så att allt rullar på. Vi har ju betalt för det. Vi har mer semester kan man 

väl säga. Just för att kunna låsa, larma, släcka och greja. Jag ser det inte som 

några konstigheter. Vissa dagar är bättre, vissa är sämre.” 

”Det var som jag sa. Inte så mycket nu. Det va mer förr. Om jag tycker att jag 

sitter kvar en timma extra så anser jag inte riktigt att det är övertid. Sitter man 

till 18, 19, 20 på kvällarna börjar det bli övertid. Mycket självdisciplin.” 

”Man lämnar ju aldrig arbetsplatsen före 1630, det finns ju inte. Jag försöker... 

Det är ju lättare när man är mer än en tjänsteman. Jag försöker hålla tiderna, 

men det är svårt. Det ringer på raster osv. Det är ett problem att man tror att 

man måste vara tillgänglig hela tiden. Alla samtal behöver man inte svara på.” 

”Det är ju perioder men, övertid och övertid. Du är ju där i regel halv sju och 

sedan så håller du ju på till halv fem, och det kan ju bli senare med och det kan 

bli någon helg några timmar då så det är lite olika men det är inte att jag kör 

mycket övertid kan jag inte säga.” 
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”Nej, det va mer förr när man va AL. Då jobbade man både helger och allting. 

Utsättningar på lördag och söndag. Det skulle ju vara klart till måndagen. Som 

PC jobbade jag kanske övertid någon gång.” 

Fem produktionschefer sade sig arbeta övertid eller hävdade att de gjort det tidigare. Det finns 

dock en produktionschef som säger att han inte arbetar övertid.  

 ”Nej.” 

Det är ganska tydligt att många av produktionscheferna arbetar mer än 40 timmar i veckan. 

Men en fråga som är lika viktig att ställa är varför man arbetar övertid, och vad man kan göra 

för att minska på den. Vi undrade om det beror på att produktionen är problematisk, eller om 

det beror på mängden administrativa arbetsuppgifter.  

”Det är väl både och. Vi har väl nu i vår har vi haft en oturlig vår, eller vad 

man ska säga. Mycket sjukdom, någon opererade knät och va borta. Egentligen 

man kan väl säga att bemanningen som har varit kruxet här. Men det är inte så 

jädra lätt att lösa heller. Sätter jag in för mycket folk, så blir det även där inget 

flyt. Alla springer på varandra. Det kostar mer än vad det smakar. Det har ju 

med ekonomin att göra. Hade däremot alla varit på jobbet alltid, så som jag 

sitter och planerar. Då hade det inte varit några problem. Ingen övertid.” 

”Då är det produktionen.” 

”Det är nog mer rent allmänt. Man har så mycket att göra att man inte hinner 

med. Om det blir fel i produktion så får man ta igen det administrativa på 

kvällen.” 

”Näe, alltså. Det är först då man har tid att sätta sig ner och tänka efter. Det är 

det administrativa.” 

”Jag kan inte säga att det berodde på något fel i produktionen, men det hade 

med produktionen att göra. Det administrativa tar inte så mycket tid för min 

del.” 

”Det är nog mer produktionsmässigt då, ibland har man haft rivare som jobbar 

lite längre och jobbar någon helg och då ska det ju låsas upp och låsas. Sedan 

är det klart att om man blir efter med det administrativa så kanske man sitter en 

eftermiddag eller kväll och försöker rensa undan.” 

De flesta ansåg att deras övertid var relaterad till produktionen, direkt eller indirekt. 

Produktionscheferna säger att man får lägga administrativa bitar åt sidan under dagen och 

sedan arbeta på dem under kvällen för att hinna med när produktionen inte fungerar som den 

borde.  

Vi frågade därför vad man kan göra för att minska övertiden som orsakas av produktionen. 

 ”Det är nog inte så jädra enkelt.” 

 ”Ja, det är bättre planering helt enkelt.” 

”Se till att allt blir rätt. Det som man kan påverka själv kan man ju göra något 

åt. Men allt kan man inte göra något åt. Man kan beställa material och granska, 

men sen när det kommer hit är det fel ändå. Då kan man inte påverka det, men 

det måste lösas ändå.” 
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”Mer arbetsledare. Sen ligger det också hos mig att delegera ut, så de inte 

kommer till mig och säger ’soppåsarna är slut’.” 

”Bemanningen. Men det går också upp och ner beroende på tillgång och 

efterfrågan. Det är inte alltid det finns bemanning att tillgå.” 

”Det är planering, som är jätteviktigt. Sedan så gör man ju tidplaner, men de är 

i regel rätt så tighta, så skulle någonting gå snett så börjar det ju att gå iväg. Så 

det gäller ju att ha en väl tilltagen tidplan så man har de här glappen emellan.” 

På samma sätt frågade vi om det går att minska övertiden som orsakas av administrativa 

arbetsmoment. 

”Det är mycket med bemanning, så man är tillräckligt med folk så man hinner 

med allting under dagen. Så man tillsätter så mycket arbetsledning så man har 

både en produktionschef och en arbetsledare för då kan ju den ene avlasta den 

andre så man får undan de grejerna.” 

”Delegera mer till Pi eller AL. Eller båda.” 

”Delegera och delegera.”  

”Bara att delegera mer. Om det är alldeles för mycket övertid på ett projekt så 

kanske man inte jobbar fel, utan bemannat fel. Detta är en sån punkt som 

kommer igen ofta när vi sitter och har utvärderingar. Inför en projektstart måste 

man tänka ’vad är rätt bemanning’. Om man är osäker är det bättre att ta en 

extra person. Sen har man ju nåt som heter en kalkyl, som man måste följa. 

Bemanning är viktig.” 

”Delegera ut mer. Absolut. Som ja sa innan, mellan mig och AL är det bättre att 

jag sitter med det administrativa än att han gör det. När det gäller den övriga 

biten är det ju inköparen [Pi] som får dra ett större lass i vanliga fall. De Pi 

som vi har sitter med fulla bord, så det går inte att lägga ut så mycket heller. 

Om det behövs kan jag även prata med PrC. Man får ju prioritera vad som är 

viktigt för oss. Är det viktigare att PrC gör något annat, eller att han gör det 

här. Vi har ju alla våra egna ansvarsbitar. Man har ju arbetstid med ansvar, 

och det är ju både plus och minus.” 

 Sammanfattning 

Vår första fråga om stress handlade om hur stor arbetsbörda produktionscheferna har och om 

de känner att den är större än den de klarar av. Fyra av sex stycken tyckte att det i perioder är 

stressigt och arbetsbördan är mycket stor. De gav exempel på situationer som inför besiktning, 

när produktionen krånglar eller om det bildas långa köer med yrkesarbetare utanför kontoret 

samtidigt som deras telefon ringer. Anmärkningsvärt är dock att två produktionschefer ansåg 

att de inte har en arbetsbörda som varit över deras förmåga någon gång. Stress och för stor 

arbetsbörda kan visa sig både fysiskt och psykiskt hos en individ. Fyra produktionschefer 

ansåg sig ha upplevt de symtom som finns kopplade till stress som är sömnsvårigheter, värk i 

kroppen eller koncentrationsvårigheter. Sambandet mellan de fyra stressade produktions-

cheferna och de som upplever symtom var uppenbart.  

 

Det finns fyra relativt enkla medel som kan hjälpa personer från stress, vi undrar om 

produktionscheferna upplevde att avlastning, information, feedback och bekräftelse är något 

som är en del i deras vardag. När vi undrade hur avlastning och hjälp för en stressad 



 

 
  

35 

produktionschef ser ut får vi ett tvådelat svar. Några produktionschefer ansåg att det är 

mycket svårt att få ledigt, samt att hitta någon som kan ta över arbetet för en vecka eller två. 

Andra tyckte att det fungerar bra med extra hjälp och att när de behöver avlastning så kan de 

få en extra AL eller liknande. Men i rollen som produktionschef är det svårt att vara ledig utan 

att få mycket arbete som hänger efter när man kommer tillbaka från exempelvis semester eller 

sjukdom.  

Att produktionschefer har tillräckligt med information för att genomföra sitt arbete är en enkel 

men viktig del för att minska stressen. Alla hävdade att de får tillräcklig information och att 

om de saknar information kan de aktivt söka den från exempelvis PrC. Dock såg ingen 

produktionschef det som ett problem att ibland behöva vara den som söker information, de var 

nöjda med hur det fungerar idag. 

Feedback är ett mycket bra hjälpmedel för att kunna förmedla till sina medarbetare när de 

gjort något bra eller mindre bra. Vi undrar om produktionscheferna använde sig av feedback 

till sina medarbetare, samt om de får feedback tillbaka. Alla produktionschefer sade sig 

använda sig av feedback eller beröm när någonting gått bra. Men de sade också att det handlar 

mycket om ärlighet och att alla måste vara raka i sin kritik, det ska upp på bordet. Även om 

alla produktionschefer säger att de ger feedback eller berättar när någonting är bra är det inte 

ofta som de får något tillbaka av samma karaktär. Endast en produktionschef säger att det 

ibland händer att snickare ger honom positiv kritik. 

Att bli bekräftad, lyssnad till och hörd är den sista av de fyra enkla metoderna man kan 

använda för att minska stressen för en individ. Vid denna fråga sade alla produktionschefer att 

de kände sig bekräftade och att de fick feedback ibland. Vissa sade att de inte behöver det 

medan andra sade att man oftast får höra när det inte går bra, och när man inte hör någonting  

är det bra.  

Återhämtning är en viktig del i att avleda stress samt att personen i fråga ska orka med sitt 

arbete under en längre tid. Vi frågade hur produktionscheferna känner inför återhämtning 

både på helger och mellan projekten. Alla hävdade att på helgerna kan de släppa arbetet, dock 

sade de ändå att ibland måste de skicka någon till arbetsplatsen på lördagen för att kolla så allt 

är i ordning om det t.ex. har varit en storm eller liknande. Vidare sade de flesta att mellan 

projekten finns det inte tillräcklig tid för avslut på det gamla projektet eller tillräcklig 

förberedelse och planering inför det kommande projektet.  

