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Abstract

Effektiv byggproduktion

Efficiency in construction

Ola Vidner

This report aims to suggest recommendations that will increase the efficien¬cy in the
construction process of a construction project. Through interviews, studies of budget
calculations and examples given by the project management at the construction sights
an understanding of some complications have been gained. These complications have
been tracked back in an attempt to find the source of the problem, and at the end of
the report some suggestions have been presented with the pur-pose of preventing
these complications.
	Through the interviews it is suggested that many complications re-late to lack of
communication and motivation due to poor planning be-fore and during the
construction process, a suggestion that is supported by the study of the budget
calculations. The examples from the project management also points out some
shortages in planning, but also coordi-nation related complications due to lack of
communication.
	To prevent these problems the recommendations suggested at the end of this
report aims to improve the planning process through a properly fulfilled
walkthrough-planning of all of the construction activi¬ties during the time needed to
do so. It is also suggested that the company uses experience from previous projects in
order to reduce costs, and that the qualifications of the employees is being applied
where it is needed. It also contains suggestions to re¬duce the com¬munica¬tion and
coordination problems, mainly through meetings and visible instructions. Some
suggestions about attitude, behavior and routines are also included in the
recommendations.
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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna rapport är ge förslag till åtgärder som leder till ökad 
effektivitet under produktionsskedet av byggprocessen. Genom inter-
vjuer, kalkylundersökningar och konkreta exempel erhålls en bild av 
situationen på byggplatsen. Därefter har en uppföljning av brister 
genomförts för att hitta orsaker till dess uppkomst, och i slutet av 
rapporten finns förslagna rekommendationer för att förebygga dessa 
brister och därigenom hålla nere kostnaden. 
 Genom intervjuerna har framkommit att en stor del av bristerna 
uppstår på grund av undermålig planering inför och under 
produktionsskedet, en uppfattning som får stöd i kalkyl-
undersökningen. Det framkommer också att motivationen är bristfällig 
i vissa avseenden. Konkreta exempel från arbetsledningen visar utöver 
bristande planering även på undermåliga rutiner i samordningen, 
främst på grund av bristande kommunikation mellan arbetsledningen 
och yrkesarbetarna. 
 I slutet av rapporten finns en bilaga som ger rekommendationer för 
att förebygga problem som uppstår i samband med byggproduktionen. 
Åtgärderna i denna bilaga lämnar förslag på förbättrad planering där 
erforderlig tid tas i anspråk för att genomföra en tillfredställande 
planering, även tidigare erfarenhet och den kompetens som finns i 
organisationen bör utnyttjas i större utsträckning. Vad gäller 
samordningen i byggproduktionen ges bl.a. förslag på möten och 
arbetsberedande åtgärder för att arbetet ska flyta smidigare. 
Motivationshöjande faktorer som delaktighet och målbild innefattas 
också i rekommendationerna, samt rutinmässigt arbete i form av 
arbetsgrupper och återföring. 
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1. INTRODUKTION 
 

1.1. Inledning 
I byggbranschen blir det allt viktigare att öka effektiviteten och hålla 
nere kostnaderna i projekten. Alla eventuella merkostnader i samband 
med produktionen ska minimeras.  

Denna undersökning riktar sig mot produktionsskedet av bygg-
processen. Produktionsskedet är en omfattande del av byggprocessen 
och här ingår många moment som kan ge stora merkostnader för 
projektet om de hanteras på ett undermåligt sätt. Det är därför av 
största vikt att personer som jobbar med den här delen av bygg-
processen är väl införstådd med arbetsuppgiften och förberedd på de 
komplikationer som kan uppstå. Då finns goda möjligheter att förutse 
och därigenom lösa problemen med minimal inverkan på projekt-
kostnaden. Genom att identifiera vilka problem som uppkommit under 
ett antal projekt och undersöka varför dessa uppstått kan rekommen-
dationer föreslås för att minska dessa problem. 
 

1.2. Bakgrundsbeskrivning 
Innan undersökningen påbörjas skapas en bild av situationen i bygg-
branschen idag, genom bakgrundsforskning och en litteraturstudie 
undersöks hur en byggproduktion bör genomföras för att bästa resultat 
ska uppnås. Därefter undersöks hur byggproduktionen fungerar på 
Peab Bostad AB:s projekt för att se vad som kan förbättras i syfte att 
öka effektiviteten. 

1.3. Litteraturstudie 
Litteraturstudien syftar till att undersöka vilken befintlig litteratur 
som publicerats i ämnet, detta har gjorts bland annat genom sökningar 
i olika databaser och genom studerande av kurslitteratur i ämnet. Där 
har framkommit en del material som är relevant för ämnet, både tidig-
are examensarbeten, samt artiklar och böcker. Litteraturstudien visar 
att det finns ett antal tidigare examensarbeten som på ett eller annat 
sätt rör detta ämne, de mest intressanta för detta arbete finns be-
skrivna här nedan.  
 Några böcker har också använts som underlag för arbetet, bland 
annat Byggprocessen av Uno Nordstrand och Byggstyrning av Uno 
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Nordstrand & Ervin Réval. Dessa böcker beskriver ingående och lätt-
överskådligt vilka moment som ingår i produktionsskedet. Boken 
”Byggprocessen” ger en övergripande bild av de olika byggmomenten, 
beskriver vilka delar som måste fungera samt de verktyg som finns 
tillgängliga för att styra och påverka produktionens framfart. I boken 
”Byggstyrning” förklaras mer ingående hur dessa verktyg kan använd-
as aktivt för att ta kontroll över produktionen och föra projektet i mål 
på bästa vis. 
 
Nyckelfaktorer för mer framgångsrika byggprojekt, Magnus Johansson 
& Joakim Mattsson (2006) 
 
I det här examensarbetet, skrivet vid Luleås tekniska universitet 2006, 
undersöker studenterna via enkätfrågor vilka faktorer som anses 
kunna förbättras vid utförandeentreprenader. Enkäten har besvarats 
av platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare. Ur enkäterna och med 
hjälp av några uppföljningsintervjuer plockas tre punkter ut, dessa 
punkter anses vara de som kan göra störst skillnad vid förbättringar. 
Punkterna är planering, arbetsledning samt samarbete med UE. De tre 
punkter som anses göra minst skillnad vid förbättringar tas också ut, 
och dessa är logistik, tidmätningar och kvalitetssystem. För samtliga 
punkter i examensarbetet görs en litteraturstudie som beskriver tidig-
are forskning i området.  
 
Lean construction i teori och praktik, Peter Olsson (2007) 
 
Detta examensarbete är också det skrivet vid Luleå tekniska universi-
tet. Här undersöker Peter Olsson hur Lean-konceptet används i bygg-
branschen och vilken inställning som finns till konceptet. Studien utgår 
ifrån ett antal frågeställningar enligt följande: 
 
”I vilken utsträckning tillämpas Lean Construction?” 
 
”Hur är inställningen till denna produktionsfilosofi bland byggnads-
arbetare och platschefer/arbetsledare?” 
 
”Är inställningen till Lean Construction olika för dessa yrkes-
kategorier?” 
 
”Hur kan dessa tre företag använda denna produktionsfilosofi?” 
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Lean-conceptet är intressant för denna undersökning då allt fler bygg-
företag försöker forma sitt arbetssätt efter denna princip för ökad 
effektvitet.  
 Det framkommer i studien att Lean-konceptet skulle kunna använd-
as inom vissa områden av byggproduktionen. Det som framkommer i 
rapporten är att det bland annat kan användas för att minska 
materialspillet och förbättra leveranserna. I studien ingår en enkät, av 
den framgår att både tjänstemän och yrkesarbetare tror att en ökad 
standardisering av arbetet skulle ge en effektivare byggproduktion. 
 Båda ovanstående rapporter är intressanta för den här studien då de 
behandlar frågor som rör samma område. Det ska bli intressant att se 
om bilden som målas upp på projekten i den här studien motsvarar det 
som framkommer i de andra rapporterna, och om respondenternas 
åsikter om var de största problemen finns överensstämmer med den 
studien. 
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2. STUDIE OCH UNDERSÖKNING 

2.1. Arbetets genomförande 
Som underlag för studien finns tre byggprojekt med Peab Bostad AB 
som entreprenör. Det första projektet är ett vårdboende med 54 lägen-
heter som byggs på totalentreprenad åt en utomstående beställare. Det 
andra projektet är bostadsrätter som omfattar 40 lägenheter, dessa 
bygger Peab Bostad AB i egen regi. Det tredje projektet är ett äldre-
boende som Peab Bostad AB bygger åt Uppsala kommun. Det byggs på 
totalentreprenad och omfattar 16 lägenheter. Samtliga dessa projekt 
liknar varandra i det stora hela, och procedurerna gällande olika mo-
ment av produktionen som omfattas i den här rapporten är likartade. 
För varje projekt finns en platschef, en eller två arbetsledare och ett 
flertal olika UE samt Peab Bostad AB:s egna yrkesarbetare. 

2.2. Metod 
Studien undersöker sju olika ämnesområden där tjänstemän och yrkes-
arbetare genom intervjuer får ge sin syn på hur de olika delarna funge-
rar.  
 Två frågeställningar är speciellt intressanta för undersökningen och 
dessa är: 
 
Vilka delar av produktionen kan förbättras för att öka effektiviteten? 
  
Vilka åtgärder kan vidtas för att dessa delar ska bli effektivare? 
  
Genom besök på arbetsplatsen erhålls en uppfattning om vilka problem 
som kan uppstå, det tas också del av konkreta exempel på brister som 
blivit kostsamma för produktionen. Med hjälp av de konkreta exempel 
som delgetts från byggplatserna och vad som framkommit under 
intervjuerna identifieras möjliga orsaker till merkostnader. Därefter 
görs en avstämning mot kalkyler för att se om dessa kan styrka slut-
satserna som dras av undersökningen genom att peka ut ekonomiska 
överskridanden, vilka kan härledas till samma orsaker. Avslutningsvis 
studeras vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att öka effektivi-
teten i byggproduktionen, dessa åtgärder presenteras som rekommen-
dationer i rapporten. 
 Intervjuerna i arbetet har genomförts i enrum med varje enskild 
individ, för att få en övergripande bild har intervjuer gjorts med både 
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tjänstemän och yrkesarbetare. Respondenterna arbetar vid något av 
projekten som beskrivits under 2.3.1, på grund av forskningsetiska skäl 
har respondenterna delgetts anonymitet och fingerade namn har an-
vänts i rapporten. 

2.3.  Ämnesområden 
Intervjuerna omfattar sju olika ämnesområden inom produktionen där 
möjliga orsaker till merkostnader finns. Dessa områden är planering, 
samordning, inköp, material & leveranser, utförande, motivation samt 
arbetsmiljö. Områdena täcker till stor del produktionsskedet av bygg-
processen och här kan antas att betydande kostnadsbesparingar rymd-
as. Här följer en kortare introduktion till de olika ämnesområdena. 

