
Kartläggning och analys av 

mängdningsprocessen för nyproduktion av 

bostäder i syfte att minska uppkomsten av 

gipsspill

Alexandra Wallin Angelöf

Civilingenjör, Arkitektur 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



 

 

 

 

 

 

Kartläggning och analys av mängdningsprocessen för nyproduktion av 
bostäder i syfte att minska uppkomsten av gipsspill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Wallin Angelöf 

2017 

 

Civilingenjörsexamen 

Arkitektur 

 
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 
 



 

II 

FÖRORD 

Detta examensarbete utfördes på uppdrag av JM AB, med syfte att göra en nulägesanalys över 
hur mängdningsprocessen av gips går till på JM idag. Samt utveckla förslag för att minska 
gipsspillet vid mängdningsskedet. Det medverkar även till att JM AB kan fortsätta sitt arbete mot 
sitt mål att minska byggavfallet. Examensarbetet utgör en avslutande del för programmet 
Civilingenjör Arkitektur med inriktningen husbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Arbetet 
omfattar 30 högskolepoäng och har utförts under höstterminen 2016.  
 
Studien har varit väldigt lärorik och rolig. Jag vill tacka JM AB som gav mig chansen att skriva 
mitt arbete hos dem och för all den hjälp jag fått. Jag har fått hjälp med allt från att hitta ämne till 
att genomföra hela arbetet. Framförallt ett stort tack till min handledare Jörgen Ågren, miljöchef 
på JM AB. Vill också tacka alla på verksamhetsutvecklingsavdelningen för en rolig tid och för att 
ni släppt in mig så bra i gruppen. Vill också tacka alla jag har intervjuat i alla olika regioner i 
produktion och på kalkylavdelningarna för att ni tog er tid för intervjuer och frågor.   

Jag vill även tacka min handledare Sofia Lidelöw på Luleå tekniska universitet för all vägledning 
under examensarbetets gång och för att hon har tagit sig tid att ge feedback och diskutera 
examensarbetet varannan vecka för att ge en kontinuerlig feedback.  
 
Jag hoppas att detta examensarbete kommer hjälpa JM AB att minska sina avfallsmängder. 
 
Stockholm, januari 2017 
 
Alexandra Wallin Angelöf



 

III 

SAMMANFATTNING 

En tredjedel av allt avfall i Sverige kommer från byggsektorn, om man räknar bort gruvsektorn. 
Det har skett en ökning av avfallet inom byggsektorn från år 2012 till år 2014.  Enligt 
uppskattningar av ett branschledande åkeriföretag utgjorde gipsspillet 5 % av det totala avfallet 
år 2015 i Stockholm och Uppsala. Gipsspillet kan återvinnas om det är torrt och rent från 
spackel, tapet osv. men det krävs energi för att återvinna gipsen. Därför är det bättre ur 
miljösynpunkt att förebygga uppkomsten av gipsspill. Förebyggande av gipsspill kan göras 
redan när arkitekten ritar byggnaden men också vid många andra skeden, bland annat vid 
kalkylering som utförs från tidig projektering till produktionsplanering. 

Detta examensarbete fokuserar på gipsspill som uppkommer vid nyproduktion av bostäder då 
gipsspill har setts av JM som den enskilt största andelen av allt materialspill. Studien tar 
avstamp i resultat från tidigare examensarbeten som utförts på uppdrag av JM samt genomfört 
arbete i ett stort företagsinternt projekt med syfte att minimera avfallsmängderna. I det 
företagsinterna projektet identifierade man att en anledning till den stora mängden gipsspill var 
övermängdning.  

Syftet med examensarbetet, är att beskriva mängdningsprocessen och undersöka hur gipsspillet 
kan minskas vid mängdning i nyproduktion av byggnader. Målsättningen är att föreslå åtgärder 
för arbetssättet för mängdning av gips och arbetsprocessen mellan Kalkylavdelningen och 
Produktion så att gipsspillet kan minska. För att uppnå detta utfördes en fallstudie av JMs 
mängdningsprocess. För att kartlägga hur mängdningen sker idag genomfördes intervjuer med 
tolv personer som på olika sätt kan påverka mängdningen av gips: arbetsledare, kalkylatorer, 
platschef och arbetschef från olika arbetsplatser inom JM i Sverige. Utöver intervjuerna 
genomfördes en workshop med elva personer från Produktion och Kalkylavdelningen för att 
komma fram med konkreta förslag till förbättringar och förändringar av mängdningsprocessen. 
Genom fallstudien togs en modell fram som visar hur mängdningsprocessen ser ut på JM idag, 
den visar även glapp eller där andra aspekter spelar in på mängdningsprocessen.  

Det har beslutats att Kalkylavdelningens mängder skall användas och kommuniceras till alla 
projekt, men studien indikerar att beslutet inte har implementerats i hela organisationen. 
Resultatet indikerar även att kommunikationen mellan Kalkylavdelningen och Produktion är 
bristfällig. Utöver kommunikationen ansåg intervjupersonerna och workshopdeltagarna att ett 
problemområde är att det inte finns en gemensam mall som gör mängdningen enhetlig inom 
företaget.  

Ett förslag till förändring av mängdningsprocessen är att varje projekt ska ha en ansvarige 
kalkylatorn som följer med genom projektet inklusive produktionsfasen. Rekommendationerna 
är att inkludera Kalkylavdelningen i fler möten med Produktion som t.ex. uppstartsmöten och 
avstämningsmöten. Ett annat förslag som framkom genom workshopen och intervjuerna var att 
det behövs arbetas fram en gemensam mall för mängdning med hjälp av en referensgrupp 
bestående av personer från Produktion och Kalkylavdelningen. Ett förslag till fortsatt arbete är 
därför att sätta samman denna referensgrupp som ska arbeta fram och granska vad som bör 
finnas i den gemensamma mallen.  

Nyckelord: Mängdning, kalkylering, produktion, processkartläggning, gips, materialspill 
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ABSTRACT 

One third of all the waste (excluding mining waste) which is generated in Sweden comes from 
the building and construction and the amounts are increasing. According to an industry leading 
road transport company, gypsum waste accounted for 5 % of all waste collected during 2015 in 
Stockholm and Uppsala. Even though gypsum waste can be recycled as long as it is dry and clean 
of wall filler and wallpaper, it requires a big amount of energy to do it. It is therefore better for 
the environment to minimize gypsum waste generation through different waste prevention 
strategies. For example, waste prevention can be made possible by the architect when the 
building is designed but also at several other occasions during the construction process, such as 
calculation of material take off which is done from early design through production planning and 
management. 

This master thesis is focused at the gypsum waste that arise in new build construction of 
residential housing because gypsum waste contributes to a large share of all waste from JMs 
residential construction. It is based on results from earlier master thesis projects assigned by JM 
and a large internal development project aiming to minimize gypsum waste. In the internal 
development project identified exaggerated quantifying as the reason to the big amounts of 
gypsum waste. 

The purpose of the master thesis is to analyze how the amount of gypsum waste can be 
decreased during the quantity take-off process in new build construction of residential housing. 
The goal is to come up with ideas to better the exchange of information between the department 
of calculation and production in new build construction projects. To achieve this, a case study of 
JMs current quantity take-off process was performed using interviews, internal documentation 
and a workshop. Twelve people were interviewed: supervisors, calculators, site manager and 
construction manager, all from different workplaces of JM in Sweden. The workshop was held 
with eleven persons from the calculation and production departments where different ideas for 
process improvements were proposed and discussed. Through the case study a model took form 
to show how the quantity take-offprocess at JM looks today, the process shows were there are 
slacks or other aspects that can have an impact on the quantity take-offprocess. 

An internal company decision stated that quantity take-offs originating from the calculation 
department are to be used, in every project, but results from this study indicates that this 
decision is not implemented throughout the whole organization. The results revealed some 
flaws in communication between the calculation and production departments.  Apart from flaws 
in the communication, the workshop also showed that the participants lacked a standard 
template to make quantity take-off more unitary. 

One proposed process improvement is that every project should have a person responsible for 
quantity take-off at the calculation department who should follow the project 
through theconstruction process. A recommendation is to include the calculation department in 
more meetings with the production department such as startup and check-off meetings. Another 
proposal that came up from the workshop and the interviews was to create a template for the 
quantity take-off with a smaller group of persons from both the calculation and production 
departments.An efficient way to start off the development work could be first gather a smaller 
group to identify and discuss the most vital parts of the template.
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1 INLEDNING 

I den här delen beskrivs bakgrunden till examensarbete samt arbetets syfte, målsättning och 
medverkande företag.  

1.1 BAKGRUND 
Enligt SCB (2016) hade byggverksamheten år 2014 uppkommit med 8 867 000 ton avfall. Enligt 
Naturvårdsverket (2016b) uppkommer årligen en tredjedel av allt avfall i Sverige från 
byggsektorn, om gruvsektorn är borträknad. Medan Naturvårdsverket (2016a) visar att avfallet 
inom byggsektorn har ökat från år 2012 till 2014 vilket kan ses i figur 1.  

I avfallsdirektivet föreslår man den så kallade avfallshierarkin, som är en prioriteringsordning 
för lagstiftning av avfallsområdet. Där man främst ska förebygga sen återanvända, 
materialåtervinna, annan återvinning och till sist bortskaffa avfall (deponi). (Lindqvist, 2015). Se 
figur 2. 

  

Figur 1. Visar hur byggsektorn ökat i avfallsmängderna från 2012 till 2014. (Källa: Naturvårdsverket,   
2016a) 
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1.1.1 FÖREBYGGANDE AV AVFALL INOM BYGGANDE OCH RIVNING 
Enligt Ivarsson (2016) kan avfallsförebyggande inom byggande och rivning ge vinster för både 
ekonomi och miljö. Avfallsförebyggande innebär att det ska vara både giftfritt och 
resurseffektivt tidigt i projektet. Förebyggande ska leda till mindre avfall eller ännu bättre att 
det inte blir något avfall. Man kan minska kostnaderna med cirka en procent om man förebygger 
avfall vid nyproduktion av hus. Byggande och rivning har valts ut till ett av de fyra 
fokusområdena som har stor miljöpåverkan per kilo vara eller avger mycket avfall. De fyra 
fokusområdena har valts ut i det avfallsförebyggande programmet som Naturvårdsverket tagit 
fram med anledning av EU-direktivet som lyder att alla medlemsländer ska ha ett 
avfallsförebyggande program.  

Det finns en stor miljövinst med att förebygga istället för att återvinna då man undviker 
miljöpåverkan från tillverkningen av produkten. Förebygga behöver göras i ett 
helhetsperspektiv vilket gör att redan vid designen av huset bör arkitekterna tänka på hur man 
kan spara material och resurser. Detta gäller också när man kommer till kalkyl som mängdar 
materialen som ska köpas in, att man inte lägger på extra material för att förebygga stress 
relaterat till materialbrist i produktion. (Fredriksson & Höglund, 2012).    

1.1.2 MATERIALSPILL FRÅN HUSPRODUKTION 
Spill som utgörs av rester från ny- och ombyggnation av hus står för en betydande del av den 
totala mängd avfall som uppstår vid byggentreprenader i Sverige. Det totala avfallet på JM 
innehåller flera olika grupper av avfall som kan ses i figur 3, där avfall inte bara är spill från 
material man använder för att bygga utan också från tillfälliga konstruktioner som används 
under bygget, samt emballage. Exempelvis uppskattades spillet till 51% av JMs totala avfall år 
2015 vilket kan ses i figur 3. På grund av att avfallet inte minskade bestämde sig JM i maj 2016 
för att göra en pilotworkshop för att hitta rotorsaker och åtgärder. Eftersom gips var det 
materialet som gav mest spill på JM enligt figur 4 så gjordes pilotworkshopen på just gipsspillet. 
Ut ur workshopen kom ett antal rotorsaker där majoriteten berörde hantering av gips, 
monteringsmetod, mängdning, uppföljning och incitament. Alla rotorsakerna prioriterades 
senare och då kom mängdningen relativt högt prioriterat (JM AB, 2016c). 

Mängdning eller mängdavtagning betyder att materialmängder räknas fram till en byggnation 
för att rätt mängd material ska kunna beställas det kan göras från olika underlag som 2D och 3D-

Förebygga 

Återanvända 

Återvinna 

Energiåtervinning 

Deponi 

Figur 2. Avfallstrappan som visar hur man ska prioritera åtgärder för att minska avfallet. 
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modeller eller vanliga pappersritningar, även kallade bygghandlingar. Detta kan ske på många 
olika sätt, antingen genom olika program och tjänster eller att göra det helt manuellt genom att 
skala fram mått från ritningar och sen räkna ut materialmängderna. Man kan även mängda 
halvmanuellt genom att skala mått från ritningar och sedan använda ett kalkylprogram som 
exempelvis MAP. (Moayedzadeh, 2012)  

JM strävar efter att minska gipsspillet och fokusera på det högsta steget på avfallshierarkin. 
Därför är också kalkylen är ett bra ställe att börja på för där kan man förebygga mycket enligt 
Fredriksson och Höglund (2012). Kalkylen är underlaget till det arbetsledarna i produktion 
beställer ifrån. Därför är de viktigt att få en så korrekt mängd som möjligt där och inte skapa 
onödiga säkerhetsmarginaler (Fredriksson och Höglund, 2012). 

Spill och rester
(14,9 kg/BTA)

Emballage
(8,5 kg/BTA)

Tillfälliga 
konstruktioner
(4,8 kg/BTA)

Övrigt
(0,8 kg/BTA)

Totalt avfall JM 2015

Figur 3. Diagram som visar en uppskattning av hur det totala avfallet är fördelat på JM 
år 2015. Källa: JM AB, 2016c 
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1.1.3 ORSAKER TILL OCH HANTERING AV GIPSSPILL 
Tidigare examensarbeten om avfallshantering och gipsspill i nyproduktion av t.ex. Payandeh 
Mehr och Mehmia (2012), Freese (2011) och Sörensen och Higson (2015) har också pekat på att 
mängdningen av gips är ett problem och att kommunikationen mellan Kalkylavdelningen och 
Produktion inte fungerar optimalt. T.ex Sörensen och Higson (2015) beskriver att arbetsledare 
tycker att det är en onödig kostnad att mängdberäkna två eller ibland tre gånger. Detta tros 
kunna avhjälpas genom att arbetsledarna kommer in i ett tidigare skede i byggprocessen för att 
möjliggöra en mer noggrann mängdberäkning (Higson, 2015). Det förekommer dessutom att 
man köper in extra material för att vara säkra på att hantverkarna inte står utan material. Enligt 
Sörensen och Higson (2015) ger ofta mängdberäkningarna felaktiga mängder material. Freese 
(2011) Nämner också att moment som att mängda rätt och noggrant bör förbättras. Enligt 
Payandeh Mehr och Mehmia (2012) är mängdningen av gips den huvudsakliga orsaken till höga 
spillmängder och tros kunna lösas genom att utveckla en metod för mängdningen. Författarens 
uppfattning har baserats på litteraturstudien som var att genom en utvecklad metod tros många 
felkällor kunna reduceras och den personliga faktorn minimeras då inte varje arbetsledare 
använder egenutvecklade metoder.  

