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1. Förord 

Detta är ett examensarbete och är en sista del av min utbildning till en kandidatexamen på 

civilingenjör väg- och vattenbyggnad programmet. En kandidatexamen innebär att 

examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng. Jag valde att skriva arbetet under lp 2 2013 för 

Peab som bygger nya tvåvåningars kedjehus vid Kronanbacken i Luleå. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare vid Luleå tekniska universitet Peter Wallström 

för sitt engagemang vid handledningen och sitt ständiga fulla stöd under hela arbetets gång. 

Jag vill även tacka Peabs platschef Tobias Renlund och arbetschef Johan Rahkola för sitt 

förtroende för mig att kunna utföra detta arbete, för att ha tagit sig tid att svara på frågor och 

även för att ha varit tillgängliga under arbetets gång. 

Ett tack ska även utdelas till Regionchefen Urban Keskitalo som förmedlade vidare mitt 

intresse för examensarbetet. De har bidragit med nödvändig information och även väglett mig 

mot målet. Ett tack bör även riktas till yrkesarbetarna som ställt upp på intervjuer och även 

visat öppenhet, engagemang och vilja att sträva efter ökad effektivitet i produktion. 

Luleå, januari 2014 

 



 

 

2. Abstract 

Construction today affects most of us in one way or another. The fact of not being able to 

build in the same pace as the increasing population, has led to higher prices in the housing 

market. An equally important aspect that influenced housing prices to increase over time is 

the low efficiency of the construction work which doesn’t grow at the rate needed to keep 

costs down. I have studied new terraced houses in Luleå during the period of November–

December, 2013. The purpose of this study was to identify any deficiencies that occurs and 

limits the effectiveness during the process and how can be avoid theses negative reactions. 

Other than the mentioned purposes this study is also meant to give suggestions on how 

deficiencies and limited effectiveness could be reduced. The focus of this study is the use of 

materials and time required for the production of exterior walls, interior walls and even 

ceilings. The houses that were studied were built in two phases.  Interior walls and ceilings 

were studied in phase one and the exterior walls were studied in phase two. The Study was 

conducted through interviews where skilled workers and senior people from the company 

answered questions. Literature and personal observations during the constructions of the 

houses was also a part of this study. 

The results of the study showed that the purchase of pre-cut materials of existing suppliers 

were not economically viable. Suppliers found to have a large impact on the effectiveness that 

were limited and also affected the consumption of material and the time. Deficiencies of 

products from the suppliers also caused delays of subcontractors work. Defective material led 

to unplanned orders which in return led to delayed production. This caused additional costs to 

house production. 

The conclusion of the study is that the suppliers’ products have a big impact on the efficiency 

of the production. To reduce the risk of having a negative impact on production caused by 

quality defects in the material, one should follow up suppliers work. Flexibility in the choice 

of supplier is a prerequisite for choosing the most suitable supplier for each project or 

operation. Depending on what deficiencies the supplier products (either time or quality) the 

contractor gets the freedom to choose the supplier that is most suitable for a particular 

purpose. 

In some cases it could be more profitable to resolve minor errors when time is adequate, but 

sometimes it could be the quality that is most important in that case. The contractor could 

select the supplier who meets the quality requirements in the previous follow-ups. 

Standardization of production reduces the risk of unforeseen events requiring space solutions 

that has a negative impact on production. 

It is important to appreciate the ocular inspections that are essential in order to detect errors at 

an early stage prior to use of the material to be used in production at this project. It affected 

the efficiency positively if they performed more ocular inspections on delivery at the 

receiving date. 

In order to streamline the construction work with systems like Lean, it is important to adapt 

the system to work and see the whole picture. It may turn around and lead to the opposite of 

an effective project and become more inefficient projects depending on the case. 

Seeing the bigger picture is essential, to avoid leading to sub-optimization. This means that 

skilled workers with management through communication could work towards reducing 

waste and obtain greater efficiency. 

Improved materials and time required will lead to profit, the size of the profit value must be 

an investigation in another future work. 



 

 

3. Sammanfattning 

Byggandet idag påverkar de flesta av oss på ett eller annat sätt. Att man inte kan bygga i takt 

med den ökade befolkningen har lett till att priserna på bostäderna ökat avsevärt. En lika 

viktig del som påverkat bostadspriserna till att öka med tiden är den låga effektiviteten vid 

byggproduktion som inte utvecklas i den takt som krävs för att hålla kostnaderna nere. 

Jag har under ett antal veckor studerat uppförningen av nya kedjehus i Luleå. Syftet med 

studien var att identifiera eventuella brister som uppstår och begränsar effektiviteten under 

byggandets process och hur dessa kan undvikas samt även att ge förslag på hur brister och 

begränsad effektivitet kan reduceras. Fokus i studien var materialåtgång och tidsåtgång vid 

produktion av ytterväggar, innerväggar och även innertak. 

De studerade kedjehusen byggdes i två etapper. I etapp 1 studerades innerväggar och innertak 

för att sedan studera ytterväggar i etapp 2. Studien utfördes i form av intervjuer med 

yrkesarbetare och ledande personer inom företaget som fick svara på frågor. Det utfördes 

även litteraturstudier och egna observationer vid bygget av husen. 

Resultatet av studien visade att inköp av färdigkapat material hos de befintliga leverantörerna 

inte var ekonomiskt lönsamt. Leverantörerna visade sig ha en stor inverkan på effektiviteten 

som begränsades och som i sin tur påverkade materialåtgången och tidsåtgången. Brister på 

varor från leverantörerna orsakade även förseningar på underentreprenörers arbete. Defekt 

material ledde till oplanerade beställningar som i sin tur ledde till försenad produktion. Detta 

orsakade merkostnader för husproduktionen. 

Slutsatsen av studien är att leverantörs varor har en stor inverkan på effektiviteten i samband 

med produktion. För att reducera risken att få negativa konsekvenser på produktion orsakade 

av kvalitetsfel på material, bör man följa upp leverantörer. Flexibilitet vid val av leverantör är 

en förutsättning för att kunna välja den lämpligaste leverantören för respektive projekt eller 

moment. Beroende på vad det är som brister hos leverantör (tid eller kvalitet) får man friheten 

att välja vilken leverantör som är mest lämplig för ett visst ändamål. I vissa fall kan det vara 

mer lönsamt att platslösa småfel då tiden är tillräcklig, men ibland kan det vara kvaliteten som 

är det viktiga och då väljer man den leverantör som uppfyllt kvalitetskraven i tidigare 

uppföljningar. Standardisering av produktion reducerar risken för oförutsedda händelser som 

kräver platslösningar och som får en negativ inverkan på produktion. 

Det är viktigt att värdesätta okulära kontroller som är väsentliga för att kunna upptäcka fel i 

ett tidigt skede före användning av det material som ska användas i produktion, vid detta 

projekt hade det påverkat effektiviteten positivt om man utfört fler okulära kontroller på 

leveransen vid mottagningstillfället. 

För att kunna effektivisera byggproduktion med system som Lean är det viktigt att anpassa 

systemet efter arbetsplatsen och ha en helhetsbild. Vid annat fall kan det vända och leda till 

motsatsen av ett effektivt projekt och bli ett mer ineffektivt projekt. 

Helhetsbilden är väsentlig för att det inte ska leda till suboptimering. Med detta menas att 

yrkesarbetare tillsammans med ledningen genom kommunikation skulle kunna arbeta mot att 

reducera slöserier och få en ökad effektivitet. 

Förbättrad material- och tidsåtgång kommer i sin tur att leda till att man kommer tjäna på det 

ekonomiskt, storleken på det ekonomiska värdet får bli en undersökning i ett annat fortsatt 

arbete. 
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4. Bakgrund 

De flesta av oss påverkas av bostadspriserna på något sätt, oavsett om man hyr eller äger sin 

bostad. Priserna beror dels på balansen mellan utbud och efterfrågan. Efterfrågan i sin tur 

påverkas av utvecklingen på arbetsmarknaden. Ett lågt utbud med ökad efterfrågan i samband 

med en ökad befolkning har lett till högre priser på bostäder, (Holmberg, 2014, 4 februari). 

Även ökade byggkostnader är en stor anledning till en snabb kostnadsökning som pågått en 

längre tid (figur 1), samtidigt ser vi en hög löneökning inom byggbranschen i förhållande till 

produktiviteten jämfört med industrin (figur 2). 

 

Figur 1 – Byggkostnadsutvecklingen i flerbostadshus 1910-2012. Index 1939=100. Logaritmisk skala. Källa: SCB, 2014 

 

Figur 2- Löneökning korrigerad för produktivitet (index=100). Källa: SCB 

Idag är de flesta byggföretag intresserade av en ökad effektivitet som är en förutsättning för 

tillväxt och även för att kunna uppnå ett mer hållbart utnyttjande av de begränsade resurser 

som existerar. Ökad effektivitet beskrivs oftast som ökad produktivitet som det nämns om lite 

längre fram (Olander & Widén, 2010) .  Från entreprenörsidan medför detta alltså ett ökat 

intresse för definiering och identifiering av slöserier och hur dessa kan undvikas, (Josephson 

& Saukkoriipi, 2007). 
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Idag läser man ofta om jämförelsen mellan bostadsbygget och fordonsindustrin och hur stor 

skillnaden i utvecklingen är mellan dem. Effektiviteten har utvecklats mer i fordonsindustrin 

och lett till att man i allt större omfattning tar metoder och system från fordonsindustrin, 

(Josephson & Saukkoriipi, 2009). Industrin har fått en betydligt bättre produktivitet än 

byggindustrin enligt statistik, se Konsumentprisindex (KPI), (figur 3) som anger hur 

byggnadspris index har utvecklats sedan 1989 där priser för bostadsbyggen har stigit kraftigt 

vilket gjort att priserna för byggandet ökat i takt med ökade materialkostnader, (Statiska 

Centralbyrån, 2012). Diagrammet visar på att byggnadsprisindex som beaktar produktivitets- 

och vinstutvecklingen har ökat kraftigt jämfört med konsumentprisindex vars syfte är att mäta 

prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen. 

 

Figur 3 - Byggnadsprisindex 1968-2010 inkl mervärdesskatt, kostnadsuppgifterna är redovisade netto och eventuella 
avdrag för bidrag är gjorda. Källa: SCB 

Fordonsindustrin har varit betydligt duktigare på att öka produktiviteten för att priserna på de 

fordon som tillverkas och även efterfrågas av ett flertal inte ska stiga i samband med ökade 

materialkostnader och bensinpriser. Hade fordonsindustrin gått i samma fotspår som 

byggindustrin så hade det blivit problematiskt för de flesta att köpa en ny bil, ”Hade bilpriset 

ökat som bostäder skulle den billigaste Volvon kosta 700 000  kr”, (Von Platen, 2013, 20 

augusti). 