2.3.1. Planering 

Hur bra ett projekt planeras är av avgörande betydelse för hur smidigt 
arbetet kommer flyta under produktionens gång. Det går inte att helt 
gardera sig mot komplikationer, men genom en grundlig och väl 
genomarbetad planering kan möjliga problem förutses och då finns 
större möjlighet att lösa dessa utan att de inverkar på produktionen. 
Det finns även komplikationer som kan vara svåra att skydda sig emot, 
t.ex. väderförändringar eller om beställaren ändrar förutsättningarna 
under produktionens gång. Om det då finns en bra planering att tillgå 
har byggledningen troligen en bra uppfattning om vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att produktionen ska kunna fortgå med minimal in-
verkan av störningarna. Detta kan leda till att resurser behöver om-
fördelas och aktiviteter planeras om, beslut som med större sannolikhet 
blir korrekta om en bra planering finns tillgänglig. (Nordstrand 2008; 
Sveriges Byggindustrier 2009). 
 I studien undersöks därför hur de inblandade upplever att planering-
en av byggproduktionen genomförts och vad resultatet av den har bliv-
it, detta avser både planeringen inför byggstart och den kontinuerliga 
planeringen under byggproduktionens gång.  
 I projekten Peab Bostad AB uppför har platschefen i samråd med 
arbetsledare varit ansvariga för planeringen, de har arbetat fram olika 
tidplaner och andra handlingar för att underlätta byggproduktionens 
flöde. (Carlsson 2011). 
 Det finns olika typer av tidplaner som används för skilda ändamål 
under byggproduktionens gång, dessa ligger till grund för bl.a. be-
ställningar, leveranser och resursplanering. Den övergripande tid-
planen som används under produktionsskedet kallas ”produktions-
tidplan”, den innehåller samtliga viktiga aktiviteter som ska utföras 
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under byggproduktionen. Denna tidplan brukar ofta delas in i mer 
detaljerade tidplaner som behandlar vissa delar av byggproduktionen 
mer detaljerat. Andra vanligt förekommande planer är inköpsplan, 
personalplan och maskinplan. Förutom alla tidplaner finns också en 
placeringsritning(f.d. APD-Plan) som visar bl.a. kranars placering, 
räckvidd och max lyftvikt längst ut på kranarmen, arbetsbodarnas 
placering och tillfälliga vägars placering. (Nordstrand 2008). 
 Hur de detaljerade tidplanerna ser ut här på Peab Bostad AB:s pro-
jekt varierar i viss mån med hänsyn till vilken del i byggproduktionen 
som är aktuell, under stombyggnaden används en mer detaljerad plan 
som visar hela timmars noggrannhet av vad som ska ske och när det 
ska ske. Detta är en nödvändighet när betonggjutning ingår i arbets-
momentet, en betongbil kan av förklarliga skäl inte stå och vänta på att 
delar som blivit försenade färdigställs. På produktionstidplanen är 
noggrannheten inte lika stor tidsmässigt, här är de olika aktiviteterna 
planerade med en eller några dagars precision. Eftersom tidplanen 
upprättas en lång tid innan aktiviteterna påbörjas är det inte möjligt 
att göra en noggrannare planering. Risken för förseningar och andra 
komplikationer är för stor för att det ska vara meningsfullt, denna tid-
plan används när material, UE och andra resurser ska beställas. 
(Bengtsson 2011; Carlsson 2011; Wärnberg 2011). Figur 2.1 visar de 
olika planerna. 
 

 
Figur 2.1 Planer 
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I dessa projekt där ungefär 20 olika UE anlitas föreligger en stor risk 
för förseningar, några av de UE som används på dessa projekt har 
andra projekt som pågår samtidigt. Det är inte alltid UE har till-
räckligt många anställda för uppdragen de tagit åt sig, detta gör att de 
kan hamna efter tidplanen och prioriterar de projekt som är i störst 
behov av färdigställande. Det, i sin tur, leder till att UE inte har folk 
tillgängliga för att jobba in en försening innan andra projekt är slut-
förda.  (Bengtsson 2011). 

2.3.2. Samordning 

Tjänstemännen som finns på plats under byggproduktionen utgörs oft-
ast av en platschef och ett antal arbetsledare. Inför byggstart är det 
dessa tjänstemän som i samråd med yrkesarbetare och andra relevanta 
personer står för planeringen av produktionen. När sedan arbetet är 
igång ska dessa tjänstemän se till att det flyter på enligt planerna. Det 
är platschefen som har huvudansvaret för allt som sker på byggplatsen 
under produktionen. Det ligger på dennes ansvar att material, maski-
ner och andra för arbetet nödvändiga saker, finns på plats. Platschefen 
är också ansvarig för planering, samordning, uppföljning av arbetet, 
arbetsmiljö och säkerhet på byggplatsen. Till sin hjälp att sköta detta 
omfattande arbete har platschefen arbetsledarna. Vanligen fördelas 
arbetet så att arbetsledarna får ansvar över olika delar av produkt-
ionen, och rapporterar hur arbetet fortlöper till platschefen. I många 
fall har varje grupp av yrkesarbetare och UE en lagbas, d.v.s. en chef 
för arbetslaget i fråga, i de fall en sådan lagbas finns, är det denne 
arbetsledaren vänder sig till när nya direktiv ska delas ut. På så sätt 
slipper arbetsledarna dela ut nya direktiv till samtliga yrkesarbetare, 
utan den kontakten sker genom lagbasen. (Nordstrand, Révai 2006; 
Nordstrand 2008; Thorén 2006; Bengtsson 2011; Carlsson 2011). Fig. 
2.2 visar sambandet mellan samordning och resultat. 
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Figur 2.2 Flera aktörer bidrar till resultatet 
  
 På dessa projekt som Peab Bostad AB uppför varierar förhållandena, 
Peab Bostad AB:s egna yrkesarbetare har en lagbas, och även en del av 
UE har lagbasar på plats. För andra UE saknas lagbasar på plats vilk-
et gör att det kan bli svårt att nå ut med nya direktiv till samtliga be-
rörda yrkesarbetare. (Carlsson 2011). 
 För att ett projekt under produktionsfasen ska flyta smidigt krävs en 
bra samordning av olika arbetsgrupper och deras respektive arbets-
moment. Samordning omfattar både projekteringsskedet, där installa-
tioner behöver planeras så det inte uppstår kollisioner mellan olika 
UE:s kanal-och ledningsdragningar, och produktionsskedet, där olika 
arbetsmoment kräver god planering för inte arbetarna ska störa 
varandra. Andra saker att beakta vad gäller samordning är t.ex. att 
tillfälliga vägar som ska ta maskiner till avsedd plats inte får stänga av 
ytor eller färdvägar för andra verksamma aktörer, även maskiners 
användande ska samordnas så att de inte står i vägen för varandra ell-
er blir outnyttjade några längre stunder. Komplikationer som dessa 
kan undvikas med en bra planerad samordning och en bra samordning 
är en förutsättning för en effektiv byggproduktion. Svårigheten i att 
samordna på ett bra sätt ökar i förhållande till hur många UE och 
andra aktörer som är inblandade i byggproduktionen. Då projekten är 
svårplanerade med hänsyn till risken för förseningar ökar svårigheten 
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med att samordna arbetet på ett bra sätt. Förseningarna skulle för-
modligen kunna minskas med hjälp av avtalade viten. Inom dessa proj-
ekt väljer Peab Bostad AB dock hellre att lösa sådana komplikationer 
andra vägar, t.ex. genom uppgörelser i godo med UE. Detta anses vara 
en långsiktigt bättre väg att gå, då samma UE ofta används åter-
kommande i Peab Bostad AB:s projekt, värnas om en fortsatt god re-
lation mellan parterna. Något som inte vägs upp av ett ofta, i samman-
hanget, litet vitesbelopp. Dessutom leder vitesanspråk ofta till att mot-
parten gör en motanmälan och det uppstår en konflikt som inte är 
ekonomiskt försvarbar relativt projektet i helhet. När inget vites-
anspråk finns försvinner emellertid i viss mån UE:s ekonomiska 
motivation att jobba in försenade delar. Detta gör att entreprenören 
ofta får lägga tid på att skynda på och tjata på UE för att arbetet ska 
bli klart i tid. (Bengtsson 2011; Carlsson 2011; Wärnberg 2011). 
 Peab Bostad AB använder sig av ett 20-tal olika UE i vart och ett av 
dessa projekt, och om samordningen är undermålig kan det leda till 
stora merkostnader för produktionen. Att samordna dessa projekt från 
början till slut redan innan byggstart får dock betraktas som en utopi. 
Förutsättningarna ändras från dag till dag, vilket leder till att nya 
direktiv utgår hela tiden, och samordningen sker löpande efter bästa 
förmåga. För att få flyt i arbetet är det önskvärt med långsiktig sam-
ordning, något som är svårt att uppnå under dessa förhållanden. Att 
vara insatt i arbetet och ha kontroll på händelserna är en förutsättning 
för att kunna sköta samordningen på ett tillfredställande sätt. (Nord-
strand 2008; Nordstrand, Révai 2006; Bengtsson 2011). 

2.3.3. Inköp 

När en byggnad ska uppföras krävs material enligt vad handlingarna 
föreskriver. Detta material behöver beställas för att finnas på plats när 
det ska användas. Vissa delar av arbetet kanske ska utföras av UE, i så 
fall ska dessa beställas också. Vem som är ansvarig för att saker blir 
beställda varierar beroende på vad det gäller. Det är viktigt att rätt 
mängd material beställs, och för att kunna beställa korrekta mängder 
görs mängdberäkningar utifrån ritningar och mängdförteckningar. Om 
för lite material beställts kan det leda till kostsamma byggstopp i vänt-
an på kompletteringsbeställningar. Det är heller inte bra om för 
mycket material blir beställt eftersom det kostar pengar och dessutom 
ligger och tar upp utrymme på byggplatsen. 
 Även beställningar av maskiner måste anpassas efter arbetet som 
ska utföras, t ex behöver byggkranarna beställas efter vad arbetet 
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kräver vad gäller lyftvikt och räckvidd. En för liten kran går inte att 
använda till för tunga lyft, och en onödigt stor kran kostar mer än en 
mindre kran om även den mindre kranen klarat att utföra arbetet. 
 För projekten som Peab Bostad AB uppför finns en inköpsansvarig 
på kontoret som beställer bl.a. fönster, dörrar och UE d.v.s. de större 
inköpen till produktionen. Förbrukningsvaror som betong och dylikt, 
maskiner och en större del av detaljmaterialet beställs av arbetsledare 
på plats på bygget. I dessa projekt har en del av materialet bara en 
dags leveranstid, det gör att byggstopp kan undvikas vid komplet-
teringsbeställningar, men materialet kostar ofta mer vid sådana 
beställningar. Förfarandet vid kompletteringsbeställningar är att 
yrkesarbetaren som saknar material tar kontakt med en av arbets-
ledarna, som i sin tur beställer materialet. (Bengtsson 2011; Carlsson 
2011).  

