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Sammanfattning 

NCCs koncept Säby har tanken är att kunna upprätta ett hus från grus på 12 månader. I dagens läge 
ligger produktionstiden på 9 månader. NCC vill få ner den till 6 månader. 

Examensarbetet går ut på att utifrån en fallstudie av Foderladan, ett bostadsområde under NCCs Säby 
koncept, vilken har en resursorienterad tidplan. Göra en tidplan som är både flödes och 
resursorienterad, där produktionstiden minskas med 30% eller mer utifrån den tidsplan som redan fanns. 

Det som har studerats i detta examensarbete för att få fram en sådan tidsplan är, att författaren har 
kombinerat Line of Balance (LoB) med Critical Path Method (CPM), Last Planer System (LPS) och 
Gantt tillsammans med en variabel bemanning och ett lean tankesätt. Det som skiljer sig från andras 
liknande arbeten är att författaren har delat upp den traditionella planeringen med arbetsgrupper till en 
planering på individnivå, detta möjliggör att planeringen kan bli noggrannare. 

Med LoB har planeringstiden kunnat minskas med 30% på trapphus nivå och med hjälp av ytterligare 
optimering har planeringstiden för hela projektet kunnat minskas med 30% med detta kräver 16% mer 
manskap i form av jour (en aktivitet som inte har några planerade arbetsmoment). 

Det rekommenderas dock inte att använda sig av dessa tidsplaner i dagsläget då verifieringen av 
tidsåtgången och felmarginalerna för alla aktiviteter saknas. 

 

 

För att citera Eric Scherer: 

“To master the challenges of the future, there must be a change in 
our thinking paradigm. Manufacturing is not deterministic! …the 
problem of systems design for shop floor control is no longer the 
problem of ‘optimization’. The reductionistic paradigm … needs to 
be replaced by a holistic paradigm of agile activity, dynamic 
behavior, and evolutionary development.” (Eric Scherer 2011) 

Detta gäller inte bara i tillverkningsindustrin utan överallt. 

  



Abstract 

The thought behind NCCs Säby concept is to establish a house from gravel in 12 months. The 
production time today is 9 months. NCC wishes to get the production time down to 6 months. 

This thesis is roughly about how to go from a case study of Foderladan, a residential area that is going 
to be constructed using the NCC Säby concept with a resource based time schedule. To make a time 
schedule that is both flow and resource based with a planned production time that is at least 30% faster 
than the existing time schedule. 

That which has been studied in this thesis is how to obtain such a time schedule. The author has 
combined Line of Balance (LoB) with Critical Path method (CPM), Last Planer systems (LPM) an 
Gantt together with a variable staffing and a Lean way of thinking. What differs this thesis form similar 
work is that the author has divided the traditional planning with workgroups for planning at an 
individual level, this enables the planning to be more accurate. 

LoB has made it possible to lower the planed time with 30% on a stairway level and with additional 
optimization have the scheduled time been lowered by 30% for the whole project but this requires 16% 
more labor in the form of a on call activity (an activity that has no planned opperations). 

It is not recommended to use these time schedules in the current situation, because the activities needs 
to be verified in duration and margins of error 

 

 

To Quote Eric Scherer: 

“To master the challenges of the future, there must be a change in 
our thinking paradigm. Manufacturing is not deterministic! …the 
problem of systems design for shop floor control is no longer the 
problem of ‘optimization’. The reductionistic paradigm … needs to 
be replaced by a holistic paradigm of agile activity, dynamic 
behavior, and evolutionary development.” (Eric Scherer 2011) 

This does not only apply to manufacturing but everywhere. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det finns en stor efterfrågan på hyreslägenheter de närmaste åren och det finns också en marknad för 
kostnadseffektiva bostadsrätter i mellanstora städer och i utkanterna av storstäderna. För hyresboende 
erbjuder NCC en plattformsprodukt som kan konkurrera prismässigt med de billigaste byggsystemen på 
marknaden. 

NCCs produktplattform Säby, baseras på prefabrikation, standardiserade arbetsmoment och långsiktiga 
avtal, som tillsammans med erfarenhets återföring och flödesoptimering ska göra Säby till en effektiv 
produktionsplattform. Idag är byggproduktionen resursplanerad med hjälp av gantt-scheman, medan 
processindustrin använder sig av en mer tidseffektiv produktion som är flödesoptimerad. 
Flödesoptimering skapar problem för byggproduktionen i bemanningen, där vissa moment kräver 
specialisering (betong/trä). (NCC 2013) 

1.1.1 Säby konceptet 
Säby konceptet byggs upp genom att använda en framtagen produktplattform som inkluderar 
byggsystem, leverantörsavtal, typhus och en grovt planerad (men standardiserad) produktionsprocess. 
Denna plattform utvecklas succesivt och stegvis via olika byggprojekt. Utvecklingen stöttas av riktade 
utvecklings och forsknings insatser. Det finns för närvarande tre utvecklingssteg för 
produktionsprocessen. 

 
Utvecklingssteg 1: En ideal/optimerad produktionsprocess 
• Baserat på nuvarande planering för tidsåtgången för varje processteg/aktivitet i 

produktionen, relationerna mellan varje arbetsmoment, t.ex. torktider, går momenten att 
dela upp, går takten på momenten att öka, kan längre produktionstid per dag utnyttjas etc, 
gör tidplanen om till ett Line of Balance (hädan efter LoB) för att reda ut brister i 
nuvarande planering.  

• Den nya ideala processen byggs genom optimering, med målet att reducera 
produktionstiden från 9 månader till 6 månader. 

 
Utvecklingssteg 2: Mätning och första verifikation 
• Tidsverifiering och kontroll av aktiviteter för utveckling och uppdatering av 

processtegen/kritiska monteringsanvisningar. Baseras på vägledande principer, samråd och 
erfarenheter från arbetare och platsledning, samt ta fram ett första förslag på 
erfarenhetsåterföringsmetod.  

 
Utvecklingssteg 3: Robust process för hantering av förutsedda och oförutsedda händelser 
• Forcerad produktionstakt under kontrollerade förhållanden, genom planeringsverktyg (t.ex. 

via simulering) och flödeskontroll (ny arbetsuppgift) på byggplatsen. 
(NCC, 2013) 

Utgångspunkten för detta examensarbete ligger i en fallstudie i byggprojektet Foderladan som uppförs 
med Säby konceptet, där den ursprungliga produktionsplaneringen utvecklas till en ideal/optimerad 
produktionsprocess. 

1.2 Problemdefiniering 
Den nuvarande planeringen utgår ifrån erfarenheterna hos en entreprenadchef och en platschef som 
båda har arbetat i branschen under en längre tid. Kraven är hårda på att ha en jämn resursplanering och 
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tidseffektivitet. Att vara både resurseffektiv och ha en jämn bemanning på byggplatsen går inte helt att 
kombinera med ett jämnt platsbaserat produktionsflöde. Fokus är att sänka produktionstiden och 
samtidigt ha ett jämt produktionsflöde (där resurser i form av antal byggarbetare tillåts variera) detta för 
att ha kontroll över förutsägbarheten. Idag gäller det att vara resurseffektiv som möjligt gällande personal 
på bygget och det får styra hur lång tid det tar att bygga. 

Det en kortare byggtid skapar, är en tidigare inflyttning vilket i sin tur minskar kapitalbindningen vid 
bygget 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att undersöka i en fallstudie om det finns möjlighet med hjälp av LoB att 
minska produktionstiden med ca 30%. Målet är att visa att med hjälp av LoB planera för att minska 
produktionstiden med 30% eller mer och vad det får för inverkan på produktionsplanen. Därför har två 
frågor ställts: 

Går det att med hjälp av LoB planera för minskad produktionstid för ett större byggprojekt? 

Hur bör planeringen för jämt flöde/jämn bemanningsplanering ske och se ut? 

1.4 Avgränsningar 
Utgångspunkten är den planerade tidsplanen från fallstudie Foderladan fr.o.m. att stommen reses till att 
huset är inflyttat. Markarbeten ingår inte i studien på grund av att dessa kan skilja sig väldigt mycket 
från plats till plats. 