Övertid är mer eller mindre en vardag för produktionscheferna vi har intervjuat, de sade att de 

gick i vågor och att de ibland kan vara mindre och ibland mer. En del av produktionscheferna 

ansåg att om man arbetar till kl 17.00 kan det nästan inte räknas som övertid, utan är mer en 

del av vardagen trots att det blir fem timmars övertid i veckan. Andra produktionschefer sade 

att de ibland har varit tvungna att arbeta 60 timmar i veckan. Dock fanns det en av de sex 

produktionscheferna som hävdade att han aldrig arbetat övertid. Eftersom övertiden är vanligt 

förekommande frågade vi varför de tvingas arbeta så mycket, de flesta säger att övertiden kan 

relateras till produktionen. När någonting går fel eller man stöter på problem lägger 

produktionschefen andra arbeten åt sidan och detta måste tas igen på kvällarna. Det finns dock 

en produktionschef som sade att de administrativa arbetsuppgifterna är så pass många att de 

orsakar övertid.  

 

4.5 Utveckling 
Den sista delen i vår intervju handlade om utveckling. Vi hade valt att ställa ett antal frågor 

till produktionscheferna som handlade om utveckling av deras arbete samt hur de själva såg 

på sin arbetssituation. Eftersom produktionscheferna har långt mer erfarenhet och bättre insikt 
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i sitt arbete än vad vi kunde läsa oss till valde vi frågor som de kan berätta fritt om för att få 

en bra bild om hur de vill utveckla sitt arbete.  

Första frågan handlade om problematik. Vi undrade vad för typ av problem produktions-

cheferna ser i sitt arbete. 

”Det är väl egentligen att jag är för ung. Erfarenheten. För det är ju både 

gentemot våra UE och YA. När det kommer en äldre och säger samma sak får 

det olika slagkraft. Och jag är glad att jag inte är tjej. För dom har ju 

ytterligare en sak... Sen är det ju som jag sa: alla de där speciallösningarna. 

Överallt där man ritar, om man väljer att rita det lätta snittet och väljer att inte 

visa hur det faktiskt ska gå till så har ju inte jag den erfarenheten för att kunna 

lösa alla tekniska detaljer. Men det får man ju med tiden. Man ser lösningar 

som inte är ritade. Men där tar jag hjälp av både YA, AL och PrC osv.” 

”Få ihop det ekonomiskt, det är de som är svårast.” 

Känner du det som en press på dig? ”Nää det gör jag inte, i och för sig vill man 

ju, alltså vill visa bra resultat. Vi har ju vårt bonussystem är ju lite kopplat med 

det ju. Så det är ju, det är egentligen alltså få ihop hela ekonomin, tiden på ett 

bygge med, ibland kan det vara tidspressat som fan med ett jobb, att du får tid 

att leverera en bra produkt, det är sällan det blir. Ibland så drar de ihop 

byggtiden för jävligt.” 

”Det gör det givetvis. Det är när problemen uppstår... Nu har vi haft en period 

där det är mycket att göra. Så det blir stora slitningar och vi får inte tag i folk. 

På personalmötena vill alla ha folk men ingen får och ingen blir nöjd. Då blir 

det ett problem... Man skulle egentligen bara vilja säga ’jag behöver två 

snickare till’, men så enkelt är det inte. Inköpsbiten blir oerhörd problematisk 

ibland... T.ex. till detta projekt så hanns inte balkongerna tillverkas. Till sist fick 

vi tag i ett annat företag som har balkongtillverkning i Polen... Så det är en 

jädra skillnad. Alla områden kan bli problematiska, det är verkligheten.” 

”Det stora problemet för mig är att man blir alldeles för stillasittande När man 

var YA fick man ju rörelse för att man ska må bra. Nu ska man sätta av 1½ 

timma för promenad på kvällarna eller vad man gör. Det är egentligen 

stillasittandet och stressen som är problemet.” 

”Nej, vad ska jag säga... Det är att försöka få ihop jobbet, både ekonomiskt och 

tidsmässigt. Det kan ju vara jobb som är tagna väldigt lågt, sen kan det vara 

jobb som är väldigt korta. Man styr inte ofta start och stopp. Sen gäller det att 

göra tidplanen där efter.” 

”Jag tror det är att ha med alla gubbarna på banan, att få dem att bli 

entusiastiska inför det här jobbet och att de tänker på vad de gör och engagerar 

sig i jobbet. Man ska ju alltid ha mål i projektet och det har man ju alltid det att 

man inte ska ha några arbetsplatsplatsolyckor och att vi håller rent och städar, 

men sedan gjorde vi inför ett projekt att gubbarna fick tänka till om de ville ha 

någon mer med där, och då tog de upp trivsel. Det får jag säg, att jag tror det är 

A och O på en arbetsplats, trivs du på jobbet så gör du ett bra jobb. En trivsel 

gör att du engagerar dig mer med och sedan är det viktigt… vi har ju försökt 

mycket det här med tidplaner att man får med UE på banan. ’Detta är våran 

tidplan’. Men det ska ju vara att man hjälps åt på bygget.” 
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Han förklarade vidare. 

”Sedan är det så att stämningen på bygget blir ju mycket bättre, det blir inte det 

här ’vi och dem’ utan det är ’vi allihopa’. Det är jätteviktigt, och får man 

denhär trivseln på bygget sedan brukar, även om det är kämpigt och så brukar 

de inte gnälla någonting. Som exempel det projektet vi hade sist var väldigt 

komplicerat, och de tjänade ingenting över sig med pengar men lika väl så 

trivdes de. Trivsel är jätteviktigt. Jag tror att om du får ett jobb som du trivs på 

och sedan kan du få ett annat där du får två kr mer i timmen men där är en jävla 

stämning då tror jag de hellre hade tagit två kronor mindre i timmen och trivts 

på jobbet.”  

Många av produktionscheferna såg olika problem och det är personligt från den ena till den 

andra. En av produktionscheferna hävdar att hans erfarenhet kan vara bristfällig när 

ritningarna inte stämmer och man gör speciallösningar. Två av produktionscheferna sade att 

ekonomi och tid är svårt att få ihop ibland. Vidare sade de andra att motivera yrkesarbetare, 

lösa problem och stillasittande var ett problem som de upplever i arbetet. 

 Förändring av arbetet 
Produktionscheferna fick en fråga som berörde vad de skulle vilja ändra på i sitt arbete. 

Exempel är arbetsuppgifter och ansvarsfördelning. 

”Ansvarsfördelningen är ju inte så lätt att ändra på. Det måste finnas någon 

som är ytterst ansvarig på plats. Sen hur man väljer att göra är en sak. Vissa 

grejer har ju AL fullt ansvar för. Fast jag står som ansvarig på pappret. När 

man börjar göra ett jobb och får in AL, så gäller det att specificera upp: Det här 

är ditt osv. Allt som har med dagliga grejer att göra som t.ex. gips. Visst vi 

sätter här och mängdar upp och beställer 30 – 40 000 skruv, men sen springer 

inte jag och kollar hur mycket skruv eller gips som finns kvar. Det är ALs 

uppgift att se till att det finns. Sen är det däremot mitt ansvar att se till att 

leveranser kommer i tid. Sen beror det helt på hur man väljer att göra. Vissa 

väljer att inte släppa en enda bit. Fast då jobbar man desto mer. Gäller att 

kunna fördela jobbet och ha en sjyst fördelning på arbetet.” 

Han förklarar vidare. 

”Det är ju egentligen att ha med en Pi som är med hela vägen. Det underlättar 

mitt jobb markant. Men det är ju som sagt för att man inte är van vid att sitta 

med ekonomibiten. Det tar ju tid innan man kommer in i det. Man får ringa till 

erfarna Pi:s och fråga hur fan man gör. Eftersom jag aldrig gjort det själv.” 

”Nää alla vill väl tjäna mer pengar, det är väl det enda. Arbetsuppgifterna nä 

jag tycker väl det är okej.”  

Tycker du att det är för mycket? ”Nää det får man ta lite vad det är för 

någonting, och tycker man det är för mycket får man be om hjälp ju. Det får 

man inte heller vara blyg för och säga att reder jag inte ut utan nu får jag jävla 

ha in en gubbe till. Sedan om det finns eller inte, men man får ju flagga för det i 

alla fall, man ska ju inte knäcka sig själv ju.” 

”Jag har ju jobbat med detta rätt många år och av någon anledning är jag kvar, 

så det beror ju på att jag trivs. Ansvarsfördelning har man ju rätt mycket. Som 

PC har du för mycket ansvar. Du har ansvar för produktion, kvalitet, säkerhet 

och samordning. Nästan så att man inte vet hur mycket man är ansvarig för. Det 

pratas rätt mycket ekonomi med. Jag vet inte om man kan ha mer ansvar. Det 
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går nästan inte. Om jag får mindre ansvar så måste ju någon annan ta det. Du 

kan delegera en del saker, men du är ändå ansvarig. Man kan ju styra sina 

arbetsuppgifter, men det var som jag sa [om ansvar]. Här är det ju en del saker 

som jag inte tycker att jag tvunget ska göra, men i detta projekt har det passat 

att jag gör det. Sen kan det vara vilka personer som sätts ihop också. Vad man 

är duktig på.” 

”Det jag vill ändra på, det ändrar jag på. Men jag kan inte ändra på 

verkligheten, priser eller människor. Det är upp till mig att ändra mitt arbete. 

Visst, du kan få ett bygge som är skit och det är inte mycket att göra åt det. Du 

sitter fast i skiten tills du är färdig. Jag tycker jag trivs i det stora hela.” 

”Nej, det tror jag inte. Kan det hålla sig på den nivån som det gjort nu så är det 

nog rätt så bra.” 

”Nä det är såklart, har man arbetat på bygge från början så klart att det finns 

vissa grejer som kommer uppifrån som man kanske inte tycker alla gånger är 

förankrat riktigt nere i verksamheten innan de kommer ut. Sedan är man väl en 

praktiker, så man gillar ju det här praktiska och man gillar att lösa saker och 

ting. Ibland kan man tycka att vissa administrativa saker inte behöver vara lika 

stora egentligen.” 

Produktionscheferna hävdade att det inte finns så mycket i det stora hela som borde förändras 

och att det egentligen inte heller går. Någon måste ha det yttersta ansvaret som en 

produktionschef sa. Självkart är inte arbetet helt perfekt, men då sade produktionscheferna att 

de ändrar på det som de vill. Det är ett varierande arbete och de kan styra sin arbetssituation 

mycket själva. 

 Projektingenjörens samarbete med produktionschefen 
I denna frågeställning undrade vi hur samarbetet mellan en Pi och en produktionschef 

fungerar. Vad delegerar produktionschefen till sin Pi. 

”Det är i regel större inköp, sedan så sitter ju Pi:n med på en del möten. Det 

kan också vara prissättning av ÄTO:r. På det stora hela är det ju mer 

ekonomiska bitar, inköp och så. Om det är större inköp och så, men de mindre 

sköter man ju själv. Sedan är det i slutet av jobben så brukar Pi:n göra drift och 

skötsel och det är ju gott att slippa den, det är ju ytterligare ett sätt att jaga folk 

och grejer.” 