2.3.4. Material & leveranser 

När inköp ska göras krävs att rätt material beställs. I vissa fall finns 
det specificerat i handlingarna exakt vilket material som ska användas 
medan det i andra fall är upp till entreprenören att själv välja lämpligt 
material. Det gäller då att göra en korrekt bedömning av vad 
omständigheterna kräver och anpassa materialet därefter. Ett material 
ska vara så kostnadseffektivt som möjligt och samtidigt uppfylla de 
krav som finns i handlingarna. Detaljer måste tänkas igenom noggrant 
innan man gör beställningen, här finns otaliga exempel på saker som 
kan bli fel.  
 Materialet som används för dessa projekt finns på listor framtagna 
under planeringsskedet innan byggproduktionen startade. Vem som 
bestämmer vilket material som ska användas beror på vilken del av 
bygget det gäller. För de flesta material har valet gjorts av platschef 
och arbetsledare i samråd med yrkesarbetare och UE. Genom att disku-
tera igenom materialfrågor med yrkesarbetarna och UE kan en stor del 
av de erfarenheter som finns i produktionen tas tillvara. En del 
material kan vara valt av konstruktören, till exempel vilken sorts be-
tong som ska användas vid olika gjutningar, då är det bara att beställa 
från lämplig leverantör. (Carlsson 2011). 
 För att produktionen ska flyta smidigt krävs att leveranserna av 
material och andra resurser fungerar smärtfritt. Att rätt saker kommer 
till rätt plats i rätt skick är en förutsättning för att det ska fungera. 
När beställningar görs ska det finnas en noga avvägd tanke bakom 
dem. Leveranserna planeras in i produktionsprocessen så att de ska 
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levereras så nära inpå användandet som möjligt. För att varorna ska 
levereras i rätt tid krävs att den som är ansvarig för beställningen har 
ett bra underlag att planera utifrån, och att inga större förseningar 
uppstår i produktionen. Det kräver också att leverantören lever upp till 
förväntningarna och levererar varorna enligt överenskommelse. 
Förseningar kan leda till dyrbara byggstopp där hantverkare står 
sysslolösa i väntan på materialet. Det är heller inte bra med för tidiga 
leveranser eftersom materialet då måste lagras någonstans, antingen i 
förråd som kostar pengar eller på byggplatsen där det lätt hamnar 
oskyddat och är i vägen. Ett krav som bör ställas på leverantörerna är 
att materialet som levereras överensstämmer med det som blivit be-
ställt, och att det är helt och brukbart. 
 Ett begrepp som är på väg in i byggbranschen är ”just in time(JIT)”-
leveranser, det innebär att leveranserna ska anlända precis när 
materialet ska användas. Detta innebär att både väntetider och 
lagringsytor kan undvikas, ett bra sätt för att få ner onödiga kostnader. 
På Peab Bostad AB:s projekt är det inte fråga om några JIT-leveranser 
i större utsträckning ännu, men överlag fungerar leveranserna bra. 
Material ligger förvisso lagrade under en tid på byggplatsen, men det 
vägs upp av det sällan uppstår några väntetider av betydelse. En stor 
del av material och resurser som används anskaffas också lokalt, det 
innebär att om någonting saknas kan det ändå finnas på plats inom en 
relativt kort tid. Fig. 2.3 visar JIT-konceptet. (Nordstrand, Révai 2006; 
Bengtsson 2011; Carlsson 2011; Wärnberg 2011). 
 

 
Figur 2.3 "Just in time"-konceptet 
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2.3.5. Utförande 

Det är yrkesarbetarna som handgripligen utför arbetet på byggplatsen. 
För att dessa ska kunna utföra ett bra arbete krävs det att tjänste-
männen sköter sina delar. Det spelar ingen roll hur händig och ambi-
tiös en yrkesarbetare är, om arbetet är dåligt planerat eller material 
och maskiner saknas kan yrkesarbetarna ändå inte producera i önskad 
takt. Det är av största vikt för byggproduktionen att arbetet blir kor-
rekt utfört, ett litet slarvfel i början av produktionsskedet kan visa sig 
bli väldigt dyrbart om det inte upptäcks i tid. Det är därför viktigt att 
ritningar och övriga handlingar studeras noga innan arbetet påbörjas. 
Yrkesarbetarna består ofta av hantverkare från olika UE. Exempel på 
sådana UE kan vara el, VVS, mark, målning, tak etc. Många av dessa 
yrkesarbetares arbeten kan utföras vid samma tid på samma plats, 
dock inte samtidigt. Det är därför av största vikt att samordningen 
fungerar så att hantverkarna inte behöver vänta på varandra eller 
hamnar i vägen för varandra på annat sätt. Det kan till exempel vara 
jobbigt för en målare att måla bakom ett rör som rörmokaren satt upp 
för tidigt. Små detaljer som kan göra stor skillnad i slutet när projektet 
räknas ihop. (Nordstrand, Révai 2006; Nordstrand 2008). 
 Ackordbaserat arbete kan vara värt att ägna en del tanke-
verksamhet. Det kan vara en morot för en arbetare att gå på ackord 
eftersom denne då tjänar mer pengar på att arbeta effektivt, baksidan 
av detta är dock att ”effektiviteten” kan bli på bekostnad av kvalitén på 
arbetet. Det vill säga att slarv och genvägar tas för att bli klar så fort 
som möjligt, vilket i slutändan kan bli kostsamt för entreprenören. Om 
motivationen och lagandan är god finns det goda möjligheter att arbe-
tet blir bra utfört, i annat fall kan en genväg lätt bli kostsam om 
konsekvenserna inte beaktats noggrant. 

2.3.6. Motivation 

En av de viktigaste aspekterna för att utföra sitt arbete effektivt är att 
motivation finns, det ligger därför i mångas intresse att öka lagkänslan 
och skapa en klar målbild i gruppen. Det kan ske genom möten och an-
nan information för att berörda parter ska bli medvetna om målet med 
produktionen. Även aktiviteter av mer ledig natur kan vara en bra idé, 
till exempel gemensamma aktiviteter av olika slag. 
 Motivationen på Peab Bostad AB:s projekt varierar mellan olika 
yrkesarbetare, de som är anställda av Peab Bostad AB är ofta lite mer 
insatta i projektet och om projektet är välorganiserat kan detta leda till 
att de blir mer motiverade att arbeta effektivt, andra kanske bara går 
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dit för att göra sina timmar och sluta för dagen. En brist som kan anas 
på dessa projekt är att yrkesarbetarna saknar insyn i produktionens 
planering och helhet, det saknas medvetenhet om när de olika delarna 
av produktionen ska vara färdigställda. Om detta beror på yrkes-
arbetarnas egen inställning till projektet eller om de helt enkelt inte får 
tillräcklig information och möjligheter att vara delaktiga återstår att 
undersöka. 

2.3.7. Arbetsmiljö 

En bra arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att som aktör på bygg-
platsen kunna utföra ett gott arbete. En god arbetsmiljö innefattar en 
rad olika faktorer. Det handlar dels om möjligheter att utföra sitt ar-
bete utan att behöva lägga energi på störningsmoment, dels handlar 
det om säkerheten på arbetsplatsen. Med möjligheten att utföra sitt 
arbete avses t.ex. tillgängligheten i arbetsområdet. En målare kan inte 
utföra ett gott arbete om rummet är fullt av material som står i vägen. 
Vad gäller säkerhet ska alla vara informerade om vilka bestämmelser 
som finns. Ingen ska gå och sopa plåtrester utanför säkerhetsräcket på 
taket utan livlina, och samtliga som rör sig på arbetsplatsen ska ha 
hjälm och erforderlig skyddsutrustning. Detta kan verka som självklar-
heter, men det är långt ifrån vedertagna sanningar på alla byggplatser 
idag. 

2.4. Begränsningar 
Detta arbete avgränsas till att behandla produktionsdelen av bygg-
processen, hänsyn kommer således inte tas till projekterings- eller 
förvaltningsskedet. Som underlag till arbetet finns tre av Peab Bostad 
AB:s projekt, fler projekt hade gett en bättre bild av verkligheten för 
företaget som helhet.  Arbetet är också begränsat till ovanstående 
ämnesområden, och efter vad som framkommer ur undersökningen 
riktas analysdelen mot de delar där största möjligheter till för-
bättringar antas finnas. Produktionsskedet av byggprocessen är ett 
alltför omfattande skede för att i sin helhet kunna innefattas i en rap-
port som denna, därför riktas rapporten mot valda delar av produkt-
ionen.  
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3. Observationer och resultat 

3.1. Allmänt 
Här följer en sammanställning av vad som uttalats under intervjuerna, 
indelat på de olika ämnesområdena. I kommande avsnitt görs en jäm-
förelse mellan denna del, exempel från produktionen och kalkyl-
avstämningar för att identifiera vilka kostnadsposter som ger oväntade 
kostnader. Denna jämförelse används sedan som underlag för att ta 
fram förslag på åtgärder som kan reducera onödiga kostnader i kom-
mande projekt.  

3.1.1. Respondenter 

Jens, arbetsledare 
Jens har arbetat både som platschef och arbetsledare på Peab Bostad 
AB under lång tid. Han har stor erfarenhet från tidigare projekt. 
 
Andrey, arbetsledare 
Andrey har tidigare jobbar som snickare i flera år, skador tvingade ho-
nom att sluta som snickare och med hjälp av Peab Bostad AB:s grund-
kurs i arbetsledning kunde han så småningom börja arbeta som arbets-
ledare inom företaget.  
 
Carlos, snickare 
Carlos har jobbat som snickare i flera år, och sedan några år tillbaka är 
han även lagbas.  
 
Robin, snickare 
Robin har stor erfarenhet av snickaryrket. Han har även haft ansvaret 
som lagbas vid vissa tidigare projekt.  
 
Jack, arbetsledare 
Jack är ny som arbetsledare och detta är hans första projekt, han har 
byggteknisk utbildning. 
 
Alex, arbetsledare 
Alex har jobbat som arbetsledare i några år, innan dess jobbade han 
som snickare i flera år. Även för Alex var det skador och förslitningar 
som gjorde att han fick överge snickaryrket.  
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Aaron, arbetsledare 
Aaron började jobba som arbetsledare för några år sedan, han har 
byggteknisk utbildning. 
 
Nicklas, inköpare 
Nicklas har jobbat som inköpare åt Peab Bostad AB i några år, innan 
dess jobbade han som inköpare åt ett stort företag inom en annan 
bransch. Som inköpare är Nicklas ansvarig för upphandling av de dy-
rare delarna som ingår i produktionen, t.ex. UE, vitvaror och hissar. 