Upprättandet av ett critical path method diagram över alla aktiviteter skulle kräva för stora resurser för 
författaren (i form av tid och programmering) och har därför valts att inte göras (se kap 6.5). 
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2 Produktionsplanering 
Vad som menas med en produktionsplattform i detta examensarbete är grundläggande, för att förstå den 
röda tråd som utgör Säby konceptet. Logistikbegreppet är till för att ge förståelse för begreppet flöde. 
Resurseffektivitet och flödeseffektivitet definieras sedan för att kunna genomföra optimeringsfasen. Att 
kunna läsa av och förstå planeringsinformationen av både gantt-scheman och LoB diagram ger läsaren 
färdighet att kunna visualisera byggprocessen både i flöden (aktiviteter och tid) samt resurser. Last Planer 
ger till sist en förklaring om hur planeringens och optimeringens tankesätt ser ut. Allt detta för att kunna 
undersöka ifall det finns möjlighet att minska produktionstiden och hur det skulle kunna gå till för att 
minska den utan att lägga ner mer resurser på det. 

2.1 Produktionsplattform 
Produktplattformar är basen för Säby konceptet och definieras enligt litteratur som:  

 En uppsättning gemensamma komponenter, moduler, eller delar från vilken en ström av 
derivatprodukter effektivt kan utvecklas och lanseras. 
“A set of common components, modules, or parts from which a stream of derivative products can be 
efficiently developed and launched.” (Meyer & Lehnerd, 1997) 

 En samling av gemensamma delar, särskilt den underliggande kärnteknologin, implementerad 
över en rad produkter. 
“A collection of the common elements, especially the underlying core technology, implemented across a range 
of products.” (McGrath, 1995) 

 Den insamling av tillgångar (dvs komponenter, processer, kunskap, människor och relationer) 
som delas av en uppsättning produkter. 
“The collection of assets [i.e., components, processes, knowledge, people and relationships] that are shared 
by a set of products.” (Robertson & Ulrich, 1998) 

Detta kopplar emot Säby konceptet genom att Säby strävar efter låga investeringskostnader med hjälp av 
en förenklad byggprocess (färdig projektering av byggnad, minimerad projektadministration och 
långsiktig leverantörsamverkan), Volym-/serieeffekter (många hus baserade på samma plattform) och en 
hög prefabriceringsgrad. (NCC, 2013) 

2.2 Logistik och Lean 
Logistik förknippas med transport och lagring. Det som logistik mer innefattar är en organisations 
interna och externa flöde av resurser i form av material, information och arbetskraft. Internt flöde menas 
med den egna verksamhetens material och produktionsstyrning. (Bjørnland et al., 2003) 

Lean är en metod för verksamhetsutveckling, där tanken är att skapa maximalt kundvärde av de resurser 
man har. Womak & Jones (2003) menar att det finns fem grundläggande principer som lean baseras på. 

1. Värde – En förståelse i kundvärdet i sina egna produkter och tjänster, det värde som kunden är 
villig att betala. Elimination av slöseri och kostnader, där företaget själva står för förbättringen. 
Att kunna erbjuda en produkt eller tjänst som kunden vill ha och inte den man själv vill 
producera. 

2. Värdeflöde – Hur förståelsen i värdeflödet kan göra att företaget upptäcker slöseri i 
tillverkningen och leveransen av sin produkt. Att studera värdeflödet, från råmaterial till 
slutkund, där fokus ligger på produkten eller på slutkunden. 

3. Flöde – Minimera slöseri genom ett konstant flöde. Att se till att produkten aldrig stannar i 
produktionsprocessen. 
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4. Dragande system – Bara tillverka så mycket som behövs. Ingenting tillverkas förrän kunden gör 
en beställning. Att vara flexibel och ha korta cykeltider för design, produktion och leverans. 

5. Perfektion – Tillverka exakt det kunden vill ha, när den vill ha det, till ett rimligt pris och med 
så lite slöseri som möjligt. Att skapa en process där varje steg ökar kundvärde på produkten och 
där ständiga förbättringar måste ske. 
(Womak & Jones, 2003) 

2.3 Planering för resurseffektivitet 
De flesta som hör ordet effektivitet tänker egentligen på resurseffektivitet. Modig & Åhlström menar i 
sin bok att ett effektivt utnyttjande av resurser är det naturliga sättet att se på effektivitet. Utvecklingen 
har baserats på att öka resurseffektiviteten genom att dela in ansvaret av att utföra olika mindre uppgifter 
på olika personer eller organisationer. En annan princip är att slå ihop flera mindre uppgifter så att fler 
individer utför fler typer av samma uppgift, och på så sätt ökar effektiviteten i utnyttjandet av resurser. 
Resurseffektivitet innebär hur väl effektiviteten i användningen av resurser i en organisation är och inte 
hur effektiv organisationen i sig själv är. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är det en god idé att sträva 
efter att utnyttja sina resurser så effektivt som möjligt. Detta på grund av alternativkostnaden, vilket är 
den förlust som en organisation får när den inte utnyttjar sina resurser till fullo. Det är därför viktigt för 
organisationer att utnyttja sina resurser till fullo. (Modig & Åhlström, 2012) 

I det traditionella synsättet kring resurseffektivitet är grundprinciperna styrning och mätning, styrning 
genom siffror och mätning sker i olika former. Den principen är inte optimal då den till stor del styr 
aktiviteter utan att se till prestationer, den skapar kostnader i form av mätning och den gör att målbilden 
blir det viktigaste. Om prestationerna av de som arbetar inte bekräftas skapas det misstro och dålig 
stämning på arbetsplatsen. Mätetal kan ge upphov till suboptimering, då delarna uppnår sina behov på 
helhetens bekostnad. Blir målbilden det viktigaste tenderar det att kreativiteten inriktas mer på att hinna 
med än att förbättra. (Seddon, 2010) 

Verktyget som oftast används för resurseffektiviseringsplanering är gantt-scheman, vilka grafiskt visar 
hur ett projekt förväntas fortlöpa och hur beroendet mellan projektets olika delar ser ut. Det 
grundläggande gantt-schemat listar alla aktiviteter som behöver utföras i en kolumn och med en tidsaxel 
från vänster till höger, där varje aktivitet kan vara uppdelad i underaktiviteter t.ex. vilken plats som de 
sker på (se figur 1). Utifrån det schemat kan varje aktivitets startdatum och slutdatum enkelt avläsas. I 
det mer avancerade gantt-schemat är aktiviteterna kopplade tillvarandra på beroendebasis, där en 
aktivitet inte får starta innan aktiviteten den är beroende av är påbörjad, har kommit till en viss punkt 
eller är avslutat o.s.v. o.s.v. Det är dessutom lättare att överskåda den kritiska linjen (de aktiviteter som 
måste vara utförda vid vissa bestämda tider för att projektet inte ska fördröjas). (Fors-Andrée, 2010) 

Figur 1: Ett exempel på gantt-schema. 
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Det finns fler metoder för att hitta den kritiska linje, en av dessa är Critical Path Method (hädan efter 
CPM). Där varje aktivitet får en egen nod med hur lång tid den tar och kopplas ihop med de noder 
som är beroende av att den aktiviteten är avklarad. Utifrån ett CPM-nätverk (se figur 2) kan det 
förhållandevis snabbt tas fram vilka aktiviteter som ligger på den kritiska linjen och då utgör den 
kortaste tiden som projektet har möjlighet att ta. (Segerstedt, 2008) 

Figur 2: Exempel på CPM-nätverk, där varje streck är en aktivitet (gemen) och tiden den tar att utföra (siffra). 

2.4 Planering för flödeseffektivitet 
Till skillnad från resurseffektivitet sätter flödeseffektiviteten focus på flödet istället på resurserna, och det 
är flödesenheten som förädlas och effektiviseras. Flödeseffektiviteten beskrivs av Modig och Åhlström 
2012 som ett mått på hur mycket flödesenheten förädlas från att ett behov uppmärksammas tills att 
behovet är tillgodosett. 

LoB är en visualisering av flöden hos aktiviteter. Där varje aktivitet representeras av en linje, y-axeln 
representerar en plats och x-axeln representerar tid (se figur 3).  
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Figur 3: Exempel på LoB-diagram. 

För att kunna utläsa LoB-diagrammet helt behöver läsaren veta vad varje linje innebär, och vad som 
händer vid olika händelser (se figur 4). 

 

Figur 4: LoB-diagram med problem markeringar. 