Ökade priser på bland annat småhusen är en konsekvens av att produktiviteten inte ökat 

tillräckligt. Småhus enligt figur 2 omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- 

och kedjehus. (Statiska Centralbyrån, 2013). 

Orsaken till att effektiviteten i byggbranschen idag är förhållandevis låg är bland annat 

kringtiderna och att produktionstiden inte är huvudsysselsättningen idag. Med kringtider 

menas att man letar eller hämtar material för att kunna arbeta, lägger tid på att snöröja 

arbetsplatsen, utför dubbelarbete på grund av ett felaktigt utförande och många andra moment 

som tillhör slöserier, (Norberg, 2009 refererad i Wallström, 2010). Metoder från industrin 

som Lean system och 5s metoden skulle kunna fungera i byggbranschen men givetvis genom 

att metoderna anpassas. Genom en positiv inställning som genomsyrar hela organisationen så 

kan man med hjälp av dessa teorier kunna öka produktiviteten med enkla medel, (Modig, N & 

Åhlström, P, 2012). Detta skriver Von Platen (2013, 20 augusti) om Lean, ”Det vanliga 

byggandet idag är allt annat än vad man kallar industriellt tänkande. 
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Idag är det väldigt stor skillnad på vem det är som deltar i projekt för att kunna ett utföra ett 

effektivt arbete. Beroenden på hur många liknande projekt eller liknande erfarenheter man fått 

med sig tidigare som individ desto bättre utförs arbetet. Lärdomarna är något som alltså inte 

dokumenteras och förmedlas vidare till berörda utan något som endast individen i sig har 

nytta av (Wallström, 2010) 

Thunberg, (2013) påpekar att allt större fokus bör sättas på att studera underleverantörer för 

att få en bättre resurshantering; ”… och att alltför lite uppmärksamhet ägnas till 

leverantören/underleverantören relation till huvudentreprenör”. 

Idag byggs det nya kedjehus för att täcka bostadsbristen i Luleå. Peab har fått tillstånd att 

bygga 33 kedjehus vid området Kronanbacken och jag närvarade vid en del av dessa. Luleå 

kommun har ett dokument för de som är intresserade av att veta mer om markanvisningen på 

kronan, (www.lulea.se). Peab byggde 8 hus som färdigställdes för att sedan uppföra 6 nya 

hus. 

4.1 Syfte och avgränsningar 

Syftet med arbetet är att studera och identifiera hur man kan effektivisera produktion.  

Projektet avgränsas till produktion av ytterväggar, innerväggar och innertak därför att det var 

de moment som pågick vid studietillfället. Vissa moment har bedömts som irrelevanta på 

grund av att det inte påverkat byggandet i sig och har därför exkluderats från denna rapport. 

Exempelvis så studerade jag inte närmare installationsarbetena i samband med att de byggde 

inneväggarna. Jag har även exkluderat delen som har med val av utseende på innerväggar och 

innertak och istället fokuserat på det aktuella materialvalet. Vid jämförelser av priser på 

material har endast leverantörer som har avtal med Peab kontaktats. 

4.2 Frågeställningar 

 Hur bygger man för nuvarande, innerväggar, ytterväggar och innertak? 

 Hur mycket tid går åt materialhantering (kapning, montering och städning)? 

 Hur transporteras material dit de ska vara placerade? 

 Leverantörspåverkan i produktionen av innervägg, yttervägg och innertak? 
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5. Metod 

Arbetet började med att ta kontakt med Peab för att diskutera ämnesförslag för 

examensarbetet. Detta ledde till att författaren i samråd med Peab tog fram frågeställningar till 

ett pågående projekt om hur man kunde effektivisera produktionsdelen. Frågeställningarna 

utformades till de moment som pågick under den tid jag skulle utföra studien. Platsstudier 

gjordes vid två tillfällen, vid det första tillfället studerades innerväggar och innertak och vid 

det andra tillfället studerades montering av ytterväggarna som var prefab element. 

Fokus var på produktionsskedet för att identifiera hinder och förutsättningar som fanns för att 

bygga på ett mer effektivt sätt. God kännedom krävs för att få en effektivare process ”Det ska 

leda till kännedom om vad man kan göra för en effektivare process vilket leder till att färre 

resurser behöver förbrukas”, (Josephson & Saukkoriipi, 2009). Det skulle även tas fram 

rekommendationer på de identifierade problem som uppkom under tiden och som påverkat 

effektiviteten. 

Jag studerade Kronanbacken för en inblick i arbetet samt för en regelbunden uppföljning av 

de moment som utfördes. Jag skrev endast om de moment som utfördes inomhus november-

december och sedan förflyttade jag mig till att närvara utomhus vid uppförandet av 1av de nya 

6 husen. Under perioden november-december byggdes mellanväggar och innertak på de första 

8 husen för att sedan montera ytterväggar under januari på de nya 6 husen. 

Vid byggplatsen fanns ett kontor för platschefen som ständigt var närvarande under arbetets 

gång. Antalet yrkesarbetare (YA) på de moment som studerades var 6 personer varav 3 

snickare, en lärling, en praktikant som snickare och en praktikant som arbetsledare. 

Under en och en halv månads tid, från mitten av november till slutet av december arbetade jag 

med att anteckna, fotografera, tidstudera och intervjua yrkesarbetarna. Även byggandet av 

innertak och innerväggar studerades vid det tillfället. Vid det andra tillfället under januari 

studerades monteringen av de prefabricerade elementen som resulterade i ett färdigt monterat 

hus. Litteraturstudier utfördes mellan och efter platsstudierna och resulterade slutligen i en 

färdig rapport. 

Störst fokus var på att kunna besvara de utformade frågeställningarna med hjälp av studier 

och dagligt besök på arbetsplatsen. För spårbarheten skull dokumenterades de tagna fotona i 

separata mappar för var hus för sig. Ett anteckningshäfte och en kamera användes till att 

anteckna och dokumentera händelser under studiens gång. Konversationer, åsikter och annat 

av betydelse antecknades fortlöpande i häftet. 

Efter det dagliga arbetsplatsbesöket sammanställdes all dokumentation i detalj och hamnade 

sedan i en loggbok och i datormappar. Dokumentationen fördes på alla händelser och 

situationer som orsakades av fel och som man löst på plats under min närvaro. 

Intervjuer med både yrkesarbetare och platschef skedde löpande under arbetets gång, dock 

efter att författaren fått en helhetsbild av tillvägagångssättet. Detta på grund av att författaren 

ville få så kvalitetsinnehållande frågor som möjligt. 

Den kvalitativa metoden som är en metod som förenas av att jag befann mig i den sociala 

verklighet som analyserades, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, 

samt att jag försökte fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder 

(Nationalencyklopedin, NE, 2014). 

Den kvalitativa metoden användes i intervjufrågorna där intervjuerna spelades in för att ha en 

öppen konversation med fokus på att diskutera bygget istället för koncentration på 

dokumentation på samtalet som fördes. Anledningen till varför intervjuer valdes istället för 
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enkäter var att man skulle få en mer öppenhet, få till en diskussion och även att det då kunde 

ställas följdfrågor, dock så fick arbetarna välja om de ville ha en enkät istället, se bilaga 1 för 

frågor. 

Kvantitativ metod handlar enligt (Holme och Solvan, 1997) mer om mätningar och siffror. 

Kvantitativ metod användes då man undersökte utvecklingen av materialåtgången vid 

byggandet av innerväggar och innertak. Tidsåtgången på monteringen av ytterväggar var även 

denna av en kvantitativ karaktär. 

Det utfördes platsintervju med materialleverantör av virke, se bilaga 2 för typ av frågor. 

Intervjun på plats utfördes av samma skäl som de övriga intervjuerna och öppnade alltså för 

möjligheterna att föra en diskussion och ställa följdfrågor. Det fördes personliga samtal via 

telefon med material leverantör av gips och stålskenor. 

Fel på de prefabricerade ytterväggarna som påverkat el- och rör installatörer som i sin tur 

påverkat produktion av mellanväggar och innertak tidstuderades inte på grund av att den 

bakomliggande orsaken till felen inte identifierats och studerats mer djupgående. 

Det var önskvärt att kunna tidstudera sågning och anpassningen av materialet som i sin tur 

kunnat visa hur mycket den nerlagda tiden varit för att förbereda material innan man sätter 

igång med själva produktionen. Med anledning av att detta var tidskrävande och utanför mina 

avgränsningar hade jag ingen möjlighet att studera detta närmare.  

Det har även varit svårt att få fram en tid för hanteringen av material från yrkesarbetarna, som 

ser hanteringen som självklar och som en del av produktion och därmed inte något som bör 

dokumenteras. Med hantering menas tid som läggs på annat än att bygga in materialet i huset. 

Detta blev sedan en fråga till yrkesarbetarna vid intervjuerna. Då det endast var en utav dem 

som noterat tiden för kapning av träreglar så fanns det svårigheter med att få variationer från 

olika yrkesarbetare och därmed få fram ett medelvärde och därmed ett mer sannolikt värde 

som inte enbart var baserat på en individ. Även kapning av stålskenor och gips var svåra att 

följa upp för att få fram en tid som läggs ner på detta. 

Författarens försiktighet från att mäta olika snickares prestation i exempelvis sågning av 

material eller städning begränsade tidstudierna som var tänkta att utföras. ”Personer som inte 

är vana att få sin prestationsnivå direkt uppmätt kan dock ofta uppfatta mätningar som 

hotande”, (Andersen, Bjørn & Fagerhaug, 2006) 
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6. Företagsbeskrivning 

1959 startades Peab av två bröder, Erik Paulsson och Mats Paulsson. 

Under 50-talet lade staten en del av samhällsansvaret på kommunen vad gällde renhållningen. 

Då familjen Paulsson hade en traktor kom en kommun representant en dag för att erbjuda 

fadern att hantera sophanteringen. Fadern nekade, bröderna Paulsson såg en chans att få 

arbeta och frågade kommun representanten om inte dem fick ta hand om det istället om de 

kunde låna faderns traktor. Vid det ögonblicket skapades det som skulle bli Peab och som 

idag har ungefär 16000 anställda. 

I samband med att de köpte en större gård 1963 som visade sig vara på en grustäkt påbörjades 

en grusverksamhet. Satsningen på grusverksamheten visade sig vara framgångsrik och de var 

efter ett tag redo för ett nästa steg. Steget därefter var grävnings och schaktarbeten där de 

arbetade med vatten och avlopp. 

P som i Paulsson e som i entreprenad och ab som i aktiebolag var det som gav namnet Peab. 

Byggverksamheten påbörjades av en ren slumpmässighet. De behövde bygga en ny verkstad 

men den tidigare byggmästaren som lämnade ett halvklart arbete innan han hamna i konkurs 

gjorde att bröderna tog över byggmästarens firma. Snart var bygget igång igen och verkstaden 

var klar på nästan utsatt tid. 