”Stora inköp och rätt mycket med uppföljning med ÄTA-arbeten och så. Även 

avstämningar.” 

”Per automatik de tunga köpen och UE. De stora materialköpen. Försöker att 

få hjälp med ekonomiuppföljningen. Men det beror på vem som sitter på Pi-

rollen... Har jag en vass Pi kan jag lägga över mer, men har jag en ny så är det 

svårare.” 

”I startmöten sitter man ju då och går igenom. Det är väldigt viktigt vem som 

gör vad. Det är olika för olika projekt. En Pi ska ju göra förfrågningen och jag 

köpen, men jag är ganska mycket med i köpen. Det är inte det att man lägger sig 

i, utan att man hjälps åt. Sen kommer man in mycket på det här med tiderna, 

vilka tider man jobbar på. Varje våning ska man klara av på X antal dagar t.ex. 

Så det är inte bara pengar.” 
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”Pi tar alla större köp, UE framför allt och stora materialköp. Helst alla UE 

skulle jag ju säga. Sedan kan man ju diskutera.” 

”Jag ser det inte som delegering. Normalt sett är vi en grupp som arbetar 

tillsammans. Men alla köp och sitta och förhandla med leverantörer skjuter jag 

väck. Kontraktsgenomgången sitter jag alltid med för att själv ha stenkoll på 

köpen. Men grovjobbet bör Pi ta. Alla sakvaror, allt sånt. När vi sitter och gör 

ansvarslistor, projektspecifika protokoll och gör en projektplan som berättar 

vem som är ansvarig för vissa bitar. Vi gör ju även en material- och 

leveransplan. Först gör man ju en huvudtidplan, så går man in och skissar när 

allt ska levereras. Det sitter Pi normalt med tillsammans med mig. Då delar vi 

även upp t.ex. vilka bitar jag köper och vissa bitar köper Pi. Jag köper allt 

byggtekniskt... Råspånt, papp, virke och lister. Löpande material. Dom stora 

köpen gör Pi.” 

Alla produktionschefer sade att Pi:n hjälper dem med större köp samt att de handlar upp UE 

till produktionen, vidare används Pi:n för avstämning och ekonomiuppföljning.  

Eftersom varje produktionschef har en Pi som är kopplad till sig och ska hjälpa produktions-

chefen undrade vi om det fanns något mer som en Pi skulle kunna göra för att underlätta 

arbetet för en produktionschef. 

”Jag skulle kunna tänka mig hela ÄTA-biten och sedan är ju då ekonomiska 

uppföljningen gentemot beställaren, men det gör faktiskt Pi:n idag. Vi sitter väl 

inte sådär jättemycket och tjatar om olika ÄTO:r och sådär, utan det får ju Pi:n 

göra. Så får vi sitta ihop och gå igenom det, så har ju ofta beställaren någon 

som sköter pengarna åt honom. Jag skulle vilja att de sitter lite mer ute på 

arbetsplatsen, de har för lätt för att fastna här inne [på kontoret] ju, dom tycker 

jag ska vara betydligt mer ute på arbetena för att få mer inblick i arbetena. En 

del köps ju bara hejsan svejsan, det kan bli fel och det kan vara dåliga grejer 

som köps, och det börjar man ju se ute i produktionen när man får dehär 

grejerna att det här fungerar inte helt enkelt.” 

”Ja, det va som jag sa innan. I mitt fall mycket av KMA-biten vill jag att Pi ska 

göra.” 

”En hel del av fakturahanteringen hade varit skönt.” 

”Näe... Det beror på vad det är för Pi också. Vissa är mer mottagliga.” 

”Det är svårt, mycket är sådant man har själv och det är svårt att lägga över 

det. Det är sådan som man nästan måste vara ute på bygget för att kunna gör 

det. Ska man lägga över vissa saker och hålla på och berätta om precis 

alltihopa då kan du lika gärna göra det själv.” 

Produktionscheferna ansåg att det fanns mycket som en Pi hade kunnat hjälpa dem med, allt 

från ÄTO:r till fakturering och KMA.  
 

 VSAA eller Pi 
I denna fråga ville vi undersöka vad som hade varit till störst hjälp för en produktionschef. Är 

det en vidareutveckling av VSAA eller en Pi med mer ansvar för produktionschefens 

arbetsuppgifter. 
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”Pi, utan tvekan.” 

 

”Det är Pi:n då ju.”   

 

”Satsat på en Pi.” 

 

”Pi, med större ansvar.” 

 

”Möjligtvis då Pi.” 

 

”Jag har svårt för att se att Pi:n har så mycket mer arbetsuppgifter som de kan 

göra, med tanke på det jag sa innan. Och sedan tycker jag vi har bra mallar i 

VSAA.”  

Lite av båda då? 

”Jaa det tror jag nog, det får bli en utveckling av båda då.” 

Svaren var väldigt lika, endast en produktionschef tyckte att man borde satsa på att utveckla 

båda delarna istället för som de andra fem säger, satsa på en utveckling av Pi:n. 

 Administratör 
Den sista frågan i vår intervju handlade om administratörer, det vill säga en person som 

hjälper produktionscheferna med att göra olika administrativa arbetsmoment som de inte har 

tid eller kunskap att utföra själva. Vi frågade om produktionscheferna kunde se någon fördel 

med att ha en administratör ute på bygget några timmar varje vecka. 

”Ja. Det arbetet som jag skulle vilja bli av med är mycket det här ’fylla-i-

övningar’, som i mina ögon inte leder till så mycket mer än att det finns på 

papper. Kravet på att göra arbetsberedningar är en sån grej.  Som vi ändå gör, 

även fast det inte står på papper. I vissa fall känns det som ’fylla-i-övningar’ för 

att visa att vi gjort det. Det leder liksom ingen vart. Något som hade varit 

intressant och fått hjälp med, det är egentligen egenkontroller. Haft en som åkte 

ut och verkligen titta. Man blir ju på något sätt hemmablind där man själv går. 

Få det med andra ögon. Det här är bra, eller det här är inte bra t.ex. Alla 

delmoment vi gör måste ju ha en egenkontroll. T.ex. titta all armering, ta foto 

och hissen osv. För att kunna visa att detta är rätt gjort. Det kanske inte är så 

jädra lätt för någon annan att göra. Du måste ju kunna ritningarna utan och 

innan osv. Det jag skulle vilja bli av med är egentligen de kraven, visst det kan 

vara bra att det finns på papper den dagen det skiter sig. Det finns ju en poäng 

med att göra det, men det är vissa bitar som känns överflödiga. Annars är det 

väl att slippa den ekonomiska biten, få avlastning med det. Annars är det ju ett 

jobb som känns utmanande och det är väl framför allt det mest positiva i det 

hela. Jag har ju inte den erfarenheten, så man lär sig ju något varje vecka.” 

”Tanken har funnits... Det är nog så att vi tror att det är så mycket knutet till 

projektet, så det är svårt att sätta sig in i. Det får inte bli merarbete att ha en 

administratör. Jag sitter inte och skriver fakturor t.ex. När jag gjort iordning 

mina fakturor skickar jag det till min Pi.” 

”Ja, det är fakturahantering och kvalitetspärmar och sånt där. Absolut. Åtta 

timmar per vecka hade varit skönt. Där har du min övertid kanske, plus att jag 

får mer tid ute [i produktion].” 

”Det kan man säga att Pi gör idag. Jag upplever att Pi ofta är ute på projektet.” 
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”Ja ibland skulle det ju kunna funka.”  

Vilka uppgifter? ”Vissa rent, när man ska verifiera grejer, och ibland kan det ju 

vara att man måste kika igenom inför beställningar och så, rent alltså vara inne 

på en ritning och räkna på hur mycket saker som ska vara på exempelvis 

toaletterna. Det kan ju vara att man får göra upp en tabell nästan över vilka 

saker som ska vara var. I andra fall får man ju lämna ut det på leverantören. 

Här har du, du får räkna ut hur mycket det går åt. Det kan vara vissa saker så, 

exempelvis i den lägenheten ska det vara så och så får man det lägenhetsvis. Det 

beror på vilket projekt man är på. Ibland har vi ju haft praktikanter och sådär, 

och de har ju gjort sådana arbetsuppgifter och det har funkat bra.” 

 Sammanfattning 
Sista delen av intervjun handlade om utveckling av produktionschefens arbete och vardag. Vi 

började med att fråga var den största problematiken fanns i deras arbete. Att svaren varierade 

var inte så konstigt, eftersom alla produktionschefer är individer och har olika bakgrund samt 

erfarenhet. Ekonomi och tid är något som nämns från flera produktionschefer, det kan vara en 

svår bit och vållar problem.  

För att kunna utveckla arbetet som produktionscheferna har ville vi veta vad de själva skulle 

vilja ändra på i sin vardag. Vi frågade om de hade förslag på omfördelning av ansvar och 

arbetsuppgifter. Många produktionschefer sade att ansvarsbiten är en mycket stor del, de är 

ytterst ansvariga för väldig mycket samtidigt sade de att den biten är svår att ändra på. 

Produktionscheferna verkade överens om att när de behöver förändra något i sitt arbete har de 

möjlighet att göra det, de som arbetat en längre tid som produktionschef säger att det finns en 

anledning till att de är kvar.  

En produktionschef har alltid en Pi att arbeta tillsammans med, hur de väljer att fördela 

arbetet är lite olika beroende på projekt och personer som är inblandade. Vi ville veta hur man 

lägger upp arbetet samt om det fanns arbetsuppgifter som produktionschefen vill att Pi:n ska 

göra istället. Produktionscheferna är överens om att Pi:n får ta hand om inköp av sakvaror och 

upphandling av UE i stort, därefter kan det variera hur Pi:n och produktionschefen väljer att 

arbeta ihop. I det stora hela gör Pi:n ekonomiska bitar medan produktionschefen är med och 

följer upp Pi:s arbete. Produktionscheferna hade förslag på olika arbetsuppgifter som en Pi 

hade kunnat göra för att underlätta deras arbete. Svaren varierade, men ÄTA-arbeten och 

KMA-biten är något som produktionschefen skulle vilja att Pi:n gör istället. Även fakturering 

var ett förslag.  

Vi har tidigare i intervjun avhandlat VSAA och Pi:s roll under produktionen och när vi 

frågade vad man borde satsa på att utveckla eller utöka svarade alla produktionschefer att en 

utveckling av Pi och mer tid från sin Pi hade varit mer värdefullt än en utveckling av VSAA. 