1. Krock 
2. Aktiviteter startar samtidigt 
3. Krock 
4. Tomrum 
5. Tomrum 
6. Aktiviteter som ligger väldigt nära varandra 

Alla dessa inringade områden beror på vilken aktivitet som linjen representerar. Ex i ”1. Krock” så kan 
det vara att de aktiviteterna inte stör varandra alls p.g.a. att de sker på olika fysika platser. Däremot 
krocken i ”3. Krock” kan vara en krock som sker på samma fysiska plats, i ett sådant läge måste 
planeringen ses över. 
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Problem  vid ”2. Aktiviteter startar samtidigt”, det är inte bara det att aktiviteterna startar samtidigt i tid 
utan på samma plats. Det kan vara så att det inte är några problem alls att de startar, eller så kan det ställa 
till problem, det är något som i alla fall måste ses över beroende på aktiviteter. 

När det inte sker något på en plats, ”4. Tomrum” och ”5. Tomrum”, gör att projektet tar längre tid, 
men det kan vara att t.ex. kan det vara torktider där det bara finns ett fåtal andra aktiviteter som kan 
utföras, eller så kan det vara att en dålig planering av aktiviteten som representeras av den lila-linjen. 
Här gäller det att verkligen se vad som kan göras. 

Det finns linjer som ”6. aktiviteter som ligger väldigt nära varandra”. Där det kan röra sig om liknande 
aktiviteter som har möjlighet att ske på samma fysiskplats samtidigt, men det kan även vara att det är 
aktiviteter som inte kan ske på samma plats samtidigt och då måste planeras om. 

För att få en förståelse för hur LoB fungerar med plats-uppdelningar delas diagrammet in vertikalt där 
mellanrummet mellan de vertikala strecken motsvarar en plats. Då när en linje går från botten av ett 
sådant fält till toppen, motsvarar det att aktiviteten har påbörjats (linjen börjar vid botten) och avslutats 
(linjen har nått toppen) (se figur 4). (Jongeling & Olofsson, 2006) 

 

2.5 Last Planer 
Last planer är ett produktionsplaneringssystem designat för att skapa förutsättningar för ett bra 
arbetsflöde och snabb inlärning i design, byggande och driftsättning av projekt. De fem stycken 
grundläggande delarna av Last planer är: 

1. Huvudplanering (sätta milstolpar och strategi, identifiering av ledtider) 
2. Dragfasplanering (specificera dokument hantering; identifiera felplanering) 
3. Framförhållningsplanering (planera att det alltid finns arbete redo att utföra, omplanera vid 

behov) 
4. Veckoplanering (åtaganden för att utföra arbeten i en viss följd och på ett vist sätt) 
5. Erfarenhets återvinning (mätning av procent av planeringen slutfört (PPC), grundligt undersöka 

orsaken till att något fel har uppstått, ta erfarenhet av tidigare lärdomar) 

Tankesättet är att det alltid ska finnas något arbete att göra samtidigt som man försöker att eliminera 
felen både i den nuvarande produktionen och till nästa projekt. (Ballard, 2000) 

  



8 
 

3 Metod 
Examensarbetet har sin praktiska förankring i produktionsplattformen Säbys utveckling och beskriver 
produktionsplaneringen baserat på synsätten kring flödeseffektivitet och resurseffektivitet tillsammans 
med Lean och Last planer. 

3.1 Datainsamling 
För att få relevant data för arbetet har författaren valt att intervjua personer med anknytning till 
fallstudien samt som har lång erfarenhet i byggbranschen och tittat på den mesta av 
projektdokumentationen, detta för att inte få data som blir missvisande för just denna fallstudie. 

3.1.1 Ostrukturerade intervjuer 
För att få en känsla för projektet, samt att ge de som blir intervjuade nya synsätt för att komma fram till 
ett aktivitetsunderlag som sedan studerades i de strukturerade intervjuerna. De som intervjuades var en 
teknisk utvecklingschef för bygg, en entrepenadchef och en platschef, som alla tre har kopplingar till 
fallstudien. Det utfördes en intervju (omkring 2 timmar) med utvecklingschefen och en intervju 
(omkring 3 timmar) med alla tre.  

3.1.2 Strukturerade intervjuer 
För att få fram fullständiga recept för varje specifik aktivitet genomfördes två intervjuer (omkring 4 
timmar var) med entreprenadchefen och platschefen,  

Arbete:  Arbetet som ska utföras 
Start:   När aktiviteten kan starta. 
Arbetskraft: Vilken typ av arbetskraft som behövs. 
Verktyg: Större/speciella verktyg som behövs. 
Beräknat: Hur lång tid det tar för ett visst manskap att utföra aktiviteten 
Maximalt: Maximalt antal personer som kan jobba på aktiviteten samtidigt 

3.1.3 Källmaterial 
För att få en helhets bild av hela projektet fanns det tillgång för författaren till all projektdokumentation 
(d.v.s. bygghandlingar, ritningar, avtal etc.). Författaren kan tyvärr inte visa all denna information på 
grund av att det finns företagshemligheter i denna, det som får spridas och som har använts finns 
tillgängligt i kapitel 4. 

3.2 Litteraturstudie 
För att bygga upp den teoretiska referensramen har en litteraturstudie genomförts vilket finns 
avrapporterat i kapitel 2. 

3.3 Analys 
Analysen tar avstamp i den produktionsplanering som är gjord för Foderladan och baserat på dels 
information från de ostrukturerade intervjuerna (den första LoB planen), de strukturerade intervjuerna 
som gav aktivitetsinformation samt de fyra nedanstående bärande principerna för optimeringen vilka 
baseras på Litteraturstudien. 

1. Ett arbetsmoment på en fysisk plats måste vara avslutat innan nästa börjar. 
2. Varje aktivitet har ett minimalt och maximalt möjliga arbetare per plats. 
3. Beläggningen får ej skilja sig för mycket från dag till dag 
4. a. Tidsslöseri borttas enligt lean tänk. Ursprungsplaneringen tar hand om oförutsedda

 händelser, som man vet av erfarenhet kommer att ske, där det inte finns några aktiviteter
 inplanerade. Kritiska moment kvarstår, alla händelser har linjerats upp till ett jämt flöde. 
b. För att ta höjd för oförutsedda händelser läggs jour in.  
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4 Validitet och reliabilitet 
I detta arbete är validiteten och reliabiliteten svår att sätta, intervjuer och källmaterial har endast 
avspegling på resultatet, emedan validiteten och reliabiliteten på analysen är kritisk för att kunna göra en 
liknande optimering fast med andra grunddata. 

4.1 Intervjuer och källmaterial 
För att höja validiteten i intervjuerna var det inte enskilda intervjuer, utan gruppintervjuer, för där 
kunde alla komma med sina kunskaper och erfarenheter. Reliabiliteten i dessa intervjuer ligger i att det 
var ett flertal intervjuer, där de som blev intervjuade fick gå igenom anteckningarna, påpeka och ändra, 
utifall något hade tolkats fel eller uppfattats fel. Validiteten och reliabiliteten hos källmaterialet är hög då 
det är den projektdokumentation som används av projektet utan tolkningar eller hemligheter. 

Eftersom intervjuernas data tillsammans med källmaterialet är för att få ett verkligt projekt, där det 
slutgiltiga resultatet är viktigast för de som har intervjuats och gett ut källmaterialet, detta ökar både 
reliabiliteten och validiteten i detta material. 

4.2 Analys 
I detta arbete ska en tidsplan optimeras till att ta kortare tid utan att använda sig av mer resurser. För att 
få en hög validitet har författaren utifrån produktionsplaneringsteorierna och intervjuerna valt bärande 
principer för optimeringen. För att förstärka reliabiliteten på analysen, har den sin utgångspunkt i 
litteraturstudien (kapitel 3.2) som baserats på publicerat material. 
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5 Fallstudie Foderladan 
Projektet som har studerats i detalj är NCC’s projekt Foderladan som byggs enligt Säby koncept. Alla 
figurer i detta kapitel är tagna direkt ifrån NCC’s bygglovshandlingar för Foderladan. 

5.1 Projektet Foderladan 
Foderladan består utav fyra stycken hus, tre stycken lamellhus och ett punkthus, där det finns totalt åtta 
stycken trapphus (se figur 5). Trapphusens våningsantal varierar mellan 4 och 7, samt att det är olika 
antal lägenheter per trapphus (se figur 6 och tabell 1).  