I den vevan skulle kyrkan i Förslövsholm renoveras vilket de lyckades få uppdraget till. Då 

det under den tiden byggdes väldigt mycket småhus så växte Peab. 

Bröderna Paulssons entreprenad ab började med att uppföra monteringsfärdiga hus. Utmärkt 

sätt att lära sig branschen och allt eftersom breddade dem sitt register och dem lämnade in 

anbud på större och större entreprenader av mer kvalificerat slag exempelvis på byggandet av 

ett nytt reningsverk i Torekov. 

Peab är idag ett bygg och anläggningsföretag verksam i Norden. Företaget har ca 14000 

anställda och en omsättning på ca 45 miljarder kronor. 
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7. Teori 

7.1 Byggprojekt 

Med ett byggprojekt menas att antingen tillverka en ny byggnad/anläggning, eller ombyggnad 

av ett byggnadsverk (numera används ändring istället för ombyggnad i plan- och bygglagen, 

PBL). Beställare av ett projekt som låter uppföra en byggnad eller anläggning för sin räkning 

är en så kallad byggherre. Genomförandet kan ske på olika sätt beroende på hur beställare 

upphandlar projektering och produktion, dessa kan kombineras på olika sätt och bilda olika 

entreprenadformer. De vanligaste formerna är utförandeentreprenad och totalentreprenad. Den 

sistnämnda innebär att beställare upphandlar oftast en byggentreprenör till att ha hand om 

både projektering och produktion. Generalentreprenad och delad entreprenad är former av 

utförandeentreprenad. Med utförandeentreprenad menas att entreprenör endast ska utföra 

entreprenadarbetena helt i enlighet med bygghandlingarna, (Revai, 2012) 

Byggprojekt kan förenklat delas in i tre på varandra följande aktiviteter, den första är program 

som är ett resultat av utrednings- och programarbete som syftar till att utreda om de resurser 

som krävs för ett visst byggprojekt finns. Den andra är projektering och den tredje aktiviteten 

är produktion. Figur 4 visar tydligt produktionens omfattning sett till ett byggprojekt. 

 

Figur 4 – Förenklad bild av byggprojektets tre olika aktiviteter (Källa, Revai, 2012) 

Programmet visar hur många rum det ska vara i huset och vad rummen kommer att ha för 

ändamål. I programmet beskrivs även vad för krav huset ska ha beträffande värme, ventilation 

och andra tekniker. Projekteringen innefattar vanligtvis arkitekter, el- och VVS konstruktörer 

t.ex. där de ska bestämma hur själva konstruktionen ska utformas denna består i sin tur i olika 

faser, gestaltning (utseendet av byggnaden), systemutformning (utformningen av bärande 

stommarna), och slutligen detaljutformning (målsättningen, val av material). Den slutgiltiga 

delen i byggprojektet är produktionen som alltså är själva byggandet som utförs av 

byggentreprenörer i samband med andra företag. 

Inom produktion som är en stor del av dessa tre aktiviteter så kan material konstateras utgöra 

den större delen av produktionskostnaderna på ett bygge. Detta gör att man behöver lägga 

större fokus på att titta närmare på material och även de material administrativa arbeten som 

man kan säga utgör inköps- och leveransplaneringen samt planeringen av materialhanteringen 

på arbetsplatsen där dessa delar har ett samband. Vid inköps- och leveransplaneringen måste 

man beakta hur man ska fördela, transportera, ta emot, förvara, förflytta och bygga in 

materialet, (Revai, 2012). 
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7.2 Arbetsberedning 

Arbetsberedningen bör redovisas i en entreprenörs kvalitetsplan, (Bergh & Persson, 2003.). 

En arbetsberedning är ett sätt man som exempelvis platschef bestämmer och går igenom 

tillsammans med yrkesarbetarna. Detta för att detaljerat känna till vad det är som skall utföras 

utgående från de krav som ställts på resultatet. Det är även nödvändigt för att alla 

medverkande ska känna till tid, budget och resurser som man har tillgodo. Denna har inget 

direkt värde men påverkar väldigt mycket det som är direkt värdeskapande (produktion). I 

samband med att man diskuterar arbetsberedningen med yrkesarbetarna så öppnar man för att 

byta erfarenheter från liknande moment och ta tillvara på de olika kompetenser som 

individerna innehar och som effektiviserar produktion. 

En första arbetsberedning bör göras i ett så tidigt skede som möjligt. Redan vid kalkylering, 

tidig planering finns det tankar och idéer, dessa utvecklas sedan till att göra en mer 

omfattande arbetsberedning att diskutera mellan platschef och de som skall utföra arbetet. 

Denna ska sedan stämmas av när arbetet pågått en tid för att sedan kunna följa upp arbetet och 

få nya erfarenheter till nästa projekt. Uppföljningen är viktig för att kunna dokumentera 

erfarenheter inom organisationen, (Persson, 2012).
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Arbetsberedningen omfattas av tre delar, (Persson, 2012): 

Förbereda – Med detta menas att arbetsledningen samlar allt tillgängligt underlag som är av 

betydelse för det arbetsmoment som ska utföras. 

Genomföra – Vid genomförandet behöver de yrkesgrupper som på ett eller annat sätt är 

inblandade i det arbetsmoment som ska genomföras samlas för att diskutera viktiga punkter 

som exempelvis förutsättningar, övergripande planering, gemensamma anordningar, hur 

kraven ska uppnås och hur arbetet ska genomföras. Uppföljning av tidigare arbeten eller 

enskilda individers erfarenheter från tidigare liknande arbetsuppgifter spelar här en avgörande 

roll för hur effektivt arbetsmomentet blir. 

Följa upp – Efter att arbetet bör en uppföljning och kontroll utföras för att arbetsmomentet i 

framtiden ska kunna effektiviseras genom de förslag på förbättringar som dokumenterats vid 

tidigare arbeten. Några punkter att ha med vid en uppföljning: 

• Jämför förbrukade timmar i förhållande till planerade. 

•Notera vad som kan förbättras. 

•Notera vad som fungerat dåligt. 

• Ge råd till nästa team som ska arbetsbereda liknande arbeten 

 

Figur 5 - Inlärningsförloppet i byggnadsindustrin, (Källa: Persson, Mats) 

7.3 Material 

7.3.1 Åtgångstal 

För att kunna veta hur mycket material av ett visst slag som behöver anskaffas till 

arbetsplatsen utgår man från följande formel: 

Teoretisk mängd x Åtgångstal = Materialförbrukning 
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Den teoretiska mängden är det antal enheter som man får om man utgår från ritningar, 

åtgångstalet är ett förhållande mellan verklig levererad och teoretisk mängd vilket även kan 

förklaras vara ett mått på hur stor överförbrukning av ett material väntas bli. Detta finns för att 

entreprenören i de flesta fall behöver beställa mer än den teoretiskt beräknade mängden till 

arbetsplatsen. 

I dagligt tal kan skillnaden mellan verkligt levererad mängd och den teoretiska mängden 

benämnas som ”spill” vilket kan vara missvisande till att förstås som ”avfall” eller ”onödigt” 

slöseri. Därmed är ”överförbrukning” mer passande för att beskriva skillnaden och 

åtgångstalet är alltså en ”överförbruknings faktor”. En viss förbrukning över den teoretiska 

går inte att påverka, medans en annan är möjlig genom bättre material administration. Denna 

överförbrukning kan variera oavsett om det är material av samma slag eller olika material, 

(Revai, 2012). 

Enligt ett omfattande forskningsprojekt i branschen visa det sig att byggentreprenörer hade 

otillräckliga kunskaper om överförbrukningens storlek under olika förutsättningar och att man 

oftast kalkylerade på för låga åtgångstal, (Revai, 2012). Dessutom så har byggmaterial 

kostnaderna ökat påtagligt. 

Dessa orsaker gör det extra viktigt att följa upp, dokumentera och öka kunskapen om material 

och dess gång. För att öka denna kunskap krävs produktionsdata i form av åtgångstal under 

olika förutsättningar, (Revai, 2012). 

Överförbrukning kan ha flera olika orsaker men det finns förtillverkade material där den 

teoretiska mängden stämmer överens med den verkliga mängden förutsatt att inte stölder 

förekommer och det kan exempelvis vara fönster, dörrar och vitvaror. 

Orsaker till överförbrukning kan vara: 

- Passningsproblem 

- Överlappningar 

- Mängdtillskott 

- Defekt material 

Defekt material kan ha flera olika anledningar. Det kan uppstå ”olyckor” vid hanteringen av 

materialet från entreprenör eller så kan det vara fel från leverantör. 

Materialspill kan idag motsvara en procentsats på slöseriet som ej är försumbar ur effektivitets 

synpunkt ”Materialspill motsvarar 4-12% av den totala materialkostnaden i ett byggprojekt”, 

(Revai, 2012). 
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7.4 Produktivitet och effektivitet 

Inom allt som har till uppgift att producera är produktivitet och effektivitet en essentiell fråga. 

Om man beskriver dessa två ord lite mer detaljerat kan man nämna att produktivitet bara 

handlar om hur många antal enheter det produceras under en viss tid. För att mäta 

produktivitet och få ut det i ett värde dividerar man output (utmatning) med input(inmatning). 

Alltså exempelvis hur mycket av en viss vara man producerar dividerat med hur mycket varan 

kostade eller hur många timmar som arbetades för att fullborda varan. Det blir ökad 

produktivitet när man ökar outputen med samma input eller ökar outputen med bättre kvalitet 

men med samma input. Det blir även ökad produktivitet när man producerar mer och minskar 

inputen. Medan effektivitet har att göra med hur man använder sina tillgångar och resurser på 

bästa möjliga sätt (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2010). 

Det är svårt att mäta produktiviteten inom byggproduktion, men det skulle kunna fungera om 

man utökar sina frågeställningar kring produktivitetsutvecklingen. Där en av 

frågeställningarna är hur materialtillverkarnas agerande är för produktivitet utvecklingen i den 

sammanhållna byggprocessen, (Liden & Borgbrandt, 2000). För att nå målen och utföra 

uppdragen tilldelas verksamheten resurser. Resurser består till exempel av personal, 

utrustning, lokaler. De samlade resurserna kan ofta mätas i kostnader. Resurserna omvandlas 

sedan till varor och tjänster och inom bygg handlar det ofta om produktion av tjänster. 

Produktionsvolymen kan till exempel mätas genom t.ex. antal enheter/hus som byggs. 

Produktionsvolymen säger ingenting om effekten av insatsen. Det gör däremot resultatet, som 

just mäter effekten. Resultatet mäts sedan mot de mål som ställs upp för verksamheten, det 

vill säga grad av måluppfyllelse. Så sammanfattat kan man skriva att skillnaden mellan 

produktivitet och effektivitet är att produktivitet redovisar resurserna i förhållande till 

produktionsvolymen. Effektvitet tar däremot hänsyn till resurser, produktionsvolym, resultat 

och grad av måluppfyllelse. I denna studie görs därför analyser om det möjligen går att korta 

ner tidsåtgången och materialåtgången av bygget av innervägg, yttervägg och innertak 

samtidigt som man når de mål som ställs upp. 