3.2. Intervjupresentation 

3.2.1. Planering 

Planering visar sig vara något som samtliga respondenter tycker är 
viktigt, och intrycket som framkommer är att det finns stora möjlig-
heter till förbättringar inom området. Andrey lyfter fram att ”en god 
planering spar både tid och pengar”, han menar att tiden som avsätts 
för planering är alldeles för kort, och att det påverkar produktionen 
negativt. Det förväntas att planeringen kan ske under produktionens 
gång, något den också gör, men det är knappast lönsamt i längden. 
Denna uppfattning delas av flera tillfrågade, ”det verkar vara väldigt 
bråttom att påbörja produktionen när upphandlingen är klar”, för-
klarar Robin, som menar att en ordentlig planering inför byggstart 
skulle korta ner produktionstiden rejält. Åsikterna variera angående 
hur lång tid som skulle behöva avsättas till planering, lite beroende på 
vad en planering ska omfatta, det nämns allt från några dagar till ett 
par månader. Carlos tror att en riktigt grundlig planering av ett större 
projekt tar ungefär 2 månader, där de ansvariga arbetar heltid med att 
gå igenom alla moment och processer. Robin menar att lagbaser ska 
involveras i ett tidigt skede av planeringen, för att påverka dis-
positionen av sågbodar, armeringsstationer och andra detaljer som rör 
yrkesarbetarna, som det är nu har sådant redan bestämts när yrkes-
arbetarna kommer till platsen. ”Infrastrukturen är hjärtat i bygget” 
förklarar han, och menar att yrkesarbetarna inte ens får komma med 
en åsikt i frågan. Han berättar också att de har varit på kurser för att 
lära sig arbeta efter ”Toyota-modellen”[Lean-konceptet], men att det 
som de lär sig under kurserna inte används ute i byggproduktionen, 
intentionerna är goda, men det brister någonstans i praktiken. 
 Brist, dels på tid till planering, och dels på förståelse för planering-
ens inverkan på produktionen, verkar vara de största faktorerna till att 
planeringen inför byggstart är undermålig enligt respondenterna. Det 
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verkar som att de ansvariga för planeringen inte har samma upp-
fattning om planeringens inverkan på byggproduktionen som arbetarna 
som utför arbetet på byggplatsen. Carlos menar att den tid som behövs 
för att planera inte avsätts, utan det prioriteras att byggproduktionen 
startar så fort som möjligt, något han menar ger en längre byggtid än 
om en god planering genomförs inför byggstart. Jens förklarar att 
arbetsledningen måste vara förutseende och ligga ”ett steg före” under 
byggproduktionen för att minimera effekterna av bristfällig planering.  
 För att veta vad som ska produceras och när det ska vara klart finns 
tidplaner av olika varianter, det finns alltid en övergripande 
produktionstidplan, den sträcker sig hela vägen från byggstart till 
överlämnande. Den övergripande tidplanen ska inte justeras om inte 
särskilda omständigheter föreligger, däremot finns rullande tidplaner 
över kortare perioder som används för att styra produktionen in önskad 
riktning. Jens och Andrey berättar att de har egna tidplaner för de 
moment de har ansvaret för, dessa tidplaner sträcker sig ofta några 
veckor framåt i tiden. Dessa tidplaner justeras vid förseningar och 
andra komplikationer där resurser behöver omfördelas eller andra åt-
gärder vidtas för att produktionen ska hamna i fas med den över-
gripande tidplanen. Jack berättar att på deras projekt har den över-
gripande tidplanen delats in i de större momenten, dessa är stom-
byggnad, stomkomplettering samt inredning, och att arbetsledningen 
samarbetar genom de olika delarna. Hur ofta de rullande tidplanerna 
behöver justeras beror på vilket skede byggproduktionen är inne i, un-
der stombyggnaden brukar det flyta på ungefär som tänkt, medan det 
under inredningsskedet kan behöva justera varje vecka, eller t.o.m. 
dagligen. Utöver dessa tidplaner finns också en veckoplanering uppsatt 
i arbetsledningens kontor, denna planering visar aktiviteter den 
närmsta tiden i form av leveranser och dylikt. Enligt respondenterna, 
speciellt yrkesarbetarna, skulle en sådan veckoplanering nere på bygg-
platsen underlätta arbetet för yrkesarbetarna och öka deras intresse 
för produktionen. Fig. 3.1 visar hur en tidplan kan se ut. 
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Figur 3.1 Del av stomtidplan 
 
Som beskrivits ovan tycker respondenterna att mer tid till planering är 
den enskilt viktigaste åtgärden för att komma till rätta med de 
planeringsrelaterade problemen, Jens lyfter fram att även erfarenhet 
från tidigare projekt behöver utnyttjas för att samma brister inte ska 
upprepas. En åsikt som delas av Robin, ”samma brister är åter-
kommande i flera projekt” menar han.  
 Utöver nämnda tidplaner finns en APD-plan som visar hur logi-
stiken på byggplatsen ser ut, Robin menar att yrkesarbetarna, genom 
lagbasen, borde vara med och påverka utformningen av APD-planen 
eftersom dess utformning är av stor betydelse för flytet i deras arbete. 
Han förtydligar, ”det är infrastrukturen man tjänar pengar på, man 
tjänar inga pengar på att springa och leta saker”. 
 För att hålla flyt i de olika aktiviteterna ute i byggproduktionen an-
vänder sig arbetsledningen av arbetsberedningar, arbetsberedningarna 
används för att gå igenom nästkommande moment med yrkesarbetarna 
berättar Andrey. Under arbetsberedningarna diskuteras vilka metoder 
som ska användas och vilka resurser som behövs i form av material och 
maskiner. Aaron tycker att arbetsberedningar är en viktig del i att 
hålla ett bra flyt under byggproduktionen och för att undvika 
komplikationer i arbetsmomenten. Arbetsberedningar ska egentligen 
hållas inför varje moment, men enligt Robin följs inte detta, under de 
inledande veckorna brukar det hållas inför varje moment, men efter 
hand blir de allt färre. Andrey berättar att det ibland känns som att det 
finns en ovilja bland yrkesarbetarna att delta på arbetsberedningar, en 
uppfattning som inte delas av Robin som menar att yrkesarbetarna 
gärna har arbetsberedningar för att underlätta arbetet. Inför arbets-
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beredningarna händer det att arbetsledningen grovplanerar momentet, 
för att sedan ta del av yrkesarbetarnas åsikter och idéer under själva 
arbetsberedningen. Enligt Robin känns det då ibland som att vissa sa-
ker, där yrkesarbetarna egentligen ska ha en åsikt, redan är förut-
bestämda. Han förstår dock att yrkesarbetarnas alla önskemål inte kan 
tillgodoses då arbetsledningen även har ett ekonomiskt ansvar, och till-
står att arbetsledningen oftast tar åt sig av åsikterna som kommer 
fram. Andrey berättar att arbetsberedningarna ser lite olika ut be-
roende på omfattningen av momentet som ska genomföras, vid ett mer 
omfattande moment hålls oftast ett möte med de inblandade medan det 
vid mindre moment räcker att en av arbetsledarna har en diskussion 
med yrkesarbetarna ute på byggplatsen. Alex understryker vikten av 
arbetsberedningar då dessa minimerar bristerna i momenten, han me-
nar att det är viktigt att ta vara på den kunskap och de erfarenheter 
som finns bland yrkesarbetarna. Även Andrey och Aaron trycker på 
vikten av att yrkesarbetarnas tankar och idéer beaktas för att arbets-
momenten ska kunna genomföras på bästa sätt, inte minst med hänsyn 
till att det ofta höjer yrkesarbetarnas motivation.  

3.2.2.  Samordning 

I de flesta entreprenader där Peab Bostad AB har ansvaret finns ett 
stort antal UE involverade, detta ställer stora krav på samordningen 
mellan de olika entreprenörernas alla moment. Utifrån hur de olika 
aktiviteterna planerats in i tidplanen måste UE:s moment samordnas 
för att inte kollisioner ska uppstå under produktionens gång. Den 
huvudsakliga samordningen sker genom basmöten som ska hållas en 
gång i veckan med någon del av arbetsledningen samt en representant 
från varje entreprenör, ofta finns en s.k. lagbas som har ansvaret för 
respektive arbetsgrupp och som ska föra informationen från basmötena 
vidare ut till yrkesarbetarna. Jens berättar att basmötena används för 
att följa upp hur produktionen fortskrider för de olika entreprenörerna 
och för att stämma av produktionen mot tidplanerna, men att huvud-
syftet är att planera och samordna kommande veckans aktiviteter, 
basmötena protokollförs av arbetsledningen. Jens anser att basmötena 
är en viktig del i alla projekt, men att det blir viktigare ju större pro-
jekten är och att många problem lyfts fram så att lösningar kan arbetas 
fram i samförstånd mellan entreprenörerna. Andrey förklarar att bas-
mötena inte eliminerar alla problem, utan mer fungerar som en grov-
planering som reducerar problemen och att de problem som ändå upp-
står blir lättare att lösa. Han anser att basmötena skapar en större för-
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ståelse mellan entreprenörerna när problem diskuteras och alla får 
göra sin röst hörd, han påpekar dock att det ibland brister i 
kommunikationen när lagbasarna ska föra informationen från bas-
mötena vidare ut till yrkesarbetarna, vilket leder till att arbets-
ledningen får gå ner på byggplatsen och dirigera arbetet i onödan. Den 
uppfattningen delas av Jens som menar att mycket samordningsarbete 
sker ut på byggplatsen, men att basmötena underlättar det arbetet. 
Fig. 3.2 visar hur informationsflödet ska gå till, och de streckade pilar-
na visar hur det kan gå till när lagbasarna inte för informationen vi-
dare. 
 

 
Figur 3.2 Informations flöde 
 
Enligt Robin händer det att basmöten hålls ”bara för sakens skull” och 
att de inte tillför något till produktionen, han förklarar att det inte sägs 
så mycket på mötena eller att det som sägs inte lämnar mötesrummet, 
han menar att protokollen från dessa möten ser likadana ut flera 
veckor i rad. Carlos berättar att en undermålig samordning lämnar 
tydliga spår ute i produktionen, och han tror att en stor del av proble-
men skulle kunna undvikas om aktiviteterna planerades bättre innan 
de påbörjades, han inser dock att en del av problemen måste lösas ute 
på plats av olika anledningar. En stor del av de förseningar som upp-
står ute i produktionen går att härleda till brister i samordningen en-
ligt Carlos, som menar att det blir extra tydligt när byggobjektet är ett 
äldreboende eftersom det innehåller väldigt många installationer. 
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 En bristande samordning kan få väldigt kostsamma konsekvenser 
för produktionen och Jens förklarar att samordningsrelaterade problem 
i värsta fall kan leda till byggstopp. För att lösa dessa används ofta 
”tillbaka gång”, vilket betyder att vid byggstopp släpper entreprenören 
det aktuella momentet och går vidare till nästa moment för att sedan 
gå tillbaka och färdigställa det första moment när problemen är lösta. 
Detta ger onödiga omställningskostnader för produktionen, dessutom 
kan dessa problem ge upphov till att efterkommande moment blir förse-
nade, en slags kedjereaktion. Alex berättar att ytterligare en kompli-
kation kan vara att leveranser till byggplatsen fortsätter anlända trots 
att förseningar uppstått, vilket gör att det kan bli svårt med logistiken 
när materialet ska förvaras, speciellt om det är trångt på byggplatsen. 
För att undvika problem som rör tillgängligheten finns utrymmen av-
sedda för förvaring av material så länge utomhusproduktionen pågår, 
dessvärre finns inga sådana utrymmen tillgängliga för inomhus-
produktionen berättar Andrey, han menar att det inte funnits tid till en 
tillfredställande logistisk planering. En del i problemet är att många 
entreprenörer har en bristfällig personlig planering, och sprider ut sitt 
material på stora ytor i byggnaden istället för att ta in det som ska an-
vändas inom en snar framtid och lagra resten ute i containrar, för-
klarar han. Ett annat vanligt problem som rör samordning och på-
verkar produktionen är att planeringen av installationer är bristfällig, 
Carlos berättar att det ofta förekommer att installationskanaler och 
olika entreprenörers ledningar kolliderar och att utrymmen inte rym-
mer alla installationer. Jens menar att liknande problem beror på 
bristfällig projektering, och att det krävs bättre kontroller av ritningar 
och andra handlingar innan de godtas. 
 Jens tror att problem relaterade till projektering och ritningar kom-
mer minska i takt med att 3D-projekteringens intåg i bygg-
projekteringen. Vad gäller de andra problemen menar Robin att möten 
och kommunikation är en viktig del för att undvika större komplikat-
ioner, han menar att basmötena som finns måste utnyttjas effektivt och 
att det ska finnas möjlighet för alla att ta del av den information som 
finns. Andrey tycker att entreprenörerna skulle kunna ha bättre 
kommunikation mellan varandra, och att många av de komplikationer 
som uppstår i så fall kan lösas utan att blanda in arbetsledningen. 