Figur 5: Översiktsritning av kvarteret Foderladan. (Fel i namngivningen av varje trapphus.) 
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Figur 6: Fasadritningar över kvarteret Foderladan. Överst till vänster, från vänster är trapphus A, B och C. Överst 
till höger från vänster är trapphus H och G. Nederst till vänster från vänster är trapphus E och D. Nederst till höger 
är trapphus F. 

Tabell 1: Våningar per trapphus 
 Våningar Lägenheter 
Trapphus A 6 3 
Trapphus B 6 3 
Trapphus C 7 3 
Trapphus D 5 4 
Trapphus E 5 3 
Trapphus F 4 3 
Trapphus G 4 4 
Trapphus H 4 4 

5.2 Tidplan 
Grundtidplanen för Foderladan (se figur 7 i bilaga 1) är uppdelad för varje trapphus, men ej uppdelad på 
våningsplan. Som kan ses av figuren är varje aktivitet resurs- och flödeseffektiv, men detta säger tyvärr 
inget om att hela projektet är det. 
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6 Analys och resultat 
Analys och resultat redovisas till stor del i grafisk form, där vissa av figurerna inte kommer att visa hela 
projektet på grund av att detta inte är överskådligt. 

6.1 Litteraturstudien 
För att svara på frågan ”Hur bör planeringen för jämt flöde/jämn bemanningsplanering se ut?” skapades 
en plan för hur optimeringen borde ske. Produktionsplaneringsmetoderna och de fyra 
bärandeprinciperna från kapitel 3.3 gjorde det möjligt att skapa de sex olika analysstegen för optimering. 

6.1.1 Analyseringssteg 
1. Undersökning om den första tidsplaneringen (i gantt format) är både resurs och flödeseffektiv. 

 Utifrån gantt schema skapa ett LoB.  
 Dela upp LoB i olika lägen (trapphus, våning eller lägenhet etc.). 

 Undersök LoB för att hitta oegentligheter och ifrågasätta dessa. 
 Undersök LoB om tidsplaneringen är flödeseffektiv. 

2. Undersökning ifall aktiviteterna stämmer överens med tidplanen. 

 Gå igenom varje enskild aktivitetsrecept (intervjuer). 
 Skapa ett nytt gantt och LoB med det nya aktivitetsrecepten. 

1. Där aktiviteterna har beroende till sig själv. 
2. Där aktiviteterna har beroende till varandra. 
3. Inga krockar sker. 
4. Beläggningen per aktivitet är så lik den första tidsplaneringen som möjligt. 

 Undersök LoB om tidsplaneringen är flödeseffektiv. 
3. Optimering utan hänsyn till beläggning 

 Skapa en tidsreducerad och aktivitetsoptimerad tidplan (gantt och LoB). 
1. Där aktiviteterna saknar beroende till sig själva. 
2. Där aktiviteterna är beroende till varandra. 
3. Inga krockar sker. 
4. Beläggningen på varje aktivitet är maximal (utan att effektiviteten minskar) 

 Undersök om beläggningen är jämn. 
4. Optimering med hänsyn till beläggning 

 Dela upp aktiviteterna beroende på arbetskraft. 
 Undersök vilken prioriterings ordning aktiviteterna har jämtemot varandra (CPM). 
 Flytta aktiviteter och ändra beläggning 

1. Där den totala beläggningen för varje yrkeskategori blir så jämn som möjligt 
över längre tider. 

2. Vid behov senarelägga ej kritiska aktiviteter eller ha en lägre beläggning på 
dessa. 

3. Göra planeringen för en dag i taget för alla yrkeskategorier (handpåläggning). 

 Undersök om beläggningen är jämn. 
5. Optimering med hänsyn till jour 

 Där beläggningen för den typ av arbetskraft har en dip läggs jourtid in för att få en 
jämn beläggning över längre tider. 

6. Jämförelse 
 Jämför tidsplanerna med avseende på tidsåtgång, resursåtgång och beläggning. 
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6.1.2 LoB-stapeldiagram 
Utöver att vara grunden till tillvägagångssättet för optimeringen har författaren upptäckt fler resultat 
som är intressanta. 

Utifrån att tänka resurseffektivt (gantt) och kombinera detta med ett flödesplaneringsverktyg (LoB). Kan 
läsaren grafiskt få fram hur länge krockar varar och information om hur mycket slack d.v.s. outnyttjad 
tid (vita områden) som finns i en planering (se figur 8). Detta är viktigt destå mer specifik 
platsuppdelningen är och om aktiviteten verkligen sker på alla platser. 

 
Figur 8: LoB-stapeldiagram, är som ett vanligt LoB-diagram men visar staplar istället för linjer. 

6.2 Grundtidplan 
Utifrån den befintliga grundtidplanen (se kapitel 5) skapades ett LoB diagram (se figur 9 i bilaga 1) 
vilket ger en bild över hur planeringen av varje aktivitet fortlöper, författaren valde även att lägga in 
horisontella linjer som representerar varje våningsplan i varje trapphus. För att få en överskådligare bild 
över hela planeringen undersöks trapphus F (med vind och tak utmärkta i LoB-diagrammet) närmre (se 
figur 10 i bilaga 1). 

De oegentligheter som kan utläsas av figur 9 är att det finns krockar i början av planeringen. För att 
undersöka dessa krockar närmre delas LoB-diagrammet upp i utomhus (och hisschakt) och 
inomhusaktiviteter (figur 11 och 12, i bilaga 1). 

Det är svårt att avgöra om det är något slack mellan aktiviteter på våningsplans nivå. Detta undersöks 
närmre (se figur 13) genom göra om varje aktivitets-linje till en stapel. 

 

Figur 13: LoB-stapeldiagram över trapphus F, med aktivitetsförklaring. 

Utifrån figur 13 utläses att det fortfarande finns krockar och mycket slack i hela planeringen. Krockarna 
är ej några större krockar som inte går att lösa på plats men slacket gör att planeringen inte är 
flödeseffektiv. 
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6.3 Aktivitetsoptimering 
Utifrån intervjumaterialet (se bilaga 2) gjordes en tabell över alla aktiviteter; vilken aktivitet som måste 
vara avslutat innan den aktiviteten kan starta (Start kolumnen i tabell 2), vilken typ av arbetskraft som 
behövs för just den aktiviteten (Arbetsk. Kolumnen i tabell 2), hur många som det är beräknat på enligt 
grundtidplanen ska utföra aktiviteten (Man), hur lång tid det skulle ta för dem att slutföra aktiviteten 
(Tid) och sist hur många som maximalt kan arbeta med aktiviteten (Max), (se tabell 2). 

             Tabell 2: Aktivitetstabell utifrån materialet från de strukturerade intervjuerna (bilaga 2). 
Nr Aktivitet Start Arbetsk. Man Tid Max 
1 Stomme  Bet 4 ~18d/trp 4 
2 Efterarbete 1 Bet 3 2d/vån 1/lgh 
3A Inlyft ventilationsaggregat 1 Ober. 4 2h/trp 4 
3B Takstolar 1 Trä 3 3d/trp  

4 3C Inbrädning, papp 3B* Trä 3 3d/trp 
3D Montage balkongdörrar 2* Trä 1 6dörr/d 1/lgh 
4 Takbeläggning + plåt 3C UE UE 15d/trp - 
5 Installation på vind 3C UE UE 10d/trp - 
6 Driftsättning aggregat 5 UE UE 3d/trp - 
7 Bryggor på vind 3C Trä 1 5d/trp 2 
8 Entreparti 3 UE UE 3d/trp - 
9 Lösull 7 UE UE 1d/trp - 
10 Målning hiss/inst. ytor 3 UE UE 2d/trp - 
11 Iordn./Install UC + teknikrum 3 UE UE 20d/trp - 
12 Provisoriskt Värmepåsläpp 6,11 UE UE 2d/trp - 
13 Lappning, lagning 3 Bet 2 3d/vån 1/lgh 
14 Installation i schakt/trp Pipor 1* UE UE 1d/vån - 
15 Installation i schakt/trp Batterier 3 UE UE 2d/vån - 
16 Montage hiss 10 UE UE 15d/trp - 
17 Enkling 13 Trä 3 3d/vån 3/lgh 
18 Installation ovan fasta tak + inkl 17 UE UE 4d/vån - 
19 Dubbling + fasta U-TAK + inkl 18 Trä 3 3d/vån 3/lgh 
20 El/rör installationer golv 19 UE UE 4d/vån - 
21 Golvavjämning 20 Bet ’1/3’ ’3/1’d/vån** ’1/3’ 
22 Spackling, målning 21* UE UE 6d/vån - 
23 Golvbeläggning 21 UE UE 1d/vån - 
24 Köksöverskåp, tamburdörrar 21* Trä 3 1,5d/vån 3/lgh 
25 Köksundersåp, innerdörrar 23 Trä 3 1,5d/vån 3/lgh 
26 Foder, sockel, beslag 25 Trä 2 1d/vån 2/lgh 
27 Installations kompl. 26 UE UE 0,5d/lgh - 
28 U-TAK i trapphus 18 UE UE 0,5d/vån - 
29 Förbesiktning *** Tjänst 1 1d/vån 1/lgh 
30 Avhjälpning 1 29 Trä 1 1,25d/vån 1**** 
31 Städning 1 30 UE UE 1d/vån - 
32 Driftsättning 31 UE UE 0,5d/vån - 
33 Slutbesiktning ***** Besikt UE 1d/trp - 
34 Avhjälpning 2 33 Trä 1 1d/vån 1**** 
35 Städning 2 34 UE UE 1d/vån - 
36 Efterbesiktning ***** Besikt UE 1d/trp - 
37 Avhjälpning 3 36 Trä 1 0,5d/vån 1**** 
38 Städning 3 37 UE UE 1d/vån - 
39 Inflyttning 38 Hyres UE 5d/trp - 