7.5 Lean 

Lean har en japansk förhistoria som ofta förknippas med ”Toyota Production System” (TPS) 

och är först och främst ett rationalliseringskoncept, (Sederblad, 2013). Lean Production är 

nära förknippad med en bok som publicerades 1991: The Machine that Changed the World – 

The story of Lean Production skriver Sederblad (2013). 

Toyotas framgångar orsakade av en flexibilitet som innebar att man klarade av att arbeta med 

blandad tillverkning på ett löpande band till snabba och låga kostnader än flertalet av deras 

konkurrenter, (Sederblad, 2013). Ett exempel på ett företag som satsade på att övergå 

fullständigt till Lean Production var Saab. Företaget hade under hela sin verksamhetstid 

problem med sina serielängder och sin skalekonomi som resulterade i att företaget till slut 

slogs ut, (Sederblad, 2013). Med skalekonomi menas att kostnaden per tillverkad enhet 

minskas genom att tillverka samma produkt men i stora volymer, 

(http://www.leanforum.se/termer_listan.asp). Ur skriften ”A study of the Toyota production 

system” som innehöll ett avsnitt där viktiga prioriteringar i Toyotas koncept var att ”minimera 

slöserier” vilket innebär att spill- och ställtider ska elimineras, (Sederblad, 2013). Genom att 

göra på detta sätt minskas sysslolösheten och väntan samtidigt som produktiviteten ökar, 

(Sederblad, 2013). 
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Lean management är en filosofi om hur man driver en tillverkningsorganisation som 

innefattar alla delar av affärssystemet i allmänhet, design, tillverkning och leveranser i 

synnerhet. De metoder som tillämpas i dessa områden skiljer sig markant från de som 

tillämpats i massproduktion av de flesta amerikanska och europeiska tillverkare, (Weele, 

Arjan J. van 2005). Lean är ett koncept som behöver anpassas till varje arbetsplats, men 

många tar konceptet som det är och riskerar att förlora de djupare tankar bakom Lean och 

varför man ska arbeta med de olika verktygen, (Modig & Åhlström, 2012). 

 

Figur 6 - De åtta typerna av slöserier enligt Lean teorin



 

1 Goodwill speglar vanligtvis värdet av immateriella tillgångar såsom ett starkt varumärke, goda 
kundrelationer och goda relationer till anställda 12  

Överproduktion – Tillverkning av produkter tidigare än nödvändigt leder till 

svårigheter med att upptäcka fel, onödig ledtid och onödigt lager. JIT som står för just-

in-time är ett sätt att motverka överproduktion då produkter är tänkta att tillverkas 

endast då de behövs, (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2010). 

Olämplig behandling – Användning av dyrare utrustning än för det krävda arbetet 

leder till onödigt tidspill som går åt till att ställa om och förflyttning av utrustning. Det 

är alltså inte nödvändigt att göra mer än vad kunden beställt, (Krajewski, Ritzman & 

Malhotra, 2010). 

Väntetid – Tider där produkter inte behandlas eller förflyttas ses som spilltider, 

(Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2010) 

Transporter – Överdriven transport av materialet som kan orsaka skada eller påverka 

material kvaliteten utan att det i sig tillför något värde för kunden, (EMS, 2003). 

Rörelser – Onödiga personrörelser som kan vara allt från att sträcka sig efter något, 

lyfta eller gå för att hämta något bör reduceras genom att göra om placeringen, 

(Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2010) 

Lager – Överförbrukning och väntan leder till ett större lager än beräknat och hjälper 

till att dölja problem som sker under produktion. Detta är något som egentligen 

behöver identifieras för att kunna lösas och förbättras. Det leder även till ökade 

ledtider och tar ytor i onödan, (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2010). 

Defekt – Kvalitetsfel resulterar i omarbeten och skrot. Detta i sin tur leder till förlorad 

kapacitet, tid till ökade inspektioner och påverkar den goodwill
1
 som finns, 

(Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2010) 

Underutnyttjande av anställda – Denna punkt har tillkommit den senaste tiden. 

Meningen med denna punkt är att organisationen bara kan eliminera de övriga sju 

punkterna genom att utnyttja medarbetarnas kreativitet, (Krajewski, Ritzman & 

Malhotra, 2010) 
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Fördelarna med Lean beror till en väldigt stor del på var, när och hur de appliceras. Det kan 

även påverka produktionen negativt. För detaljerat tänk gör att man ständigt effektiviserar 

enskilda moment eller metoder vilket kan leda till suboptimering som innebär att man inte vid 

ett alltför detaljerat tänk inte ser till helheten och som sedan kan vara anledningen till ett 

sämre resultat. 

Ett centralt tankesätt inom Lean är att minimera slöserier och därigenom minska kostnaderna. 

Detta är något som man i vissa fall inte lyckas uppnå med en Lean implementering, vilket 

Browning och Heath (2008) visar i sin studie av Lean implementering. Ett införande av Lean 

kan ibland få ett utfall där kostnaderna ökar. Detta kan bero på flera faktorer och det är viktigt 

att skapa förståelse för hur detta uppstår. 

Man införde hjälpmedel med kostnader som man trodde var minimala för att få större nytta 

vilket senare visade sig avsevärt mer än förväntat, (Browning, Heath, 2008). 

Icke värde skapande aktiviteter var en av de aktiviteter man behövde identifiera och eliminera 

enligt Lean. Moment av betydelse men som sågs som “onödiga” vid införandet av Lean 

uteslöts men infördes sedan igen. Ett exempel på detta var under detta program där de skulle 

skippa momentet där man kontrollerade verktyg eftersom man skulle kunna ”självkontrollera 

de. Detta infördes sedan igen då man inte märkte vissa fel förrän vid produktionsmomentet. 

Ett annat fall var där tester av flygelektronik i ett lab. inte gjorde då man ansåg att det var 

slösaktigt då man skulle ha testat detta i produktionslinjen och inte vid installationen av 

utrustningen detta visade sig sedan leda till att man behövde plocka ur denna utrustning och 

skicka tillbaka den till leverantör vilket gjorde att det blev mer arbete, (Browning, Heath, 

2008, april) 

Flera aktiviteter eliminerades och ledde till reducering av de slöserier som fanns. Med 

anledning av detta bedömde man införandet av Lean som en framgång innan man såg 

kostnadsanalysen som visade motsatsen och att kostanden hade ökat, (Browning och Heath, 

2008). 

”Det som bedömdes vara slöseri enligt använd metod visade sig i efterhand vara nödvändigt 

för att säkerställa kvaliteten och minska variationen i produktionen”, (Browning och Heath, 

2008). 

 

Införandet av Lean gjorde att man som yrkesarbetare såg att man kunde effektivisera sina 

enskilda moment vilket visade sig påverka moment längre fram negativt genom att leda till en 

ökad sammanlagd kostnad. 

7.5.1 5S 

Den så kallade 5S metoden ingår i Lean konceptet och är ett steg i att driva ut slöserier. Det är 

framförallt en betydande del för att få en välorganiserad och funktionell arbetsplats, och 

behöver även vara nära förknippat med Lean införandet. För att få Lean systemet att fungera 

ordentligt så behöver man få in disciplinen från denna metod med 5S. Krajewski, Ritzman & 

Malhotra (2010) redogör för hur, ”Det bygger även nödvändig disciplin för att Lean systemet 

ska fungera bra”. Metoden tar upp väsentliga moment att tänka på och utföringsmetoder för 

en produktiv arbetsmiljö. Tar man till sig denna metod så har det visat sig att den leder till 

mindre kostnader, mer tidenlig leverans, produktivitet, högre produktkvalitet, bättre 

användning av utrymmet och en säkrare arbetsmiljö, (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2010) 
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Figur 7 - Visar de fem moment som 5S består av 

Sortera – Separera nödvändiga föremål från icke nödvändiga föremål, och avlägsna de icke 

nödvändiga från platsen. Genom att sortera på detta sätt så får man det mindre stökigt och mer 

överskådlighet på det man behöver. 

Strukturera – För att lätt kunna hitta det man behöver så behöver det vara prydligt 

strukturerat genom att ha ett ställe för varje föremål och att varje föremål är på sin plats. 

Städning – Systematisk städning handlar om att upprätthålla ordning på arbetsplatsen. 

Standardisera – Efter att ha följt de tre första punkterna är nästa steg att bestämma 

standarden. Det kan göras på arbetsplatsen genom att komma överens om vad som ska finnas 

på arbetsplatsen, placering på föremål och bestämma hur städningen ska gå till. 

Självdisciplin – Att kunna utföra de övriga fyra punkterna kräver disciplin av medarbetarna. 

Detta är inte lika enkelt att tillämpa som att teoretiskt skriva. Anledningen till det är att 

attityder och beteenden behöver ändras och i vissa fall så har yrkesarbetare arbetat på ett annat 

sätt i många år och att införa något nytt kan ta emot till en början. Något som ledningen kan 

påverka yrkesarbetarna på är just engagemanget för detta. När ledningen slutar att efterfråga 

arbetssättet med 5S kommer medarbetarna så småningom överge det, (Petersson, 2009). 

7.6 Leverantör 

Leverantören har en viktig roll gentemot utförare nämligen att leverera varor enligt avtal 

utifrån entreprenörens behov specifikationer och tider, (Revai 2012).  Alla leverantörer är 

intresserade av att företagets produkter anländer hela och fina till arbetsplatsen då de annars 

skulle belastas av onödiga kostnader som exempelvis reklamationer, ”eventuella 

transportskador leder till reklamationer som skapar onödig administration”, (Esplund & 

Wincent, 2006). Material som används i produktionen behöver exempelvis levereras i tid för 

att kunna hålla igång produktionen, det behöver även vara material av rätt kvalitet, om 

kvaliteten är låg får detta konsekvenser för det fortsatta framtagandet av slutprodukten, 

(Esplund & Wincent, 2006). Som leverantör har man en betydlig påverkan för utförare ”Inom 

byggprojekt finns det processer som skapar värde samt processer som skapar slöseri, 

leverantören interagerar med byggföretaget genom sina egna processer”, (Esplund & 

Wincent, 2006). ”Lager och väntan kan sannolikt reduceras genom att utveckla leverantörers 

förmåga att leverera på utsatt tid (Josephson, P-E & Saukkoriipi, 2007). Förseningar eller fel 

på material orsakat av leverantör kommer att slå hårt på produktionen i form av resurser som 



 

15 
 

tid och kostnad. Alla leverantörer är inte lika kapabla på att hålla tider, ha bra priser eller 

leverera kvalitetsgodkända varor eller föremål, (Thunberg, 2013). 