3.2.3. Inköp 

Nicklas är inköpare på Peab Bostad AB, i den rollen är han ansvarig 
för de större inköpen till projekten. Nicklas berättar att han skickar ut 
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anbudsförfrågningar till ett flertal entreprenörer inför upphandling och 
att han vill ha in åtminstone fyra till fem seriösa anbud som han väljer 
att studera närmare. För att inga missförstånd ska uppstå förklarar 
Nicklas att alla UE som lämnar anbud med avvikelser ska stapla upp 
dessa klart och tydligt på angiven plats. Han förklarar att om det 
skulle visa sig att någon av de entreprenörer han har goda relationer 
till avviker mycket i sitt anbudspris brukar han kontakta dem för att 
undersöka orsaken till detta. Enligt honom är det bra att reda ut 
oklarheter på en gång istället för att t.ex. acceptera ett anbud som är 
uppenbart inkorrekt, då detta endast skulle leda till onödiga 
komplikationer vid ett senare tillfälle. Nicklas berättar att hans enda 
inblandning i produktionen är att han vill veta ett datum för när hans 
inköp ska finnas på byggplatsen. När han gör sina inköp har han en 
anbudskalkyl att förhålla sig till, han förklarar att han brukar ”tävla” 
mot denna för att hålla nere kostnaderna för inköpen. För att små 
summor inte ska verka obetydliga räknar han om dem till procent, han 
tycker att det är lättare att fokusera sig när han ska försöka spara 10 
% än om han ska spara 10 000kr i ett projekt för ett antal miljoner kro-
nor.  Han anser att han gjort ett bra jobb på de delar som hamnar på 95 
% av anbudskalkyl, medan 90 % av anbudskalkyl är ett mycket bra ut-
fall. Nicklas förklarar att han sitter med i en del projekteringsmöten 
och påverkar vissa saker, t.ex. försöker han välja bort onödigt avance-
rade lösningar till förmån för enklare varianter som kostar mindre. 
Han talar om att hitta ekonomiska fördelar som inte påverkar kvalitén, 
det handlar om att göra en bra affär. Han berättar att de delar där han 
lyckas göra en stor besparing delas mellanskillnaden mellan de inblan-
dade parterna.  
 Nicklas förklarar att Peab Bostad AB är anslutna till avtals-
leverantörer vad det gäller vissa områden, han ser både för- och nack-
delar med detta. Han tycker det kan vara skönt ibland när han slipper 
förhandla och välja mellan olika leverantörer och priser, samtidigt som 
valmöjligheterna reduceras kraftigt. Nicklas berättar också att efter-
som han är bunden att handla av en viss leverantör kan denna ibland 
uppfattas som ”dryg och nonchalant”, då denne vet att han får sälja sitt 
material ”utan att anstränga sig”. 
 Förbrukningsmaterialet till produktionen beställs av arbets-
ledningen ute på byggplatsen, Andrey tycker att systemet fungerar bra, 
men att det kräver bra kommunikation med inköparen för att det ska 
fungera. Beställningarna görs via Peab Bostad AB:s system PIA, där 
beställningarna skickas via dator och levereras redan dagen efter i de 
flesta fall. Även om det ger lite extra fraktkostnader menar Jens att det 



Kap. 3 Observationer och resultat 

   

23 
 

är ett bra system eftersom det går att undvika byggstopp med så 
snabba leveranser.  Nicklas tycker dock att systemet utnyttjas i för stor 
utsträckning, och att istället för att planera beställningarna och samla 
dem på en eller två dagar i veckan görs de löpande hela veckorna, nå-
got som leder till onödiga fraktkostnader och mycket pappersarbete 
med extra fakturor. Fig. 3.3 tydliggör inköpssystemet. 
 

 
Figur 3.3 Inköpssystemet 
 
Både Alex och Aaron tycker att det är ett bra system, och att yrkes-
arbetarnas åsikter tas i beaktande i den utsträckning det går vad gäller 
materialval och maskiner. Robin och Carlos menar dock att inköpen 
skulle kunna planeras noggrannare eftersom förbrukningsvara ofta tar 
slut under produktionen. Enligt Andrey beror en del av det problemet 
på att yrkesarbetarna inte är tillräckligt förutseende utan meddelar 
först när materialet är slut, om de istället meddelar innan det tar slut 
hinner mer material beställas i tid. 

3.2.4. Material & leveranser 

För att produktionen ska flyta smidigt krävs att materialet finns på 
plats och är i det skick handlingarna beskriver. Jens förklarar att det 
krävs en bra samordning av leveranserna för att produktionen ska flyta 
bra, speciellt om det ska komma flera leveranser samma dag, i dessa 
fall brukar arbetsledningen upprätta en tidplan för leveranserna. Vi-
tala delar till produktionen, t.ex. stomdelar, beställs en lång tid innan 
de ska användas, det gör att förseningar som kan få ödesdigra konse-
kvenser för projektet undviks. Jens förklarar att de använder sig av 
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JIT-leveranser för dessa delar, dels eftersom de ofta rör sig om stora 
saker som vore olämpliga att lagra på byggplatsen, och dels för att 
stomdelar ofta ska monteras direkt när de anländer. Andrey berättar 
att JIT-leveranser kostar lite mer än vanliga leveranser, men att den 
kostnaden vägs upp av att produktionen flyter bättre. Aaron berättar 
att leveranserna överlag fungerar bra, men att det ibland skulle kunna 
fungera bättre, han menar dock att det är svårt att påverka 
leverantörerna som säkert ”gör så gott de kan”. Han förklarar att frakt-
skador sällan uppstår och att de mesta är i bra skick när det ankommer 
byggplatsen. Det han pekar ut som lite sämre är leveranser av mindre 
delar som t.ex. listverk och liknande som ibland kan vara skadat vid 
ankomst. Även Aaron lyfter fram det vitala i att stomleveranserna inte 
blir försenade, eftersom det annars föreligger en risk att projektet som 
helhet blir försenat i ett tidigt skede. Han påpekar också att när det 
gäller större leveranser som t.ex. skalväggar och plattbjälklag är det 
viktigt att delarna är lastade i rätt ordning för att undvika tids-
krävande omlastningar på byggplatsen. 
 Jens berättar att problem kan uppstå när material som ska använ-
das i ett tidigt skede har lång leveranstid, och ger som exempel att 
armering kan ha en leveranstid på två till fyra veckor, men att de 
ansvariga inte lämnar över konstruktionsritningarna förrän 2 veckor 
innan gjutning ska påbörjas. Han förklarar att han får ”jaga” fram 
ritningarna, och att arbetsledningen måste ”ha blicken långt fram” för 
att undvika stopp i produktionen. Enligt Andrey uppstår problem vid 
aviseringen, när distributören inte meddelar sin ankomst i förväg, utan 
bara dyker upp på platsen och räknar med att de ska kunna lossa 
materialet direkt, ofta får de då stå och vänta medan lastare beställs 
till platsen förklarar han. På projekt där det är trångt om utrymmet 
krävs en noggrann planering av leveranserna, Jack berättar att de vill 
ha leveranser tidigast en dag innan materialet ska användas eftersom 
det inte finns plats att lagra material. Alex förklarar att de flesta 
leverantörerna håller tiderna, men att det finns en del som kan vara 
lite struliga, och syftar på en leverantör som tolkade ordet ”leverans-
dag” som den dag då leveransen skulle skickas från leverantören, inte 
den dagen leveransen skulle ankomma byggplatsen, som ju är den enda 
dag som är relevant för byggproduktionen. Alex berättar att de an-
vände ett system som fungerade mycket bra under stombyggnaden, 
eftersom de använder sig av platsgjutna väggar var det mycket viktigt 
att rätt mängd kom i rätt tid, därför avropas mängderna mellan kl. 
09:00-10:30 och sedan levererades de beställda mängderna kl. 13:45. 



Kap. 3 Observationer och resultat 

   

25 
 

 Det som nämns som den största åtgärden för att minska de leverans-
relaterade problem är att leverantören blir bättre på att avisera sina 
leveranser. Andrey förklarar att han helst skulle vilja ha ett med-
delande om leveranstid redan dagen innan, och sedan en avisering en 
timme innan leveransen anländer. Även Aaron menar att avisering är 
viktigt, inte minst eftersom de ofta behöver ta in en lastare till bygg-
platsen för att kunna ta hand om leveranserna.  

3.2.5. Utförande 

Arbetsutförande är en viktig del i att föra produktionen framåt, ett 
undermåligt utförande leder till backjobb som kan bli väldigt kost-
samma för projektet. En del som är nära relaterat till arbetsutförande 
är ackordssystemet som visar hur mycket yrkesarbetarna tjänar för 
varje utfört moment. Jens menar att det går att tjäna bra på ackordet 
om ett bra arbetstempo hålls, och det beror på hur flink arbetaren är.  
 Andrey berättar att det finns ojämnheter i ackordssystemet som gör 
att yrkesarbetarna tjänar mycket bra på vissa delar, som t.ex. stom-
arbeten, medan det istället kan vara svårt att få ackordet att gå ihop 
på tätningsarbeten. Han menar att ackordssystemet måste hållas upp-
daterat och jämnas ut, eftersom han tror att ett ackordssystem som 
mer realistiskt motsvarar arbetsansträngningen ökar yrkesarbetarnas 
motivation att arbeta effektivt. En yrkesarbetare som inte har en proff-
sig inställning till sitt arbete kanske inte ser någon anledning till att 
hålla ett bra tempo i utförandet, varken på delar där ackordet är dåligt, 
eftersom denne inte tjänar några pengar där, eller på delar där ackor-
det är väldigt bra, eftersom denne ändå tjänar pengar på dessa delar. 
Han förklarar också att det förekommer att vissa yrkesarbetare tar 
genvägar i arbetet för att tjäna lite bättre på vissa delar, han menar att 
det är en moralisk fråga och att det finns en risk för ”backjobb” om det 
genas för mycket, och då går hela förtjänsten förlorad. Ett annat pro-
blem som uppstår är att humöret ute på byggplatsen påverkas, Aaron 
berättar att yrkesarbetarna ibland blir upprörda när ackordet inte 
motsvarar arbetsinsatsen som krävs för att genomföra vissa moment, 
”det blir mycket gnäll”. 
 För att komma till rätta med problemet att ackordet inte går ihop 
berättar Jens att pengar ibland får skjutas till ackordet för att hålla 
yrkesarbetarna motiverade, han förklarar att det är en avvägning som 
får göras. Ett alternativt system är att yrkesarbetarna istället skulle 
jobba för timpenning, men detta menar flera av arbetsledarna skulle 
minska arbetstakten och motivationen betydligt. Andrey menar att 
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moroten att arbeta hårdare går om intet när samma lön betalas ut 
varje månad oavsett hur hårt yrkesarbetarna arbetat i de olika momen-
ten. Jack tror att ett bra sätt att få yrkesarbetarna motiverade är att 
gå igenom ackordet inför varje moment och visa hur mycket som ska 
genomföras för att ackordet ska gå ihop. Carlos berättar att yrkes-
arbetarna vant sig vid att ackordssystemet är ojämnt, och att de är 
medvetna om att de måste ligga högt på stommen för att ha över till 
andra delar, ”går stommen dåligt är ackordet kört” förklarar han. Ro-
bin förklarar att han brukar gå igenom hur mycket som ska genom-
föras på en viss tid för att tjäna en viss summa pengar, han menar att 
en person som är insatt i hur ackordssystemet fungerar kan kontrollera 
sig själv. 