Gipsskivan är känslig mot fukt och kantstötningar men är ett bra brandskydd och har en bra 
verkan mot ljud, vilket även beror på väggens uppbyggnad (Gyproc, 2016). Enligt Karlsson 
(2013) kan gipsskivor återvinnas men de måste då vara rena och torra.  
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Gips - fasader

Mineralull

Plåt-, rör- och metallspill
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kg/BTA

Spill och rester

Figur 4. Diagrammet visar en uppskattning av hur mycket spill det blev av olika 
material på JM år 2015. Källa: JM AB, 2016c 



Kartläggning och analys av mängdningsprocessen för nyproduktion av bostäder i 
syfte att minska uppkomsten av gipsspill 

5 

 

Wiklunds åkeri har tre olika fraktioner av gips, Gyproc gips, gips och gips som deponeras. Gips 
utgjorde 5 % av allt avfall i Stockholm och Uppsala år 2015. Men en problematik som transport 
och avfallshanteringsföretaget Wiklunds har märkt under år 2016 är de nya produkterna 
fibergips och cementbaserad gips som inte kan återvinnas som gipsen med gipskärna kan. Detta 
gör att det blir mer gips på deponi på grund av dessa två produkter. Innan dessa produkter 
fanns återvanns all gips som transport och avfallshanteringsföretaget Wiklunds tog in. 
(Wiklunds åkeri, 2016). Detta gör att det är viktigt tänka på vilket gips man använder och hur 
men hanterar gipsen.  

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 
Syftet med examensarbetet, är att beskriva mängdningsprocessen och undersöka hur gipsspillet 
kan minskas vid mängdning i nyproduktion av byggnader. Målsättningen är att föreslå åtgärder 
för arbetssättet för mängdning och arbetsprocessen mellan Kalkylavdelningen och Produktion 
så att gipsspillet kan minska. Studien har genomförts på byggföretaget JM AB, genom kvalitativa 
metoder som intervjuer och en workshop.  
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2. METOD 
Detta kapitel beskriver examensarbetets genomförande och vilken metod som använts. Kapitlet 
inleds med en introduktion om olika metoder för hur man kan samla in data för att analysera i en 
studie. Detta följs av processkartläggning och litteraturstudie för att sedan behandla 
datainsamlingen för fallstudien som skett genom intervjuerna och en workshop. Därefter beskrivs 
och analyseras de olika metoderna och dess tillförlitlighet.  

Detta är en kvalitativ studie där resultat och slutsatser hämtas från intervjuer och en workshop 
med utvalda nyckelpersoner från enheter inom JM, med avsikt att få en så tydlig bild som möjligt 
hur mängdningen av gips fungerar på JM. Mailkontakt med Wiklunds åkeri har gett bakgrund till 
hur gips avfallet ser ut idag. Figur 5 visar processen för insamling av information och data. 
Figuren visar också i vilken ordning litteraturstudie, intervjuer och workshop genomfördes och 
vad som gjordes inom ramen för de tre olika aktiviteterna.  

I den här rapporten kommer Kalkylavdelnings och Produktionen benämnas med stor bokstav i 
början för att förtydliga att det är två olika områdena på JM som det handlar om vid intervjuer 
och workshop. 

Studien har genomförts utgående från JMs huvudkontor i Stockholm på koncernstaben 
verksamhetsutveckling Möjlighet till att skaffa kontakter på många olika sätt som t.ex. kontakter 
av handledare, på fikaraster och spontana möte på avdelningen gavs genom att författaren varje 
dag satt på JMs huvudkontor. 

 

2.1 MEDVERKANDE FÖRETAG  
JM AB är en projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på 
nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden 
och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt 
hållbarhetsarbete. De omsätter cirka 14 miljarder kronor och har 2 400 medarbetare. (JM AB, 
2016a). 

Litteraturstudie - 
inläsning av metoder 

och utvalda ämnen som 
har med mängdning att 

göra. 

Intervjuer – med 
utvalda nyckelpersoner 

från JM som är 
inblandad i 

mängdningsprocessen. 

Workshop – utvalda 
nyckelpersoner 

samlades för att komma 
fram till åtgärder för att 
minska spill orsakad av 

mängdning av gips. 

Figur 5. Beskrivning av de huvudsakliga aktiviteterna i studien. 
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2.2 KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA METODER 
Kvalitativ metod är när man genom ord, beskrivningar med rik detaljnivå får sin datainsamling 
som man sedan kan analysera (Höst, Regnell & Runesson, 2006). Enkelt beskrivet hur 
människor ser på olika saker och hur de tolkar något ur sitt eget perspektiv. Kvalitativa 
undersökningar kan genomföras med hjälp av intervjuer, observationer och arkivanalys. Man 
bör försöka att intervjua personer som är olika i antingen sin befattning, kön eller utbildning för 
att få en bra variation av åsikter till sin studie, för att många olika vinklar på samma problem. 
Resultaten blir forskarens uppfattning av informationen. Genom att ha flexibla undersökningar 
menas att man kan ändra ordningen på frågor samt ändra formuleringar och ta bort eller lägga 
till frågor för att anpassa mer efter personen som ska intervjuas. Då fås en bredare uppfattning 
under intervjuns gång och det är även lättare att korrigera frågor och ordning på frågor vid 
intervjutillfället jämfört med en enkät. En svaghet med flexibla undersökningar är att det är 
svårare att jämföra de olika personerna som intervjuas, eftersom det blir en mer djupgående 
analys av vad just den enskilda personen har för åsikt om frågan då man inte alltid håller sig till 
fasta frågor vid intervjun. (Holme & Solvang, 1997) 

Intervjuer kan man göras på olika sätt, strukturerad intervju, halvstrukturerad intervju och 
öppet riktade intervjuer (Höst, et al., 2006). Man kan även ha gruppintervjuer där upp till åtta 
personer kan intervjuas om något gemensamt (Hedin, 1996). 

Kvantitativ metod är data som kan räknas och kan bearbetas med statistisk analys (Höst, et al., 
2006). Kvantitativa undersökningar kan genomföras med hjälp av enkäter med flera 
svarsalternativ, vilket ger en hög grad av styrning i resultatet från forskaren. Med denna metod 
får vi ett svar som kan generaliseras och lättare att jämföra med de andra som tex. har svarat på 
enkäten. Dock så finns det en betydande svaghet med denna metod, man kan inte se om alla 
frågor är relevanta förrän alla resultat sammanställs. Men detta kan förebyggas genom att ha 
pilotstudier eller testa enkäten på någon innan den skickas ut till de rätta personerna. (Holme & 
Solvang, 1997) 

Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två metoder är upplägget av undersökningen. där 
kvalitativa metoder är mer flexibla och kvantitativa är en mer strukturerade (Holme & Solvang, 
1997).  

2.3 VALD METOD 
Som metod valdes kvalitativa metoder att användas då de ansågs ge tydligast verklighetsbild 
över mängdningsprocessen utifrån hur den verkligen går till och inte bara hur den borde gå till. 
Alternativet hade varit att använda kvantitativa metoder där användning av enkäter hade kunna 
gett ett resultat. Men med denna studie ville författaren få en förståelse för hur olika 
yrkeskategorier gör och hur de uppfattar den studerade situationen (i detta fall mängdningen av 
gips) vilket är en styrka med kvalitativa metoder (Hedin, 1996).  

Examensarbetet går ut på att få en djupare förståelse i hur mängdningen egentligen går till inom 
företaget. Även att få ut några åtgärder för att minska övermängdning av gips vid 
mängdningsskedet. Att använda kvalitativa metoder som intervjuer är bra då svaren blir deras 
egna uppfattningar och ger en mer korrekt nulägesanalys där man får en verklighetsbild över 
hur det egentligen ser ut i mängdningsprocessen. Genom den kvalitativa metoden ges också 
möjlighet till komplettering på plats och lättare komplettering efteråt när bara vissa utvalda 
intervjuas.  



Kartläggning och analys av mängdningsprocessen för nyproduktion av bostäder i 
syfte att minska uppkomsten av gipsspill 

8 

 

2.4 PROCESSKARTLÄGGNING 
En process kan ses som en värdekedja, varje steg ska skapa värde för nästkommande steg. 
Processkartläggning brukar börja med att man ställer upp VAD processproblemet är och 
separera de från HUR de ska lösas. Processkartläggningen ska i ett senare skede visa HUR 
VAD:et ska realiseras. (Hansson, Olander, Landin, Aulin & Persson, 2015) 

Nya processer och redan befintliga processer skiljer sig i processkartläggningen. I nya eller 
omstrukturerade processer används processkartläggningen till att specificera behoven, kraven 
och funktionerna men också förbättra processen. I en redan befintlig process används 
processkartläggning till att analysera meningen med applikationen och vilken funktion den utför 
och duger till. (Hansson, et al., 2015) 

Processkartläggning brukar visas i ett diagram med aktiviteterna som lådor med pilar i mellan. 
Processkartläggningen inleds med att hela systemprocessen presenteras som en låda med pilar 
som går in mot lådan. Detta expanderar sedan till ett diagram med fler lådor som är 
sammankopplade och mer detaljerade. (Hansson, et al., 2015) 

 

Författaren valde genom dialog med handledare att använda metoden processkartläggning för 
att presentera och analysera arbetsprocessen vid mängdning av gips. Det blev en analys av en 
redan befintlig process på JM. Genom intervjuer med nyckelpersoner i den befintliga processen 
byggdes processkartan fram, vilket bidrar till att upptäcka om de var några glapp i processen 

Aktivitet Aktivitet 

Aktivitet 

Aktivitet 

Huvudaktivitet 

Aktivitet 

Figur 6. visar hur hela systempprocessen presenteras. 

Aktivitet Aktivitet Aktivitet 

Aktivitet Aktivitet 

Figur 7. Schematisk bild över processkartläggning 
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som var tvungna att fyllas. Processkartan används sedan för att analysera och identifiera 
problemområden. 

2.5 LITTERATURSTUDIE 
Litteraturstudien inledes med läsning av examensarbeten som gjorts tidigare inom området 
avfallshantering på JM och på andra företag. Dessa examensarbeten skapade en bra 
grundförståelse för problemet med spill i nyproduktion och hur avfallshanteringen fungerar. 
Efter en grundläggande förståelse av avfallshanteringen fördjupades läsningen mot gipsspill 
inom avfallshantering. Detta gjordes i form av forskningsrapporter, hemsidor och publicerade 
böcker. Litteraturen har hittats genom universitets databaser, bibliotek, företagets egna 
databaser och via sökning på internet, kompletterat med kontakt med olika personer från 
avfallshanteringsföretag, med frågor om gipsspill. 

Några av sökorden som användes till teoridelen är, gipsspill, byggprocess, avfall, spill, mängdning. 

Litteraturstudien gick vidare med att studera de kvalitativa och kvantitativa metodikerna för att 
veta hur datainsamlingen ska gå till och vad som passar just detta fall. Dessa kunskaper 
fördjupades genom böcker och referenser från tidigare examensarbeten.  

Syftet med den inledande litteraturstudien är att ge en bra grundförståelse av problemet men att 
också bygga en grund för att kunna stärka diskussionen. Dessutom var den en förutsättning för 
att kunna identifiera relevanta frågor som kunde ställas vid intervjutillfällena. Men eftersom 
litteraturstudien inte kunde ge så mycket kunskap inom området eftersom de är ett rätt så 
outforskat område hjälpte det bara en bit på vägen. 

2.6 FALLSTUDIE 
Enligt Merriam, 2012 är definitionen av fallstudie att det är en undersökning av ett fall i 
förändring. I en kvalitativ fallstudie fokuserar man på en specifik händelse, situation eller 
person.  

Slutprodukten i en fallstudie bör vara deskriptiv vilket innebär att beskrivningen av händelsen 
man studerat är omfattande. Istället för att visa resultat med hjälp av siffror så analyseras 
resultatet i en kvalitativ studie med hjälp av litterära tekniker.  

Fallstudien som utfördes i denna rapport syftar till att hitta åtgärder till att det blir för mycket 
spill efter mängdningsprocessen. Detta undersöktes genom intervjuer och workshops. Det 
studerade företaget har redan utrett avfallsfrågan genom workshops och identifierat som ett 
problem inom gipsavfall. Den här fallstudien tog därför vid som en åtgärd utifrån dessa 
workshops. 

Inom ramen för fallstudien har arbetsprocessen vid mängdning av gips kartlagts och analyserats 
baserat på intervjuer med olika yrkeskategorier som arbetsledare, kalkylatorer, platschef och 
arbetschef. Samt en workshop som hjälpmedel till att hitta förslag på åtgärder med liknande 
yrkeskategorier som intervjuerna. Författaren analyserade och diskuterade fallstudien med 
hjälp av stöd från litteraturstudien. 

2.6.1 INTERVJUER 
Intervjuer används när man vill få reda på något man inte kan observera eller vill inta en annan 
människas perspektiv. Den strukturerade intervjumetoden är bra när man ska fråga många eller 
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om man vill prova olika hypoteser där många svar är viktigt. Då har frågorna bestämts innan och 
i vilken ordning de ska ställas. (Merriam, 2012) 

Det finns även delvis strukturerade intervjuer, den styrs av ett antal frågor. Men ordningen på 
frågeställningen är inte bestämd och det är mer öppet för att anpassa intervjun efter hur den 
utvecklas. (Merriam, 2012) 

Den sista typen är ostrukturerade intervjuer som används när forskaren inte vet tillräckligt 
mycket om ämnet för att kunna ställa relevanta frågor. Man har därför ingen frågeställning 
innan utan den fungerar som en första intervju där man vill få veta mer om företeelsen för att 
kunna komma tillbaka med formulerade frågor. I de flesta fallen används ofta öppna och mindre 
strukturerade intervjuer. (Merriam, 2012) 

I denna fallstudie används delvis strukturerade intervjuer för att få igång en dialog med 
respondenten men samtidigt ha några bestämda frågor. Detta för att kunna styra frågorna efter 
svaren.  

Författaren valde att ha tre olika intervjuguider, två riktade mot produktion (en till arbetsledare 
och en till platschefer/arbetschefer) samt en riktad mot kalkyl med varierat antal frågor. 
Eftersom de har olika arbetsuppgifter och kommer in i olika skeden i ett projekt och kan därmed 
se olika på mängdningen. Intervjuguiderna kan ses i bilaga 1, 2 och 3. Eftersom den delvis 
strukturerade intervjun användes som intervjuteknik så ställdes följdfrågor flera gånger under 
intervjuerna. Vid skapandet av frågorna var målet att inte styra intervjupersonerna för mycket 
genom att ha öppna frågor som den intervjuade var tvungen att svara och berätta lite bredare 
kring.  