I vår sista fråga fick produktionscheferna ta ställning till en fråga angående en tänkt 

administratör, en person som var ute på arbetsplatsen exempelvis en dag i veckan och av-

hjälpte produktionschefen med administrativa arbetsuppgifter. Alla produktionschefer ställde 

sig positivt till att introducera detta och säger att det kunnat vara till stor nytta så länge de är 

självgående och inte behöver produktionschefens hjälp för att utföra sitt arbete. 

  



 

 
  

42 

  



 

 
  

43 

5. Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras empirin, vilken också förankras i teorin som är 

presenterad i rapporten. Detta leder sedan fram till nästkommande kapitel där slutsatserna 

presenteras. 

Analys och diskussionskapitlet som berör produktionschefer inom Skanska har följande 

uppdelning: 

Produktion 

        - Arbetsuppgifter 

        - Samarbete med produktionsledaren 

 

 

 

 

 

  

 

5.1 Produktion 

 Arbetsuppgifter 

Att förklara vad en produktionschef gör och hur denne persons arbete ser ut är en svårare 

fråga än vad man kan tro. Efter att ha intervjuat sex produktionschefer och bett dem ge sin 

bild av arbetet har vi fått sex olika beskrivningar av produktionschefsrollen. Alla produktions-

chefer säger sig trivas med arbetet och uppger att de har stort inflytande över sitt egna dagliga 

arbete. Det kan vara därför beskrivningarna skiljer sig mycket åt.  

Alla produktionschefer sade sig ha varierande arbete, dock finns det likheter. Alla sade att de 

måste sitta mycket i möten, framför allt för att samordna både UE och sina egna snickare. Det 

tillkommer även byggmöten och planeringsmöten. Enligt deras arbetsbeskrivningar som finns 

presenterade i teoridelen, har de ansvar för bland annat detta. De ska helt enkelt styra och 

hålla ordning på byggarbetsplatsen. Vad de inte sade, men som vi presenterade i teorin, är att 

de upptill samordningen har en rad andra uppgifter som skall göras under ett projekt. Det är 

bland annat riskhantering, att uppdatera projektplan, ekonomistyrning och avvikelsehantering. 

Alla dessa kringuppgifter tillsammans med de större delarna gör att produktionscheferna har 

mycket administrativt arbete. Det som kan vara noterbart är att tiden de lägger på 

administrativa arbetsuppgifter varierar väldigt mycket. Vissa sade sig lägga 25% av tiden på 

Administration 

        - Administrativt arbete 

        - Förändring i arbetet 

        - Användning av VSAA 

Stress 

        - Konsekvenser av stress 

        - Stressreducerande faktorer 

        - Övertid och återhämtning 

Åtgärder 

        - Problematik och förändring 

        - Samarbetet med projektingenjören 

        - Administrativt stöd 

Modell 

        - Modell av produktionschefens arbete 
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kontoret, vissa säger att de är 80% av tiden inne på kontoret. Om man översätter detta i tid är 

det mellan 10 och 32 timmar per 40 timmarsvecka. Detta är något som verkar konstigt enligt 

oss. Visst kan svårighetsgraden på arbete och mängden arbete variera beroende på projekt 

men att det skall skilja 22 timmar varje vecka känns orimligt, det är mer än halva arbets-

veckan. Kanske finns det inte någon klar uppdelning i mängden administrativt arbete eller så 

är det så att produktionscheferna inte vet hur de ska utföra vissa delar av det administrativa 

arbetet, vilket medför detta stora tidspåslag.  

Produktionscheferna sade sig lägga mest tid på samordningen mellan alla aktörer på 

arbetsplatsen, detta genom möten och planering. Det är inte så konstigt i sig, eftersom 

underentreprenörerna är både många och de har stora uppdrag inom ett byggprojekt. Det kan 

bland annat vara el, ventilation, plåt och montörer. En av produktionscheferna sade att han var 

tvungen att jaga sina UE för att de skulle hålla tider och han förstod att deras arbete kan 

påverka hela projektets tidplan. Det är bara en som nämner rakt ut att han måste jaga UE på 

detta sätt, men alla sade att samordning är en mycket stor bit, därför tror vi att mer eller 

mindre alla har problem med detta. Det finns en problematik i detta som kan ha med ansvar 

att göra. En underentreprenör är bara på byggarbetsplatsen under en begränsad tid. De har 

inget övergripande ansvar om projektet drar över tiden utan för att den egna delen blir klar i 

tid. Detta kan göra att en underentreprenör bara ser till sig själv och inte tar hänsyn till den 

större bilden av ett helt projekt.   

 Samarbete med produktionsledaren 
När vi frågade vad som är positivt med att vara produktionschef var svaren enhälliga: De kan 

styra och påverka sina projekt med egna idéer som de själva vill. Detta är en mycket viktig 

faktor för att ha möjlighet att minska stress. Men frågan är då varför fyra av sex produktions-

chefer känner sig stressade och nästan dagligen arbetar övertid? Är det oklarheter i fördelning 

av arbetet eller är det helt enkelt så att det är för mycket att göra? Det finns befattnings-

beskrivningar och alla produktionschefer kan delegera arbete till både YA och AL. Men som 

de själva sade väljer de att inte delegera mycket administrativt arbete till AL. Detta har oftast 

med den personliga erfarenheten mellan produktionschef och AL att göra. AL har stor 

erfarenhet från produktionen och får därmed ta den mer produktionsinriktade rollen, då 

produktionschefen är den som kan den administrativa biten bäst.  

När frågan ställdes om vad som var negativt i arbetet finns det många svar som kan kopplas 

ihop med rollen som mellanchef. En av produktionscheferna sade: ”om inte annat ska man ju 

vara ett bollplank mot alla” och som nämnts tidigare i rapporten förväntas mellanchefen vara 

fullt insatt i projektet och kunna svara på alla frågor. Samtidigt är det viktigt för en mellanchef 

att kunna balansera arbetet. Man måste kunna balansera konflikter mellan förväntningar, 

önskemål och efterfrågan. Detta avser information både ovanifrån och underifrån.  Om inte 

produktionschefen lyckas med detta kan en känsla av stress uppstå. Det är därför viktigt att få 

hjälp genom de stöd vi tidigare nämnt i teoridelen: Instrumentellt, informativt, värderande och 

känslomässigt stöd. Dessa stöd anser vi bör komma både ovanifrån och underifrån.  

5.2 Administration 

 Administrativt arbete 
Vi har tidigare diskuterat och analyserat en produktionschefs arbetsmoment och vad de gör 

under en arbetsvecka. Med tanke på vad byggchefsbarometern lärde oss under litteratur-

studien har vi tagit fasta på det administrativa arbetet under byggproduktionen. I denna 

undersökning visar det sig att arbetsmiljö är det ställningstagande som står högst i rang, men 

också att god lönsamhet är viktigt för ett lyckat byggprojekt. Vidare står det att de 

administrativa arbetsuppgifterna har ökat med 88 % under de senaste åren, vilket har medfört 



 

 
  

45 

Ekonomi 

•Inköp 

•Fakturering 

•Löner 

•Kvartalsvisa prognoser 

Arbetsmiljö 

•Säkerhetsintroduktion 

•Skyddsronder 

•KMA 

•Riskanalyser 

•Arbetsmiljöplan 

Övrigt 

•Samordningsmöten 

•Tidplaner 

•Mängdning 

•Arbetsberedning 

•ÄTA-hantering 

Produktionsledning 

•Dagbok 

•Div. Protokollföring 

•Egenkontroll 

att många byggchefer arbetade övertid. För att få en bättre bild av vad administration innebar 

på ett bygge sammanställde vi en tabell över vad produktionscheferna själva säger sig göra. 

 

     

 

 

 

 

Figur 4. Administrativa arbetsuppgifter efter kategori 

Samtliga produktionschefer ansåg att de administrativa arbetsuppgifterna var mycket 

tidskrävande, detta gällde främst i produktionssteget, som vi nämnt i teorin. En av de 

produktionschefer vi frågade sade sig lägga 30 timmar av sin arbetstid på dessa arbets-

uppgifter, en annan sade att det endast rör sig om 12 timmar och resterande fyra produktions-

chefer placerade sig däremellan. Vad som är noterbart är hur stor skillnad det är i mängden tid 

de olika produktionscheferna lägger på det administrativa arbetet. Självklart är det så att olika 

personer samt projekt kan göra att tiden varierar, men vi upplever ändå att det är så stor 

skillnad att man borde undersöka det närmare. För att närmare beskriva de administrativa 

arbetsuppgifterna sade de flesta produktionschefer något i stil med: ”De är många och 

tidskrävande”. Vidare tog många av dem upp ekonomin som en mycket stor del i det 

administrativa, man måste lägga mycket tid på att få det rätt eftersom lönsamhet är bland det 

viktigaste.   

Figur 4 visar uppgifter som produktionscheferna sade att de gör, vilka stämmer bra överens 

med tabell 1 som beskriver vad en produktionschef skall göra enligt Skanska. Vad som är 

mindre bra är att de flesta produktionschefer sade att övertid är något normalt och något de 

måste göra för att hinna med sina arbetsuppgifter. En av produktionscheferna sade att han 

ibland behövt arbeta 60 timmar i veckan för att göra det som krävs av honom. Det är något 

som borde förhindras eftersom en sådan arbetsomfattning snabbt kan leda till ohälsa och 

utbrändhet.  

 

Som nämnts i teorin har varje produktionschef en projektingenjör till sin hjälp vid varje 

projekt. Produktionscheferna beskrev att en Pi normalt gjorde stora inköp och hjälpte till med 

ekonomiska avstämningar. Därutöver bestämmer man individuellt inför varje projekt vad en 

Pi ska göra respektive vad produktionschefen skall göra. Ett exempel på detta är att 

produktionschefen ger Pi:n i uppdrag att hålla i KMA-delen under projektet. Eftersom man 

inför varje projekt beslutar om uppdelning av arbetsuppgifter kan Pi:n och produktionschefen 

själva bestämma hur mycket som vardera person skall göra, det finns dock ett problem med 

detta eftersom ingen utav dem egentligen har tillräckligt med tid. Produktionscheferna har gett 

förslag på att Pi:n exempelvis kan attestera fakturor, sköta mer inköp och ta hand om ÄTA-

hanteringen. Detta för att underlätta arbetet för produktionschefen. Problemet är att en Pi 

också har väldigt mycket arbete på sitt skrivbord och detta kan istället medföra att ingenting 

sker. Att skapa en förbättring i samarbetet mellan produktionschef och projektingenjör kan 

vara en nyckel till att effektivisera arbetet i produktionen.  