Tillförlitlighet för leverantör är avgörande för hur man hanterar lager och storleken på lagret, 

”Om en leverantör har låg tillförlitlighet uppstår kostnader för köparen eftersom denna måste 

hålla lager för att eliminera risken för produktionsstopp”, (Esplund & Wincent, 2006). 

Entreprenören förväntar sig förutom att materialet levereras i tid och med rätt kvalitet även att 

materialet levereras i rätt mängd, med rätt transportsätt, med rätt emballage och till rätt plats 

inom bygget, (Revai, 2012) 

Leverantörer behöver utvecklas för att reducera slöserier, men mycket av förändringar hos 

leverantör hänger ihop med hur byggföretagen väljer att styra processer, skriver Esplund och 

Wincent, 2005. Vid utveckling av system och verktyg som en del av förändringarna leder det i 

sin tur till ökade besparingar för byggföretagen, (Esplund & Wincent, 2006) 

Som leverantör behöver man fokusera på aktiviteter som kunden efterfrågar, detta leder till att 

efterfrågade aktiviteter blir synligare och därmed kan elimineras (vertikal utveckling), 

långsiktiga kund-leverantörsrelationer underlättar vertikal utveckling (Josephson, P-E & 

Saukkoriipi, 2007).  Även leverantören har sina förväntningar på entreprenören, 

”Leverantören har i den inledande fasen den rimliga förväntningen att entreprenören entydigt 

presenterar sina krav angående kvaliteter, kvantiteter, dimensioner, tider och leveransvillkor 

som förpackning, transport, mottagning, återanvändning med mera”, (Revai 2012). 

Kommunikation mellan leverantör och entreprenör är viktig inte minst vid eventuella fel och 

brister på varor från leverantör, läget på byggarbetsplatsen och mottagningsplatsen på bygget, 

(Revai, 2012). 

  



 

16 
 

8.  Empiri/Resultat/analys 

8.1 Beskrivning av studerade arbetsmoment 

8.1.1 Innerväggar (platsbyggt) 

För att bygga innerväggar behöver man stålskenor som sågas till rätt längd för att sedan fästa 

dessa på golv och tak. I stålskenorna sågar man sedan träreglar i rätt längd för att passa in i 

höjden mellan de stålskenor som fästs, där träreglarna fästs med CC 45. CC är ett mått från 

centrum på en regel till centrum på nästa regel. Sedan sätter man dit plywood skivor för att 

täcka ena sidan av väggen hittills har man utfört enkling av en vägg. Steget efter det tar el och 

rör installatörerna över och kopplar alla rör och el ledningar. 

Därefter är snickarna tillbaka för att sätta dit isoleringen. Isoleringen är avsedd till att ha en 

ljuddämpande funktion i väggarna. Efter det markerar man CC måttet på plywood skivan som 

ska sitta på andra sidan väggen med hjälp av ett långpass för att få det rakt och även veta vart 

på skivan reglarna med CC 45 ligger för att skruva rätt i träregeln. Dubbling innebär att man 

byggt andra sidan av väggen vilket man gjort vid detta tillfälle. 

Väggen kompletteras sedan genom att bygga på gipsskivor som skruvas fast i plywood 

skivorna. Vid montering av gipskivorna så är det viktigt att inte plywoodskivorna och 

gipsskivorna har samma placering. Anledningen till varför det inte får bli dubbelskarv är att 

risken för sprickbildning i bägge skivorna ökar. Gipsskivorna kapas för att passa in i dörrar 

och för att passa in i ställen där det inte behövs en hel gipsskiva som exempelvis facken över 

dörren. 

Efter det kommer målarna och spacklar igen alla fogar och skruvhål på gipset för att sedan 

måla över det. Stålskenor kapas genom att klippa i dessa och träreglarna kapas med en 

cirkelsåg och gipsskivorna skär man i för att sedan bryta lös. 

 

 

Bild 1 – Bilderna visar bygget av innervägg från början (vänster) till slutet (höger). 
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8.1.2 Innertak (platsbyggt) 

På undervåningen finns ett klart bjälklag som man arbetar utifrån. Man sätter upp en glespanel 

för att sedan lägga i isoleringen som i funktionslikhet med innerväggen är ett ljudisolerande 

skikt.  Detta görs i olika ordning beroende på vad snickarna själva väljer att göra. Det går att 

sätta dit isoleringen mellan träet på bjälklaget och sedan montera glespanelen men går även 

lika bra att bygga glespanel och sedan trycka i isolering emellan. 

Träreglarna(gleset) sågas av en liten del för att det ska bli en plan yta av panelen då foten på 

bjälklaget sticker ner lite (bild 8, s.21) och bildar en ojämn yta. Sedan är det gipsskivor som 

sätts dit på själva glespanelen. För att sedan resultera i ett innertak på undervåningen. Även 

dessa kapas den sista biten horisontellt för att passa in. 

Innertaket på övervåningen bygger man på ett annat sätt än undervåningen.  Där bygger man 

de genom att först bygga in en vindslucka för att sedan sätta plast som är en så kallad 

fuktspärr. Detta gör att det nu finns plast runt hela huset. Sedan är det en annan typ av 

isolering så kallad lösull i påsar som man sprutar in från en lastbil in till taket. Tjockleken på 

detta är ungefär 500 mm och är till för att få upp värmen i huset. Detta för att material ska 

kunna hanteras t.ex. vid målning så att det fäster bättre. 

 

Bild 2 – Bilderna visar bygget av innertak på nedervåning. 

 

Bild 3 – Bilderna visar bygget av innertak på övervåning. 
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8.1.3 Ytterväggar (Prefabricerat) 

Det första som gjordes var att bygga syllar som väggarna skulle stå på och att fästa 

montagestöd på den i förväg gjutna betongstommen. Med hjälp av en lastbils kran lyftes 

väggblocken och monterades fast på syllarna. Man monterade första våningens fyra väggar 

för att sedan justera höjden på dessa och sedan lyfta på bjälklaget. Därefter byggdes syllar 

ännu en gång på bjälklaget och även montagestöden fästes i bjälklaget. När det var klart lyftes 

och monterades andra vånings väggar och även dessa skulle gemensamt med 1:a plan justeras 

på höjden. Efter det lyftes materialet in till andra våningen med hjälp av en kranbil för att 

sedan lyfta och montera det redan i förväg byggda taket. Både tidstudier och foton togs under 

monteringen. Även förberedelserna dagen före monteringen studerades genom tid och foton. 

Dock så studerades endast 1 hus i etappen där det skulle byggas sammanlagt 6 hus. 

 

 

 

Bild 4 – Bilderna visar montering av prefab elementen i den ordning de byggdes. 
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Tiderna för att montera klart ett hus varierade mellan etapp 1 och etapp 2. Under 1:a etappen 

var det samma 3 yrkesarbetare under hela etappen som monterade husen. Den genomsnittliga 

tiden för dem att montera klart husen var 8 timmar (se etapp 1 tabell 1). Den andra etappen 

varierade tiden. På det första huset (etapp 2) som även tidstuderades var det 2 nya 

yrkesarbetare som monterade klart huset. Tidstudien gjordes från att betong grunden var klar 

till att man montera på hela huset inklusive taket. Det visade sig då ta 13,5 timmar (se tabell 

2). På grund av olika faktorer så som sjukdomsfall behövde platschefen omplacera 1 av 

arbetarna till ett annat ställe. Denna arbetare ersattes med 1 praktikant och visade sig ta 16 

timmar i genomsnitt (se etapp 2 tabell 1). 

 

 
Etapp 1 Etapp 2 

Genomsnittlig tid/hus 8 timmar 16 timmar 

Resurser (Yrkesarbetare) 3 YA 2 YA 

Total tid 24 tim 32 tim 
Tabell 1 - Tid och resurser för etapp 1 och 2 

 

Tidstuderad dag under etapp 2 
13,5 
timmar 

Resurser 2 YA 

Total tid 27 timmar 
Tabell 2 – Tid och resurser under tidstuderad dag 

För material som skulle byggas in i husen beställde man allt på en gång på grund av 

fraktkostnaden och för att man ska ha materialet när man behöver dem. Man lyfte in material i 

husen för att sedan kunna bygga ytterväggarna på första planet på huset (se bild 5) 

 

Bild 5 – Bild visar placering av material för montering av väggar på första plan. 

Material som skulle byggas in i husen vid första etappen där man uppförde de första åtta 

husen kom allteftersom man montera ihop huset. Detta studerades dock inte då 

examensarbetet började när detta var klart. Vid etapp 2 där man skulle montera de 6 nya 

husen så var allt material redan på plats i förhand för att sedan kunna använda detta när det 

behövdes. 
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Bild 6 – Bild visar lossning av materialleverans. 

På grund av bristande utrymme har platschefen planerat att bygga med just-in-time (JIT) och 

fått de prefabricerade elementen allt eftersom husen byggs. Det kommer en lastbil med väggar 

och bjälklag för att sedan dagen därpå montera ihop de prefabricerade väggarna och 

bjälklaget. Nästa hus prefab element kommer efter att man byggt klart det första och det tredje 

husets prefab element fås när det andra huset är klart byggt osv. 
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8.2 Brister i samband med produktion 

I de löpande samtalen med yrkesarbetarna har följande brister framkommit: 

 Att bjälklaget lutade lite gjorde att reglarna för den så kallade hjärteväggen(bärande 

väggen) inte kunde kapas i förväg då reglerna behövde måttanpassas, vilket gjorde att 

det tog längre tid att kapa reglar till hjärteväggen. Vid montering av ytterväggar och 

bjälklag hänger precisionen på höjden i sin tur på justeringen av höjden på plan 1 som 

avgör hur plant bjälklaget blir. 

 

Bild 7 – Bärande väg (hjärteväggen). 

 På bjälklagets underdel så fanns det monterat en järndetalj (balksko) som var i vägen 

för att kunna bygga på den så kallade glespanelen som behövde ha en plan yta att 

byggas på. Den var svår att undvika då CC avståndet behövde stämma och hamnade 

på dessa järndetaljer. Detta fick man lösa genom att lägga ner tid på att hyvla till gleset 

så många mm som utsticket på balkskon för att få en plan yta att bygga på vilket 

innebar att det uppstod extra moment och även materialspill, (se bild 8). 

 

Bild 8 – Bilderna visar klack på bjälklag som orsakade den kapning som man ser på bilden och som i sin tur ledde till 
spill.  
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 Några hål satt för nära kanten så att man inte kunde komma åt och var tvungen att 

borra ett hål i installationsutrymmet för att kunna styra elkabeln till kontaktuttaget. 

Elektrikern som är en underentreprenör (UE) skulle installera kablar men hade 

svårigheter i vissa hus som gjorde att det tog extra tid då det krävdes special lösningar. 

Dessa lösningar tog längre tid då problemet medförde att det tillkom extra moment på 

men tidstuderades inte exakt. 