Genomförandet 

Datainsamlingen skedde genom att intervjua representanter internt på JM från Produktion och 
Kalkylavdelningen. De intervjuade från Produktion var arbetsledare med varierande lång 
erfarenhet, från de som var nya i rollen till personer som jobbat som arbetsledare i 11 år. Vilket 
gällde även för de som intervjuades på Kalkylavdelningen som var kalkylatorer.  

Vikt lades vid att få tag i personer att intervju som verkligen har mängdat eller mängdar vid 
tiden för fallstudien. Hjälpte handledaren på JM till med att ge kontaktuppgifterna till lämpliga 
personer att kontakta i Produktion som t.ex. platschefer och arbetschefer i alla olika regioner 
som har arbetsledare på deras projekt som mängdar. Platscheferna och arbetscheferna hjälpte 
till att hitta lämpliga arbetsledare att intervjua. Därefter togs de kontakt med personen som 
skulle intervjuas och möte bestämdes. Handledaren på JM hjälpte även till med kontaktuppgifter 
till Kalkylavdelning i Stockholm. Kalkylchefen i Stockholm hjälpte till med kontaktuppgifter till 
kalkylatorer på alla regionerna i Sverige. 

Initialt intervjuades fyra arbetsledare och en kalkylator. Intervjuerna genomfördes företrädesvis 
ansikte-mot-ansikte. Den första arbetsledaren och kalkylatorn intervjuades på huvudkontoret 
ansikte-mot-ansikte. Den andra arbetsledaren intervjuades på plats i projektet, också ansikte-
mot-ansikte. De två sista intervjuades genom telefon då de var från region väst och syd, vilket 
var för långt att resa för en intervju. Alla intervjuer spelades in genom appen iTalk. Intervjuerna 
av arbetsledare hade som ambition att försöka vara rikstäckande och därför har intervjuerna 
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skett med representanter för regionkontoren i Stockholms, Göteborg(väst), Malmö(syd) och 
Uppsala(öst).  

Av resultatet från dessa intervjuer bestämdes med handledare på JM att det behövdes göras 
intervjuer med fler kalkylatorer i andra regioner för att får en mer helhetssyn på mängdningen 
inom JM. Dessa gjordes via telefon. Även dessa spelades in för att kunna transkriberas bättre 
efteråt.  

Efter diskussion med handledare på LTU efter tänkta intervjuer sågs ett glapp i datainsamlingen 
mellan Kalkylavdelningen och Produktion. Även vid processkartläggningen från 
sammanställningen av intervjuer sågs ett glapp i överlämningen av mängdning från 
Kalkylavdelningen till Produktion. Därför bestämdes det att bredda intervjuerna till att 
inkludera även plats- och arbetschefer. I bilaga 3 återfinns intervjuguiden som användes vid 
intervjuer av plats- och arbetschefer. Anledningen till att intervjua både platschefer och 
arbetschefer är för att de har olika roller i produktionen. Arbetschefen är den som beställer 
kalkylen och har en platschef under sig som ansvarar för byggarbetsplatsen som i sin tur har 
arbetsledare som har huvudansvaret att göra så att bygget går framåt.  

Avstämningar gjordes via mail till arbetsledare 1, arbetsledare 4, kalkylator 3, kalkylator 4 och 
kalkylator 5.  

Tabell 1. Personer som har intervjuats i fallstudien. 

Yrkeskategori Avdelning Region 

Arbetsledare 1 Produktion  Stockholm norr 

Arbetsledare 2 Produktion Stockholm stad 

Arbetsledare 3 Produktion Väst 

Arbetsledare 4 Produktion Syd 

Arbetsledare 5 Produktion Öst 

Kalkylator 1 Kalkyl Stockholm 

Kalkylator 2 Kalkyl Öst 

Kalkylator 3 Kalkyl Väst 

Kalkylator 4 Kalkyl Väst 

Kalkylator 5 Kalkyl Syd 

Platschef 1 Produktion Stockholm syd 

Arbetschef 1 Produktion Stockholm nordväst 
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2.6.2 WORKSHOP 
Som en del av fallstudien genomfördes en workshop där olika nyckelpersoner samlades för att få 
fram förslag till frågeställningarna nedan. Workshopen syftade till att få så konkreta förslag som 
möjligt för att JM ska kunna gå vidare med förslaget och implementera det i Produktion och 
Kalkylavdelningen. De två frågeställningar som behandlades under workshopen var: 

1. Vad behöver Produktion ha för underlag för att kunna avropa direkt ifrån det 
underlaget?  

2. Hur får Kalkylavdelningen fram en tydlig och anpassad metodik? Vad behöver de få för 
underlag för att kunna ge Produktion de underlagen de vill ha? När måste 
Kalkylavdelningen mängda för att få fram de mest korrekta mängdningerna till 
Produktion?  
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Genomförande 

Datum, uppläggningsätt och lämpliga personer diskuterades med handledare på JM. Genom en 
diskussion med handledare beslutades det att arbetsledare och kalkylatorer skulle delta vid 
workshopen. Alla arbetsledare och kalkylatorer som hade medverkat i intervjuer tillfrågades. 
Ambitionen var att få med personer från så många regioner som möjligt, men det var svårt att få 
med representanter från region väst och syd eftersom det skulle bli en hel dag för dem att åka 
till Stockholm fram och tillbaka. Däremot var det möjligt för en arbetsledare och en kalkylator 
från region öst att delta.  

Deltagarna på workshopen var två kalkylatorer och tre arbetsledare från Stockholm och en 
arbetsledare och en kalkylator från region öst (Uppsala). Dessutom var det en person från 
koncernstaben verksamhetsutveckling som tog anteckningar, handledaren på JM som stöttade 
upp workshopen och en trainee hjälpte till med att rita och skriva på en whiteboard medan 
grupperna presenterade sina förslag. Förslagen skissades direkt på en whiteboard för att alla 
skulle se vad resultatet av workshopen blev och för att få möjlighet att kommentera om något 
hade uppfattats fel. Det gav även direkt sammanfattning till alla deltagare. Författaren hade 
rollen som ledare under workshopen, den personen som styrde workshopen. Författaren satt 
även med i en av grupperna under övningarna som ledare, hjälpte gruppen så att alla fick prata 
och berätta vad de skrivit, samt hjälpte gruppen att fördjupa sina förslag genom att ställa frågor 
till deltagarna.  

Förberedelserna började med att författaren deltog i en workshopserie inom JM som handlade 
om avfallsminimering av emballage. Utifrån presentationsmaterialet (powerpoint) som 
användes i den workshopen togs inspiration till presentationsmaterial (powerpoint) som 
användes vid denna workshop. Ytterligare hjälp inhämtades från en konsult som är expert på 
workshops. Det bokades in en timme med henne för att få hjälp med att bygga upp en bra 
workshop och för att få ut det mesta utav workshopen. Samtidigt kontaktades alla personer som 
deltagit i intervjuserien via mail. Ytterligare arbetsledare kontaktades. Under tiden workshopen 
tog form bollades idéerna med konsulten för att få ett så bra underlag som möjligt.  

Workshopen inleddes med att alla deltagare presenterade sig själva och sedan berättade 
författaren lite om bakgrunden till workshopen, syfte, mål, avgränsningar och information från 
intervjuerna för att alla deltagare i workshopen skulle få ett underlag till problemet. Författaren 
hade sedan frågat två arbetsledare och en kalkylator om de kunde berätta hur de mängdar idag, 
för att alla skulle få en inblick hur mängdningen går till för vardera yrkeskategorin så att varje 
deltagare skulle kunna ta fram mer konkreta förslag när alla visst hur mängdningen går till på 
både Kalkylavdelningen och i Produktion. Två arbetsledare valdes på grund av att de mängdar 
olika, den ena tar Kalkylavdelningens mängder och använder dem och den andra mängdar själv 
manuellt. Sedan började själva workshopen där frågeställningarna behandlades i två grupper i 
två olika övningar. Alla började med att brainstorma självständigt på post-it lappar och sedan 
berättade och diskuterades förslagen i grupperna. Sedan samlades grupperna och berättade för 
varandra medan förslagen ritades på tavlan och protokoll skrevs. Efter första frågeställningen 
hade behandlats togs en bensträckare och lunch. Sedan började frågeställning två behandlades 
på exakt samma sätt som frågeställning ett. Efter den andra frågeställningen hade behandlats 
gjordes en summering och en utvärdering av dagen.  
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2.6 RELIABILITET OCH VALIDITET 
Reliabilitet är hur väl vi genomför mätningar och hur noggrann bearbetningen är av resultaten. 
Medan validitet är beroende av vad vi mäter och om frågeställningen är relevant för 
sammanhanget. Man bör alltid sträva efter en hög validitet och reliabilitet. Hög reliabilitet 
säkerställer inte hög validitet medan hög validitet fordrar hög reliabilitet. (Gunnarsson, 2001)  

Reliabilitet är ett mått på hur pålitlig undersökningen är. T.ex. att om en fråga ger een typ av svar 
i en situation och sedan ger ett helt annat svar i en annan situation med samma omständigheter 
har den inte någon tillförlitlighet. (Höst, et al., 2006). Det bör vara en tillräckligt genomarbetad 
undersökning så resultatet blir de samma många gånger vid olika mätningar. Detta leder till att 
noggrannhet i datainsamlingen och analysen är ett måste.(Bell, 2006). Det handlar om hur stora 
felkällor som finns, samt hur väl man kan lita på resultatet (Gunnarsson, 2001). Vid extern 
reliabilitet (skulle andra forskare kunna upptäcka samma resultat som i den aktuella studien) är 
transparens betydande. Med transparens menas hur väl beskrivna alla studiens delar är, att en 
utomstående person förstår alla moment samt hur resultatet påverkas av han/hon bedömning. 
(Hornmatipour, Isaksson & Malmstedt, 2010) 

Validitet handlar om kopplingen mellan det man mäter och vad man vill undersöka (Bell, 2006). 
Validitet är hur väl instrumentet mäter de man vill mäta, hur väl anpassat det är för att få fram 
bästa resultat. Vilket Gunnarsson (2001) beskriver så här; om man har ett busskort och ett 
kontokort så kan du använda kontokortet på vissa bussar med du kan inte använda busskortet 
vid köp av taxiresa. Vilket visar på hur man i olika situationer kan använda olika saker, för att 
använda rätt sak vid rätt tillfälle. Att man kan inom forskningen visa för vilken situation och till 
vilken population resultaten är giltiga. (Gunnarsson, 2001).  

2.6.1 ARBETETS RELIABILITET 
För att få hög reliabilitet i arbetet intervjuades flera yrkeskategorier. Intervjuerna inom samma 
yrkeskategori gav i de flesta samstämmiga svar vilket indikerar hög tillförlitlighet. Dessutom har 
svaren emellan de olika yrkeskategorierna varit olika. För att säkerställa en bred kunskapsbas 
har de intervjuade haft olika långa erfarenheter av att mängda och varit i olika åldrar samt olika 
kön. För att de som intervjuades skulle vara de mest lämpliga personerna för att fånga in hur 
mängdningen går till i Produktion kontaktades först en platschef på de olika regionerna som 
sedan valde ut personer som de vet mängdar eller har mängdat.  

För att öka transparensen finns intervjuguiden med som bilaga för de olika yrkesgrupperna i 
bilagorna 1, 2 och 3. 

En nackdel med att använda intervjuer som metod är att personerna som intervjuas kan tendera 
att inte alltid säga hur de uppfattar eller gör, utan istället beskriver hur de ska göra eller 
förväntas göra i situationen.  

2.6.2 ARBETETS VALIDITET 
För att få hög validitet på arbetet har flertal personer intervjuats. Flera arbetsledare från flera 
olika regioner i Sverige, flera personer från olika Kalkylavdelningar samt fler personer från 
Produktion har intervjuats för att få en högre validitet. Den delvis strukturerade 
intervjumetoden användes för att få en hög validitet då den anses vara ett bra verktyg för att få 
en trovärdig nulägesanalys. 
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3. TEORI 
I det här kapitlet är det teoretiska studier gjorda av författaren med valda rubriker som är 
kopplade till området. Kapitlet behandlar mängdning och byggprocessen.  

3.1 BYGGPROCESSEN 
Byggprocessen består av tre olika huvudaktiviteter där byggnaden projekteras, byggs och 
förvaltas. Dessa kallas projekteringsprocessen, produktionsprocessen och 
förvaltningsprocessen, se figur 8. Under tiden dessa processer löper genom byggprocessen löper 
andra delprocesser som parallellt med dessa; produktbestämning, produktframtagning och 
produktanvändning. På vägen genom processerna växer en byggnad fram och användningen av 
byggnaden behandlas. I projekteringsprocessen ingår det som händer från idé till fullständiga 
bygghandlingar. I produktbestämningen som löper parallellt med projekteringsprocessen ingår 
att man identifierar, formulerar och kommunicerar relevanta krav för byggnaden. 
Upprättningen av bygghandlingar gör man i produktframtagningsdelen som börjar en bit in på 
projekteringsprocessen. Produktbestämningsfasen avslutas genom en budget för projektet, 
tidsplan och den tänkta utformningen. (Hansson, et al., 2015) 

Produktbestämmning 

Produktframtagning 

Produktanvändning 

Projekteringsprocessen Produktionsprocessen Förvaltningsprocessen 

Kalkyl från 
systemhandlingar för 
en uppskattning om 
kostnad  

Kalkyl från 
bygghandlingar 
överlämnas till 
platschefer osv.  

Figur 8. Beskrivning av den teoretiska byggprocessen. 
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Under hela byggprocessen varierar precisionen på underlaget som kalkyl får och resultatet blir 
inte bättre än underlaget. Över tiden preciseras produkten mer och möjligheterna att göra en 
säkrare kalkyl ökar. Beställaren kan öka kalkylsäkerheten genom preciserade handlingar under 
upphandlingen. Tabell 2 visar vad kalkyl behöver för underlag för att kunna uppfylla behoven 
projektering har från kalkyl, som exempelvis underlag för investeringsbeslut eller anbudkalkyl. 
(Hansson, et al., 2015). 

Programskedet som är en del av det initiala skedet ger en slutprodukt med funktionskrav och en 
fastställd budget över projektet. Det initiala skedet som är det första skedet i 
projekteringsprocessen är där utredningen av projektet äger rum och det är där man kan 
påverka mest och kostnaderna utgör då endast någon procent av de totala kostnaderna. Det 
används som ett beställningsunderlag för projekteringen. Detta skede avslutas med ett beslut 
om eventuell fortsättning. (Hansson, et al., 2015). 