*Går att starta innan den styrande aktiviteten är helt klar eller har torkat klart. 
** Har en torktid på 23 dagar. 
*** Alla föregående aktiviteter ska vara klara. 
**** Beroende på vad som behöver göras. 
***** Alla föregående aktiviteter ska vara klara på alla våningar. 
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Från tabell 2 skapades en ny aktivitetsoptimerad tidsplan med nytt gantt schema (se figur 14 i bilaga 1) 
och LoB-diagram (se figur 15 i bilaga 1) där aktiviteterna är direkt kopplade beroenden till sig själva och 
varandra, beläggningen för varje aktivitet är så lik den första tidsplaneringen (se figur 16). 

Figur 16: Beläggningsdiagram över den aktivitetsoptimerade tidsplanen från de ”nya” aktiviteterna. 

Utifrån figur 16 utläses att även fast aktiviteterna har samma beläggning som tidigare ändras 
totalbeläggningen och blir ojämn, detta har hänt för att aktiviteterna inte längre ligger i en jämn följd. 

För att undersöka om det fortfarande finns slack i planeringen tittar vi bara på trapphus F igen (se figur 
17). 

Figur 17: LoB-stapeldiagram över den aktivitetsoptimerade tidsplanen av trapphus F från de ”nya” aktiviteterna. 

Utifrån figur 17 utläses att det fortfarande finns lite slack i planeringen.  

6.4 Tidsreducering 
För att få bort slack mellan aktiviteter och för att tidsreducera tas beroendet inom aktiviteterna bort där 
det är möjligt, d.v.s. att samma aktivitet kan utföras samtidigt fast på olika fysiska platser (figur 18 och 
19). 

Figur 18: LoB-stapeldiagram över den tidsreducerade planen av trapphus F. 

En jämförelse av figur 17 och figur 18 visar att lite slack har försvunnit och det har blivit en 
tidsreducering med ca 2 veckor. 
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Figur 19: Gantt-schema över några aktiviteter som har planerats att utföras samtidigt fast på olika våningsplan. 

För maximal tidsreducering (tidsoptimerad) så maximeras antalet personer som kan jobba på varje 
aktivitet enligt tabell 2, och nya Gantt-scheman och LoB-diagram skapas (se figur 20 och 21, och i 
bilaga 1). 

För att undersöka hur slacket ser ut i den maximala tidsreduceringen undersöker vi hur trapphus Fs 
tidsplanering ser ut (se figur 22). 

Figur 22: LoB-stapeldiagram över den tidsoptimerade tidsplanen av trapphus F. 

Nu är tidsplanen så tidsoptimerad som det går under de förutsatta förhållandena (beroenden mellan 
aktiviteter, inga inbördes beroenden och maximal arbetskraft). Detta skapar en del frågeställningar där 
ett av de största är att beläggningen blir väldigt ojämnt fördelad (se figur 23). 

Figur 23: Beläggningsdiagram över den tidsoptimerade tidsplanen. 

Beläggningen blir mycket ojämn eftersom aktiviteterna inte längre är kontinuerliga utan upphackade 
och eftersom samma aktivitet kan ske samtidigt ger det extrema toppar och dalar i bemanningen. Detta 
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visar ett läge när tidsplanen är helt flödesoptimerad men detta innebär att resursoptimeringen har gått 
förlorad. 

6.5 Utjämningsoptimering 
För att få en så jämn beläggning som möjligt med en så snabb produktionstid (d.v.s. optimering) som 
möjligt, behövs en uppdelning av alla aktiviteter beroende på vilken yrkeskategori som utför den (tabell 
3 och 4). 

             Tabell 3: Aktiviteter som utförs av betongarbetare. 
Nr Aktivitet Start Arbetsk. Man Tid Max 
1 Stomme  Bet 4 ~18d/trp 4 
2 Efterarbete 1 Bet 3 2d/vån 1/lgh 
3A Inlyft ventilationsaggregat 1 Ober. 4 2h/trp 4 
13 Lappning, lagning 3 Bet 2 3d/vån 1/lgh 
21 Golvavjämning 20 Bet ’1/3’ ’3/1’d/vån** ’1/3’ 

             Tabell 4: Aktiviteter som utförs av träarbetare. 
Nr Aktivitet Start Arbetsk. Man Tid Max 
3B Takstolar 1 Trä 3 3d/trp  

4 3C Inbrädning, papp 3B* Trä 3 3d/trp 
3D Montage balkongdörrar 2* Trä 1 6dörr/d 1/lgh 
7 Bryggor på vind 3C Trä 1 5d/trp 2 
17 Enkling 13 Trä 3 3d/vån 3/lgh 
19 Dubbling + fasta U-TAK + inkl 18 Trä 3 3d/vån 3/lgh 
24 Köksöverskåp, tamburdörrar 21* Trä 3 1,5d/vån 3/lgh 
25 Köksundersåp, innerdörrar 23 Trä 3 1,5d/vån 3/lgh 
26 Foder, sockel, beslag 25 Trä 2 1d/vån 2/lgh 
30 Avhjälpning 1 29 Trä 1 1,25d/vån 1**** 
34 Avhjälpning 2 33 Trä 1 1d/vån 1**** 
37 Avhjälpning 3 36 Trä 1 0,5d/vån 1**** 

 

Från tabell 3 tas aktiviteterna ”stomme” och” inlyft ventilations aggregat” och läggs i en egen arbetstyp, 
då stommen fortfarande måste vara inbördes beroende och båda de aktiviteterna är beroende av kranen. 

Här kan ett CPM schema upprättas för alla aktiviteterna, men att skapa detta schema kräver väldigt 
mycket tid, då det är 352 enskilda aktiviteter som har en variabel beläggning och där med variabel 
tidsåtgång. Det finns även 678 aktiviteter som har en fast tidsåtgång. Det skulle behövas programmera 
en algoritm som kan utröna var den kritiska linjen (hur bemanningen för de variabla aktiviteterna och 
placeringen av alla aktiviteter i ett optimalt tillstånd) kommer att se ut.  

Författaren har istället valt att intuitivt, utifrån ett CPM och Last Planer tänk, sätta vilken aktivitet som 
ska ha haft störst prioritet i planeringen (CPM i form av vilken aktivitet som borde ligga på den kritiska 
linjen och Last Planer i form av vilka aktiviteter som går att utföra och vad slutförandet av dessa skapar 
för möjligheter till fortsatta aktiviteter). I betongarbetargruppen har aktiviteten ”golvavjämning” oftast 
fått störst prioritet, men i träarbetargruppen som är mer komplex, har det inte gått att utröna exakt 
vilken aktivitet som har behövt störst prioritet. 

Det första steget, att få en så jämn beläggning över längre tider, uppgicks genom att titta på 
beläggningen för respektive arbetsgrupp i den tidsoptimerade tidplanen (se figur 24).  



18 
 

Figur 24: Första delen av beläggningsdiagrammet för den tidsoptimerade tidsplanen med den exakta beläggningen. 