 

Bild 9 – Bilderna visar bristerna som påverkade UE vid kabelinstallation. 

 På huset med en utbyggnad så skulle det vara installerat ett kontaktuttag på samma 

placering som de andra husen men i detta var det installerat i utbyggnaden. Detta var 

alltså ett felaktigt utförande och därför fick elektrikern skräddarsy en egen lösning för 

att flytta på kontaktuttaget till den rätta placeringen. 

 

Bild 10 – Bilderna visar platslösning vid felaktigt utförande i tillverkning av prefab element. 
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 Rörinstallatörerna (UE) hade vissa svårigheter med att komma åt rör som satt direkt 

över bjälklaget på grund av att golvet på andra våningen var fastlimmat och skruvat. 

Detta problem var dock något som inte fanns i alla hus. 

 

Bild 11 – Bilderna visar rör som i vissa hus hade golvet över sig fast skruvat och limmat. 

 En konsekvens av att man inte placerat material enligt placeringsritningen blev 

exempelvis att materialet ställdes på en plats som hindrade tillgängligheten i ett av 

husen, (se bild 12). 

 

Bild 12 – Bild visar placering av gipskivor som placerats framför arbetstrappan till andra våning. 

 Isoleringen placerades utanför husen på grund av utrymmesskäl och tillgängligheten 

för yrkesarbetarna. Man bar in isoleringen allteftersom man behövde den vilket 

innebar att man även fick bära upp den för andra våningen, (se bild 13). 

 

Bild 13 – Bild visar person som bär isoleringsmaterial på en trappa. 
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 Det fanns även ett antal brister som dök upp i samband med monteringen av husen. 

Bland dessa var att man behövde kapa en del av gipsskivorna för att kunna fästa 

långsida med kortsidan utan att det bildades något glapp mellan dessa. 

 

Bild 14 – Bilderna visar tillfälle där man fick lösa ett passningsproblem på plats. 

 Bild nedan visar expanderplugg som var tänkta att användas till att fästa väggstöden 

vid monteringen av prefab väggarna. Detta visade sig efter ett flertal borrningar i 

betongstommen inte vara tillräckligt för att fästa stöden 

 

Bild 15 – Visar bild på expanderplugg 

Man fick då byta ut dessa till att använda en annan typ, (se bild 15). 

 

Bild 16 – Visar bild på ny lösning som ersätter expanderplugg 

 Då man monterade klart ytterväggarna på andra våningen var det tänkt att man skulle 

lyfta in materialet som sedan skulle användas till bygget av innerväggar och innertak 

med en separat kranbil samtidigt skulle en kranbil flytta taket till huset. Vid det 

tillfället missade chaufförren att lyfta in materialet till andra våningen vilket orsakade 

stopptid och fördröjde monteringen. 
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Bild 17 visar en bunt gipsplank som var placerad under trappan till plan 2, bakom ventilation 

ledningar som var fästa i betongmarkplattan och med en massa kablar hängandes från taket. 

När man skulle använda denna bunt till taket insåg man i första hand att gipsplank behövde 

omplaceras för att inte vara så svåråtkomligt som det var. Man plockade var skiva för sig och 

insåg snart att de även hade skador. Dessa skador uppkom troligen vid hanteringen när man 

lyfte in materialet i huset. Vid tillfället där takgipsen var defekta kunde man inte få tag på 

material omgående eller de närmsta dagarna vilket ledde till att man fick arbeta i en annan 

ordning för att hålla igång produktionen. De gipsskivorna som syns på bilden nedan blev 

defekta i samband med hanteringen av materialet. 

 

 

Bild 17 – Bilderna visar defekta material som uppstått i samband med hantering. 

 

 

Bild 18 – Bilderna visar defekta gipskivor. 
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En av frågorna som togs upp med yrkesarbetarna var om de brukade städa och hur lång tid de 

trodde att det kunde ta, platschefen fick även en fråga vad gäller städning och hur han 

egentligen ville att det skulle se ut. Arbetare 1 svarade att denne alltid brukar städa före början 

av ett nytt moment och en timme före och efter kapning av glespanelen. Arbetare 2 svarade att 

städningen var viktig men medgav att det ofta skjuts upp på grund av att man vill tjäna in tid 

för ackordet. Arbetare 3 svarade att denna brukar städa efter varje slutfört moment och att 

kapat material inte slängs hur som helst utan att det staplas upp så att en viss ordning skapas 

av ”slängt” material. Samtliga var medvetna om städningens betydelse och att den behövde 

bli en del av den dagliga rutinen. Medvetenheten om att det behövde vara städat på grund av 

tillgänglighet och även arbetsmiljö synpunkt uppfattades av författaren som väldigt positiv. 

Installatören som utförde el arbeten hade sitt material undanplockat när snickarna skulle 

återuppta sina arbeten. Detta bekräftades av författaren på plats som tyckte att det generellt 

fungerat på ett bra sätt och uppfattades som något som kommer att förbättras med tiden. 

 

Bild 19 – Bilderna visar tillfälle där arbetsplats var städad. 

 

 

 

 

Bild 20 – Bilderna visar tillfälle där arbetsplats var ostädad. 
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Ordningen i verktygs bodarna (bild 21) uppfattades som välorganiserad. 

 

Bild 21 – Bilderna visar ordningen i verktygsbodarna. 

 

Bilderna som syns nedan visar fack i bjälklaget där isolering skulle sättas in före montering på 

hus. Anledningen till detta var att dessa utrymmen inte kommer att kunna isoleras i ett senare 

skede när man isolerar bjälklaget som är en del av innertak bygget då de kommer täckas av 

väggelementen.  Ett exempel där man använde en vanlig kniv istället för en speciell kniv för 

isolering. Anledningen till att man inte använde den ”rätta” kniven var att den inte hittades i 

verktygsboden första gången. Andra gången man sökte efter verktyget hittade man den i 

verktygsboden. Tidsåtgången för att måttanpassa isoleringen kvantifierades inte men 

uppfattades som betydligt mindre vid användningen av det rätta verktyget. Verktygsboden låg 

ett par hundra meter ifrån arbetsplats vilket ökade vikten av att hitta verktyget utan att lägga 

ner tid på letandet då tid redan slösats på gångavstånd. 

 

Bild 22 – Bilderna visar isoleringsmaterial som blev skurna med ”fel” verktyg. 

  



 

28 
 

 

8.3 Arbetsberedning 

Genom att ha ställt frågor till platschef och yrkesarbetarna om arbetsberedningarna för bygget 

av innerväggar och innertak så har det konstaterats att de tycker det har varit väldigt tydliga 

arbetsberedningar för dessa moment. Jag fick även ta del av aktuella arbetsberedningar som 

hjälpte mig förstå yrkesarbetarnas information. Platschefen gick igenom momenten dagen 

före påbörjandet av produktionen och yrkesarbetarna hade god tid på sig att fundera ut och 

diskutera momenten för att vara så förberedda som möjligt och även få de ritningar som 

behövts. Denna diskussion gör att man öppnar för att byta erfarenheter och ta tillvara på de 

olika kompetenser som individerna innehar som effektivisera produktion. Något som 

uppskattats på detta bygge och som utmärker sig från andra byggen har varit ett utmärkt flyt 

på produktionssidan, ”det har aldrig stått still under bygget, vilket är ganska ovanligt”, säger 

en erfaren snickare i samband med intervjun. 

I arbetsberedningen för monteringen av de prefabricerade husen visades placeringsritningen 

på materialet till arbetarna. Placeringsritningarna följdes inte helt vilket ledde till att det 

hamnat på olämpliga platser (bild 12, s.23 och bild 17, s.25). 

Andra etappen där man uppförde nya hus var platschef ännu mer tydlig vilket ledde till att 

materialet hamnade på rätt plats från början och på så sätt lärde sig från första gången och 

gjorde bättre ifrån sig andra gången. 

Platschefens idé med att ställa in materialet i husen har varit att ha tillgång till rätt material i 

rätt plats och vid rätt tidpunkt (se bilaga 4 och 5 för materialplacering på plan 1 och plan 2). 

Det har gjorts placeringsritningar på hur materialen ska vara uppställda i husen, detta är något 

som inte fungerade helt och hållet av anledningar som: 

Saknas material, tar man materialet från närmast möjliga stället/huset. 

Materialet ställdes inte in i den ordning och mängd som det krävdes redan vid byggandet av 

husen. 

Förändringar i utseende och specifikationer som uppkom i samband med att man började 

bygga resulterade i en högre materialåtgång jämfört med vad som var planerat. 

8.4 Åtgångstal 

Det var skillnader mellan mängdningen före start av bygge och efter att man hade byggt klart 

den första etappen. Se bilaga 3 för att se skillnader på material förbrukning och utvecklingen 

av denna. Enligt bilagan ser man skillnaden på förbrukning mellan teoretisk mängd (1:a 

mängdningen) och verklig mängd (3:e mängdningen). Den mängd som behövdes fanns inte 

vilket ledde till att produktionen påverkades. Då det saknades material när man byggde och 

hämtades material från andra ställen som kunde vara en annan våning eller till och med ett 

annat hus. Konsekvensen av detta blev att det saknades material på andra ställen och därmed 

behövde beställas in mer och att man fick lägga tid på att hämta material från andra ställen. I 

och med detta blev det merjobb på vissa hus där man behövde beställa dit nytt material för att 

sedan lyfta in det. Material som tenderade att avvika mer än övriga var stålskenor (95) 

gipsplank som gick åt till att bygga tak avvek minst. Se tabell 4 för att se avvikelsen och 

anledning orsak. Avvikelserna har beräknats genom att ta med den första mängdning som 

gjorts före uppförandet av hus till den sista mängdningen som gjordes efter uppförandet och 
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blev därmed den verkliga förbrukningen.  Se tabell 3 för ett generellt räkneexempel där 

mängdning (beräkning av materialåtgång) skilt sig mellan gångerna. 

 

 

Exempel på åtgång på träreglar för en vägg 
 

  

Mängdning 1 
100 
träreglar 

Mängdning 2 
130 
träreglar 

Mängdning 3 
140 
träreglar 

  Avikelse mellan 1:a och 3:e mängdningen % 

  

140-100= +40 träreglar 
Ökning med 
40 % 

Tabell 3. Generellt räkneexempel för beräkning av avvikelse på mängdning. 