Produktframtagningen börjar med att man gör en produktionsanpassning, vilket betyder att 
man anpassar förslaget på byggnad så att det blir byggbart. Sedan kommer delprocessen anbud. 
Inför den processen beräknar kalkylatorer material- och arbetskostnader som ska ingå i ett 
anbud för att ge en uppfattning av kostnaden på projektet (Byggledarskap, 2016). Se tabell 2 för 
mer utförligt vilka kalkylbehov det finns i det initiala skedet och projekteringsprocessen. I 
produktbestämningen sker även upphandlingar av konsulter och/eller entreprenörer. 
Kalkylatorerna kan också vara behjälpliga i produktionsskedet (Byggledarskap, 2016). De kan 
hjälpa genom att mängda på bygghandlingar så produktion får mängder att beställa från 
(Hansson, et al., 2015).  

Därefter kommer produktionsprogram, där bland annat tidsplan, budget och 
materialleverensplan detaljplaneras för att kunna genomföra projektet. Därefter byggs 
byggnaden. Platschefen som ansvarar för byggarbetsplatsen. Platschefen har oftast en eller flera 
arbetsledare under sig och ansvarar för att kontinuerligt stämma av tids- och resursplaner samt 
budget. Arbetsledaren är en underställd platschef och har ansvar för stora delar av driften och 
ledningen på byggarbetsplatsen. (Byggledarskap, 2016).  
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Tabell 2. Mängdningsunderlag i de olika skedena i byggprocessen. (Del av tabell från Hansson, et al., 
2015, s. 333)  

Processer Initiala skedet Projekteringsprocessen 

Skede Utredning/programskede Systemhandlingar Bygghandlingar och 
framåt 

Mängdningsunderlag Lokalytor 

Byggvolym 

Programkrav 

Bygg – och 
installationsdelar 

M2, m, st 

Detaljerade mängder 
för den konkreta 
produktionen 

Kalkylbehov Underlag för 
investeringsbeslut, 
årskostnadsanalys, 
ram(totalentreprenad) 

Alternativkalkyl för 
olika tekniska 
lösningar, 
fastställande av ram 

Kostnadsstyrning 
under 
färdigprojektering(håll
a ram) 

Anbudskalkyl, kontroll 
av anbud 

 

3.2 MÄNGDNING 
Mängdning av material kan gå till på många olika sätt. Nedan ges två exempel på hur man kan 
mängda och även exempel på vilka program som kan användas.  

Enligt Li, Zhang, Ding & Feng (2015) går man tillväga på följande sätt för att beräkna 
materialmängder. Man börjar först med att samla in och läsa ritningar och specifikationer, 
fortsätter sen med att mäta dimensioner för alla delmoment i byggnaden. Sedan beräknas 
mängden av byggmaterialet som behövs, varefter materialet prissätts baserat på leverantörers 
prisuppgifter eller schablonbelopp. Detta summeras sedan till ett paket där alla poster för hela 
projektet skrivs om efter materialtyp. Denna beräkning innehåller mycket information som t.ex. 
mängder av material, kostnader, måttenheter mm. (Li, et al., 2015)  

Enligt Payandeh Mehr & Mehmia (2012) sker mängdning av gips på JM med hjälp av 
datorprogram där det läggs på ett spilltal. I detta spilltal räknas frånkap med men inte dörr- och 
fönsteröppningar. De spilltal som läggs på är 6-8% och med dörrar och fönster kan 
spillmängden bli 15-18%.  

Program vid mängdning 

MAP - MAP är ett mängdningsprogram som består av fyra olika moduler kalkyl, 
kostnadsstyrning, tidsplanering och inköp. Till en början skapas kalkylmodulen med hjälp av att 
alla moduler arbetar med samma projektdatabas. MAP kalkyl är ett verktyg som kan användas 
till att skapa anbudskalkyler, produktionskalkyler osv. Detta men hjälp av applikationer som 
MAP Tidsplanering, MAP Kostnadsstyrning och MAP Inköp. (UNIT4, 2016)  
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Vico office– är ett mängdningsprogram som återanvänder 2D/3D/BIM-modeller till att göra 
mängavtagande. Det är det enda systemet som låter dig integrera 2D ritningar och 3D modeller 
för att kalkylera, mängda, samordna mm. Med Vico Office kan man kombinera det traditionella 
arbetssättet då man mängdar och kalkylerar från ritningar med att integrera/återanvända 
3D/BIM-modeller i ditt arbete. (Vico software, 2016) 

Geometra – är ett program som kan användas för att mängda direkt från pdf-ritningar och 
beräknar snabbt ytor, längder, volymer mm. Geometra använder inte ritningens angivna skala 
utan baseras på ett känt angivet mått. ( Geometra, 2016) 

Bluebeam – är ett program där man kan redigera, markera och samarbeta kring Pdf-filer. 
Programvaran är gjord så att den ska efterlikna hur man arbetar med pappersritningar och 
penna. (Bluebeam, 2016) 

Revit – är en BIM- baserad programvara som används för att skapa detaljerade modeller och 
samarbeta effektivt. Några funktioner som Revit har är parametriska komponenter, samarbeta i 
realtid och arbeta samordnat. Parametriska komponenter hjälper till att få en detaljerad nivå på 
byggkomponenterna i ett projekt. Olika discipliner kan i realtid dela samma 
byggnadsinformationsmodell och spara sitt arbete i en central fil. Man kan minimera fel och 
utelämnade uppgifter genom att lagra all modellinformation i en modell där alla ändringar 
uppdateras automatiskt i hela modellen. (Autodesk Revit, 2016)  

BIM – byggnadsinformationsmodellering är en virtuell modell där man kan samla och organisera 
information. Den kan innehålla både fysiska och logiska sammansättningar av objekten och 
själva byggnaden. I en BIM-modell kan man analysera och simulera byggnaden i tidigt skede. En 
BIM-modell används genom att information om byggarbetet samlas in och varje skede i 
byggprocessen kan därmed kontrolleras. Genom att arbeta på detta sätt kan informationsglapp 
elimineras. Några fördelar med BIM är kollisionskontroll, samordning, montageordning, bättre 
underlag för mängdavtagningar osv. Dessa funktioner ger bättre samordning och mindre fel i 
projekteringsskedet och byggskedet mm, vilket ger en mindre kostnad för åtgärder när man kan 
hitta fel tidigare i byggprocessen. (Granroth, 2011)  

3.3 MATERIALSPILL UNDER BYGGNATION 
Med materialspill menas det material som blir kvar efter byggnationen av en byggnad. Det 
materialspill som är mest förekommande vid platsbyggnationer av byggnader är gips- och 
fasadskivor, reglar, betong, isolering och formar vid platsgjutning. Material kan beställas 
måttanpassade för att minska behovet av kapning på byggarbetsplatsen, vilket minskar 
materialspillet. Prefabricering som betyder att man förtillverkar byggdelar som sedan kommer 
till byggarbetsplatsen minskar också materialspillet. (Backman & Junkers, 2012)  

För att minska avfallsmängderna är det viktigt att öka materialeffektiviteten och därmed minska 
användningen av överflödigt material. Kunskapen om materialflödet på byggarbetsplatser är 
generellt inte så stor, trots att avfallsmängderna ofta mäts på bygget. Om man skulle mäta och 
jämföra allt material som används i bygget med den beräknade mängden så skulle man få bättre 
kontroll på avfallet och ge en större chans till att analysera avfallsmängderna. (Karlsson, 2013) 

Josephson & Saukkoriipi (2005) gjorde en studie där de utgick från en undersökning som 
gjordes på 90-talet och sedan intervjuade medarbetare på fyra byggprojekt för att få en 
uppfattning om hur de låg till med spillet efter tio år. Undersökningen som genomfördes på 90-
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talet på 14 byggarbetsplatser visade ett spill från 15 vanligt förekommande materialslag och 
visade att spillet varierade mellan 4-21% av den levererade volymen till en byggnad. Den nya 
studie som gjordes 2005 på fyra byggarbetsplatser visade en variation på ca 2-10% spill av den 
levererade volymen, vilket var en sänkning. Resurserna som arbetstid, maskiner och 
inbyggnadsmaterial bidrar till ett slöseri i form av väntan, stillastående maskiner och 
materialspill på mer än 10 % av projektets produktionskostnad. (Josephson & Saukkoriipi, 
2005) 

Enligt Freese (2011) blir det varor över från stora beställningar som man ofta slänger istället för 
att returnera. Detta tros kunna lösas genom att mängda mer rätt och noggrant. Freese (2011) 
gjorde en jämförelse mellan den teoretiskt beräknade och verkliga mängden byggavfall. Där 
visades de att det blev mindre totalt byggavfall än den teoretiska men däremot gipsavfallet blev 
mer än de teoretiskt räknade. Orsaken till att gipsspillet blev mer i verkligheten än den 
teoretiska tros bero på att gipsskivorna behöver anpassas och kapas mer efter byggnaden som 
t.ex. dörrar och fönster. (Freese, 2011) 

Enligt Payandeh Mehr & Mehmia (2012) är en orsak till gipsspill att inköpsvolymerna oftast 
hamnar högre än beräknat. Detta beror t.ex på att en arbetsledare oftast mängdar genom att 
använda sig av sina tidigare erfarenheter, att man beställer mer för att undvika risken att bli 
utan gipsskivor under montering eller för att gipsskivorna är svåra att bära från hus till hus och 
därför beställer man nya gipsskivor till nya projekt. (Payandeh Mehr & Mehmia, 2012) 

Fredriksson & Höglund (2012) visade en tabell som visar orsaker varför avfall uppstår som är 
gemensamma för de flesta byggprojekten. Efter man använt tabell 3 för att hitta olika orsaker till 
avfall och utrett vilket typ av avfall som uppstår vid de olika orsakerna går man vidare med att 
undersöka möjliga lösningar på de olika orsakerna till att avfall uppstår för att kunna bena ut 
vilka åtgärder som är möjliga att utföra och vad som kan göras. (Fredriksson & Höglund, 2012) 
Det finns tre möjliga orsaker till att avfall uppkommer, vilka visas i tabell 3. T.ex. är 
produktionsrelaterat avfall är en orsak till att avfall vid byggarbetsplatsen uppstår och det är 
främst vid mått och mängdanpassning och vid sprängning och schaktning. Material som är 
förekommande är gips, trä, betong. plast, metall och papp. (Backman & Junkers, 2012) 
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Tabell 3. Exempel på analys av vilket avfall som uppstår (Fredriksson & Höglund, 2012). 

Typ av orsak till varför avfall 
uppstår 

Exempel på orsaker till att 
avfall uppstår 

Exempel på vilket avfall som 
kan uppstå 

Produktionsrelaterat avfall Spill vid mått- och 
mängdanpassning 

Trä, gips, betong, golv mm. 

Sprängning och schaktning Massor 

Planerat avfall Hjälputrusning (verktyg, 
plank, formar, ställningar, 
tillfälliga konstruktioner) 

Trä, metall, elskrot mm. 

Förpackningar Wellpapp, plast, trä 

Ej avsett avfall Skadat material Alla typer av material t.ex. 
trä, gips, golv mm. 

Överblivet material efter 
färdigställd byggnad 

Felbygge – rivning 

Skador på färdigställda delar 

 

4 FALLSTUDIENS RESULTAT 
I det här kapitlet presenteras resultatet från fallstudien. Beskrivning av mängdningsprocessen och 
förslag från workshop samt processkarta presenteras i detta kapitel.  

4.1 PROCESSKARTLÄGGNING 
Processkartläggningen, figur 9, är en sammanställning av intervjuerna och workshopen. Fokus i 
studien är mängdning av gips och de nödvändigaste aktiviteter som stödjer mängdning har 
identifierades under workshop och intervjuer. 

Den kompletta processkartläggningen framgår av figur 10 där hela mängdningsprocessen 
presenteras. Men på JM sker enligt studien inte mängdningen bara på ett sätt utan det kan 
mängdas två gånger på produktionskalkylen av både arbetsledare och kalkylator. De ovala gråa 
lådorna som ses i processkartan i figur 10 är där mängdningen kan ske på ett annat sätt. Det 
visas även glapp i mängdningsprocessen med hjälp av orangea kryss på vägen till en annan 
aktivitet. Lådorna som innehåller underlaget som måste fås av projektering är med i 
processkartan eftersom det kom fram i fallstudien att underlaget från arkitekter och 
projektering kan vara bristfälligt vilket har en stor påverkan på hur mängdningen. Underlaget 
från arkitekter och projektering är viktig för att kunna mängda på ett mer effektivt sätt.  

Mängdningsprocessen börjar med att projektledare får systemhandlingar från arkitekten och 
sedan skickar vidare systemhandlingarna till kalkylavdelningen. Processen slutar där materialet 
kommer till projektet och monteras. Studien avgränsades till att fokusera på den delen av 
processen där själva mängdningen äger rum. Men eftersom det visade sig vid workshopen att 



Kartläggning och analys av mängdningsprocessen för nyproduktion av bostäder i 
syfte att minska uppkomsten av gipsspill 

21 

 

även underlaget från arkitekter är viktigt för mängdningsprocessen så lades detta till i 
processkartan.  

 

 

Excell-mallar 

3D-
modeller 

Effektivisering 

MAP 

Vico 
software 

Geometra 

Mängdning av gips 

Bluebeam 

Ritningar 

Skalstock/rullpenna 

Figur 9. Starten på processkartläggningen där alla aktiviteter som har en koppling till mängdning av gips går in 
i huvudaktiviteten mängdningen av gips. 
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Spill 
uppkommer 
både under 

och efter 
byggnationen 

Beställer 
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kalkylen 
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materialmängder 

Skapar 
systemhandlingar  

Mängdar på 
systemhandlingar till 

en första budget 

Tar emot en 
produktionskalkyl 

med mängderna 

Tar emot 
produktionskalkylen 

med 
kalkylavdelningens 

mängder 

Avropar 
materialet Många arbetsledare 

har aldrig sett några 
mängder från kalkyl 

Arbetsledarna 
mängdar då 

själv 

Arbetschefen kan 
påverka innehållet i 

produktionskalkylen  

Det händer 
inte på alla 

projekt eller 
alla regioner  

Överlämnar 
första 

budgeten 

Överlämnar ett excel-
dokument som är 

produktionskalkylen 

Materialet 
kommer och 

monteras 

Överlämnar 
produktionskalkylen

med mängderna 

Underlaget 
är inte alltid 
korrekt i 3D 

Skapar 
granskningshandling 

inför bygghandling 

Kalkylator 

Projektledare/
arkitekt 

Arbetschef

Arbetsledare

Platschef 

Figur 10. Processkartan över hur mängdningsprocessen ser ut på JM AB. Själva mängdningen börjar när kalkylavdelningen får systemhandlingarna av projektledaren och kan sluta när 
Kalkylavdelningen överlämnar underlaget till platschef och ska föra underlaget vidare till arbetsledarna som sedan kan avropa direkt från underlaget. Men detta händer inte i alla projekt 
utan i vissa projekt mängdar även arbetsledarna själva innan avrop. 
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4.2 INTERVJUER 
Intervjuerna genomfördes med flera olika yrkeskategorier; kalkylator, arbetsledare, platschef 
och arbetschef. Intervjuguider som användes vid intervjuerna finns i bilaga 1, 2 och 3 för de 
olika yrkeskategorierna. Resultat från intervjuerna vilka nedan är presenterade och indelade i 
underrubriker som kalkylator, arbetsledare och platschef. Avsnitten är indelade i två delar, först 
en ”mängdningen idag” och sen en som heter ”identifierade förbättringar” för att det ska bli 
lättare att förstå och orientera sig i resultatet. 