3.2.6. Motivation 

För att göra ett bra arbete och bidra till att produktionen går framåt i 
önskvärd takt krävs det att alla inblandade entreprenörer, både yrkes-
arbetare och tjänstemän, är motiverade att göra ett bra arbete. En stor 
del i att få yrkesarbetarna motiverade handlar enligt respondenterna 
om att informera dem om projektet och att de får känna delaktighet i 
beslut som tas angående byggproduktionen. Robin menar att pengar är 
den stora motivationskällan bland yrkesarbetarna, men han förklarar 
att det finns många andra sätt att höja motivationen, som också ökar 
effektiviteten i produktionen. Han berättar att det är ”högt i tak” på 
byggplatsen, vilket ger upphov till en trevlig stämning, han talar om en 
skön jargong mellan entreprenörerna, något som är viktigt för att 
skapa trivsel på byggplatsen i det dagliga arbetet. För att öka 
motivationen på byggplatsen finns vissa saker att sträva efter, förutom 
pengar kan stämning, delaktighet och intresse bidra till en hög motiva-
tion. Här ligger ett stort ansvar på arbetsledningen, som måste jobba 
på dessa punkter för att öka effektiviteten i produktionen. Inköparen 
menar att Peab Bostad AB överhuvudtaget måste öka de anställdas 
insikt i företaget, de borde informera om vad företaget gör i landet i 
allmänhet och i Uppsala i synnerhet förklarar han. 
 Robin ser det som ett problem att yrkesarbetarna inte har någon 
helhetsbild av produktionen, när de kommer till byggplatsen första da-
gen visar arbetsledningen vart sågboden är och sedan får de sätta 
igång att arbeta, han tycker att de borde informeras om projektet innan 
de sätter igång. Andrey tycker att vissa yrkesarbetare visar dåligt in-
tresse för projektet, ”de vill bara göra sina timmar” menar han, och 
förklarar att de inte sätter sig in i tidplanerna utan bara jobbar på i sin 
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egen takt. Ett annat problem som kan sänka motivationen är tråkiga 
arbetsmoment, Alex förklarar att motivationen varierar med arbets-
uppgiften, och att det vid tidskrävande enformiga moment kan vara 
svårt att hålla motivationen uppe.    
 Under intervjuerna diskuteras olika metoder och åtgärder för att 
höja motivationen bland yrkesarbetarna, en stor del av det som fram-
kommer under dessa diskussioner rör delaktighet och information. En 
viktig förutsättning för att yrkesarbetarna ska trivas på arbetsplatsen 
är att tjänstemännen trivs, om arbetsledningen inte tycker att arbetet 
är inspirerande är det en omöjlig uppgift att få yrkesarbetarna inspire-
rade och motiverade. Jack berättar att han drivs av sitt intresse för 
byggproduktion och att han försöker lära sig så mycket som möjligt un-
der produktionens gång, medan Jens förklarar att han trivs med att 
jobbet som arbetsledare är så pass ”fritt”, ”jag skulle inte kunna sitta 
på ett kontor hela dagarna” berättar han. 
 Robin menar att ett introduktionsmöte där projektet gås igenom och 
en helhetsbild skapas av projektet innan produktionen startar skulle 
vara ett bra sätt att öka yrkesarbetarnas intresse för arbetet. Han 
tycker att arbetsledningen ska anstränga sig mer för att få yrkes-
arbetarna att känna sig delaktiga i projekten, ”det finns ett intresse 
hos yrkesarbetarna, men informationen som når ut är knapphändig” 
förklarar han. Även Carlos tror att yrkesarbetarna skulle utföra ett 
bättre arbete om det fick bättre information och vart uppdaterade un-
der projektets gång. Ett bra sätt att öka yrkesarbetarnas delaktighet 
och intresse är arbetsberedningar menar Andrey, där får de komma 
med synpunkter och idéer som arbetsledningen tar till sig förklarar 
han. Vidare tror han att motivationen höjs genom att moment som före-
gåtts av arbetsberedningar ofta gör att yrkesarbetarna tjänar bättre på 
ackordet. Även Alex tycker att arbetsberedningar är ett bra sätt att 
påverka motivationen, han menar att de kan använda till att bygga 
upp en lagkänsla och motverka ”vi och de”-känsla, som annars är ett 
vanligt fenomen på byggplatser. Jack tror att arbetsledningen kan för-
bättra yrkesarbetarnas inställning till projektet genom att vara be-
hjälpliga i arbetet och visa intresse för deras moment, ”det är roligare 
att arbeta om resultatet av arbetet är av intresse för andra” förklarar 
han.  
 För att bidra till en bättre stämning berättar respondenterna att de 
brukar ha gemensamma aktiviteter där alla som ska arbeta på pro-
jektet lär känna varandra, det kan t.ex. vara en gemensam grillning på 
byggplatsen. Inköparen berättar att de inför ett annat projekt bokade 
en lokal över ett dygn där de gick igenom projektet samt bjöd på mid-
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dag och underhållning för att bygga upp en gemenskap inför produkt-
ionen. Han tycker att det var ett riktigt bra initiativ som förde med sig 
mycket gott ut i produktionen, tyvärr har det inte följts upp på ett bra 
sätt och vidareutvecklats. 

3.2.7. Arbetsmiljö 

När arbetsmiljö diskuteras handlar det ofta om säkerhet, men det finns 
även andra aspekter att beakta för att arbetet ska kunna utföras på 
bästa sätt. Det finns klara direktiv från arbetsmiljöverket angående 
vilka bestämmelser som ska följas, och det är platschefen som har det 
fulla ansvaret för att dessa bestämmelser följs. Det ska finnas ett an-
svarigt skyddsombud på byggplatsen som går skyddsronder till-
sammans med arbetsledningen för att upptäcka eventuella brister i 
säkerheten och arbetsmiljön. Bärandet av hjälm är en fråga som stän-
digt leder till tjafs menar Jens, det brukar fungera bra så länge arbetet 
är förlagd utomhus, men när inomhusarbetena påbörjas brukar 
hjälmarna åka av, något han kan ha viss förståelse för, ”det finns ingen 
anledning att sätta en hjälm på en städare” påpekar han för att vara 
övertydlig. Jack berättar att de tydligt informerar om vilka skydds-
regler som gäller på arbetsplatsen, framförallt för arbetarna som är 
med genom större delen av produktionen. För att säkerhetsfrågorna 
inte ska leda till onödiga diskussioner måste arbetsledningen vara tyd-
liga med information om vilka bestämmelser som gäller redan när 
produktionen startar, ”arbetsledningen måste föregå med gott exempel” 
menar Andrey. Han förklarar att det är viktigt att det skapas rutiner 
för ett gott säkerhetsarbete redan från början, att det då blir lättare att 
följa reglerna genom hela produktionsskedet. Om det från början varit 
oklart vilka bestämmelser som gäller angående säkerhetsfrågor blir det 
svårt att ändra den inställningen under produktionens gång, det bru-
kar sällan hjälpa att tjata förklarar han. Det finns en möjlighet att, 
som sista utväg, be folk som inte följer föreskrifterna att lämna bygg-
platsen, men det förekommer nästan aldrig enligt Andrey, då är det 
vanligare att arbetsledningen kontaktar den omedgörlige arbetarens 
chef vilket brukar lösa problemet. Det finns fler aspekter än skydds-
kläder och säkerhet att ta hänsyn till, luften på en arbetsplats kan lätt 
bli otrevlig och byggdamm kan leda till en mycket otrivsam arbetsmiljö, 
och det kan vara kvar i luften lång tid innan det avlägsnas berättar 
Andrey som menar att det borde åtgärdas med jämnare mellanrum ef-
ter behov. Robin delar den uppfattningen och förklarar att entreprenö-
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rerna är dåligt på att hålla rent efter sig, ”det gäller att hålla efter hela 
tiden, annars blir det snabbt dålig luft” förklarar han.  

3.3. Konkreta exempel och kalkylavstämning 

3.3.1. Allmänt 

Genom intervjuerna har en bra bild skapats av hur situationen på 
byggarbetsplatserna ser ut, det har framkommit en hel del åsikter om 
saker som kan förbättras för att öka effektiviteten i byggproduktionen. 
I kommande avsnitt presenteras olika brister i produktionen som upp-
stått i de tre projekt som ligger till grund för denna undersökning. 
Bristerna har delgetts av arbetsledningen för de olika projekten som 
också hjälpt till att härleda bristerna till någon av punkterna i 
intervjudelen för att hitta orsaker till dess uppkomst. För att försöka 
fastslå att det som kommer fram under intervjuerna och under-
sökningen av bristerna i produktionen speglar verkligheten har en av-
stämning gjorts med kalkyler och verkligt utfall för att identifiera olika 
kostnadsposter, d.v.s. för att få ”svart på vitt” vilka saker som kostar 
mer än beräknat. Det visar sig dock att det är svårt att direkt applicera 
merkostnader i kalkylen på någon av ovanstående intervjupunkter, 
därtill är kalkylerna alltför odetaljerade. När bristerna från produkt-
ionen jämförs med kalkylen kan en del av dessa identifieras, främst i 
samband med ökade materialkostnader i kalkylen, och i de fall där det 
är svårt att utröna inverkan av produktionsbristerna i kalkylen har 
arbetsledningen gjort överslagsberäkningar som visar den ungefärliga 
merkostnaden bristerna har orsakat.  

3.3.2. Undersökning 

I följande avsnitt presenteras de konkreta exempel på brister som upp-
stått under produktionsprocessen av de olika projekten. 
 