Utifrån figur 24 ses hur beläggningen ser ut för betongarbetarna och träarbetarna dag för dag. Början av 
tidsplaneringen är lite speciell, där går det att senarelägga aktiviteter för att jämna ut beläggningen 
(gröna och orangea området). För att sedan få en jämnare beläggning, sker en utjämning av 
beläggningen från topp till topp (röda området), d.v.s. den totala beläggningen från en topp till nästa 
adderas och divideras med antalet dagar för att få fram en fingervisning om hur stor beläggningen 
ungefär kommer att behöva vara. I fallstudien så blir fingervisningen, hur många betongarbetare som 
kommer att behövas, lite större än fyra, detta innebär att skulle beläggningen sättas till maximalt fyra 
(maximalt, för att det kan vara så att det finns tider där det inte finns aktiviteter som fyra stycken kan 
utföra samtidigt) under dessa dagar kommer hela tidsplaneringen att förskjutas på grund av att det är 
planerat mer arbete under de dagarna än vad fyra betongarbetare klarar av på den tiden. Men om 
beläggningen sätts till maximalt fem under dessa dagar kommer detta att innebära att betongarbetarna 
inte kommer att ha aktiviteter att göra kontinuerligt. 

Valet av maximalt fyra eller fem betongarbetare beror på hur aktiviteten och aktiviteterna efter den är 
beroende av varandra (här skulle det programmerade CPM-schemat göra stor skillnad). Aktiviteternas 
beroende gjorde att författaren i de flesta fallen valde att välja en högre beläggning, då de kritiska 
aktiviteterna behövdes avslutas så tidigt som möjligt för att inte få längre förskjutningar senare i 
tidsplaneringen.  

Att flytta aktiviteter och/eller ändra beläggningen på dem ändrar tidsplanen. För att bibehålla 
kontinuiteten i tidsplaneringen samtidigt som att optimera för en jämn beläggning krävs det att 
optimera en dag i taget. Där fingervisningen om hur stor beläggningen ska vara över en längre tid tas i 
beaktning över hur stor beläggningen maximalt får vara. 

Författaren har valt att ej gå in i detalj hur detta är gjort då exekveringen inte är bidragande till 
rapporten. 

I korta drag har det fullständiga gantt-schemat, beläggnings-diagrammet och LoB-diagrammet 
tillsammans med ett CPM och LPM tänk använts för att få fram en utjämningsoptimerad tidsplan, (figur 
25 och 26, i bilaga 1) som inte använder sig av mer resurser än original tidsplanen. Aktiviteter har 
flyttats, delats upp och/eller fått olika beläggning antingen helt eller inom sig själva (det kan vara tre 
personer som arbetar med aktiviteten i två timmar, sedan är de fem personer som arbetar med den i sex 
timmar, etc). 
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Detta är fortfarande inte resurseffektivt vilket beläggningsdiagrammen (betongarbetare och träarbetare) 
(se figur 27 och 28) för tidplanen visar. Det finns dalar i båda beläggningarna, vilket representerar att det 
finns tillfällen där det inte finns några planerade aktiviteter för dessa arbetsgrupper. 

Figur 27: Beläggningsdiagram över betongarbetare för den utjämningsoptimerade tidsplanen. 

Figur 28: Beläggningsdiagram över träarbetare för den utjämningsoptimerade tidsplanen. 

6.6 Jouroptimering 
För att få en så jämn beläggning som möjligt adderas en så kallad jouraktivitet per arbetsgrupp till 
planeringen, dvs en aktivitet där det inte finns någon planerad aktivitet att utföra. Jouraktiviteten kan 
innehålla allt från att flytta material, städa, hjälpa till med en annan aktivitet eller att inte göra någonting. 
Jouraktiviteten läggs in så att det blir en jämn beläggning över hela planeringen (se figur 29). 

Figur 29: Beläggningsdiagram över den jouroptimerade tidsplanen. 

Vid en närmare studie av jourbeläggningen (se figur 30) finns det vissa perioder med hög jour och 
perioder då det inte är någon jour alls. Det kan finnas möjligheter att reglera detta bättre t.ex. genom att 
använda sig av bemanningsföretag. På så sätt kan beläggningen höjas just de dagar som det behövs mer 
personal och när det inte behövs, så hyr man inte in personal. 
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Figur 30: Beläggningsdiagram över jouraktiviteter för den jouroptimerade tidsplanen. 

Jouraktiviteten läggs in i den utjämningsoptimerade tidplanen och bildar en jouroptimerad tidsplan som 
är både resurs och flödeseffektiv. 
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7 Diskussion 

7.1 Jämförelse 
För att få en förståelse för hur mycket effektivare den jouroptimerade tidsplanen är jämfört med den 
aktivitetsoptimerade, den tidsoptimerade och den utjämningsoptimerade så görs olika jämförelser av 
dem i detta kapitel. Jämförelser av deras resursåtgång i tid görs i tabell 5 och jämförelser över hur lång 
tid det tar att färdigställa varje trapphus görs i tabell 6, figur 31 och tabell 7. 

Tabell 5: Arbetstid (reusrsåtgång) för respektive arbetsgrupp i olika tidsplaneringar. 
 Arbetstid (tim) 
Arbetsgrupp Aktivitetsoptimerad/Tidsoptimerad/Utjämningsoptimerad Jouroptimerad 
Träarbetare 14131 14131 
Betongarbetare 6326 6326 
Stommarbetare 5280 5280 
Trä Jour 0 2584 
Betong Jour 0 1616 
Totalt 26737 30937 

Tabell 6: Tiden från byggstart på hela bygget och de respektive trapphusen till inflyttning. 
 Tid från start till inflyttning (arbetsdagar) 
 Grund. Aktivitetsoptim. Tidsoptim. Utjämningsoptim. Jouroptim. 
Projekt 344 275 230 237 237 
Trapphus F 193 103 81 82 82 
Trapphus G 195 111 82 89 89 
Trapphus H 199 115 82 88 88 
Trapphus E 202 120 86 88 88 
Trapphus D 204 124 86 92 92 
Trapphus C 209 133 88 91 91 
Trapphus B 207 131 88 89 89 
Trapphus A 200 131 86 94 94 

 

Figur 31: Gantt-diagram över tidsåtgången per trapphus och projekt över grundtidplanen och de olika 
optimeringarna. 
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Från tabell 5 ses att den aktivitetsoptimerade-, den tidsoptimerade- och den utjämningsoptimerade-
tidsplanen har lika stor arbetstidsåtgång, men den jouroptimerade har ca 16% högre arbetstidsåtgång än 
de andra tre. Planeringstiderna från tabell 6 jämförs i tabell 7, där det går att se hur mycket kortare tid 
varje optimeringssteg har utifrån grundtidplanen. 

Tabell 7: Tiden från byggstart på hela bygget och de respektive trapphusen till inflyttning. 
 Tidsåtgång från start till inflyttning jämfört med grundtidplanen (%) 
 Grund. Aktivitetsoptim. Tidsoptim. Utjämningsoptim. Jouroptim. 
Projekt 100 79,9 66,9 68,9 68,9 
Trapphus F 100 53,4 42,0 42,5 42,5 
Trapphus G 100 56,9 42,1 45,6 45,6 
Trapphus H 100 57,8 41,2 44,2 44,2 
Trapphus E 100 59,4 42,6 43,6 43,6 
Trapphus D 100 60,8 42,2 45,1 45,1 
Trapphus C 100 63,6 42,1 43,5 43,5 
Trapphus B 100 63,3 42,5 43,0 43,0 
Trapphus A 100 65,5 43,0 47,0 47,0 
Trapphus snitt 100 60,1 42,2 44,3 44,3 

 

Utifrån tabell 7 utläses att den aktivitetsoptimerade tidsplanen skulle ta ca 20 procent kortare tid medan 
varje trapphus i den tidsplanen tar ca 40 procent kortare tid. Den utjämnings- och den jouroptimerade 
tidsplanen är planerad att ta ca 30 procent kortare tid medan varje trapphus i den tidplanen tar ca 55 
procent kortare tid. 