4.2.1 KALKYLATOR 
Mängdningen idag 

Samtliga kalkylatorer har berättat att kalkyls väg genom byggprocessen på JM är att mängda vid 
två tillfällen. Första är när projektering har gjort klart systemhandlingar då kalkylerar 
Kalkylavdelningen på systemhandlingarna för att projektledaren ska få en uppfattning om 
kostnaden. Sedan kalkyleras det på granskningshandling inför bygghandling och detta är 
handlingen som det sedan ska byggas av. Den kalkylen ska alltså göras på handlingen som det 
ska byggas efter. Detta överlämnas sedan digitalt i ett överlämningsmöte till platschef och 
arbetschef.  

När Kalkylavdelningen mängdar lägger de på ett spilltal som är 8 % för innerväggar, 10% 
våtrumsväggar och 30 % på utfackningsväggar. Detta görs mest för att få en kostnad på 
projektet. Men utöver detta spilltalet kommer det att bli spill från bortkapning vid dörrar och 
fönster. (Kalkylator 1) 

”Spilltalet kommer man få optimera. Spilltalet är kanske inte alltid bara spillet på 
gips utan också för att träffa en kostnad.” (kalkylator 1)  

Enligt kalkylator 1 mängdar Kalkylavdelningen i Stockholm på olika sätt beroende på underlaget 
de får från projektering. Om de får en 3D-modell som är komplett med rätt litteran osv kan man 
mängda direkt ur Revit se figur 11 och exportera till en Excel-fil för att sedan föra in i MAP som 
är kalkylprogrammet de använder, se figur 12. Men om 3D-modellen inte är helt fullständig med 
det som behövs för att ta mängder ur den används modellen istället som 2D-ritning i 
programmet Bluebeam, se figur 13. 

”Vi försöker gå över mer till att plocka mängderna ifrån 3D-modeller istället för att 
sitta och mängda på en 2D-ritning, går snabbare och blir mindre mänsklig faktor 
och om det blir ändringar ska det bara vara att uppdatera modellen.”(Kalkylator 1)  

I region öst- och väst där kalkylator 2, 3 och 4 sitter, använder de bara Bluebeam i dagsläget. 
Region öst ska gå över mer mot att mängda från 3D-modeller efter årsskiftet. Kalkylavdelningen 
i region syd använder enligt kalkylator 5 också Geometra men går över mer till Bluebeam och 
har även börjat lite smått med BIM-modeller och Revit. Arbetet med Excel och MAP gör de lika 
som de andra regionerna. Uppfattning kalkylator 5 har om varför man inte alltid använder 3D-
modeller idag är att man inte har börjat projekterat i Revit fullt ut än.  

I Bluebeam mäts väggarna för hand genom att dra streck på alla olika väggtyper med olika färger 
(se figur 14) för att få fram väggarnas löpmeter (se figur 13). Sen exporterar man ut en Excel-fil 
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där alla olika väggtyper som man har markerat i Bluebeam och hur många kvadratmeter det är 
av de olika väggtyperna finns med. Sedan för man in kvadratmetern för varje väggtyp som man 
fått ut i Excel-filen in i kalkyleringsprogrammet MAP där man får ut en kostnad, se figur 12. De 
överlämnar sedan pdf:er och filer till platschef och projektledare i ett överlämningsmöte. Alla 
mängder räknas ut i bruttomängd och man tar inte bort area för dörr- och fönsterhål. Enligt 
kalkylator 5 har inte Kalkylavdelningen översättningen från kvadratmeter gips till gipsskivor 
idag. Kalkylator 5 berättar att det är just det som arbetsledaren måste ha för att kunna beställa 
eftersom de inte kan avropa kvadratmeter gips från bygghandeln.  

 

Figur 11. Exempel på hur kalkylator på JM mängdar från 3D-modeller och hur mängdningslistan kan 
se ut vid mängdning från 3D-modeller i Vico.  
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Figur 12. Exempel på hur det ser ut när kalkylator på JM har lagt in data från Bluebeam eller 3D-
modeller i kalkylprogrammet MAP. Där kan man se specifikt vad som ingår i de olika väggtyperna och 
man lägger in hur många meter det finns av den specifika väggen för att få ut den slutliga kalkylen. 

 

 

Figur 13. Exempel på hur det ser ut när kalkylator på JM har dragit strecken för en specifik väggtyp i 
Bluebeam. Längst ner visas längderna och areorna för den specifika väggtypen.  
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Figur 14. Exempel på hur kalkylator på JM mängdar en lägenhet i Bluebeam, mängdar genom att dra 
streck med olika färger för att mäta och markera de olika väggtyperna. 

Eftersom det finns Kalkylavdelningar på fyra ställen i landet möts dessa en gång om året i ett så 
kallat segmentmöte för att stämma av hur man mängdar enligt kalkylator 1. Alla intervjuade 
antydde att en enhetlig metod skulle vara bra. Dock beskrev kalkylator 5 att det kanske inte 
skulle gå att ha en enhetlig metod.  

”En enhetlig mändning skulle göra att man kan börja mäta något när man vet vad 
man mäter. Som det har varit nu så har Kalkylavdelningen inte fått något 
återkoppling av Produktion det har kanske inte varit de ultimata samarbetet. Men 
de är väl sagt nu som jag förstår att Kalkylavdelningen ska leverera alla mängder till 
Produktion och då kommer det bli mer enhetligt. Är det något som saknas eller 
något som är fel så får man anpassa lite så de passar. Det är dumt att sitta och 
mängda innerväggar tre gånger i ett projekt.”(Kalkylator 1) 

”En enhetlig metod hade det varit många fördelar med, men verkligheten ser inte 
riktigt ut så utan vi jobbar lite olika i varje region. Tror inte att det går att ha en 
enhetlig metod utan mer att man ska ha vissa hållpunkter och resultatet ska se lika 
ut men vägen dit kommer vara olika på varje region.”(kalkylator 5) 

Identifierad förbättring 

Ett problem som har setts av de flesta som intervjuats är återkopplingen. Kalkylator 3 berättar 
att det inte har varit de mest ultimata samarbetena mellan produktion och kalkyl. Kalkylator 2 
tyckte också att det hade varit lite dåligt med återkoppling men erbjuder gärna arbetsledarna att 
komma ut på plats och sitta ner och förklara siffrorna. En kollega till kalkylator 2 mailades 
angående frågan om återkoppling då kalkylator 2 hade varit borta från arbetet ett tag. Kollegan 
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sa att det har fått en del återkoppling och har ändra lite sen dess. T.ex. numera lägger de in en 
minus post för fönster och fönsterdörrar vid utfack (som är den vanligaste typen av yttervägg på 
flerbostadshus) då det blev för mycket gipsspill där innan.  

”Återkoppling har varit bristfällig, den har väl inte varit så bra. Det kan ha varit att 
Kalkylavdelningen inte har frågat om det men sen har inte Produktion kommit med 
någon återkoppling heller och då fortsätter man leverera det man alltid har gjort.” 
(Kalkylator 1)  

Återkoppling av hela kalkylen fås enligt kalkylatorer 3 och 4 men då är det om kontona har hållit 
(om kostnaderna stämmer efter projektet med vad man räknade med innan) eller inte men det 
är mest återkoppling när kontot inte har hållit för när de har hållit finns de fortfarande pengar 
kvar. Dessa återkopplingar fås på ett möte som Kalkylavdelningen sammankallar i slutet av ett 
projekt och kallas erfarenhetsåterföring, där platschef och de från Kalkylavdelningen väst är 
med. Där går de igenom det största kontona med mest pengar inblandat. I 
erfarenhetsåterföringsmötet skulle återkoppling om de haft mycket gipsspill eller om 
mängderna för innerväggarna har skiljt sig mycket kunna tas upp av platschefer. Återkopplingen 
om innerväggar och gips har inte kalkylator 3 varit med om. Kalkylatorerna 3 och 4 får oftast 
ingen återkoppling om hur mängdningen av innerväggar stämmer (vilket betyder att 
mängdningen blir lika om man gör ett stickprov manuellt i Produktion som när man mängdar 
via program på Kalkylavdelningen) eller hur mycket gipsspill det blev. Men i de flesta fall har 
platscheferna ringt till kalkylator 3 och 4 under tiden ett projekt pågår och bett kalkylatorerna 
kolla mängderna gips om det inte har stämt. Andra intervjuade kalkylatorer har haft åsikter om 
återkopplingen 

”Om man inte har återkoppling från Produktion kan man inte komma till rätta med 
om det skiljer, så är det ju bara.” (kalkylator 2)  

”Det är inte synkroniserat mellan Kalkylavdelningen och Produktion.” (kalkylator 3) 
”En rutin hade inte varit fel på hur de ska fungera.” (Kalkylator 4) 

Enligt kalkylator 5 tas det emot viss återkopplingen framförallt från platscheferna.  

”Men de ger mest återkoppling på vad de själv känner för att informera. Det finns 
inget program för den informationen, det kanske hade varit en fördel.” (kalkylator 5) 

I intervjun med kalkylatorerna 3 och 4 berättar de att de mängdar dessa förstärkningar men det 
går under en annan post och då blir det på ett annat konto och kommer därför inte med i Excel-
filen som lämnas till Produktion. Vilket kan vara därför som arbetsledarna inte vet att dessa 
poster mängdas. 

Bristen på återkoppling tror kalkylator 1 kan förbättras genom att Kalkylavdelningen levererar 
alla mängder och att de i Produktion använder sig av mängderna. Vilket är beslutat i november 
2015 enligt kalkylschef. Beslutet är att Kalkylavdelningens mängder skall användas och att alla 
projekt ska distribueras mängder som arbetsledare kan använda. Genom att använda mer 3D-
modeller så kommer det bli lättare att uppdatera efter pm (som är en ändring som har skett på 
t.ex. ritning) som kan komma efter att Kalkylavdelningen har gjort sin produktionskalkyl 
eftersom de på Kalkylavdelningen oftast mängdar upp till två år innan projektet börjar byggas. 
Vilket betyder att det kan ha hunnit hända mycket under den tiden farm till att bygget sätter fart. 
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Om det då har kommit kanske t.ex. 15 pm då kanske inte Produktion vågar lita på underlaget 
från Kalkylavdelningen eftersom det är de som beställer gipsen och därmed ansvariga för hur 
korrekt beställningen blir och mängdar då själva.  

”För att kunna följa upp spillet bättre från Kalkylavdelningssida kanske en lösning 
skulle vara att ha gipsen på ett eget konto istället för som det är idag där gipsen går 
in på ett konto där andra skivor också går in som t.ex. spånskivor, plywoodskivor osv. 
Så att det finns ett konto som kalkylatorerna kan stämma av hur gipsen går.” 
(kalkylator 4) 

Att Kalkylavdelningen är med på prognosavstämningarna på byggarbetsplatserna tycker 
kalkylator 5 skulle också vara en idé för att förbättra återkopplingen mellan Produktion och 
Kalkylavdelningen. Även att involvera inköp i dessa avstämningar för att få en uppfattning om 
vad som faktureras från leverantörerna. För att mer verkligt kunna se förhållandet mellan 
priserna i avtalet kontra resultatet. Kalkylator 5 beskriver det som att man då kan få se lite 
säkrare siffror på vad som verkligen skiljde. (kalkylator 5) 

För att minska gipsspillet hade kalkylator 3 och 4 en idé om att man kanske kan anpassa skivor 
efter dörrhålen. Idén var att ha två skivor till ett dörrhål så att skarven blir på mitten över 
dörren. Men då behövs det enligt kalkylator 3 och 4 att cc avståndet börjar från dörrarna för att 
anpassas till skivorna. Kalkylator 5 har också idéer på hur man kan minska gipsspillet vid 
mängdning. 

”Ha bättre koll på vad som verkligen går i en lägenhet så man kan optimera den 
mängdningen för respektive lägenhet när man transporterar in materialet. Bättre 
uppföljning i kalkylskedet på verkligheten t.ex. vad blir spillet egentligen så man får 
med det i rätt mängd från början. Vilket är rätt bristfälligt idag.” (Kalkylator 5) 

Kalkylator 5 beskriver att det som Kalkylavdelningen borde leverera är nettomängden (vilket är 
då man räknar all area för väggarna och tar bort area för dörrar och fönster) och sedan lägga på 
ett spilltal för vad man tror kommer gå åt på grund av t.ex. skadat material, spill från dörrhål 
mm. För att komma fram till det spilltalet behöver man kolla på tidigare projekt och se hur 
mycket man köpte in mot för mängden man kalkylerade. (kalkylator 5) 

4.2.2  ARBETSLEDARE 
Mängdningen idag 

Istället för att arbetsledarna 1-4 använder underlaget från Kalkylavdelningen så får de 
pappersritningar eller digitala pdf-format från projektledaren och vissa från arkitekterna som 
de sedan för hand mäter löpmeter vägg med skalstock eller rullpenna. Arbetsledare 4 använde 
istället Bluebeam för att mäta löpmetern. Sedan lägger de in den löpmetern de får på väggen i en 
Excel-mall som de ärvt av den tidigare arbetsledaren eller gjort själv. Excel-mall redigeras 
mycket förhand i början av projektet. Det börjas med att alla olika väggtyper som finns på 
ritningarna läggs in förhand i Excel-mallen och kontrollerar så att väggtyperna i mallen 
innehåller samma lager som på ritningen. Sedan sker beräkningar till antal skivor automatiskt i 
mallen genom att bara mata in löpmetern som fås fram på ritning. I slutet kan det tillkomma 
handpåläggning för kompletteringar t.ex. om det behövs förstärkningar på vissa ställen i 
väggarna som t.ex. bakom köksskåp, garderober, elcentraler mm. Beställningen görs sedan 
genom ett avropssystem. Ett avropssystem är ett system där Produktion lägger in sina 
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beställningar per lägenhet på t.ex. byggmaterial. Exempel på vad som skickas i avropssystemet 
ses i bilaga 4 gipsskivor, plywood mm. för en lägenhet. Enligt arbetsledare 1 har hon aldrig fått 
något annat underlag från Kalkylavdelningen än ett dokument med alla typer av skivor, längder 
och kostnader för hela bygget. Enligt arbetsledare 1 har hon aldrig sett att de förstärkningar som 
hon lägger till för hand i en Excel-fil finns med i underlaget från kalkyl. Arbetsledare 4 använder 
sig också av ett påslag på 7 % för att undvika att hantverkarna behöver bära in mer gips efter 
stomskedet.  Procentsatsen kom han på själv genom att göra några överslagsräkningar i Excel på 
en teoretisk takhöjd. Medan alla andra arbetsledare inter lägger på något och vissa räknar i 
underkant.  