 Förändring i arbetet 
Att byggbranschen förändras och ständigt förändras är naturligt, därmed förändras också 

rollen som produktionschef. Tidigare kunde en produktionschef liknas vid dagens 
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arbetsledare, de var ute i produktionen och i slutet av dagen skrev de en dagbok. I dagsläget 

har produktionscheferna en mycket stor administration bakom sig, samt att ett byggprojekt 

består av tusentals sidor med ritningar, beskrivningar och protokoll. Alla produktionschefer vi 

har intervjuat sade att deras arbete har förändrats och blivit ett mer administrativt sådant. 

Bevisligen har de rätt eftersom byggchefsbarometern fått ett likadant resultat. Frågan är om 

utvecklingen har skett på ett sådant sätt att arbetet som produktionschef har anpassats till 

dagens krav, och bidragit till ett ökat ansvarstagande och arbetsbörda. Efter att vi gjort dessa 

sex intervjuer har vi fått en känsla av att någonting behöver förändras för produktions-

chefernas arbetssituation måste balanseras. 

  

Efter en lång utläggning om hur mycket tid produktionscheferna lägger på administrativa 

arbetsmoment är det lätt att glömma bort hur mycket tid som egentligen behövs ute i 

produktionen. Produktionscheferna anser att de skulle behövas oftare ute på arbetsplatsen för 

att kunna avhjälpa problem som uppstår och se till att arbetsmiljön efterlevs. Vi upplever att 

de produktionschefer som tidigare arbetat som YA har en tendens att spendera mer tid ute i 

produktionen än de som exempelvis kommer från en teknisk examen och aldrig arbetat som 

YA. Arbetsledaren har som huvuduppgift att leda produktionen tillsammans med sin 

produktionschef, det är en delad arbetsuppgift, men produktionschefen står som ansvarig för 

detta, enligt sin befattningsbeskrivning. Vad som skulle kunna diskuteras är hur mycket en 

produktionschef egentligen behövs ute i produktionen. Eftersom arbetsledaren redan 

spenderar nästan hela sin arbetstid i produktionen tycker vi att man kunde överlåta en del av 

ansvaret från produktionschef till arbetsledare. Självklart är det bra att ha ett samarbete mellan 

produktionschef och arbetsledare. Detta skulle betyda en resurs ytterligare som skulle kunna 

hjälpa till med sin kompetens för att föra produktionen i rätt riktning. Samtidigt tror vi att det 

ibland innebär att dubbla budskap levereras och att det kan medföra en viss förvirring när två 

ledare har samma arbetsuppgifter. Detta stämmer förmodligen inte överens med vad 

produktionscheferna egentligen vill, men det står klart att utvecklingen är sådan att 

produktionschefen blir en mer administrativt arbetande chef än som tidigare, en ledare för 

produktionen.  
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 Användning av VSAA 
Vårt sätt att arbeta, detta är hjälpmedlet som anställda inom Skanska använder till diverse 

informationssökningar. Vi har i teorin presenterat hur det fungerar och vad som finns med i 

VSAA. Eftersom VSAA är ett mycket omfattande dokument som i princip beskriver hela 

byggprocessen, ville vi undersöka hur väl detta används, och utfallet blev positivt. Fem av sex 

produktionschefer sade sig använda VSAA flitigt, framför allt vid uppstarten av ett projekt. 

Vidare förklarade de vad som användes, vilket mestadels var checklistor och mallar för 

exempelvis mötesprotokoll eller vad som måste vara klart innan produktionsstart. Vi tycker 

det är mycket positivt att produktionscheferna faktiskt sade sig använda VSAA i stor 

utsträckning eftersom det är en form av avlastning och samtidigt en effektivisering av det 

administrativa arbetet. Under produktionen var det dock en annan inställning till VSAA, då 

sade produktionscheferna istället att det inte används särskilt mycket. Dels går många av 

produktionscheferna på ren rutin, de vet vad som ska göras och behöver inte använda sig av 

färdiga mallar. En annan anledning är förmodligen att de administrativa arbetsuppgifterna 

minskar något under den mellersta delen av projektet. Vi tror dock att om man fortsatt 

använda VSAA under hela projektet skulle det kunna avlasta produktionscheferna i deras 

administrativa arbete.  

För att avlasta en produktionschef i sitt administrativa arbete tror vi att det kan finnas 

möjligheter att vidareutveckla VSAA. Vi frågade produktionscheferna vad de tycker om 

användarvänligheten i datorbasen. De flesta sade att den var okej men att det går att förbättra. 

Vi fick höra att det ibland krävdes dubbelarbete, eftersom mallarna inte var synkade. Även att 

det ibland kan vara svårt att hitta i grenarna i VSAA, vilket vi själva upplevde under 

litteraturstudien. Ett problem med mallar är att de är just mallar, de går inte att anpassa så det 

passar alla hela tiden, användaren måste själv modifiera mallarna innan de passar på det 

specifika projektet. 

 

Vidare frågade vi vad produktionscheferna själva säger om en utveckling av VSAA, var de 

positiva eller inte? Svaret vi fick var positivt, de tycker att man borde fortsätta med koncept-

lösningar och vidare effektivisera VSAA för att kunna göra de administrativa arbetsmomenten 

mer lätthanterliga. Dock kunde de inte ge några konkreta förslag på vad som skulle kunna 

förändras eller utvecklas. Vi anser att en mer strukturerad och användarvänlig VSAA behövs, 

och att en sådan förändring kan medföra att VSAA används mer under själva produktionen, 

och inte bara under uppstarten. 

5.3 Stress 

 Konsekvenser av stress 
Som nämnts i teoridelen är stress något som funnits länge inom byggbranschen. Det som 

medför stress är bland annat  pressade byggtider, och det som har ökat absolut mest de senaste 

årtiondena är det administrativa arbetet. Fyra av sex intervjuade produktionschefer sade att de 

upplevt stress i sitt arbete och uttryckte att det ibland kunde vara jobbigt att vara i deras 

position på grund av detta. Vad vi tycker är positivt men anmärkningsvärt är att två av 

produktionscheferna säger att de aldrig upplevt stress i sitt arbete som produktionschef. Vad 

som är lätt att glömma bort är att det faktiskt är lagstiftat om att all ohälsa och alla olycksfall 

skall förebyggas, och självklart är stress en form av ohälsa som måste förebyggas i största 

möjliga mån. Skanska arbetar efter ett mål om noll arbetsplatsolyckor som en vision, men gör 

man tillräckligt för att minska sjukskrivningar och stress för exempelvis produktionschefer? 

Det är kanske så att stress inte ses som en olycka i den mån, men det är självkart att en 

utbränd person blir lika disfunktionell som en yrkesarbetare blir efter en arbetsplatsolycka. 

 

Enligt tidigare angiven teori om byggchefsbarometern, sade sju av tio byggchefer att de gick 
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till jobbet trots att de kände sig sjuka. 20% sade också att deras arbetsplatser var kraftigt 

överbelastade. Arbetsmiljöverket säger att skador på grund av stress är ständigt ökande. Trots 

dessa alarmerande siffror säger 70% av byggcheferna att arbetsmiljön är det ställningstagande 

som går först. Det är lite förvirrande att läsa all denna statistik och hur man tolkar den kan 

vara en sak, men det ser onekligen ut som att det är ett problem.  

För att närmare få reda på hur produktionscheferna upplever sin situation eller märker av 

stressen i sitt arbete frågade vi dem om de någon gång upplevt symtom av stress som 

exempelvis värk i kroppen, sömnsvårigheter eller koncentrationssvårigheter. Detta är en 

väldigt personlig fråga och det kan vara så att produktionscheferna inte känner för att dela 

med sig av hela sanningen på grund av personliga skäl, vilket är befogat. Men det de svarade 

var tillräckligt för att förstå att de har upplevt tydliga tecken på stress. Det är tydligt att även 

om de säger sig släppa arbetet när de är lediga tänker de fortfarande på det. Vissa sade att de 

ibland fick skicka yrkesmedarbetare eller att de själva åkte till bygget på en lördag för att se 

till att det inte hade hänt någonting om det exempelvis hade varit dåligt väder. En av 

produktionscheferna beskrev det som en arbetssjukdom, att de inte riktigt släppte taget om 

arbetet trots att de är lediga. Det är självklart att engagemang och välvilja är bra, men vi 

tycker ändå att det är en oroväckande tanke, att de alltid har sitt projekt med sig i tanken. 

Vidare kan man säga att denna tanke är något som är svår att bli av med, samtidigt som det är 

en belastning måste det nog vara så. Ingen människa kan bara släppa ett så stort ansvar på 

fredag eftermiddag och sedan plocka upp det på måndag morgon igen.  

 Stressreducerande faktorer 
Vi har i teoridelen skrivit om fyra sociala faktorer som kan minska och hjälpa till att minska 

stress på en arbetsplats. De fyra faktorerna var: Avlastning, information, feedback och 

bekräftelse. Vi ville självklart fråga produktionscheferna hur väl man använder sig av dessa 

sociala medel, medvetet eller undermedvetet i arbetet. 

  

När det gäller avlastning är det en bra metod för att minska stressen direkt, som vi nämnt i 

teoridelen. Det finns nackdelar med att få en direkt avlastning i byggbranschen, framför allt 

som produktionschef. Det tar väldigt lång tid för en ny person att sätta sig in i projektet för att 

faktiskt kunna uträtta något. En av produktionscheferna sade att det var viktigare att man fick 

flyt i arbetet än att exempelvis få fler produktionsledare. Vidare sade produktionscheferna att 

möjligheten självkart fanns. Ibland när det var för mycket fick de be om en extra YA eller AL. 

Ibland fick de avlastning men normalt finns det inga resurser över för sådant. Att vara 

produktionschef är ett väldigt komplicerat arbete, det är otroligt mycket som denne har i 

huvudet och det är information som är svår att lära in för en utomstående på kort tid. Detta 

medför att om en produktionschef tar ledigt en vecka eller blir sjuk så är det ingen som kan 

hoppa in och göra hans arbete utan han får arbeta ikapp det nästa vecka. När vi summerar 

frågan om avlastning får vi känslan av att det är okej att begära in en extra yrkesmedarbetare 

eller ta ledigt en vecka mitt i projektet. Frågan är bara hur väl det faller ut. Fick man sin extra 

arbetare som avlastning? Normalt var svaret nej eftersom det inte fanns några resurser över, 

men självklart fanns det undantag. 