Felmonterade väggipsskivor 
För att bilda brandskyddsceller på översta våningsplanet ska gips-
skivorna på innerväggarna monteras hela vägen upp till yttertaket en-
ligt brandskyddshandlingarna. När gipsningen utfördes monterades de 
dock bara upp till den tänkta innertakshöjden, därefter skruvades 
innertaket upp. Detta medgav att kravet för brandskydd inte upp-
fylldes, en brand som startar i en av cellerna kan ta sig upp genom 
innertaket i den brandcellen och sprida sig vidare ner genom inner-
taket i intilliggande brandceller. 
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 När problemet uppdagades diskuterades ett antal lösningar för att 
åtgärda det, och 2 åtgärder var möjliga. Det ena var att riva ner inner-
taket och fortsätta gipsningen av väggarna enligt brandskydds-
handlingarna upp till yttertaket. Detta alternativ hade gett stora mer-
kostnader för produktionen. Först ska det befintliga innertaket tas ner, 
därefter ska gipsningen ske upp till yttertaket, och därefter ska inner-
taket monteras upp på nytt. Att gipsa ända upp till yttertaket var en 
kostsam lösning redan från början efter som ett antal takstolar finns i 
vägen för gipsningen, vilket hade lett till tidskrävande ursågningar och 
anpassningar. Därför valdes, efter kontroll med brandsskyddsansvarig, 
det andra alternativet. Där monterades 2 extra lager gipsskivor upp i 
innertaket för att bilda brandceller mellan de fyra väggarna samt golv 
och innertak istället för ända upp till innertaket. Totalt rörde det sig 
om en innertaksyta på 400	�� som gipsades två gånger, d.v.s. det gick 
åt 800	�� gips för denna åtgärd, mot strax under 200	�� om det hade 
gipsats enligt brandskyddshandlingarna från början. Denna innertaks-
gipsning tog 200 timmar att utföra, vilket är 120 timmar mer än vad 
utförande enligt brandskyddshandlingarna hade tagit. Fig. 3.4 visar 
hur det skulle genomföras enligt handlingarna och Fig. 3.5 visar hur 
problemet åtgärdades, de streckade linjerna visar brandskyddsgipset. 
 

    
Figur 3.4 Enligt handling   Figur 3.5 Åtgärd 
                     
 

Formfel för platsgjutna väggar 
Betongväggar i de bärande delarna av en byggnad kan utföras på olika 
sätt, de kan anskaffas prefabricerade och bara sättas på plats, de kan 
gjutas i form av skalväggar som är färdigarmerade och bara fylls med 
betong, eller så kan de gjutas på plats. På ett av projekten skulle väg-
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garna platsgjutas, vilket innebär att en form av trä monteras upp, där-
efter armeras formen och de installationer som ska finnas i väggen 
sätts in, sedan fylls formen med betong för att skapa väggen.  
 När det översta våningsplanet på det här projektet ska gjutas är 
dock takhöjden här något högre än på de andra våningsplanen. Detta 
medför att formen som används för att gjuta väggarna inte räcker till 
för den erforderliga takhöjden. För att komma vidare beaktades vilka 
olika lösningar som var möjliga, det enda alternativet som var tillfreds-
ställande var att gjuta en sula från golvet och upp den biten som sakna-
des för att formen skulle nå upp till den önskade takhöjden. Därefter 
monterades formen för platsgjutningen ovanpå sulan och vägg-
produktionen kunde fortsätta. Ett annat alternativ hade varit att be-
ställa en prefabricerad vägg, men det var inte möjligt så nära utföran-
det eftersom dessa har lång leveranstid. 
 Gjutningen av denna betongsula tog 2 veckor att genomföra, d.v.s 80 
timmars arbete. Fig 3.6 visar betongsulan som gjöts, väggformen som 
placerades ovanpå samt det tänkta innertaket högst upp. 
 

  
Figur 3.6 Sula gjuten mot golvet 
 
Felplacerade adjufixhål   
För att montera dörrkarmar i dörrhålet används adjufix karmskruvar, 
dessa skruvas in i adjufixhål som finns färdiga i dörrkarmen när den 
levereras. Placeringen av adjufixhålen kan anpassas efter beställarens 
önskemål eller levereras med standardplacering. I det här projektet 
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levererades de med standardplacering eftersom ingen särskild place-
ring efterfrågats vid beställningen. 
 I samband med att dörrkarmarna skulle monteras uppstod dock pro-
blem, väggarna som dörrkarmarna skulle monteras i var skalväggar, 
och deras utformning gjorde att karmskruven inte hade något att fästa 
i bakom dörrkarmen. Fig. 3.7 och Fig. 3.8 tydliggör problemet. 
 

 
Figur 3.7 Problem   Figur 3.8 Lösning 
 
 Karmskruven ska fästa i väggen som karmen vanligtvis står dikt an 
mot, men p.g.a. skalväggarnas utformning fanns där ett hålrum, den 
lilla streckade linjen visar ett stoppnät som förhindrar att betongen 
som fylls på i skalväggen rinner ut åt sidan. För att lösa problemet fick 
hålrummet bakom varje adjufixhål spacklas igen innan skruven kunde 
fästa dörrkarmen. Totalt rörde det sig om 500 st. adjufixer vilket gav 24 
timmars extra arbete utöver materialkostnaden för spacklet. 
 

Felisolerat ventilationsdon  
I ett mellanbjälklag på ett av projekten skulle ett ventilationsdon mon-
teras ovanför innertaket och under ledningarna till sprinklersystemet. 
Av okänd anledning blev inte detta ventilationsdon brandskydds-
isolerat som handlingarna föreskrev. När detta upptäcktes hade stom-
men till innertaket redan monterats upp, och den som utförde isole-
ringen i efterhand isolerade mellan stomdelarna. Det upptäcktes se-
nare att isoleringen hängde ner under innertakstommen, vilket gjorde 
det omöjligt att montera takplattorna. Fig. 3.9 och Fig. 3.10 visar pro-
blemet. 
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Figur 3.9 Isoleringen under stommen    Figur 3.10 Skiss av problemet  
 
Att höja ventilationsdonet för att göra plats åt innertaket var inte möj-
ligt p.g.a. sprinklersystemet som gick ovanför ventilationsdonet, 
lösningen blev därför att sänka innertaket. Vilket medför extra kostna-
der i form av nedmontering och justering av innertaket, samt material 
för ny stomme och återgångskostnad. Detta tar ungefär en halv dag att 
åtgärda, ett större problem är dock att estetiken i rummet inte får på-
verkas allt för negativt när innertaket sänks i en del av rummet. Hade 
isoleringen utförts när ventilationsdonet monterades hade de som satte 
upp stommen till innertaket anpassat höjden efter ventilationdonet och 
problemet hade inte uppkommit alls. 
 

Fel höjd på dörröppningar 
När skalväggar används för stommen formsätts de av leverantören in-
nan de levereras till byggplatsen. Formsättningen innefattar bl.a. 
öppningar för dörrar och fönster. När formsättningen för dörr-
öppningarna gjordes till ett av projekten beaktades inte att skal-
väggarna placeras på pallningsbrickor vid uppställningen, därför an-
passades dörröppningarna för att skalväggen skulle stå direkt på gol-
vet. När skalväggarna sedan placerades på pallningsbrickorna vid upp-
ställningen blev dörröppningen högre än handlingarna föreskrev. Fig. 
3.11 visar problemet. 
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Figur 3.11 Förhöjd dörrpost 
  
 Konsekvensen av detta problem blev att alla foder till dessa dörrar 
fick kasseras, och nya, bredare foder fick beställas, en kostsam åtgärd. 
Dessutom var dessa väggar en del av brandskyddscellen, vilket gjorde 
att det gick åt en hel del brandskydds fog för att täta glipan ovanför 
dörrposten upp till väggen. Kalkylen visar att kontot för listverk av trä 
vida överskridits, och en del av merkostnaden beror på detta problem. 
Vid närmare undersökning av materialkostnader och arbetstid beräk-
nas kostnaden för att åtgärda detta problem leda till att kalkylen över-
skrids med 20 %. 
 

Lutande yttertak saknas på ritning 
För ett av projekten fanns ett lutande yttertak på en del av byggnaden, 
under det yttertaket skulle ett ventilationsrör monteras. Det visade sig 
dock att det lutande yttertaket inte fanns med på alla ritningar, detta 
medförde att ventilationsröret inte rymdes mellan innertak och ytter-
tak. Den som gjort ventilationsritningen hade utgått ifrån ett yttertak 
utan lutning, vilket hade gett utrymme för ventilationsröret. Fig. 3.12. 
visar problemet. 
  

 
Figur 3.12 Ventilationen får inte plats 
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På typsektionsritningen finns det lutande yttertaket med, men på rit-
ningen för ventilation finns beskrivet att samma takhöjd råder över 
hela taket.  
 För att komma till rätta med problemet tvingas innertaket sänkas, 
vilket vållar problem m.h.t. den bestämda innetakhöjden och estetiken. 
Extra arbetet som uppstår består i att riva den berörda delen av inner-
taket och att sätta upp det igen samt en kostnad för tillbaka gång. 
 

Avloppshål saknades 
Ett hål för avlopp i ett mellanbjälklag saknades enligt Fig. 3.13. Konse-
kvensen blev att golvet måste bilas upp, en mycket kostsam åtgärd som 
förutom att ta tid och resurser i anspråk även medför en risk, eftersom 
det går ledningar i bjälklaget som ska bilas upp. Om någon av dessa 
ledningar skadas ökar kostnaderna ytterligare. 
  

 
Figur 3.13 Hål för avlopp saknades 
 
 