”De dokumenten som fås från Kalkylavdelningen innehåller bara mängden på alla 
typer av skivor det går inte att mängda från, det är inte indelat någonting. När man 
ska mängda gips är det inte bara gipset som behöver mängdas utan även reglar, 
skenor, kortlingar/ förstärkningar, dörreglar, överstycken mm. Vet inte om de har 
med det vid mängdningen.” (Arbetsledare 1) 

”Vi tar gärna in för lite gips i stomskedet så att vi sen lyfter upp mer om de behövs 
efteråt, eftersom hanteringen efter att ta ut gips inte fungerar så bra. Hellre ta in 
efteråt än att det blir över och vi måste kasta.”(Arbetsledare 2) 

Däremot gör arbetsledare 5 lite annorlunda än de andra arbetsledarna och har arbetat fram en 
metod för att använda underlaget från Kalkylavdelningen. I hans första projekt mängdade han 
själv med hjälp av geometra, men det blev gips över efter projektet som fick lyftas ut. Det ledde 
till att på nästa projekt tog han underlaget från Kalkylavdelningen och tog några stickprov på 
underlaget från Kalkylavdelningen med hjälp av flera arbetsledare och tyckte det stämde. Då 
gjorde han avrop på underlaget från Kalkylavdelningen. Men under projektet blev det för lite 
gips så han behövde beställa mer och lyftas in i efterhand. Det tredje projektet använde han sig 
också av underlaget från Kalkylavdelningen och tog stickprover på men tyckte inte riktigt att de 
mängderna stämde. Men löpmetern från Kalkylavdelningen tycktes stämma med det han fick 
fram på ritningarna. Därför tog de löpmetern från Kalkylavdelningen och räknade bort arean för 
dörrar och fönster vilket de sedan förde in i en Excel-mall som en praktikant hade gjort i ett 
annat projekt där mängdningen hade stämt bra. Lade sedan på 8 % som är en siffra från 
erfarenhet på vad som brukar gå åt, t.ex. fuktskadade, skadade och bortkapade skivor, som 
arbetsledare 5 hade fått från platschefen på första projektet. Av det sista projektet så blev det 
enligt arbetsledare 5 uppskattningsvis 18 % gipsspill. 

Arbetsledare 5 har innan arbetsledarrollen varit på Kalkylavdelningen under tiden han gick 
traineeprogrammet i region öst och hjälpte då till att göra en mall, som kan ses i figur 15 och 16, 
som skulle hjälpa produktion att avropa direkt från mallen. Mallen räknar ut allt material som 
behövs för all kvadratmeter som man har av de olika väggtyperna per lägenhet. 
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Figur 15. den ena delen av mallen, som togs fram på Kalkylavdelningen i region öst av arbetsledare 5, 
där man fyller i hur många kvadratmeter man fått ut av en vägg per lägenhet från ritning eller 3D-
modell. 
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Figur 16. visar den materiallista som fås ut i mallen, som skapades av arbetsledare 5 på 
Kalkylavdelningen i region öst, som visar hur många av varje material som behöver köpas för 
gipsväggar i en lägenhet.  
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Identifierade förbättringar 

Arbetsledare 2 tycker att det vore bra att ha en enhetlig metod för mängdning så att alla gör lika 
både på Kalkylavdelningssidan och på Produktionssidan. Även att det skulle vara bra att kunna 
använda Kalkylavdelningens materialmängder istället för att det ska mängdas två gånger. 
Arbetsledare 2 vill kunna lita på Kalkylavdelningen och kommunicera där istället för att mängda 
själva. 

”Om jag vetat att det fanns mängder från Kalkylavdelningen innan jag startade så 
hade jag använt deras siffror. Jag kommer ringa Kalkylavdelningen nästa 
gång.”(Arbetsledare 2) 

”Återkoppling till Kalkylavdelningen angående deras mängder är väldigt viktigt del. 
Så att de får reda på om det stämmer eller om det inte stämmer. En stor brist är att 
vi på Produktion bara löser det och sen inte återkopplar varför vi inte bara tar deras 
mängder.”( Arbetsledare 5)  

Det var fler arbetsledarna som vid intervjutillfället kunde tänka sig använda Kalkylavdelningens 
mängder, 

”Jag hade säkert kunna titta på de i alla fall. Detta projekt har varit lite speciellt för 
att vi har haft rätt så mycket problem med golvläggningen så jag har haft lite tid 
över att gräva ner mig lite i mängdningen. Men i ett annat projekt med lite mer 
tidsnöd hade det varit en bra idé.”(Arbetsledare 4) 

”Det optimala vore att bara kunna ta Kalkylavdelningens mängder rakt av det är de 
vi arbetsledare helst vill.” (Arbetsledare 5) 

Arbetsledare 2 nämnde att det är skillnad på mängden spill beroende på om det är deras egna 
hantverkare eller underentreprenörer som monterar gipsen. Enligt arbetsledare 1 är det inte 
helt lätt att mängda rätt, hur mycket gips som används varierar med erfarenheten på 
hantverkare 

”En mer erfaren hantverkare använder mindre gips än en lärling.” (Arbetsledare 1) 

”Vissa är jätteduktiga på att pussla medan andra skär ner och slänger så fort det blir 
något över. Men om vi är noga med att mängda så att det inte ligger skivor över så 
använder de sig av det som de har fått. Sen att man är noggrann med att mängda 
och inte höftar.”(Arbetsledare 3)  

Några åtgärder som arbetsledare 4 hade kommit på var att man kan ha erfarenhetsåterföring 
från projekt man har sett att det gått bra och använda som ett referensprojekt där man kan kolla 
hur de gjorde och varför. Även att alla arbetsledare använder samma Excel-mall så att ingen har 
egna eller ärvda som ser olika ut, för att få de mer enhetligt att alla gör lika.  

En annan åtgärd kan, enligt arbetsledare 3, vara att gå igenom monteringsanvisningarna med 
hantverkarna inför starten av montering av gips, vad man kan tänka på för att minska spillet.  
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4.2.3 PLATSCHEF OCH ARBETSCHEF 
Platschef 

Mängdning idag 

När man använder underlaget från Kalkylavdelningen tycker platschef 1 att man kan ta en 
referenslägenhet, max två och mängda den själv för att kontrollera mot underlaget från 
Kalkylavdelningen för att få en känsla och kolla så att Kalkylavdelningen inte missat något t.ex. 
dubbelgips yttervägg med ljudkrav kan vara svårt att se på handling.  

”Jag försöker säga till mina arbetsledare att bara använda Kalkylavdelningens 
mängder, för att man inte ska jobba dubbelt. Dom har annat att göra än att sitta och 
mängda själv och har någon annan redan mängdat och dessutom i ett program så 
borde det vara mer rätt än att mängda själv.” (Platschef 1) 

Identifierade förbättringar 

Platschef 1 upplever att Produktion behöver vara bättre på att återkoppla om mängdningen var 
bra eller dålig så att mängdningen kan bli bättre från Kalkylavdelningen och inte att vi sitter och 
gör om den i Produktion. 

”I Produktion konstaterar dom nog bara att det stämmer eller inte, så där kan vi bli 
bättre från Produktionssida. Att återkoppla hur det faktiskt var, t.ex. om man 
upplever att det va bra mängdat att då gå ner och kolla på mängden spill. Eftersom 
det kan vara lika mycket spill även om kalkylen stämde eller inte stämde om man 
t.ex. köper in i efterhand om de blev för lite gips. De är ju om man övermängdar från 
Kalkylavdelningen som det blir mer spill.” (Platschef 1) 

Platschef 1 tror att man behöver kolla på hur Kalkylavdelningen och Produktion jobbar med 
varandra och kanske på nått sätt göra någon avstämning efter projektavslut. För att kolla både 
där mängderna har stämt och inte stämt, hur spillet har sett ut och hur mycket har vi slängt i 
förhållande till andra projekt? 

Platschef 1 tycker att Kalkylavdelningens underlag är bra så som de är uppdelat och specificerat 
i nuläget.  

”Kalkylavdelningen vet ganska bra vad Produktion vill ha och vad de vill få ut av 
kalkylerna ur ett rent produktionsperspektiv, vad Produktion nyttjar underlaget till. 
Däremot är involveringen som en erfarenhetsåterföring från Produktion till 
Kalkylavdelningen efter projekten ganska obefintlig. Där skulle man kunna få 
tillbaka mer då Produktion har det ganska färskt i minnet. Detta genom att ha så att 
Kalkylavdelningen är med vi avslutningsmötena de har idag med projektledare, 
platschef, arbetschef och arbetsledare. Man kanske skulle kunna försöka få in någon 
form av avslutningsmöte med bara Kalkylavdelningen också. Vi har ju 
erfarenhetsåterföring och avslut, ganska mycket möten i och efter ett projekt så det 
ska nog inte vara jättesvårt att få in Kalkylavdelningen på det.” (Platschef 1) 

Platschef 1 har en uppfattning att om man vet hur man ska använda underlaget från 
Kalkylavdelningen då är det ett hjälpmedel som är bra att ha. Platschef 1 tycker att det är 
platschefernas roll att berätta för arbetsledarna att de kan ta kontakt med Kalkylavdelningen 
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och att materialet från Kalkylavdelningen finns så arbetsledarna kan använda mängdningen från 
Kalkylavdelningen. 

”Dom vet nog inte om att det finns eller vad man kan använda dom till. Det är upp till 
oss platschefer att förklara för dom och visa dom. Det är nog något som 
platschefsgruppen måste bli bättre på att kommunicera ut till sin arbetsledare, man 
får mycket stöd och hjälp av mängderna från Kalkylavdelningen. Jag tror det borde 
bli mer att arbetsledarna tar Kalkylavdelningens mängder när arbetsledarna 
arbetar med avropsystem och liknande för då måste de mängda på nått sätt.” 
(Platschef 1) 

En lösning som platschef 1 ser är att justera väggar vid projekteringen t.ex. då arkitekten ritar 
lägenheterna att arkitekten tänker på både standarder som måste vara i en lägenhet men också 
på storleken på gipsskivorna och då kanske måste förlänga en vägg lite. 

Platschef 1 tror att det är väldigt individ anpassat hur mycket spill det blir efter vem som 
monterar gipsen. Att vissa hantverkare kapar skivan på mitten och sen tänker att den biten 
kommer jag inte behöva och kanske slänger den medan andra kanske tänker om man kan 
använda den någonstans. 

Arbetschef 

Mängdning idag 

Enligt arbetschef 1 ansvarar han för att beställa kalkylen från Kalkylavdelningen till 
byggarbetsplatsen. Beställningen sker vid kalkylstartmötet som äger rum när 
granskningshandling inför bygghandlingarna är klar. Vid beställningen kan man anpassa 
kalkylen genom att beställa mer specificerat från Kalkylavdelningen t.ex. anpassat efter lägenhet 
osv. Kalkylavdelningen delar inte upp kalkylen automatiskt utan Produktion får en 
klumpsumma med alla mängder om arbetschefen inte beställer något annat. Kalkylavdelningen 
förmedlar det som Produktion vill stoppa in i den och anpassar den efter hur de i Produktion vill 
ha den. Ju mer kompletta handlingarna är desto mer kompletta blir kalkylena. Därför är det 
viktigt att vara förberedda inför mötena med Kalkylavdelningen och att ha alla handlingar som 
vi vill ha pris på och en dokumentförteckning på vad Kalkylavdelningen ska räkna på. 
(Arbetschef 1) 

”Vi får det vi beställer, om det finns önskemål från arbetsledarna i tidigt skede vid 
kalkylstart att de vill ha kalkylen uppdelad på ett speciellt sätt t.ex. lägenhetsvis. Då 
beställer man det.” (Arbetschef 1) 

Arbetschefen 1 berättar att han jobbar tillsammans med platschefen med att få arbetsledarna att 
använda Kalkylavdelningens mängder. Många arbetsledare använder inte Kalkylavdelningens 
mängder, anledningen till detta tror arbetschef 1 är på grund av oerfarenhet och att de inte är 
introducerade att använda mängderna från Kalkylavdelningen. 

Identifierade förbättringar 

”Arbetsledare ska leda, fördela och följa upp. Skulle arbetsledaren kolla på kalkylen i 
tidigt skede och vara med från början och anpassa kalkylen efter så man vill ha den. 
Istället hänvisar arbetsledarna till kalkylen när man ska göra en prognos om hur 
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dyrt eller billigt det blev och då är det lite sent. De är vi som ska styra arbetsledarna 
till att jobba på ett visst sätt och det kanske vi inte ha gjort.”(Arbetschef 1)  

”Börjar vi använda mängderna från Kalkylavdelningen mer så ställer vi ju högre 
krav på Kalkylavdelningen också och där har man lång väg att gå för att få ihop det 
att jobba med att arbetsledarna ska få och kunna läsa kalkylerna och de har man 
varit dålig på.” (Arbetschef 1) 

Arbetschef 1 tror att man kan minska gipsspillet vid mängdningen om man följer upp saker i 
kalkylen. Idag gör de i Produktion prognoser på kostnaden men inte på hur mycket spill det blir.  
Återkoppling av erfarenheter till kalkyl gör man inte speciellt mycket, produktion har mer att 
jobba med att kommunicera kopplingen mellan kalkyl och återkopplingen av erfarenheter. De 
flesta arbetsledarna har inte kontakt med Kalkylavdelningen. 

”Återkoppling av erfarenheter till Kalkylavdelningen gör man inte speciellt mycket. 
Produktion har mer att jobba på när det gäller att kommunicera med 
Kalkylavdelningen och att återkoppla erfarenheter.” (Arbetschef 1)  

”Man har avvikelserapportering och förbättringsförslagsrapportering så om 
arbetsledarna förstår värdet av att återrapportera så kan de gå vägen. Det skulle 
vara ohållbart om arbetsledarna håller på och ringer Kalkylavdelningen för att 
ställa frågor hela tiden, utan att arbetscheferna som köper kalkylen och har den som 
underlag vid presentation av kostnaden har kontakten med Kalkylavdelningen.” 
(Arbetschef 1) 

Med den monteringsanvisning man har idag som ska motverka sprickor vid t.ex. dörrar och 
fönster blir enligt arbetschef 1 mer spill på grund av att det blir fuktigt eller skadat. 

4.3 WORKSHOP 
Resultaten från workshopen som kan ses nedan är strukturerade efter de två frågeställningarna 
som användes vid utförande av workshopen.  

FRÅGESTÄLLNING 1 
Vad behöver Produktion ha för underlag för att kunna avropa direkt ifrån det underlaget?  