Utifrån detta jämförs beläggningen för grundtidplanen och respektive optimeringsmetod (se figur 32). 
Det går att utläsa av dessa att den jouroptimerade tidsplanen har jämnast resurseffektivitet, emedan den 
aktivitetsoptimerade är ojämn och den tidsoptimerade är extremt ojämn. 
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Figur 32: Beläggningsdiagram över de olika optimeringsmetoderna. Uppifrån: Grundtidplan, aktivitetsoptimerad, 
tidsoptimerad, utjämningsoptimerad och jouroptimerad. 
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7.2 Svårigheter 

7.2.1 Analyseringssteg 
Att få resultat utifrån analyseringsstegen var inte svårt, utom utjämningsoptimeringen, men att skapa den 
metoden krävde mycket tid och ansträngning. Där metoden fick göras om ett flertal gånger för att ge 
ett resultat. 

7.2.2 Utjämningsoptimering 
Utjämningsoptimeringen är ett resultat utav flera veckors försök att få en tidsplan både resurseffektiv 
och flödeseffektiv. Från att ha gått ifrån att optimera en arbetsgrupp i taget, jämföra arbetstider till att 
undersöka en dag i taget och tankar på hur en algoritm för att optimera skulle kunna se ut. 

7.2.3 Programvaror 
De programvaror som användes stödde inte allt författaren hade önskat. En hel del analysering av data 
skulle programmen väldigt lätt kunnat räkna ut men dessa funktioner fanns inte.  

 

7.3 Kritiska aktiviteter 
Utifrån alla typer av optimering, analys och resultat så finns det vissa aktiviteter som har olika typer av 
kritiska punkter i sig, författaren har valt att dela in dessa i två kategorier; i planeringen och för 
planeringen. Den första av dessa behandlar de viktigaste aktiviteter som ändrar på den kritiska linjen i 
den jouroptimerade tidsplanen. Den andra behandlar vilka aktiviteter som skulle kunna göra att hela 
planeringen skulle kunna ta ännu kortare tid (men då behövs planeringen göras om). 

7.3.1 Kritiska aktiviteter i planeringen 

 Golvavjämning 

 Foder och socklar 
 Köksskåp och dörrar 

Golvavjämningen är en aktivitet som inte behöver samma beläggning över hela aktivitetens gång, vilket 
gör att den även blir svår att pussla in i en traditionell planering. 

Foder, socklar, köksskåp och dörrar borde kunna ske helt samtidigt, med bättre planering på varje 
våningsplan, vilket i den jouroptimerade planen kan göra skillnad. 

7.3.2 Kritiska aktiviteter för planeringen 

 Stomme 
 Tätt tak 
 Golvavjämning (torktid) 

Tiden på hur fort stommen sätts sätter hur fort alla andra aktiviteter kan starta. Blir stommen försenad 
kan det innebära att aktiviteter i slutet av planeringen kommer att krocka och ta ännu längre tid. 

Många aktiviteter kan inte starta förens taket är tätt. 

Golvavjämningens torktid skapar slack i mitten av alla tidsplaner. 
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8 Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån resultaten går det med enbart LoB eliminera slack och då sänka den planerade produktionstiden 
per trapphus med 30%. För att få ner den planerade produktionstiden över hela projektet med 30% och 
samtidigt ha ett jämnt flöde med jämn beläggning skulle det krävas 16% mer arbetskraft i form av jour. 
Detta för att det inte alltid finns planerade aktiviteter som kan påbörjas och arbetskraften har då inget 
planerat att göra. 

8.1 Planering 
En slutsats är att det behövs göras något åt dagens planering. Den är klumpig, utnyttjar väldigt få delar 
av olika typer av produktionsplanerings metoder och/eller verktyg. Planering av fel finns inte även fast 
erfarenheten säger att de kommer att hända, därför finns stora buffertzoner utifall/när de händer. En 
rekommendation för att hitta, se hur stora och ha möjlighet att undersöka dessa zoner, är att göra ett 
LoB-diagram över tidsplanen. 

Att direkt använda sig av en såpas djärv optimering som denna rapport har gått igenom är inte att 
rekommendera. Fel kommer att uppstå och det är inte säkert att jouren kommer att ha möjlighet att ta 
hand om dessa fel. Nya avtal och samarbeten med underentreprenörer kommer att krävas, då de också 
behöver få sina tidsplaner ändrade samt att de har hårdare krav på när de får börja och när de ska vara 
klara. 

Ett första steg i att sänka produktionstiderna är att titta på de kritiska aktiviteterna. Finns det: 

 Möjligheter att stommen ska kunna sättas fortare.  
 Något sätt att få ett tätt tak tidigare i produktionen, går det att bygga taket först och sedan lyfta 

upp/av det när nästa våning ska sättas?  

 Andra golv som inte har lika lång torktid och hur mycket kostar dem. 
 Andra typer av golv som man kan lägga golvbeläggning på medan de torkar. 
 Någon aktivitet som kan utföras medan golvet torkar? 

Rekommendationerna är att steg för steg gå igenom alla aktiviteter som planeringen innehåller, och se 
hur aktiviteterna fortlöper i verkligheten: 

1. Analysera hur lång tid varje aktivitet tar. 
2. Lyssna på dem som utför aktiviteten om den har några tips eller rekommendationer på 

förbättringar. 
3. Fel som sker under aktiviteten redovisas och analyseras varför det gick fel. 
4. Vilka andra aktiviteter skulle kunna ske samtidigt. 

8.2 Vidare forskning 
Utveckla en algoritm som direkt kan räkna ut den mest optimala tidsplanen med en så jämn beläggning 
som möjligt. Detta är ingen omöjlighet när alla parametrar finns att tillgå och en siffra på hur stor jouren 
får vara. 

Fortsätta med Säbys utvecklingssteg och undersöka hur dessa steg fungerar i verkligheten. 
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10.2 Bilaga 2: Aktivitets recept utifrån strukturerade intervjuer 
Stomme 
Arbete: Stommsättning, och badrum lyfts in. 
Start:  Kran finns ledig. 
Arbetskraft: Betong 
Verktyg: Kran 
Beräknat: 4 man - 18 dagar 
Maximalt: 4 man 
 
 
Efterarbete stomme (grovlappning) 
Arbete: städar och skrotar stommar, grovlappning. 
Start:  Går att starta innan hela stommen är klar (beroende på väderlek och årstid) (ex på lägre plan när 

man bygger stomme på högre plan) 
Arbetskraft:  Betong 
Verktyg: Flexmaskin, hummla, bilmaskin, visp och handverktyg 
Beräknat:  3 man – 2 dagar/vån 
Maximalt:  1 man per lägenhet 
 
 
Inlyftning vent aggr 
Arbete: Underrede ställs dit först, sen lyfts aggregatet dit. 
Start:  Sker "samtidigt" som takstolarna 
Arbetskraft:  Oberoende 
Verktyg: Kran 2h 
Beräknat:  4 man -  2 h/trp 
Maximalt: 4 man 
 
Takstolar 
Arbete:  Detaljutsättning, avvägning och pallning av takstolsben, proppning av vinklar 
 Flera takstolar lyfts upp för att manuellt ställas på plats och monteras. 
Start: Går att göra så fort stommen är på plats 
Arbetskraft: Trä 
Verktyg: Poppmaskin, sticksåg, handklinga, skruvdragare. kran 2h 
Beräknat: 3 man - 3 dagar/trp 
Maximalt: 4 man (tillsammans med inbrädning pappning) 
 
Inbrädning, pappning 
Arbetsprocess: lyfter upp buntar med råspånts luckor och takpapp,  
Start: "går" att starta innan Takstolarna är klara, men det måste finnas takstolar på plats. Startar 1 dag 

efter takstolar har börjat sättas. 
Arbetskraft: Trä  
Verktyg:  Handklinga: kran 2h 
Beräknat 3 man - 3 dagar/trp 
Maximalt  4 man (tillsammans med takstolar) 
 
Montage balkongdörrar 
Arbete:  Lyfts upp, med "hiss" och finns tillgängliga vid montering.  
Start: Röjning, städning av stommen klart 
Arbetskraft:  Trä 
Beräknat: 1 man - 6 balkongdörrar/dag 
Maximalt: 1 man per lägenhet 
 
 
Takbeläggning och plåt 
Arbete: UE 
Start: Så fort inbrädning pappning är klart 
Arbetskraft: UE 
Beräknat:  UE - 15 dagar 
 



Instalation på vind 
Arbete: UE 
Start: papning klar 
Arbetskraft: UE 
Beräknat:  UE - 10 dagar 
 