 

PLAN 1 

Avvikelse från 
1:a till 3:e 
mängdningen Orsak/anledning PLAN 2 

Avvikelse från 
1:a till 3:e 
mängdningen Orsak/anledning 

Gipsskivor 
(900x2500) 

minskning 50 
% Okänd 

Gipsskivor 
(900x2500) 0 % 

 Gipsplank 
(600x1200) 0 % 

 

Gipsplank 
(600x1200) 0 % 

 Gipsskivor 
(900x2400) 0 % 

 

Gipsskivor 
(900x2400) 0 % 

 Stålskenor 95 
(3000mm) 

minskning 75 
% Okänd Stålskenor 95 

minskning 75 
% Okänd 

Stålskenor 70 
(3000mm) ökning 12 % Okänd Stålskenor 70 

minskning 69 
% Okänd 

Träregel (45x70) 
minskning 15 
% 

Specifieringsändring 
på innerväggar 

Träregel 
(45x70) 0 % 

 

Träregel (45x95) 
minskning 40 
% 

Specifieringsändring 
på innerväggar 

Träregel 
(45x95) 0 % 

 

Glespanel 
minskning 16 
% 

Visade sig behövas 
mindre material 
efter första etappen Glespanel 

minskning 14 
% 

Visade sig behövas 
mindre material 
efter första etappen 

Plywood 
(900x2440) ökning 63 % 

Specifieringsändring 
på innervägg 

Plywood 
(900x2440) ökning 63 % 

Specifieringsändring 
på innervägg 

Spackelhörnlist 0 % 
 

Spackelhörnlist 0 % 
 Isolering 0 % 

 
Isolering 0 % 

 Hörnprofiler 
H50/50 
(3000mm) 0 % 

 

Hörnprofiler 
H50/50 
(3000mm) 0 % 

 Tabell 4 – Visar avvikelser och orsaker till skillnaderna mellan mängdningarna 

Att specificeringen av utseendet på väggarna ändrades gjorde även att det behövde köpas in 

mer material än det som var beräknat skulle gå åt, övriga materialtyper skilde sig av okänd 
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anledning. Detta blev något som fick tanken med att rätt material skulle finnas på rätt plats 

brast. 

Något som platschefen tagit åt sig för att åtgärda i nästkommande etapp där nya hus uppförs 

så vet han exakta mängderna som gått åt då han noterat det extra material som krävs och 

därefter gjort nya placeringsritningar för materialet i de nya husen som ska uppföras. 

Skillnaden på den gamla och nya placeringsritningen kan ses på bilaga 4 och bilaga 5 

8.5 Leverantör 

Här var materialet generellt bra från leverantör men med vissa brister. Gipsplankorna som 

levererades var inte helt vinkelräta och skilde sig på ett par millimeter. Problemet upptäcktes 

efter att redan ha monterat innertak och var mitt uppe i att montera fler. Man fortsatte att 

bygga då det gick att lösa i efterhand genom att lägga mjukfog på de ställen där glappet 

mellan gipsplanken blev för stort. Då leveranstiden var lång väntade man inte med att 

reklamera dessa utan fick istället lösa situationen på plats. Detta medförde i sin tur att man 

fick lägga ner extra tid på att kontrollera sidorna för att sedan montera upp dem och sätta 

mjukfog i mellanrummet som uppstod mellan gipsplanken. Den extra kontrollen gjordes av 

snickarna och mjukfogen av målarna (UE). På dessa gipsplank fanns det ett väderskydd då de 

är känsliga för dåligt väder och att skära bort skyddet och mäta varje enskild gipsplanka är 

något man varken lägger ner tid eller resurser på vid mottagande av materialet på 

arbetsplatsen. Det ovanstående kvalitetsfelet som inte upptäcktes i samband med mottagandet 

av materialet och av den så kallade okulära kontrollen orsakade alltså problem vid produktion 

som var orsakat av leverantör. För att kunna få kompensation räknade man hur många skivor 

per hus som hade bristande kvalitet och för att sedan kontakta leverantör och diskutera en 

ersättning. Konsekvenserna av bristande kvaliteten följde man inte upp för att kunna få en mer 

korrekt ersättning på vilka verkliga kostnader som felet orsakade. 

 

Bild 23 – Visar felaktiga gipsplank från leverantör  
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9. Slutsatser 

Detaljer på prefab elementen kan konstateras ha betydelse på effektiviteten för inomhus 

produktionen. Material och prefab element spelar en avgörande roll för effektiviteten på 

efterföljande moment. Toleranskrav på de prefabricerade ytterväggarna, tighta toleranser ger 

bättre passform och påverkar en effektiv produktion. 

Dessa brister eller fel från leverantör bör dokumenteras för att kunna utvärdera leverantör och 

genom kommunikation med leverantör kunna ta lärdom av tidigare brister och åtgärda det 

genom en extra kontroll före leveranssändning. Detta bör följas upp och vara en anledning till 

att utföra en konsekvensanalys av vilken påverkan felen har på kostnad tid och kvalitet. 

Jämförelse av plats lösningen bör ställas mot den kostnad som skulle uppkommit genom att 

införa en extra kontroll eller kostnad för att ändra produktionsätt. 

Klackarna på bjälklaget som krävde extra moment då man behövde hyvla trägleset för att det 

skulle bli tillräckligt plant för taket kunde redan hos leverantör före montering av järnklacken 

hyvla kanten för att få ett plant bjälklag. Mer noggrann höjdjustering på första plan påverkar 

möjligheten att använda färdigkapat material då måtten på hjärteväggen behöver ha en 

noggrann tolerans på grund av botten och toppen som är träreglar. På de andra väggarna är 

möjligheten att använda sig av färdigkapat material större då botten och toppen som reglarna 

fästs i är stålskenor, detta leder i sin tur till en möjlig differens på upp till 5 cm på botten och 

toppen av träregeln. Justeringen av höjden och prefab elementen påverkar även (UE) som 

genom att placera rören lite längre ner från toppen på väggen blir mer lättåtkomligt och 

därmed blir mer effektivt. 

En av frågeställningarna var att undersöka vad som möjligtvis skulle kunna reducera spill och 

öka effektvitet genom att få mer tid till själva byggandet. Efter att ha intervjuat befintlig 

materialleverantör kunde jag snabbt konstatera att det var betydligt mycket dyrare att få in 

färdigt längdat material än det var att köpa hem det, se bilaga 6. Undersökningen visade sig 

vara mer begränsad än önskvärt, då inte all material gick att längda överhuvudtaget. Plywood 

skivorna som man fick markera med ett CC-mått hade inget alternativt sätt eller möjlighet att 

få de markerade redan hos leverantör med anledning av att just dessa i dagens läge är väldigt 

känsliga mot prisförändringar och dessutom en importvara. Detta gör att det faktiskt kan vara 

billigare att lägga tid på att markera skivorna under produktion än att köpa hem de markerade. 

Gipsplank och gipskivor som var defekta skulle man kontrollerat och löst i ett tidigare skede 

genom att ta av väderskyddet när de var placerade inomhus och införa en okulär kontroll 

regelbundet på att materialet inte är eller blivit skadat. Detta minskar risken för händelser som 

fördröjer produktion när man väl ska bygga. Detta är ett sätt till att arbeta förebyggande så att 

man inte hamnar i en situation där materialet blir en bakomliggande orsak för att inte kunna 

enligt plan. 

Genom att följa upp den tid som gick åt till att kontrollera och den extra tid det tog att bygga i 

en annan ordning än den tänkta hade man kunnat få en mer exakt ersättning för kvalitetsfelet 

på gipsplanken. Det hade däremot varit svårt att redovisa tid för leverantör för att kunna få 

ersättning för den faktiska kostnaden, vilket är en orsak till att man ”bara” räknar antal gips 

som är fel och därför räknar med en ersättning för det. Även om företaget inte får ersättning 

för den faktiska kostnaden orsakat av kvalitetsfelet är det värt att följa upp för att kunna 

utvärdera leverantör och i det fallet avgöra om man vill byta till en annan leverantör som kan 

ha dyrare produkter men med bättre kvalitet som i längden innebär en lägre kostnad. 

Den planerade materialåtgången för innerväggar och innertak varierade mellan den första 

etappen och den andra etappen, se bilaga 3. Idag är detta ett ofta förekommande problem vid 
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byggen. Detta skulle kunna undvikas eller reduceras genom att ha ett dokumenterat åtgångstal 

för åtgången på innerväggar och innertak. Fler uppföljningar och dokumentationer leder till 

att få ett bättre åtgångstal. Även om projekt ses som ”unika” och med speciella förutsättningar 

så är det oftast väldigt lika moment som ingår i bygget. Det förklarar även vikten av 

uppföljning och dokumentation som hjälper till att få ett mer trovärdigt åtgångstal i framtida 

projekt. 

För att kunna tillämpa teorier som Lean inom den egna organisationen så gäller det att vi först 

lär känna den genom att identifiera felkällor och saker som gör att det blir ineffektivt. När vi 

identifierat alla utförda delar så att byggandet sker under kontrollerade former som kan vara 

nog svårt kan vi sortera in de olika momenten till respektive del av exempelvis Lean teorins 

olika delar och definition på slöserier och använda oss av andra system för ökad effektivitet. 

Anpassat till den egna verksamheten ger det oss även möjligheter till att avgöra genom att 

kommentera eller motivera gjorda val av moment och metoder visa hur de kan vara 

värdeskapande och hur det leder till ökad lönsamhet. När vi sedan vet om det är tid eller 

ekonomi så öppnar det även möjligheterna till att beroende på vad det är för slags projekt 

kunna avgöra vilket av dessa som är prioritet då varje projekt är ”unikt”. Trots att varje 

projekt är unikt så kan man även genom att ha en positiv inställning mot effektivisering som 

flödar genom hela organisationen från ledning till yrkesarbetar nivå arbeta mot att 

effektivisera produktion. Genom att exempelvis i början av arbetsdagen eller veckan ha 

förberett material och verktyg som ska användas och ställt fram dem så kan letandet efter 

verktyg reduceras 

Detta kunde ha varit ett större fel från leverantörer som kanske inte kunde ha åtgärdats på 

plats och som kunde fått förödande konsekvenser för tid och ekonomi, och dessutom så är det 

en beställningsvara som tar ungefär 4-5 dagar att få till arbetsplatsen. Ett sådant fall händer 

möjligtvis väldigt sällan eller ofta. Det är därför viktigt med dokumentation av en sådan brist 

för att sedan kunna följa upp detta och för att det ska kunna ligga till grund vid val av 

leverantör. 

Om inte val av en annan leverantör är möjligt på grund av bristande leverantör konkurrens 

eller brist på tillräcklig kvalitet hos alternativa leverantörer så skulle man kunna ta upp ett 

återkommande problem med leverantören för att sedan komma på en lösning för att undvika 

att kvaliteten brister. Detta kan göra att kostnaden för dessa ökar men att det visar sig vara 

lönsamt sett till totalpriset vilket visar vikten av ett helhetsperspektiv 

Teorier från industrin som Lean system och 5s metoden skulle kunna fungera i byggbranschen 

men givetvis genom att metoderna tillämpas därefter. Genom en inställning som genomsyrar 

hela organisationen så kan man med hjälp av dessa teorier kunna öka produktiviteten med 

enkla medel. 