Gemensam mall 

Workshopen resulterade i att det behövs en enad och bestämd Excellmall som alla inom 
Kalkylavdelningarna och Produktion använder. Detta behöver in i JM som en rutin i deras 
verksamhetssystem (t.ex. under projektutformning och sedan under upprättande av 
projektkalkyl inför produktionsstart.) Mallen ska användas som underlag till Produktion. Den 
här mallen måste arbetas fram då det finns väldigt många olika Excellmallar ute i omlopp idag 
bland kalkylatorer och arbetsledare. Förslaget som kom upp på workshopen om hur detta ska gå 
till var att det bör sättas ihop en grupp med lika blandade yrkeskategorier som på den här 
workshopen med både kalkylatorer och arbetsledare. För att komma fram till en kompromiss 
mellan dessa två yrkeskategorier då arbetsledarna vill ha det på ett sätt som kan vara tids- och 
resurskrävande för Kalkylavdelningen. Eftersom det idag finns många olika Excelmallar hos 
arbetsledare och kalkylatorer runt om i Sverige skulle man kunna använda de olika 
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Excelmallarna för att få inspiration till den gemensamma mallen. Denna mall ska därefter bli ett 
styrande dokument som måste testas på några projekt innan det tas helt i bruk. 

I workshopen kom det fram information om att Produktion ville ha en mall för att kunna 
använda den direkt och avropa från den. Många ville ha mängdat efter lägenhet per plan och att 
allmänna ytor är indelat i en egen kategori som också är mängdad per plan. De deltagande 
kalkylatorerna berättade att de redan idag mängdar efter lägenhet men skickar inte detta till 
Produktion utan ger underlag för den totala mängden gips per plan och trapphus. Allmänna ytor 
mängdas idag ihop med en närliggande lägenhet. En till sak som Produktion saknar i underlaget 
från Kalkylavdelningen är att gipsmängden inte är omräknad till antal skivor som behövs utan 
de stannar vid kvm gips. Detta skulle behövas och om det inte går att Kalkylavdelningen gör det 
så skulle en översättningstabell finnas med i underlaget.  

En framtidsvision som målades upp av deltagarna under workshopen var att Kalkylavdelningen 
ska lägga in mängder i avropssystemet som sedan bara behöver gå igenom arbetsledaren för ett 
godkännande som sedan skickas till leverantören. Eller att Excelmallen är uppdelad som 
avropssystemet som Produktion använder idag. Man skulle även kunna dela upp kalkylen mer 
efter moment istället för lägenheter. T.ex. Att man först får gipsen för ytterväggarna som man 
gör först och sedan enkelgipsen som man gör sen och sen dubbelgipsen som man gör efter det 
osv. Dock kräver denna ändring av hur man tar in gipsen i byggnaden. Idag lyfter man vanligtvis 
in gipsbuntarna med byggkranens hjälp innan nästa bjälklag ska läggas på. Ändringen skulle då 
medföra att man istället skulle behöva bära in gipsen i byggnaden i efterhand. Detta kommer då 
bli en fråga om arbetsmiljö när man bär in gipsen, eftersom det kommer bli mer tunga lyft än 
idag var gruppen väldigt oense om förslaget var lämpligt eller olämpligt att applicera. 

Ansvarig kalkylator 

Något som skulle vara till stor hjälp för arbetsledarna vid beställning och under hela bygget är 
en ansvarig kalkylator som följer med i hela projektet. Samt en så enkel åtgärd som att skriva in 
kalkylatorn i projektets kontaktlista. I dagsläget vet sällan arbetsledarna vem som har kalkylerat 
projektet och genom att få ett namn på ansvarig kalkylator kan bidra till att det kan upplevas 
som lättare för Produktion att ta kontakt med Kalkylavdelningen. 

Något som också diskuterades var spilltalet som läggs på vid mängdning. Om arbetsledarna 
mängdar är det vanligt att de lägger på ett spilltal, vilket också Kalkylavdelningen gör om de 
mängdar. Eftersom det är beslutat att Produktion ska använda Kalkylavdelningens mängder är 
det viktigt att besluta om vem som gör vad så att t.ex. ett spilltal läggs på två gånger på en 
mängdning för då blir det mer spill. Samtliga workshopdeltagare var enade om att det måste 
beslutas att om Kalkylavdelningen lägger på ett spilltal måste kalkylatorn meddela 
arbetsledaren om detta. Likaså gäller om Kalkylavdelningen inte har lagt på ett spilltal. Men det 
ställdes även frågan om det behövs ett spilltal i kalkylen och troligen behövs det inledningsvis. 

Underlag 

Både arbetsledare och kalkylatorer saknar idag tydliga markeringar för kortlingar och reglar i 
kalkylen och i underlaget från projektering. En sak som både Kalkylavdelningen och Produktion 
saknar idag är information om mängden kortlingar, vilken typ av kortling samt en tydlig 
markering för deras placeringar. Idag har Kalkylavdelningen bara nyckeltal för kortlingar att gå 
efter när de mängdar. Ett förslag är då att redan i projektering märka ut vart det behövs 
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kortlingar vilket är t.ex. bakom kök, garderober och hatthylla mm. Ett förslag som deltagarna 
kom på var att markera ut på ritningen med k1, k2 osv. där de olika kortlingarna ska sitta och 
sedan ha en förklaring för förkortningarna. 

FRÅGESTÄLLNING 2 
Hur får Kalkylavdelningen fram en tydlig och anpassad metodik? Vad behöver Kalkylavdelningen 
få för underlag för att kunna ge Produktion det underlaget de vill ha? När måste 
Kalkylavdelningen mängda för att få fram de mest korrekta mängdningerna till Produktion? 

Underlag till kalkyl 

Under workshopen var deltagarna enade om att krav måste ställas på projektering så att de 
olika väggtyper som finns i projektet blir rätt vägglittererade på ritningarna. Det vill säga att 
arkitekten måste lägga in rätt vägglitteran efter JMs projekteringsanvisningar där alla JM:s 
väggar finns uppställda för att Kalkylavdelningen ska kunna mängda direkt från 3D-modellen. 
Vilket menas att arkitekterna inte ändrar i väggtyperna och lägger till småsaker för att väggen 
ska passa bättre. Viktigt att det inte blir flera varianter av samma väggtyp. Litteran är vad JMs 
olika väggtyper heter som t.ex. V1, V2 osv. Det finns uppställningar idag över litteran i 
projekteringsanvisningarna för flerbostadshus (PAF) men enligt deltagarna är inte alla konsulter 
helt bekväma med att använda JMs PAF:ar. Kalkylavdelningen måste även bli bättre på att säga 
ifrån om littereringen inte är korrekt. Om arkitekterna projekterar så att 3D-modellen är helt 
komplett med rätt litteran som JM har i sina projekteringsanvisningar kommer de hjälpa 
Kalkylavdelningen att få fram säkrare och mer korrekta mängder. Kalkylatorerna på 
workshopen berättade att arkitekter idag redovisar samtliga väggtyper som finns i JMs PAF om 
väggar istället för att enbart redovisa de väggar som faktiskt användes i projektet. På så vis kan 
det bli tydligare för de som ska läsa ritningarna. Det behöver även tas ett beslut som gäller för 
hela JM om man ska räkna med från- och tillvalsväggar. T.ex. räknar Kalkylavdelningen i 
Stockholm med frånvalsväggar idag men inte tillvalsväggar. För att få en mer enhetlig metod där 
alla gör lika angående till- och frånvalsväggar behöver ett beslut tas om detta så att alla göra lika. 
Detta behöver även förmedlas till arbetsledaren så de vet vad som är medräknat och inte.  

Ett annat förslag som kom upp under workshopen var att tekniska avdelningen (se mer 
beskrivet i kapitel 2) som ansvarar för produktstyrande anvisningarna (PAF) också bör kolla 
igenom alla littreringar och om möjligt minska ner antalet väggtyper då det just nu är väldigt 
många olika väggtyper att hålla koll på. Även få in mer detaljer som kortlingar osv. redan på 
ritningen som exemplet ovan att märka de med t.ex. k1. Idag finns det bara kortlingsnycklar som 
beskriver vart och vilken kortlingar det ska vara. Detta behöver därför stärkas upp med t.ex. 
uppställningar och utmärkning på ritning. Det vill säga en projekteringsanvisning för kortlingar 
likt den projekteringsanvisningen man har för väggar så att det blir tydligare vart kortlingarna 
ska vara och vilken slags kortling det ska vara vart. Därför är det viktigt att projektering är med 
vid framtagning av vad Kalkylavdelningen ska leverera för underlag.  

Kommunikation 

De flesta deltagare i workshopen var enade om att det behövs ett strukturerat samarbete mellan 
projektering och Kalkylavdelningen och sedan mellan Kalkylavdelningen och Produktion.  

För att man ska få ett samarbete mellan Kalkylavdelningen och Produktion uppfattade 
deltagarna att de två yrkeskategorier som deltog i workshopen behöver träffas och involveras i 
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varandras möten och även ha något eget avstämningsmöte där arbetsledarna kan ta upp t.ex. om 
de stämde eller inte stämde eller fråga om den är något som arbetsledaren inte förstår i 
kalkylen. Men deltagarna tyckte också att det var viktigt att ha en kontinuerlig kontakt genom 
hela projektet. T.ex. att arbetsledare eller i alla fall någon från produktion är med på 
kalkylstartmötena. Även att Kalkylavdelningen är med på vissa projektmöten under projektets 
gång där arbetsledarna har möjlighet att ställa frågor eller återkoppla. Deltagarna diskuterade 
under workshopen om hur och när Produktion bör återkoppla. Deltagarna kom fram till att ett 
återkopplingsmöte vore bra att ha när det börjat gipsa och det har gipsats ungefär till hälften 
(vid invändigt stomkomplettering). När hälften av gipsen är monterad bör Produktion kalla in 
till något slags avstämning/ återkopplingsmöte för att diskutera hur det gått fram till dess. Det 
vore också bra om Kalkylavdelningen kan vara med på de tekniska avslut vid färdigt bygge som 
Produktion har med både projektering, inköp m.fl. för att ta del av återkoppling och avstämning 
av projektet.  

Övriga förslag 

Två andra förslag som kom upp under workshopen var att gör en rutin att 
monteringsanvisningsansvarig uppdaterar Kalkylavdelningen om det sker ändringar som kan 
påverka deras kalkyl. De andra förslaget var att Kalkylavdelningen bör se leveransen till 
Produktion och projektering som två leveranser. En för att få ut kostnaden till projektledaren 
och en för att få ut mängderna till Produktion. Dessa två hör såklart ihop men om man har det 
tänket så kanske man anpassar leveranserna mer till de olika beställarna. Detta skulle då kanske 
ge en möjlighet till att genomföra de olika leveranserna vid två olika tillfällen eftersom 
kostnaden behövs mycket tidigare än mängderna till Produktion. Om Kalkylavdelningen kunde 
mängda senare kanske även olika PM (ändringar) hann komma in och mängdningen till 
Produktion kunde bli mer exakt. 

För att kunna följa upp spilltalen som används vid kalkylering idag kom deltagarna fram med ett 
förslag där man kan jämföra den teoretiska mängden spill i ett projekt t.ex. frånkapningar vid 
dörrar och fönster med hur mycket spill det egentligen blev efter projektets slut. Detta för att 
kunna förbättra spilltalet och minska att hela skivor blir över i projekten. Uppsala har gjort ett 
testprojekt på detta där den teoretiska mängden spill var 10 % och där blev även spill efter 
projektet 10 %. Deltagarna på workshopen tyckte att fler projekt borde testa detta i t.ex. 
Stockholm och ledas av miljöavdelningen som genomför en uppföljning och för att sedan dela 
med sig av resultatet till Kalkylavdelningen. Testen är en viktiga för att kunna styrka spilltalen 
och visa att de är uppdaterade och inte bara en siffra någon kom på för länge sedan. Deltagarna 
tror även att det är viktigt med testet för att kunna minska spilltalet och genom minskat spilltal 
kunna minska spillmängderna. En viktig notis av arbetsledarna på workshopen var att det är 
svårt att mängda om man inte veta vem som ska montera gipsen och därför lägger vissa 
arbetsledare på några extra skivor i beställningen för att vara på den säkra sidan för att 
hantverkarna inte ska behöva bära in gipsskivor. Detta kan därför ge felmarginaler i form av mer 
eller mindre spill som inte har med spilltalet att göra. 

5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Studien visade att arbetsprocessen för mängdningen av gips överensstämmer väl med teorin 
(avsnitt 3.2). Mängdning av gips sker i två skeden på systemhandlingar och på 
granskningshandling inför bygghandling vilket överensstämmer väl med teorin (avsnitt 3.1). Det 
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som har behandlats i den här studien är främst det produktionsrelaterat avfall (avsnitt 3.4) där 
t.ex. mängdanpassning är en stor faktor. En bra sak att tänka på när man pratar mängdning är 
att en byggnad kan mängdas på många olika sätt och med många olika program. Den tekniska 
utvecklingen börjar mer och mer ta sig in i mängdningsskedet.  

Det visade sig att flera personer mängdar på samma handling, ofta såväl Kalkylavdelningen som 
arbetsledarna. Något annat som visade sig var att det är idag en bristfällig kommunikation 
mellan Kalkylavdelningen som mängdar och Produktion som ska använda mängderna. Vidare 
framkom det att det fanns ett beslut om avrop på Kalkylavdelningens mängder. Detta följdes inte 
på grund av bristande kommunikation. 

Forskning har gjorts på hur mängdningsprocessen enligt teorin går till, men det gav inte så 
mycket resultat. Mängdning som den här studien handlar om är inte så omskrivet i tidigare 
litteraturer vilket ger en svag koppling mellan litteraturen och resultaten i den här studien. Det 
har inte hittats så många studier som har analyserat mängdningsprocessen utan mest 
examensarbetet som har kommit fram till att en förändring av mängdningen är ett förslag på hur 
man kan lösa den stora mängden gipsspill. 

Den gemensamma mallen kommer bli starten på ett samarbete som kan leda till att 
kommunikationen utvecklas och förbättras. Men för att kunna uppnå förslagen för att minska 
gipsspillet bör första steget vara att förmedla ut beslutet om att arbetsledarna ska använda 
Kalkylavdelningens mängder. Genom att arbetsledarna börja använda Kalkylavdelningens 
mängder kommer Produktion kunna spara tid och kan fokusera på annat när de inte behöver 
mängda själva. Det gynnar också vägen till enhetlig metod som inte riktigt finns idag.  Man 
behöver också börja integrera Kalkylavdelningen i de olika mötena som redan finns i 
Produktion.   