Semestern är också ett problem, vi tycker att om man tar semester skall detta inte resultera i 

dubbelt arbete när man är tillbaka. Vad vi dock inser är att detta problem är mycket svårt att 

lösa, dagens byggverksamhet styrs mycket av ekonomi. Skulle man lösa problemet med 

semester skulle det generera i en kostsam nota.  

Att få information som är tillräcklig för att man ska kunna genomföra sitt arbete är ett viktigt 

led i att minska stress. Vi frågade produktionscheferna vad de tycker om informationsflöden 

mellan dem och deras chefer. Alla produktionschefer sade att de får tillräcklig information, 
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eller att om de behöver hjälp med något så kan de bara ringa till sin PrC exempelvis. En av 

dem sade också att erfarenheten hos många kollegor kan vara en värdefull tillgång när han 

behöver hjälp. Att produktionscheferna diskuterar och hjälper varandra är viktigt och vi får 

bilden av att det är så. Detta kan verka som en ganska enkel och relativt oviktig fråga, 

speciellt med tanke på svaren vi fick. Men för att minska stressen och få en klar bild över hur 

produktionscheferna på Skanska har det måste vi fråga en del detaljerade frågor. Skanska tar 

också väldigt seriöst på detta, de har exempelvis infört erfarenhetsåterföring. Detta innebär att 

efter ett projekts avslutande försöker man ta med sig det som var positivt samt negativt, och 

utefter det kan man förbättra nästa projekt. Vi ser detta som ett mycket bra sätt att dels minska 

stressen men också öka lönsamheten och effektiviteten i arbetet.  

Feedback är något som man kan använda sig av i dagligt tal till personer i sin omgivning. 

Eftersom feedback bygger på vad du själv känner och tycker kan motparten aldrig säga att du 

har rätt eller fel. Många tror att man bara borde använda feedback när någonting har gått bra, 

för att sedan istället uppröras när något gått mindre bra. Istället borde man använda sig av 

feedback för att alltid säga vad och hur man tycker något. De produktionschefer vi har 

intervjuat sade sig använda feedback, men framför allt när någonting gått bra. De säger bland 

annat att de försöker berömma alla på arbetsplatsen när de ser positiva resultat, men negativ 

kritik ges inte som feedback. En produktionschef säger att det istället är någon form av 

öppenhet, där alla vågar säga ifrån när något inte är bra eller när de behöver avhjälpa något 

problem. Vi ser det som en version av feedback, att man vågar säga ifrån när någonting är fel, 

det är mycket viktigt. Vad man hade kunnat önska är nog att produktionscheferna fick en 

utökad utbildning i ledarskap, dessa utbildningar brukar bland annat innehålla en del där man 

lär sig att ge positiv och negativ feedback. Varför vi förespråkar detta är egentligen 

enkelheten i att man i vardagligt tal till varandra berömmer men också kritiserar varandras 

arbete, utan att på något sätt göra det till en stor sak.  

Att bli bekräftad sade vissa produktionschefer inte ha något behov av, andra sade att det inte 

direkt finns några sådana möjligheter på arbetsplatsen. En av dem sade att han får höra när 

något är dåligt och om han inte hör något är det bra. Vi tycker att detta är ett ganska konstigt 

förhållningssätt till feedback och bekräftelse, att man inte känner några behov av det. Kanske 

är det så byggbranschen sedan länge varit mansdominerad och anses som en ”tuff” bransch, 

vilket medför att de som arbetar där inte räknar med någon positiv kritik eller en klapp på 

axeln. Vi tror och hoppas att detta är något som är under förändring och att det i framtiden kan 

vara en mer gemytlig stämning på bygget, och att även en yrkesarbetare kan ge beröm till sin 

chef.  

 Övertid och återhämtning 
I vår teoridel skrev vi att en viktig del för att minska stress är återhämtning och att man kan 

släppa arbetet på helger, kvällar samt semestrar. De flesta produktionschefer sade att de har 

lite eller inget problem att släppa jobbet på ledig tid. De sade också att sömnsvårigheter är 

ovanligt. Detta är positivt eftersom problemet är direkt relaterat till stress. Om kroppen inte 

får tid att återhämta sig ökar risken för ohälsosam stress markant. Men detta är inte tillräckligt 

enligt oss, även om informanterna kan koppla av när de kommer hem på kvällen är det en del 

produktionschefer som inte kommer hem förrän klockan sju eller åtta, och då finns det inte 

mycket tid kvar att koppla av på. Med detta sagt vill vi veta hur återhämtningen ser ut 

exempelvis mellan projekt. Får de då några månader med lugnare arbete och tid att återhämta 

sig eller börjar de direkt på nya projekt? Intervjuerna visar att det skiljer sig mycket åt, vissa 

sade att de aldrig har tid emellan, andra sade att det kan gå upp till sex månader innan de 

börjar med ett nytt projekt. Att det skiljer sig mycket i svaren beror på att byggbranschen är 

en speciell bransch. Jobben är inte alltid i egen regi utan mestadels kommer de från beställare 

utanför Skanska. Detta innebär att man inte kan bestämma lika mycket själv om när 
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produktionen skall börja, samtidigt som man inte heller kan bestämma när produktionen skall 

sluta på ett annat projekt. Allt är tidspressat så långt det går, samtidigt som det hela är en 

ekonomisk fråga. Produktionscheferna sade i intervjun med oss att några veckor eller kanske 

upp till ett par månader emellan varje projekt hade varit bra för dem. Problemet med detta är 

som vi nämnt tidigare att projekt startas och avslutas när beställaren vill det. Det medför att 

Skanskas organisation inte heller kan göra så mycket åt saken. Alla byggen behöver en 

produktionschef. Det går dock att framhäva här att i största möjliga mån borde man se till att 

produktionscheferna i alla fall får avsluta ett projekt innan de påbörjar nästa.  

Vi har tidigare i analysen varit inne på övertidsarbete, men inte behandlat det fullständigt. Vi 

anser att övertid är direkt relaterat till stress och att det därför är något vi ville undersöka 

närmare i både teori samt i intervjuerna. Vi började med att försöka fastslå hur mycket en 

produktionschef faktiskt arbetar, efter det undersökte vi anledningen och vad man hade 

kunnat göra för att minimera övertiden.  När vi frågade produktionscheferna är fem av sex 

överens om att övertid hör till. 40 timmar i veckan är något som är sällsynt, dock sade en av 

dem att han kort och gott aldrig arbetar övertid. Eftersom majoriteten ändå sade att de arbetar 

mer än 40 timmar i veckan vill vi självklart få reda på varför de måste göra detta. Vi valde att 

fråga om deras övertid beror på produktion eller administration, samt om det var problem som 

skapade övertiden eller om det var arbetsbelastningen. 

Svaren vi fick var att mycket av övertiden beror på produktionen. När det är fel i 

produktionen behövs produktionschefen på arbetsplatsen kanske under en hel dag eller vecka. 

Detta innebär att de administrativa arbetsuppgifterna faller åt sidan och att övertiden går åt till 

att arbeta ikapp det. En del av produktionscheferna sade sig också inte få någon ro till att göra 

de administrativa arbetsuppgifterna under dagtid eftersom telefonen ringer och folk har 

ständigt frågor som kräver svar. Detta medför att under dagen är produktionschefen en ledare 

för produktionen och på kvällen får han arbeta med sina andra administrativa uppgifter. Vi 

tycker att detta speglar ett problem; Att en produktionschef inte får tid till en stor del av sina 

arbetsuppgifter på grund utav problem och frågor i produktionen. Dock är det produktions-

chefen som har arbetsuppgiften att leda produktionen, vilket gör att han får avsätta mycket tid 

till det under arbetsdagen. Alla som någon gång varit ute på ett större bygge vet att det under 

en arbetsdag uppstår flertalet frågor. Produktionschefen får ofta ta del av en stor del av dem 

trots att det kanske inte alltid har någonting med denne att göra. Vi tror att det finns en form 

av ineffektivitet i detta system, att många frågor går direkt till produktionschefen. Om man ser 

till organisationer inom andra branscher fungerar det inte på samma sätt, man frågar den 

närmast problemet och går inte till högsta chefen direkt.  

För att vidare undersöka övertidens problematik frågade vi vad produktionscheferna tycker 

man kan göra för att minska övertid orsakat av produktionen respektive administrationen. I 

produktionen är det många problem och felleveranser som orsakar övertid, enligt många. 

Andra sade att man skulle kunna minska övertiden genom att ha fler produktionsledare samt 

att man planerar mer noggrant. Att få fler produktionsledare är förmodligen det svåraste att 

uppnå, ofta är projekten ogeneröst bemannade för att tjäna pengar, samtidigt som yrkes-

arbetare inte alltid finns att tillgå. Att förhindra fel i leveranser och utförande kan vara svårt, 

det gäller att produktionschefen hela tiden är noggrann i sina beställningar och att man har väl 

fungerande mottagningskontroller. Det mest konkreta och enkla sättet att minska övertid 

relaterad till produktionen anser vi finns att finna i planeringen. Vi anser att ett väl planerat 

och strukturerat projekt leder till framgång. 

När det kommer till övertid relaterat till administration är produktionscheferna relativt 

överens om hur de ska minimera sin övertid. Delegera mera, sade de. Frågan är bara om det är 

så enkelt? Produktionscheferna sade att bemanningen på projektet är en stor del i detta. Om de 
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har en eller flera produktionsledare har dessa lättare för att avlasta varandra. Men i nästa 

mening sade de att det finns något som heter kalkyl också och att det är där problemet ligger. 

Man skall tjäna pengar på sin verksamhet, därmed kanske det är svårt att bemanna projektet 

med så många som man egentligen behöver. Nu är vi tillbaka på problemet med pengar igen 

och det är något som återspeglas i nästan varje intervju och kapitel. Vi vet idag att om man 

skall vinna projekt för en kommun eller landsting så gäller LOU, vilket medför att lägst pris 

vinner projektet. För skattebetalarna är det kanske kortsiktigt bra, men för ett byggföretag är 

det en ”akilleshäl”. Man måste bemanna ogeneröst och det finns inte utrymmet att använda 

den arbetskraft som egentligen behövs, utan man använder den arbetskraft som är tillräcklig 

för att genomföra projektet, som samtidigt ska vara billigast. Till denna fråga kommer också 

problemet med att delegera in. Vem ska man delegera till, samt vad? Alla sitter med borden 

fulla av arbete och delegering är inte alltid möjligt. De är alla ett lag och det är inte rätt att en 

person får dra ett större lass än den andra.  