Driftsättning aggr 
Arbete: UE Kan göras samtidigt som andra aktiviteter 
Start: Installation på vind, Vent och Rör klar. 
Arbetskraft: UE 
Beräknat: UE - 3 dagar 
 
Bryggor på vind 
Arbete: spikar ihop ramar på verkstan, bär upp dessa, monterar med råspont uppepå. 
Start: Tätt hus och vent. klart (helst efter installation på vind) 
Arbetskraft: Trä 
Beräknat: 1 man – 7 dagar 
Maximalt: 2 man 
 
Entreparti 
Arbete: UE, halvprefab. Kan göras samtidigt som andra aktiviteter 
Start: Tätt hus 
Arbetskraft UE 
Beräknat: UE - 3 dagar 
 
Lösull 
Arbete: UE, sprutar upp med slang. 
Start: Bryggor på vinden är klart 
Arbetskraft: UE 
Beräknat: UE – 1 dagar 
 
Målning Hiss/Instytor 
Arbete: UE 
Start: Tätt tak 
Arbetskraft: UE 
Beräknat: UE – 2 dagar 
 
Iordn./Install UC + teknikrum 
Arbete UE, Tar ingen fysisk plats, kan göras samtidigt som andra aktiviteter. 
Start: Tätt tak, inkommande media klartUE + någon trä 
Arbetskraft: UE 
Beräknat: UE - 20 dagar 
 
Provisoriskt Värmepåsläpp 
Arbete: UE, kan göras samtidigt som andra aktiviteter. 
Start: Aggregat monterat, UC och vent klar. 
Arbetskraft: UE 
Beräknat: UE – 2 dagar 
 
Lappning, lagning 
Arbete: Kompletiering skrotning, primening, lappning en natt till nästa, slipning, lappningen natt till 

nästa, slipning 
Start: Tätt hus 
Arbetskraft: Betong 
Verktyg: Visp, slipmaskin. 
Beräknat: 2 man – 3 dagar/vån 
Maximalt 1 man/lgh 
 
Inst i schakt/trapphus 
   Dra pipor 
   Arbete:  UE, Stora ventilationsrören dras. Går att samtidigt som stommen görs på överliggande plan. 



   Start:  Stomme klar  
   Arbetskraft: UE 
   Beräknat: UE – 1 dag/vån 
 
   Batterier 
   Arbete: UE 
   Start: Vent klart och tätt hus. 
   Arbetskraft: UE 
   Beräknat: UE - 2 dagar/vån 
  
 
Montage hiss 
Arbete: UE, Byggs på plats, allt i schacktet  
Start: Målat i hissschakt 
Arbetskraft: UE 
Beräknat: UE - 15 dagar 
 
Enkling gipsvägg 
Arbete: Regling, skruva gips 
Start: Tätthus, lappning, lagning klart. 
Arbetskraft: Trä 
Verktyg: Proppmaskin, skruvdragare. 
Beräknat: 3 man – 3 dagar/vån 
Maximalt 3 man/lgh 
 
Inst vägg-ovan fasta tak + Inkl 
Arbete: UE 
Start: Enkling klart 
Arbetskraft: UE 
Beräknat: UE – 4 dagar/vån 
 
Dubbling gipsvägg+ fasta U-TAK + Inkländnad 
Arbete: Regling för undertak, skivor ska upp. Samtidigt som dubblingen sker. 
Start: Installation ovan vägg klart 
Arbetskraft: Trä 
Verktyg: Proppmaskin, skruvdragare. skivhiss 
Beräknat: 3 man – 3 dagar/vån 
Maximalt 3 man/lgh 
 
EL/rör-Inst GOLV 
Arbete: UE 
Start: Dubbling klar 
Arbetskraft: UE 
Beräknat: UE – 1,2 dagar/lgh 
 
Golvavjämning 
Arbete: Damsugas, primeas, sättas flugor, tätas, golvavjämning, justera 
Start: El installation klar 
Arbetskraft: Betong 
Verktyg: Dammsugare, silobil inkl pump 
Beräknat: 1 man - 3 dagar förberedelser och 3 man den fjärde dagen/vån + 18 arbetsdagar tork (för att 

aktivitet som läggs på golvet) (19 dagar tork tid + 4 dagar punktprov) 
Maximalt: 1 man - 3 dagar förberedelser och 3 man den fjärde dagen/vån  
 
Spackling, målning 
Arbete: UE 
Start: Golvavjämning klar (ej torkad) 
Arbetskraft: UE 
Beräknat UE 5 dagar per plan. Minst 2 plan samtidigt (under 5 dagar) hellst 3.  
 
Golvbeläggning 



Arbete: UE 
Start: Golvavjäming (torkad) och Spackling, målning klar 
Arbetskraft: UE 
Beräknat: UE – 1 dag/vån  
 
Köksöverskåp, tamburdörrar 
Arbete: Överskåpen i kök samt tamburdörrar sätts 
Start: går att göra innan golv är klart men efter målning 
Arbetskraft: Trä 
Verktyg: klyv 
Beräknat: 3 man – 1,5 dagar/vån 
Maximalt: 2 man/lgh 
 
Underskåp, innerdörrar  
Arbete: Resterande skåp i kök samt sätta alla innerdörrar 
Start: Golvbeläggning klar 
Arbetskraft: Trä 
Verktyg:  Kap och gersåg, klyv, handverktyg. 
Beräknat: 3 man – 1,5 dagar/vån 
Maximalt: 2 man/lgh 
  
Foder, sockel, beslag 
Arbete: Foder, sockel och beslag sätts. 
Start: Köksskåpen samt alla dörrar klara 
Arbetskraft: Trä 
Verktyg: Kap och gersåg 
Beräknat: 2 man – 1 dag/vån 
Maximalt: 2 man/lgh 
 
Instalationskompl 
Arbete: UE 
Start: Beslag klart 
Arbetskraft: UE 
Beräknat UE 0,5 dag/lgh 
 
U-TAK i trapphus 
Arbete: UE 
Start: Inst vägg-ovan fasta tak + Inkl klart 
Arbetskraft: UE 
Beräknat UE – 0,5 dag/vån 
 
 
Förbesiktning 
Arbete: Egenbesiktningsman besiktigar bygget 
Start: Alla byggrelaterade aktiviteter klara 
Arbetskraft: Tjänsteman 
Beräknat 1 man - 1 dag/vån 
Maximalt 1man 
 
Avhjälpning 1 
Arbete: Rättartill det besiktningen har visat är felaktigt. 
Start:  Förbesiktning klar 
Arbetskraft: Trä 
Beräknat: 1 man – 1.25 dag/vån 
Maximalt: 1 man (beroende på vad som behöver göras) 
 
Städning 1 
Arbete: UE städning 
Start: Avhjälpning 1klar 
Arbetskraft: UE 
Beräknat UE – 1dag/vån 



 
Driftsättning 
Arbete: UE 
Start: Städning 1 klar 
Arbetskraft: UE 
Beräknat: UE – 0,5dag/vån 
 
Slutbesiktning 
Arbete: Besiktningsman besiktigar bygget 
Start: Driftsättningen klar 
Arbetskraft: Besiktningsman 
Beräknat 1 trp/dag 
 
Avhjälpning 2 
Arbete: Rättartill det besiktningen har visat är felaktigt. 
Start:  Slutbesiktning klar 
Arbetskraft: Trä 
Beräknat: 1 man – 1 dag/vån 
Maximalt: 1 man (beroende på vad som behöver göras) 
 
Städning 2 
Arbete: UE städning 
Start: Avhjälpning 2 klar 
Arbetskraft: UE 
Beräknat UE – 1dag/vån 
 
Efterbesiktning 
Arbete: Besiktningsman besiktigar bygget 
Start: Städning 2 är klar 
Arbetskraft: Besiktningsman 
Beräknat 1 trp/dag 
 
Avhjälpning 3 
Arbete: Rättartill det besiktningen har visat är felaktigt. 
Start:  Efterbesiktning klar 
Arbetskraft: Trä 
Beräknat: 1 man – 0,5 dag/vån 
Maximalt: 1 man (beroende på vad som behöver göras) 
 
Städning 3 
Arbete: UE städning 
Start: Avhjälpning 3 klar 
Arbetskraft: UE 
Beräknat UE – 1dag/vån 
 
Inflyttning 
Arbete: Inflyttning av bostadsgäster 
Start: Städning 3 klar 
Beräknat: 5 dagar/trp 
 

 