5.1 FALLSTUDIEN 
5.1.1 GEMENSAM MALL 

Ett viktigt resultat som kom ut ur workshopen var att deltagarna enades om att man vill ha en 
gemensam beräkningsmodell (Excelmall) som Kalkylavdelningen ska ge till Produktion. Denna 
mall skall tas fram av en sammansatt grupp av personer både från Produktion och från 
Kalkylavdelningen för att få fram en produkt som passar båda yrkeskategorierna. Tanken är att 
mallen ska bidra till att minska spillet och spara tid då Produktion inte ska behöva mängda. Det 
diskuterades också kring återkopplingen mellan Produktion och Kalkylavdelningen. Deltagarna 
kom inte fram till några konkreta förslag, men man tror att återkoppling och möten kommer att 
uppträda lite eftersom när man börjar jobba med den gemensamma mallen. Enligt diskussion 
med handledare på JM är det viktigt att JM går vidare med förslaget och sätter ihop en grupp 
som kan ta fram den gemensamma Excelmallen så snart som möjligt medan personer är insatta 
och intresserade.  

5.1.2 UNDERLAG 
Det har visat sig genom intervjuerna med kalkylatorerna och även genom workshopen att det 
har varit varierad kvalitét på underlaget för mängdning från projektering och arkitekter. 
Underlaget från projektering påverkar vilken metod som kan användas för att mängda, det vill 
säga mängda via 3D-modeller eller om de får 2D-ritningar, då de behöver använda bluebeam 
vilket kräver mer handpåläggning. Effekten av varierande underlag har också visats i teorin 
(Hansson, et al., 2015), dvs. om underlaget är varierande blir även resultatet från kalkylen 
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varierande eftersom kalkylen inte kan bli bättre än underlaget. Eftersom det finns en mängd 
antal program som kan hjälpa till med mängdningen. Då JM efterträvar att mängda från 3D-
modeller kan Vico office som ses i avsnitt 3.2 vara ett steg i den riktningen. Metoden som 
Kalkylavdelningarna använder sig av skiljer sig också mycket mellan alla de olika regionerna. 
Kalkylavdelningen i Stockholm är de som testar nya metoder först och är även de som har börjat 
använda 3D-modeller. Enligt kalkylatorerna i de andra regionerna i Sverige tycker de att 
lösningen med att Stockholm testar och utreder förändringarna innan alla andra också börjar 
använda det är ett bra sätt att utveckla företaget på för att alla inte ska behöva lägga tid på att 
lära sig något som kanske inte fortsätta användas.  

Om 3D-modellerna blir bättre och mer korrekta efter JMs produktionsstyrande anvisningar och 
väggtyper kommer 3D-modellerna kunna användas mer till mängdningen av gips. Men för att 
komma dit tyckte deltagarna på workshopen att tydligare krav behöver ställas på att 
arkitekternas ritningar innehåller JMs väggtyper och är rätt littererade. Enligt en kalkylator 
kommer kalkylen bli mer effektiv och inte behöva lika mycket manuell datahantering mellan de 
olika programmen om 3D-modeller är korrekt littererade från arkitekten. 3D-modeller kommer 
också kunna ge Kalkylavdelningar möjlighet att uppdatera sina kalkyler lättare efter PM.  

5.1.3 KOMMUNIKATION 
Resultat från intervjuerna med arbetsledarna, kalkylatorerna och platschef/arbetschef tyder på 
att det finns ett behov av bättre integrering mellan Produktion och Kalkylavdelningen. 
Intervjuerna tyder även på att det finns ett glapp mellan Kalkylavdelningar och Produktion där 
materialet från Kalkylavdelningen inte alltid kommer fram till Produktion. Denne slutsats 
stämmer överens med tidigare examensarbeten som gjorts på JM som t.ex. Payandeh Mehr och 
Mehmia (2012), Freese (2011) och Sörensen och Higson (2015). Det har inte tagits upp i någon 
teori att det skulle vara svårt att kommunicera mängderna mellan Produktion eller att 
arbetsledarna inte använder mängderna.  

Eftersom det enligt kalkylchefen på JM är beslutat att Kalkylavdelningens mängder skall 
användas och att alla projekt ska distribuera mängder som arbetsledare kan använda, behöver 
arbetsledarna börja använda underlaget från Kalkylavdelningen istället för att mängda själva. 
För att arbetsledarna ska börja använda underlaget från Kalkylavdelningen behöver alla 
platschefer kommunicera ut till sina arbetsledare att beslutet är taget att man ska använda 
underlaget från Kalkylavdelningen. Det behöver även förmedlas vart man hittar underlaget från 
Kalkylavdelningen. Deltagarna på workshopen menade att det behövs kontinuerlig 
kommunikation mellan Kalkylavdelningen och Produktion för att veta vad Kalkylavdelningen 
kan leverera för underlag, men även vad Produktion vill ha i underlaget. Enligt arbetchef 1 kan 
arbetsledarna påverka mycket vad som ska finnas med i underlaget från Kalkylavdelningen, de 
behöver bara få veta att de kan påverka.  

Om Produktion börjar använda Kalkylavdelningens mängder och återkopplar kontinuerligt kan 
kalkylen utvecklas och ett mer enhetligt och effektivare JM där det inte mängdas flera gånger 
kan växa fram. Majoriteten av de intervjuade arbetsledarna gav intrycket av att de inte riktigt 
litar på underlaget de får från Kalkylavdelningen eller att det inte känt till att mängderna finns 
eller att arbetsledarna inte riktigt vet hur Kalkylavdelningen mängdar. Detta upplevs av gruppen 
som var med vid workshopen kan avhjälpas genom att en kalkylator kommer ut på 
byggarbetsplatsen och träffar arbetsledaren för att förklara hur underlaget ser ut och är 
uppbyggt.  
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Kommunikationen skulle kunna förbättras genom t.ex. möten efter varje slutfört projekt för att 
återkoppla hur mängdningen stämde, hur mycket spill det blev och hur användbart underlaget 
som arbetsledarna fick var. All denna återkoppling behövs för att utveckla en hållbar metodik 
som ständigt förbättras och är levande där arbetsledarna använder underlaget från 
Kalkylavdelningen och kan gör avrop direkt från underlaget de får. Det skulle också vara nyttigt 
för andra arbetsledare om de kunde få ta del av arbetsledare 5s erfarenhet om att använda 
underlaget från Kalkylavdelningen och ge återkoppling på vad som inte stämde. Det kan även 
vara bra att ha en demonstration för arbetsledarna över hur de på Kalkylavdelningen mängdar, 
kanske en gång om året, för att upplysa nya arbetsledare om Kalkylavdelningens metoder att 
mängda, samt att arbetsledarna kan komma med inputs om de tycker något kan ändras. 

5.1.4 GIPSSPILL SOM INTE BEROR PÅ MÄNGDNING 
Det är mycket mer än bara mängdningen som som bidrar till uppkomsten av gipsspill, faktorer 
som ändå måste beaktas vid mängdning. Eftersom gips är ett relativt skört material och är 
känslig för fukt (Gyproc, 2016) så är det ofta någon skiva som måste slängas enligt arbetsledarna 
och detta gör att det är viktigt att skydda gipsen. Något som också påverkar mängdningen och 
spillet är enligt arbetsledare 1 att det blir olika mycket gipsspill beroende på vem som gipsar. 
T.ex. hade arbetsledare 2 upplevt att det blev mindre gipsspill när JMs egna hantverkare 
monterar än om underentreprenörerna monterar.  

En kommentar som arbetsledare 3 hade var att man bör gå igenom monteringsanvisningarna 
innan det börjar gipsas och ta upp vad man kan tänka på för att minska spillet på gips. Där kan 
de mer erfarna montörerna ge erfarenhetsåterkoppling till lärlingar eller de mindre erfarna. Det 
är även viktigt att underentreprenörerna och JM:s egna montörer gör lika för att få så lite 
gipspill som möjligt.  

5.1.5 SLUTSATS 
Genom fallstudien kom det fram många förslag på hur man kan minska gipsspillet vid 
mängdningsskedet. Det sammanfattades fyra huvudsakliga förslag på förbättringar från 
fallstudien som deltagarna trodde var viktigast för att kunna skapa förutsättningar som minskar 
gipsspillet vid mängdningsskedet, dessa visas i punktlistan nedan. 

 Jag rekommenderar att JM bör lägga fokus på att förmedla ut beslutet som är taget att 
Produktion ska använda Kalkylavdelningens mängder till alla i produktion som 
arbetschefer, platschefer samt arbetschefer men även förmedla till alla kalkylatorer i alla 
regioner där JM är verksam. 
 

 Sätta ihop en referensgrupp som ska ta fram en gemensam mall som ska användas vid 
mängdning av gips för att få en enhetlig mängdningsmetod. 
 

 Kommunikation mellan Kalkylavdelningen och Produktion behöver förbättras, t.ex. 
genom att inkludera kalkyl i befintliga möten i produktion men samt att starta nya 
möten mellan Kalkylavdelningen och produktion under uppbyggnaden av byggnaden. 
Samt att Produktion behöver börja återkoppla hur mängdningen var, om de fick gips 
över eller om det fick köpa in mer under byggnationen. 
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 Man bör kolla om alla littereringar behövs eller om de eventuellt kan minskas då vissa 
deltagare tyckte de idag finns väldigt många. Även kolla så att de littereringar som finns 
är korrekt hänvisade i underlaget från arkitekturen.  

Gipsspill kommer alltid finnas så länge JM använder befintlig monteringsmetod av gips, där det 
blir spill från frånkap vid fönster och dörrar. Men problemet att det blir hela skivor över kan 
minskas. För att uppnå detta behövs en förbättrad kommunikation och samarbete mellan 
Produktion och Kalkylavdelningen. För att kunna förbättra kommunikationen och samarbetet är 
framtagandet och implementeringen av en gemensam mall för mängdning en viktig del. 

Eftersom ämnet inte är så utforskat skapar denna studie ett värde att fylla i glapp i forskningen 
om hur mängdningsprocessen går till. För att visa hur mängdningeprocessen går till på JM har 
en modell tagits fram som visas i figur 10. Denna modell skulle kunna verifieras till en generell 
modell för mängdningsprocessen på andra företag.  

5.2 FORTSATT ARBETE 
Alla dessa förslag till fortsatt arbete kan ses över och kanske tillämpas på andra företag. 

Fortsatt arbete inom området minskning av gipsspill vid mängdningskedet skulle kunna vara att 
sätta samman en grupp i en workshopsserie som kan ta fram den gemensamma mallen som 
önskas både från Kalkylavdelningen och Produktion.  

Ett problem som kom upp under workshopen var att littereringar och produktstyrande 
anvisningar behöver ses över för att om möjligt minska antalet väggtyper. Det skulle kunna vara 
ett fortsatt arbete att fördjupa sig i vilka produktstyrande anvisningar som används idag och om 
man kan ta bort några. Samt att följa upp underlaget som Kalkylavdelningen får och se om 
littreringar i 3D-modellerna är korrekta utifrån JMs krav.  

Ett förslag på fortsatt arbete är att man bör se över monteringsmetoden för att kunna minska 
gipsspillet. Det är något som har kommit fram som ett problem under intervjuer i fallstudien 
men som inte har behandlats i denna studie.  

Ett fortsatt arbete skulle också kunna vara att kolla på hur gipsspill hanteras på 
byggarbetsplatserna. För att se om de går att minska antalet fuktskadade och trasiga skivor när 
man lyfter in gipsskivorna i byggnaden och hantering av gipsskivorna. 

Ett fortsatt arbete skulle kunna vara att ta fram en allmän processmodell för mängdning som 
kan användas i alla slags mägdningsprocesser. 
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7 BILAGOR 
BILAGA 1 
 Intervjuguide produktion 

1. Kan du berätta om dina arbetsuppgifter? Hur kommer du i kontakt med/arbetar med just 
mängdning gips? 
 

2. Hur mängdar du idag? Har du några verktyg för att underlätta mängdning?  
 

3. Vad får du för underlag för att mängda på/av? Hur och från vem får du underlaget till 
mängdningen?  
 

4. Hur många gånger har du mängdat? 
 

5. Hur tror du man kan minska gipsspillet? 
 

6. Tror du man kan göra något annorlunda när det gäller mängdning av gips? 
 

7. Vad tror du om att mängda i underkant/ minska spilltalet? 
 

8. Vad tror du om att använda måttanpassade skivor? 
 

9. Vad anser du om en enhetlig metod för mängdning för alla, kalkyl och produktion? 
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BILAGA 2  
Intervjuguide kalkyl 

1. Kan du berätta om dina arbetsuppgifter? Hur kommer du i kontakt med/arbetar med 
just mängdning gips? 
 

2. Hur mängdar du idag? (alla steg, från den fil som fås tills de lämnas till nästa 
person)Använder alla samma metod? 
 

3. Hur tror du man kan minska gipsspillet? 
  

4. Vad får du för underlag för att mängda på? Hur får du underlaget till mängdningen? Från 
vem får du underlaget? 
 

5. När i ett projekt mängdar du? (Kan du göra de senare eller komplettera? 
Om de går att komplettera vad behövs för material då? Från vem?) 
 

6. Om mängdning sker med hjälp av två olika metoder: Hur lång tid tar det för dig att 
mängda med de två olika metoderna? (uppskattat hur skillnaden är i tid med de olika 
metoderna) Hur många är ni som mängdar? Hur många gånger har du mängdat gips? 
Vilken metod använder du helst? 
 

7. Hur mycket använder du den ena metoden mot för den andra? 
 

8. Om inte mängdning alltid sker i 3D: Varför mängdar du inte alltid från BIM-modeller? 
Varför går det inte i nuläget? 
Följdfrågor, hitta lösning. (Kan ge följdintervjuer med annan avdelning tex de som göra 
BIM-modellerna beroende på svar) 
 

9. Vem lämnar du ditt ”arbete” till? Vad överlämnar du? Hur uppfattar du mottagandet när 
du lämnar över? 
 

10. Vad anser du om en enhetlig metod för mängdning? (Att alla mängdar lika och använder 
samma metoder, arbetsledare som alla kalkylatorer i landet.) 
 

11. Får du någon återkoppling? ( T.ex. hur mycket det blev över eller fattades) – (om nej, 
eller dåligt), hur tror du det kan förbättras? 
 

12. Vad tror du om att mängda i underkant och/eller minska/redigera spilltalet spilltalet? 
 

13. Vad tror du om att använda måttanpassade skivor? (Vid ex. högre tak eller konstiga 
vinklar) 
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BILAGA 3 
Intervjuguide Platschef/Arbetschef 

 
1. Hur kommer du i kontakt med mängdning av gips? 

 
2. Hur upplever du dialogen med kalkyl? 

 
3. Hur upplever du underlaget från kalkyl? 

 
4. Medverkar du eller arbetsledare i möten med kalkyl? 

 
5. Upplever du något negativt/ positivt under mötena? 

 
6. Varför tror du att majoriteten av alla arbetsledarna mängdar själva istället för att 

använda kalkyls mängdning? 
 

7. Hur tror du man kan minska gipsspillet vid mängdningen? 
 

8. Är det något du vill tillägga som jag inte frågat men bör veta? 

 

 