5.4 Åtgärder    

 Problematik och förändring 
Målet med vår sista del i intervjun var att ta reda på hur produktionscheferna själva känner 

inför sitt arbete, vad de vill förändra och om de har konkreta exempel på förbättringar. 

Eftersom vi själva inte har någon erfarenhet från deras arbete och har svårt att skapa oss en 

bra bild utefter ett fåtal intervjuer tycker vi att detta är en bra utgångspunkt för att sedan 

komma med egna infallsvinklar på deras beskrivningar. 

Vår första fråga handlade om hur produktionscheferna själva känner inför sina arbeten. Vilka 

problem finns det i dagsläget? Eftersom denna fråga är av den karaktären att personligheten 

spelar stor roll för svaren så fick vi spridda beskrivningar. I det stora hela kan man 

sammanfatta det som att ekonomi och stress är två vanliga problem. Problem som uppstår 

under ett projekt anser en av informanterna som något jobbigt, det blir en form av osäkerhet 

inför vardagen. Ytterligare en sade att erfarenheten och problemlösning kan vara problematisk 

eftersom handlingar ofta inte är fullständiga eller har brister. På det hela taget märks det att 

det finns problem inom branschen, men i vilket arbete finns inte det? Vi tror att denna fråga 

inte riktigt speglar hela sanningen, det är svårt för informanterna att snabbt beskriva konkret 

vad som är problematiskt och varför. Detta kan man konstatera eftersom våra mer detaljerade 

frågor på vissa områden väckte mer problem än denna fråga i sig.  

När vi frågade om förändring av arbetet ger vi exempel på ansvarsfördelning eller arbets-

uppgifter. Många av produktionscheferna sade att ansvar är en stor bit, men också att det är 

något som det kan vara svårt att ändra på. Någon måste vara ytterst ansvarig för ett projekt.  

Vidare fick vi höra en av dem säga att han inte kan tänka sig att det finns något mer ansvar 

som de inte redan har, de står som ytterst ansvariga för allt. Självkart har de rätt, en 

produktionschef är ansvarig för allt inom sitt projekt och det är en stor sak att bemästra detta 

ansvar. Men inom ansvarsområdet tror vi att det finns mycket man skulle kunna förändra. 

Ledning för produktionen ute på arbetsplatsen finns det produktionsledare som sköter, men 

produktionschefen är ytterst ansvarig. Det kanske går att lägga en av ansvarsbitarna på en 

produktionsledare? Vidare har alla produktionschefer tidigare sagt att Pi:n har mycket 

ekonomisk erfarenhet och hjälper produktionschefen med detta. Varför är då 

produktionschefen ekonomiskt ansvarig? Detta är frågor som väcks när vi läser svaren på 

intervjun och vi ser en möjlighet till förändring som kanske inte produktionscheferna själva 

ser eller vill se. 

  

I övrigt finns det inte mycket produktionscheferna vill ändra på, de säger att deras ansvar och 



 

 
  

52 

arbetsuppgifter är okej. Trots uttryckt tillfredställelse med sitt arbete betyder det inte att 

utveckling och förändring av deras arbete är omöjligt. 

 Samarbetet med projektingenjören  

Som vi nämnt i teorin har produktionschefen också en projektingenjör knuten till sitt projekt. 

Innan projektet startar gör de upp om vem som skall ta vilka arbetsuppgifter. Vi undrade vad 

produktionschefen normalt vill att Pi:n ska göra för att det ska bli en lagom stor arbetsbörda 

för dem båda och samtidigt utnyttja deras kompetens till fullo. I denna fråga är produktions-

cheferna överens om hur man skall dela upp arbetsuppgifterna. De hävdade att Pi:n skall ta 

alla större inköp, exempelvis en prefabstomme, fönster och dörrar. Upptill detta sköter de 

förhandlingar med leverantörer och underentreprenörer, man hjälps sedan åt att köpa upp UE. 

Detta är de två stora delar som alla produktionschefer nämner för oss. De nämner även att 

prissättning av ÄTO:r och kvartalsprognoser är något som Pi:n kan göra. Vi märker snabbt att 

allt som har med ekonomin på bygget att göra är Pi:n starkt kopplat till, det är något som 

produktionscheferna inte vill eller kanske kan göra lika bra. 

Eftersom Pi:n alltid finns tillgänglig i ett byggprojekt tycker vi det är naturligt att fråga 

produktionscheferna om de vill delegera mer arbete till sina projektingenjörer. Detta betyder 

inte att Pi:n har för lite att göra i dagsläget eller att de inte gör tillräckligt, utan en under-

sökning om det finns möjlighet för en sådan delegering. Till svar på vår fråga får vi några 

förslag på vad man skulle kunna lägga över från produktionschef till Pi. Det rör sig om KMA, 

ÄTO:r och fakturering. En av produktionscheferna säger att det ibland kan vara svårt att lägga 

ut arbete på en Pi eftersom de inte är insatta helt i projektet. Produktionscheferna menade att 

ett sådant delegerande skulle mynna ut i merarbete för dem själva. En annan produktionschef 

sade samma sak, han tycker Pi är för mycket inne på kontoret istället för att sitta på projekt de 

faktiskt köper in saker till och arbetar med. Han påstår att en Pi som sitter ute på projektet 

skulle skapa ett bättre samarbete samtidigt som Pi:n skulle veta om leveranser kommer i tid 

och är av rätt kvalitet. 

Det är uppenbart att en Pi skulle kunna ta mer av produktionschefernas arbetsuppgifter. Detta 

skulle dock kräva att Pi:n var mer insatt i projektet och kanske fanns på plats på bygget istället 

för på kontoret. Vi ser detta som en stor möjlighet, att kunna avlasta produktionschefen 

genom att utöka Pi:ns ansvarsområden för ekonomi. Självkart förstår vi att om man skall 

lägga över mer arbetsuppgifter på en projektingenjören måste det finnas fler Pi:s tillgängliga i 

organisationen. Det betyder att vi är tillbaka på det ekonomiska problemet, men möjligheten 

finns och kan vara ekonomiskt försvarbart. Vad som ytterligare understryker vikten av att en 

Pi är mycket användbar och behövs för att produktionschefen skall kunna genomföra sitt 

arbete är frågan om vilket produktionscheferna helst vill utveckla. Vi undrade vad 

produktionscheferna själva ville se, en utveckling av VSAA eller en Pi med större ansvar för 

vissa av produktionschefens nuvarande arbetsuppgifter. Alla utom en svarade att de skulle 

välja Pi:n. Detta tycker vi tydligt pekar på att man kan fundera på en utveckling och utökning 

av projektingenjörer i organisationen.  

 Administrativt stöd 
Vi frågade under intervjun om produktionscheferna känner att de skulle behöva en 

administratör en kortare tid under veckan som utförde vissa administrativa arbetsmoment för 

dem. Genomgående var svaret positivt, samtidigt sa de flesta produktionschefer att det nog 

skulle kunna medföra merarbete. Problemet med detta är att allt arbete som sker på ett bygge 

är anknutet till just det specifika projektet, med vissa undantag. Många produktionschefer 

hävdade att det finns en del arbetsuppgifter som är ”fylla-i-övningar” eller verifiering. 

Exempel på dessa arbetsuppgifter är arbetsbeskrivningar. De görs först muntligt för att kunna 

utföra arbetet korrekt. Problemet är dock att man kräver att alla arbetsberedningar skall finnas 
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på papper, detta gör att man får gå igenom dem igen och bara skriva ner det man antecknat. 

Vi inser snart att det kan vara svårt att få ut något bra från en tilltänkt administratör, eftersom 

de inte behövs under en full vecka på projekten så måste de vara på flera projekt samtidigt. I 

slutändan tror vi det blir ohållbart att vara insatt i flertalet projekt samtidigt och kunna utföra 

ett bra arbete på vardera ett av dem. 
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5.5 Modell 

 Modell av produktionschefens arbete 

Modellen som vi presenterat i teoridelen visades för produktionscheferna under intervjun, de 

fick själva ge sin bild av hur väl den stämmer på deras arbetssituation. Många av 

produktionscheferna tyckte att det var en bra bild av deras arbetsbörda under ett projekt, men 

de ansåg att det saknades en stegring av arbetet under slutet av projektet. De flesta 

produktionschefer tycker att när topparna blir för höga kan belastningen på dem vara för stor. 

De klarar helt enkelt inte av att göra allt under en arbetsdag utan får övertidsarbete.  

 

Figur 5. Utvecklad modell av produktionschefens arbetsbörda (jämför fig 3 sid 10). 

Den stegring av arbetet som vi lagt till i jämförelse med teorin är i samband med sista skedet i 

ett projekt. Det är i detta steg som produktionscheferna känner att arbetsbördan kan bli 

mycket stor eftersom slutbesiktningen närmar sig och allt måste vara klart i tid. Även det 

faktum att ett nytt projekt kan starta innan det nuvarande projektet är avslutat. Några av 

produktionscheferna sade att det inte alltid blir en stor ökning i slutet, det beror mycket på hur 

projektet har fungerat i tidigare skede menar dem. 
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6. Slutsats 
Av detta examensarbete har vi fått många idéer på hur man kan förändra och utveckla arbetet 

för produktionschefer inom Skanska. Det vi vill lyfta fram i vår slutsats är tre av dessa idéer 

som vi känner är genomförbara.  

Den första förändringen som Skanska skulle kunna göra ligger i en utveckling av VSAA. Vi 

har som förslag att göra en mer användarvänlig version av VSAA. Detta skulle man kunna 

uppnå genom att användaren själv får skräddarsy VSAA genom att själv få välja vilka mallar 

som ska vara synliga genom ett filtreringsverktyg. Produktionscheferna skulle då kunna få en 

mycket bättre överblick i VSAA samtidigt som de skulle använda dess potential till fullo. 

Eftersom produktionscheferna själva vet bäst av vad som används och vad som behövs under 

ett projekt tror vi denna lösning hade kunnat ge bra effekt i form av större användning av 

VSAA. Denna förändring behöver inte heller visa sig vara en stor kostnad för Skanska 

eftersom det bara handlar om en förändring av datorbasen. 

Den största förändringen och förmodligen den som skulle göra störst inverkan är en 

förändring av projektingenjörens ansvarsområden och arbete. Efter att ha arbetat med detta 

examensarbete i flertalet månader har vi förstått att många produktionschefer skulle behöva 

avlastning. I början av arbetet hade vi tankar på att införa en ny tjänst i form av en 

administratör på byggarbetsplatsen. Allt eftersom arbetet framskred utvecklades idén och 

istället kom vi fram till att en vidareutveckling av rollen som projektingenjör är bättre lämpad. 