Lean verkar ge både möjligheter och problem och det är ju inte så konstigt. Liksom andra 

managementkoncept har Lean inte ett givet sätt att förändra effektiviteten eller 

arbetsvillkoren, vare sig positivt eller negativt. Det handlar om hur vi gör. Lean innebär alltså 

inte automatiska förbättringar. 

En slutsats vi kan dra är att för att säkra en positiv utveckling måste man även inkludera 

teorier om människan, arbetsmiljön och arbetets organisering såväl den formella som den 

informella organiseringen, Sederblad (2013). 

 



 

33 
 

10. Diskussion 

Hållbarhet är idag ett aktuellt område inom byggproduktion. Genom att lyckas effektivisera 

byggproduktionen så lyckas man bland annat reducera avsiktligt spillmaterial och onödiga 

materialtransporter med tunga fordon. Detta är inte minst fördelaktigt för entreprenörerna då 

mindre spill och mindre onödiga materialtransporter medför en gynnsam ekonomi för 

företaget. Är man en miljömedveten entreprenör, får man även en mindre negativ 

miljöpåverkan vid reduceringen av spillmaterial och materialtransporter. Min bakgrund som 

industriarbetare gör att jag även kan uttala mig om att det är mer socialt hållbart med 

framförallt mindre spill vilket man får genom att köpa färdigt kapade material som underlättar 

de icke värdeskapande aktiviteterna och anpassningsproblem. Genom att bara kunna arbeta 

direkt i produktion utan att lägga ner tid på måttanpassningen hade man arbetat i en miljö där 

man slipper anpassa och medfört en positiv stämning bland arbetarna. 

10.1 Städning 

”Det är främst slöseriet som måste minskas, d.v.s. den förbrukning av resurser som varken 

tillför värde för kunden eller för den egna organisationen”, (Josephson & Saukkoriipi, 2009) 

Detta är något som jag inte håller med om. Det har visat sig genom mina intervjuer med 

yrkesarbetarna att det är svårare att arbeta och även en säkerhetsrisk att inte ha städat runt 

omkring sig vilket inte i sig är ett värdeskapande moment för kunden eller den egna 

organisationen. Kunden betalar alltså inte för att det ska vara städat på arbetsplatsen, men då 

det påverkar tiden så är det ändå ett nödvändigt moment att utföra. Det är ändå en 

nödvändighet och därmed så tycker jag att man ska koncentrera sig på att effektivisera andra 

moment och inte få en alltför strikt syn på vad det är som är värdeskapande utan man behöver 

ta det ett steg längre och tänka på hur det egentligen faktiskt kan vara direkt värdeskapande då 

det behövs tillsammans med andra moment för att det ska resultera i att se det som 

värdeskapande. 

10.2 Uppföljning 

För att kunna arbeta så effektivt som möjligt så måste man ha rätt förutsättningar. I rapporten 

tar jag upp exempelvis punkter som dök upp i samband med plats studierna för att kunna 

tydligöra att man inledningsvid kanske uppfattar situationer som man löser på plats 

försumbara i förhållande till de totala kostnaderna. Det kan möjligtvis vara försumbart och 

inte lönsamt att agera i det pågående projektet, men kan vara nödvändigt att dokumentera och 

följa upp sådana brister som skulle kunna påverka till att man väljer att sätta högre krav på 

leverantör för att reducera bristerna. 

10.3 Gångtider 

I etapp 2 fick jag en och annan gång höra om att man behövde gå långt för att gå på toalett 

besök eller för att dricka vatten. Vi beräknar hur lång extra tid det tar att gå emellan bygget 

och bodarna bortsett från de gånger man går dit för toalettbesök eller för att dricka vatten. 

Avståndet mellan bodarna och husen där de skulle arbeta var ungefär 200 meter vilket innebär 

en gångtid (plan mark) på 3,1 min (65 meter/minut eller 4km/timme). Denna sträcka går varje 

person 3 gånger tur och retur vid raster. Vi förutsätter att de får med sig de nödvändiga 

verktygen vid dessa raster till arbetsplatsen. Detta ger oss att det blir 6 gånger varje dag som 

de går denna sträcka och blir 6*3,1=18,6 min per person och dag. Med arbetsstyrkan bortsett 

från anläggningsarbetarna så är de 6 personer, vilket ger oss att det totalt per dag blir 
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18,6*6=1,86 tim per dag för promenaderna. På en månad blir detta 20*1,86=37,2 timmar 

sammanlagt på en hel månad. En lön som är på ca 300kr/timme, ger oss 300*37,2=11160 kr 

per månad som går åt till att promenera mellan bodarna och arbetsplatsen. Detta hade kunnat 

halveras om det hade funnits utrymme för en närmare placering till arbetsplatsen. . Detta visar 

betydelsen av en väl genomförd APD-plan vilket det var i detta fall då det inte fanns utrymme 

till att placera bodarna närmare arbetsstället. 
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11. Rekommendation 

Dokumentation på avvikelser från ursprunglig planering på tid och kostnad hjälper till att 

undersöka om en viss typ av problem är återkommande eller om det är en engångsföreteelse. 

Detta är inte för att peka ut en person eller organisation utan för att kunna veta vilken 

leverantör som är mest lämplig utifrån det ändamål som är avsett att användas med tanke på 

tidigare erfarenheter. Trots svårigheter med bristande konkurrens bland material företag, 

hjälper en sådan dokumentation att påtala brister för leverantör och att därmed reducera 

problem och brister som uppkommer vid produktion. 

Hur bedömer man en leverantör och vilka avvikelser är egentligen accepterade för en 

entreprenör. Man behöver dokumentera och utvärdera vad det kostat i resurser att åtgärda det 

felet och om eller hur det påverkar ekonomin på flera projekt. Är det ett återkommande 

problem eller är det något som inte händer så ofta, detta kan vara nödvändiga frågor att ställa 

sig vid val av leverantörer så kan man med hjälp av tidigare utvärderingar lättare hantera val 

av leverantör till det ändamål som de är avsedda att ta del av. 

Det bör tilläggas att det kan finnas svårigheter med att utvärdera varje moment i 

byggprocessen men det är en del i rätt riktning om man utför utvärderingar på ett mindre antal 

moment på varje projekt, för att sedan sammanställa det hela och få en helhets bild. 

Det finns modeller som visar hur leverantörer och leveranser ska hanteras men det finns inga 

modeller som visar på hur det fungerar i produktionen. Det är nödvändigt att koppla samman 

dessa för att kunna utvärdera vilka alternativ bland leverantörer som är lämpligast för 

respektive ändamål, detta bör vara en återkoppling som görs ständigt. Företag kopplar inte 

eller kopplar leverantörer med produktionen i för liten omfattning. 

Besparingen kommer när man kan identifiera vad det är som är fel för att sedan kunna 

utvärdera och komma med en slutsats om det är billigare att åtgärda fel på plats eller billigare 

att få dyrare material men med bättre kvalitet som medför lägre produktionskostnad. Det 

viktiga är inte att få topp kvalitet till en hög kostnad utan det är att man ska kunna styra 

produktion till att vara så effektiv som möjligt och det börjar med att man identifierar vad som 

är efterfrågat. 

Följa upp materialleverantör och anteckna sina egna beställningar så att man har dem sparade 

hos sig själv som entreprenör. Egna inköpsportaler från leverantörer medför svårigheter med 

att få en överblick och se det samlat vilket begränsar möjligheten att följa upp och att använda 

ett analysverktyg, vilket löses genom ens egna anteckningar. 

Standardisering av produktion reducerar risken för oförutsedda händelser som kräver 

platslösningar och som får en negativ inverkan på produktion. Mycket av det slöseriet som 

uppkom under fallstudien kunde ha undvikts om man hade standardiserat processen. Detta är 

en viktig del som man i byggindustrin behöver lära sig från utvecklingen inom 

fordonsindustrin. 

Mycket av framgångarna inom industrierna beror till stor del på den standardisering som man 

lyckats införa. Man ska inte behöva tänka två gånger vid utförandet av ett moment det ska 

räcka med ett standard sätt för att utföra momentet. Man ska inte behöva platslösa något på 

grund av att det inte passar eller andra orsaker som kräver att man löser det då det dyker upp, 

istället ska man ha en standard att följa. 
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13. Bilagor 

13.1 Bilaga 1 

Hej! 

Nedan finns några frågar som skulle uppskattas om ni kunde besvara. Detta för att just er 

input är viktig för att kunna utveckla produktionen till att bli mer effektiv och så att ni kan 

slippa moment som går åt annat än att bygga just för att göra det ni förhoppningsvis tycker är 

roligast, att bygga. Jag har valt att inte ha med några fleralternativs frågor då det ger er fri 

hand att skriva/säga vad ni tycker och tänker. Fråga mig gärna om det är något ni skulle vilja 

tillägga eller prata med mig om. 

 

Namn: __________________________ (frivilligt)  Roll/yrke:_____________________ 

 

Vad har du byggt och under hur lång tid? Har du känt tidpress eller har det varit lagom 

planerat för arbetsmomenten om inte, vilket/vilka moment kan planeras bättre tidmässigt? 

Hur har toleranskraven på de prefabricerade ytterväggarna påverkat dig i bygget? 

Hur tycker du dina möjligheter att tjäna in tid för ackordet har varit? 

Hur bra planerat tycker du att material/hus har varit? 

Hur lång tid brukar det ta för att dig att såga och kapa material för att de ska passa berätta 

gärna även vilken ordning du gör det om du kapar allt material först eller gör det allteftersom 

det behövs? 

Hur har din motivation varit under arbetets gång, vad skulle motiverat dig ännu mer? 

Vad tycker du om arbetsberedningen är den tydlig/otydlig vad mer skulle kunna önskas att du 

skulle få för information före start? 

Brukar du städa om du brukar det hur ofta och hur lång tid brukar det ta på ett ungefär? 

Andra saker du tycker är viktiga? 
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13.2 Bilaga 2 

Material leverantör av träreglar och plywood 

1) Specialanpassade mått på materialet. 

Räcker det med ritningar eller vill ni ha uppgifter om mått och annat? 

2) Pris på material utan att måttanpassa det? 

3) Pris på material för att måttanpassa det? 

4) Möjligt att få en markering på plywood skivorna lik den som finns på 

gipskivorna vad gäller CC45 måttet? 

5) Har ni gipsplank för tak och även klar vitfolierad spånskiva för innertak som 

skulle kunna ersätta det jobb som läggs ner till att skruva, spackla och måla 

innertaket. 

 

Material leverantör av gips och stålskenor 

1) Möjligt att få gipsplank och skivor så att de stämmer till antalet och 

anpassade med hål och annat så att det är klart för montering? 

2) Möjlighet att måttanpassa stålskenor och kostnad för det. 

3) Hur de säkerställer kvaliteten och arbetar mot kunder 
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13.3 Bilaga 3 
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13.4 Bilaga 4 
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13.5 Bilaga 5 
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14.5 Bilaga 6 

 