Eftersom produktionschefen redan arbetar nära projektingenjören i dagsläget tror vi det 

enklaste hade varit att utöka projektingenjörens ansvar. För att göra det mer konkret har vi 

gjort ett förslag på vad Pi:n skulle kunna arbeta med, utöver sina arbetsuppgifter idag som är 

större inköp och upphandling av UE. 

- ÄTA-hantering 

- Fakturering 

- KMA arbete 

- Inköp
36

 

Eftersom varje projekt är unikt och ansvarsfördelningen bestäms inför varje projekt kan det 

vara att projektingenjören i dagsläget gör vissa delar av ovanstående arbetsuppgifter ibland. 

Vad vi vill framhålla är att det finns en möjlighet att utöka antalet timmar en projektingenjör 

lägger på varje projekt, detta skulle innebära att de kan utföra ett större arbete. För att lyckas 

med detta måste projektingenjören antagligen ha färre projekt igång samtidigt.  

Ytterligare förändring av ansvarsfördelning för produktionschefen gentemot sin 

produktionsledare tror vi är en möjlighet. I dagsläget har produktionschefen ett delat arbete 

med sin produktionsledare om att leda produktionen, men produktionschefen är ansvarig. Vi 

tror att en förändring av ansvaret till produktionsledaren skulle kunna vara ett steg för att göra 

produktionen mer effektiv samtidigt som produktionschefen får en del mindre att ansvara för. 

De senaste årtiondena har produktionschefsrollen förändrats från chef ute på arbetsplatsen till 

chef på platskontoret, och vi tycker att ansvarsfördelningen borde vara därefter.  

Vi har i slutsatsen presenterat tre förslag på förändringar som kan vara genomförbara och 

enligt oss skulle kunna avlasta produktionscheferna i vardagen. Vi har tagit hänsyn till vad 

produktionschefer inom Skanska tycker och vad vi kunnat presentera i teorin. Eftersom våra 

förslag på förändringar inte bara berör produktionscheferna utan hela organisationen tycker vi 

att innan några förändringar utförs borde fler undersökningar göras i ämnet. T.ex. borde man 

                                                           
36

 Vi avser de något större inköp som en produktionschef i dagslägetgör. Exempel är gips, isolering, betong mm. 
Dock inte inköp av skruv, spik, kaffe eller andra mindre poster.  
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göra en studie över vad projektingenjörerna anser om ett ökat ansvar och större kopplingar till 

specifika projekt. Vidare borde en undersökning göras på om det kommer innebära 

merkostnader med dessa förändringar och vad man vinner på att genomföra dem. 
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 Bilaga  
 

 
 
 

 
Fakta om Byggchefsbarometern 2011  
Svarsfrekvens och genomförande  

Byggchefsbarometern 2011 har besvarats av 2515 personer, varav 92 procent var män och åtta 
procent kvinnor. En majoritet av dem som svarade, 59 procent, har arbetat mer än 20 år i branschen. 

Fördelningen mellan anställda på stora respektive mindre företag var relativt jämn, 58 procent av de 
svarande arbetade på företag med fler än 200 anställda.  

Byggchefsbarometern 2011 är en webbaserad enkät som genomfördes under perioden 10 – 20 juni 

2011. Undersökningen genomfördes av Sverige Bygger på uppdrag av Byggcheferna inom Ledarna.  
Etik och ansvar  

Det finns en stark vilja i branschen att uppnå god etik och ha ett bra etiskt förhållningssätt. Det visar 
Byggchefsbarometern 2011 där 98 procent av alla landets byggchefer svarar att de tycker att det är 

rätt att företagsledningen vidtar åtgärder om någon av de anställda inte agerar korrekt.  

Samtidigt som landets byggchefer vill att deras företagsledningar ska agera om någon beter sig 
oetiskt finns det en rädsla för att själv påtala oegentligheter och oetiskt förfarande på arbetsplatsen. 

En av tio uppger att de har varit rädda för att förlora jobbet om de uppmärksammat missförhållanden 
eller beteende som de inte tycker är ok på sin arbetsplats. Och ännu fler, 15 procent, svarar att de har 

arbetat på en arbetsplats där någon har fått gå för att de har varit öppet kritiska mot någon 

oegentlighet.  
Byggchefsbarometern 2011 visar också att det finns stora skillnader mellan de större och mindre 

byggföretagen, vad gäller tydlig struktur och riktlinjer för hur de anställda ska bete sig för att ha en 
god etik. I princip alla stora byggföretag, med fler än 200 anställda, har etiska spelregler och 85 

procent av byggcheferna på dessa företag anser att dessa regler efterföljs väl. Ytterligare tolv procent 
är medvetna om att företaget har etiska spelregler, men anser att det är dålig följsamhet och kunskap 

om reglerna. Endast en procent av byggcheferna på de stora byggföretagen svarar att deras företag 

inte har etiska spelregler och att det är någonting som de saknar.  
På de mindre byggföretagen, med max 200 anställda, är det däremot bara hälften av byggcheferna 

som uppger att det finns etiska spelregler med god följsamhet på företaget. Ytterligare 18 procent 
svarar att de har etiska spelregler, men att kunskapen om dessa brister och att det är dålig följsamhet 

till reglerna. Sju procent av byggcheferna på de mindre företagen svarar att de inte har etiska 

spelregler och att de saknar det, men 17 procent svarar att de inte har några etiska spelregler och att 
de inte heller saknar det.  

 
Byggfusk och svartarbete – myt eller verklighet?  

Det talas ganska ofta om det så kallade byggfusket, men enligt Byggchefsbarometern 2011 är det mer 
myt än verklighet. Endast åtta procent av landets byggchefer svarar att det förekommer fusk på den 

egna arbetsplatsen. Och i de fall där det förekommer fusk så är den främsta orsaken till det okunskap. 

De andra vanligaste orsakerna till fusk är för att bli klara i tid samt för att tjäna pengar  
Det talas även mycket om svartarbete i byggbranschen och här visar Byggchefsbarometern 2011 att 

det är en korrekt bild som stämmer väl överens med verkligheten. 86 procent av alla byggchefer 
svarar att de har mött personer inom byggbranschen som de misstänker jobbar svart vid sidan om. 

Ytterligare sex procent är osäkra, och menar att man inte talar om det och att de därför inte kan ge 

ett korrekt svar på frågan. Mer än varannan byggchef, 55 procent, har själv blivit erbjuden att arbeta 
svart eller jobba i utbyte mot annan tjänst. Här finns det några intressanta skillnader mellan olika 

grupper i branschen. De kvinnliga byggcheferna blir till exempel i mindre utsträckning tillfrågade om 
de kan arbeta svart eller i utbyte mot annan tjänst. 23 procent av kvinnorna uppger att de någon 

gång har blivit tillfrågade om att utföra något sådant arbete. Manliga byggchefer på mindre 
byggföretag är de som oftast får förfrågan om att utföra arbetsuppgifter mot svart betalning 

alternativt att utföra arbetsuppgifter och få en annan tjänst i utbyte. Nästan sju av tio chefer på de  
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mindre byggföretagen, 68 procent, har någon gång blivit tillfrågade om att utföra arbetsuppgifter mot 

annan betalning än vita pengar.  
Det pågår ett intensivt arbete mot svartarbete i branschen och sex av tio byggchefer, 61 procent, 

svarar att det finns ett uttalat motstånd mot svartarbete. Men samtidigt uppger 26 procent att det inte 

är någon som höjer på ögonbrynen om någon jobbar svart. En oroväckande signal är också att de 
yngre byggcheferna, de som är yngre än 35 år, inte anser att det finns ett så starkt motstånd mot 

svartarbete. 48 procent av de yngre byggcheferna anser att det finns ett uttalat motstånd mot 
svartarbete, jämfört med 63 procent av de äldre byggcheferna.  

 

Konkurrensfördelar vid upphandlingar  
Det är viktigt att vinna upphandlingar och därmed säkra att företaget får nya byggprojekt. Resultaten 

i årets Byggchefsbarometer visar dock att det är så viktigt att en majoritet av landets byggchefer 
anser att dessa upphandlingar inte alltid handläggs med god etik.  

64 procent svarar att det händer att leverantörer/entreprenörer/konsulter erbjuder tjänster eller 
produkter för att få en konkurrensfördel vid upphandling.  

84 procent svarar att det händer att leverantörer/entreprenörer/konsulter lämnar låga priser i anbud 

och sedan skriver fler timmar för att få ihop projektets ekonomi. Av dem som svarar detta, menar 
dessutom var fjärde person att detta är ett väldigt vanligt tillvägagångssätt för att först vinna anbudet 

och sedan kunna få projektets ekonomi att gå ihop.  
 

Arbetsmiljön på svenska byggen  

Byggchefsbarometern 2011 visar att det finns ett starkare fokus på både lönsamhet och arbetsmiljö i 
de stora byggföretagen jämfört med på de mindre företagen.  

Sju av tio byggchefer som arbetar på något av de större byggföretagen, med fler än 200 anställda, 
upplever att en god arbetsmiljö går före alla andra ställningstaganden. Samtidigt anser 73 procent av 

byggcheferna på dessa bolag att god lönsamhet är det viktigaste för ett lyckat byggprojekt.  
På de mindre byggföretagen, som har färre än 200 anställda, är det bara varannan byggchef som 

upplever att en god arbetsmiljö går före alla andra ställningstaganden. Sex av tio byggchefer på de 

mindre företagen, 61 procent, anser att god lönsamhet är det viktigaste för ett lyckat byggprojekt.  
Närmare hälften av alla byggchefer, 47 procent uppger också att det händer att företaget naggar på 

kvalitet och säkerhet för att öka lönsamheten.  
 

Förutfattade meningar  

Mer än hälften av byggcheferna (56 procent) anser att det finns förutfattade meningar och starka 
åsikter om vissa grupper på arbetsplatsen. Följande grupper är mest utsatta för förutfattade meningar 

och åsikter:  
 

mängden  

 
 

Enligt de samlade svaren finns det inte så starka åsikter och förutfattade meningar om kvinnor i 

byggbranschen, men 15 procent av de kvinnliga byggcheferna upplever att det förekommer 
förutfattade meningar om kvinnor på deras arbetsplats.  

Varannan kvinna har dessutom någon gång känt sig kränkt på sin arbetsplats. 