3.4. Analys och diskussion 

3.4.1. Intervjuer 

Det visar sig under intervjuerna att det förekommer brister mer eller 
mindre inom de flesta områden som diskuteras, en del områden verkar 
dock fungera bättre än andra. De flesta verkar överens om att det inte 
finns några stora möjligheter till förbättringar inom inköpsområdet, 
systemet som används fungerar bra. Det som framkommer är att in-
köparen gärna ser en minskning av antalet inköp per vecka utifrån 
byggplatsen, något som får ses som ett mindre problem i samman-
hanget. Ett annat problem är enligt yrkesarbetarna att förbruknings-
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materialet tar slut ute på arbetsplatsen, detta problem verkar dock 
snarare bero på bristande kommunikation mellan yrkesarbetare och 
arbetsledning än något direkt problem rörande inköpen.  
 Inte heller när material och leveranser diskuteras framkommer 
några större brister som kan kopplas till dessa områden. Leveranserna 
verkar vara svåra att påverka, men när det gäller viktiga delar kom-
mer de allt som oftast i tid. Vad det gäller materialet som används 
framkommer åsikten att yrkesarbetarna gärna vill vara delaktiga och 
påverka valet av material, arbetsledningen verkar ta yrkesarbetarnas 
åsikter i beaktande i den utsträckning det går med hänsyn till de eko-
nomiska ramar som finns.  
  En tendens är dock att det finns stora möjligheter till förbättringar 
inom planeringen och samordningen i produktionsskedet. Detta är en 
uppfattning som bildats av både arbetsledningens och yrkesarbetarnas 
synpunkter under intervjuerna. Att en uppfattning delas av arbets-
ledning och yrkesarbetare styrker dess verklighetsförankring och gör 
den mer relevant för undersökningen, och när sedan en hel del av de 
konkreta exemplen på brister pekar åt samma håll finns all anledning 
att lägga kraft på att förbättra dessa områden. Ur intervjuerna fram-
går att tiden som läggs på planering är väldigt kort i förhållande till 
den tid som krävs för att genomföra en tillfredställande planering, 
detta är olyckligt eftersom en välgjord planering är A och O för att få 
flyt i produktionen. Att skära ner på planeringen för att komma igång 
med produktionen snabbare verkar vara ett vedertaget arbetssätt, nå-
got som är svårt att förstå då en väl genomförd planering förmodligen 
skulle ge kortare produktionstid totalt än vad den tidigare produktions-
starten ger. Denna uppfattning delas av arbetsledning och yrkes-
arbetare, ”en god planering spar både tid och pengar” och ”det verkar 
vara väldigt bråttom att påbörja produktionen när upphandlingen är 
klar” är åsikter som tydliggör deras uppfattning. 
 De samordningsrelaterade komplikationerna som framkommer ur 
intervjuerna relaterar ofta till basmötena som hålls eller bör hållas un-
der produktionens gång. Det framgår att mötena inte utnyttjas maxi-
malt, ”basmöten hålls bara för sakens skull” är ett uttalade som visar 
på problemet. Basmöten är ett utmärkt tillfälle att samla de olika aktö-
rerna och gå igenom kommande moment och följa upp produktionens 
framsteg, då borde dessa utnyttjas till sin fulla potential för att effek-
tivt förebygga komplikationer som beror på bristande samordning. 
Även arbetsberedningar borde utnyttjas i större utsträckning för att 
undvika komplikationer i arbetsmomenten, och kanske framförallt för 
att informera och få yrkesarbetarna att känna delaktighet i arbets-
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momentet. En annan aspekt av basmöten och andra möten är att de 
kan utnyttjas för att bygga på lagkänslan mellan byggproduktionens 
olika medarbetare, genom att dela med sig av sina åsikter och samti-
digt ta del av andras åsikter kan ett samarbete och en förståelse ut-
vecklas och utnyttjas för att föra produktionen framåt. 
 Något som framkommer ur intervjuerna, som kan vara svårt att 
finna stöd för i de konkreta exemplen, är att motivationen kan höjas i 
produktionen. Flera av respondenterna talar om delaktighet och mål 
som bitar att arbeta med för att öka motivationen bland arbetsledning 
och yrkesarbetare. Uttalanden som, ”det finns ett intresse hos yrkes-
arbetarna, men informationen som når ut är knapphändig” och ”det är 
roligare att arbeta om resultatet av arbetet är av intresse för andra”, 
påvisar att det finns ett intresse bland yrkesarbetarna att ta del av in-
formation och sätta sig in i projektet, men att möjligheterna till att 
göra så kanske inte är helt tillfredställande.  
 När arbetsutförande diskuteras handlar diskussionen om ackords-
systemet som enligt både arbetsledning och yrkesarbetare borde ses 
över och anpassas mer efter hur det ser ut i realiteten med enhetstider. 
De flesta tycker det borde jämnas ut så att alla delar motsvarar det ut-
förda arbetet istället för att vissa delar ger omotiverat bra förtjänst 
medan andra delar inte ger någon förtjänst alls. 
 Det framgår ur intervjuerna att uppföljningen av projekten är 
bristfällig och att samma brister upprepas i flera projekt, detta leder 
till helt onödiga kostnader i produktionen som enkelt kunnat undvikas 
genom att göra en uppföljning av de brister som förekommer för att ta 
med sig erfarenheten av dessa till nästa projekt. Den viktigaste åtgär-
den, när ett problem avhjälpts, borde vara att dokumentera problemet 
för att samma sak inte ska upprepas i kommande projekt. 
 En annan sak diskuteras mycket under intervjuerna är arbetsmiljön 
och säkerheten på byggplatsen, det framkommer att dessa delar skulle 
kunna förbättras en hel del. Arbetsledningen uttrycker att yrkes-
arbetarna ibland slarvar med sin egen skyddsutrustning medan yrkes-
arbetarna menar att arbetsledningen inte alltid sörjer för yrkes-
arbetarnas arbetsmiljö.  De verkar dock överens om att säkerheten 
skulle kunna förbättras, ansvaret för arbetsmiljön ligger i första hand 
på platscheferna, och även om de ser bristerna och gör vad de kan för 
att komma till rätta med problemen, är det svårt att förändra ett inkört 
beteende. Här finns således utrymme för förbättringar och det borde 
ligga i alla parters intresse att arbeta för att öka säkerheten i bygg-
produktionen.  
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3.4.2. Konkreta exempel och kalkylavstämning 

En genomgång av de konkreta exemplen pekar på ett antal olika orsa-
ker till dess uppkomst, och det kan vara svårt att finna stöd för vilka 
dessa orsaker är i kalkylerna då dessa inte är speciellt lämpligt ut-
formade för denna typ av undersökningar. Det finns dock delar i kal-
kylen som överskridits kostnadsmässigt och där orsaken går att sam-
man koppla med de konkreta exempel som finns beskrivna tidigare i 
detta kapitel. 
 Ett tydligt exempel framgår av gipskostnaden under materialkontot 
för projektet med felmonterade gipsväggar med hänsyn till brand-
skyddet, där har gipskostnaden uppgått till nästan dubbelt så mycket 
som kalkylen visar och en större del av den kostnaden tillägnas detta 
problem. När orsaken till detta fel undersöks framkommer att 
brandskyddshandlingarna var de enda handlingar som visade hur 
arbetet skulle utföras ur brandskyddssynpunkt och dessa 
kontrollerades inte, men en yrkesarbetare som varit insatt i projektet 
hade förmodligen förstått att det inte skulle utföras på sättet det 
gjordes. Om momentet föregåtts av en grundlig arbetsberedning där 
arbetssättet gåtts igenom hade problemet förmodligen kunnat und-
vikas.  
 I projektet där väggformarna var för låga för översta våningens väg-
gar kan problemet härledas till en miss i planeringsskedet där alterna-
tiva metoder skulle ha diskuterats. När det insågs på plats var det för-
sent att tillgripa andra metoder, speciellt prefabricerade väggar ef-
tersom dessa har så pass lång leveranstid, men om detta diskuterats 
under planeringsskedet hade det inte varit några problem. Den extra 
kostnaden prefabricerade väggar inneburit hade vägts upp av tiden 
som besparats. Större kompetens och erfarenhet i planeringsgruppen 
hade förbättrat möjligheterna att undvika problemet och planera 
genomförandet på ett mer kostnadseffektivt sätt. 
 Problemet med adjufixens placering är av ett ganska detaljartat slag 
och därför kanske inte så lätt att tänka på, det gör dock inte problemet 
mindre kostsamt. Vid en ordentlig genomgång av momentet i 
planeringsskedet hade problemet kunna upptäckas eftersom det trots 
allt är ganska tydligt att den normala placeringen inte fungerar i sam-
band med dessa skalväggar. Därefter hade placeringen av adjufixen 
kunna beställas anpassad till skalväggarnas utformning. Det viktigaste 
är nu att ta med sig denna erfarenhet till nästa projekt som byggs med 
skalväggar för att samma misstag inte ska upprepas.  
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 Även problemet med det lutande yttertaket och utrymmet för isole-
ring till ventilationsdonet skulle förmodligen kunna undvikas under 
planeringsskedet genom en ordentligen genomgång av alla moment 
med ritningarna som underlag, det hade gett större möjlighet att iden-
tifiera problem där de olika ritningarna inte överensstämmer. Det ver-
kar vara ganska vanligt att komplikationer uppstår i samband med 
otydlighet i handlingarna, därför är det av största vikt att dessa gås 
igenom grundligt inför varje byggprojekt genom så kallade ”genom-
lysnings möten”, vilket innebär att ritningar kontrolleras för att inga 
kollisioner eller andra komplikationer ska följa med ut i produktionen. 
Om problemen upptäcks i planeringsskedet är de mycket lättare att 
hantera och avhjälpa. Även under arbetsberedningarna inför varje 
moment bör handlingarna kontrolleras och arbetsmomentet gås igenom 
noggrant så en klar bild finns av hur momentet ska genomföras felfritt. 
 Problemet med dörrkarmarna visade sig bli kostsamt att lösa då det 
i kalkylen framgår att kostnaden för listverk av trä uppgår till nästan 
dubbla det kalkylerade värdet, varvid en del av kostnaden ligger på det 
här problemet. Det kan tyckas att felet ligger hos leverantören som inte 
beaktat att skalväggarna placeras på pallningsbrickor, vilket möjligen 
är en korrekt uppfattning, men inget som gör problemet mindre. Det 
borde därför ligga i inköparens intresse att noggrant gå igenom be-
ställningen med leverantören och lyfta fram alla detaljer som kan leda 
till komplikationer för att undvika enkla leverantörsmissar. Om leve-
rantören ändå begår misstag har inköparen i alla fall gjort vad denne 
kan för att så inte ska ske.  
 Problemen med det saknade hålet för avloppsledningen har uppstått 
av liknande orsaker som felet med dörrkarmarna och även där hade en 
bättre kommunikation mellan inköpare och leverantör ökat möjlig-
heten att undvika problemen. Det går såklart inte att kontrollera leve-
rantören genom hela leveransen, men genom en enkel genomgång av 
de mest uppenbara riskerna för komplikationer kan många av dessa 
undvikas.  
 Ett antal av problemen ovan kan härledas till undermålig genom-
gång av granskningshandlingarna, dessa handlingar skickas ut från 
leverantören för att arbetsledningen ska få chansen att gå igenom och 
korrigera dem, men det framkommer att så inte sker utan de skickas 
tillbaka omgående i brist på tid, och med en förhoppning att allt är kor-
rekt. Är det riktigt bråttom kan den inledande produktionen påbörjas 
enligt granskningshandlingarna istället för att dessa kontrolleras, 
skickas tillbaka och stämplas som bygghandlingar. 
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3.5. Reflektioner 
Under min tid ute på byggarbetsplatserna i samband med det här 
examensarbetet har jag erhållit en bild av hur saker och ting fungerar. 
Min mening är att det finns mycket att göra ur många olika perspektiv 
för att förbättra effektiviteten. Den största delen som jag ser det ligger i 
det sociala samspelet mellan de olika aktörerna i byggproduktionen, 
den ökända ”vi och de”-känslan gör sig påmind under produktionens 
gång, och även om det inte upplevs som ett större problem tror jag att 
en bättre gemenskap mellan medarbetarna på byggplatsen skulle öka 
effektiviteten betydligt. Det är inga omfattande åtgärder som behöver 
vidtas för att lätta upp stämningen och bidra till en bättre lagkänsla på 
byggplatsen, en liten attitydförändring hos varje individ kan göra stor 
skillnad för stämningen på byggplatsen. Jag tror att en motiverad ar-
betare har bättre förutsättningar att utföra ett bra arbete än en omoti-
verad arbetare, det bör därför ligga i arbetsledningens intresse att håla 
motivationen uppe bland yrkesarbetarna. Detta kan uppnås genom att 
hålla vara tydlig med information och göra dem delaktiga i beslut som 
ska fattas under produktionens gång. Att jobba med målbild och hålla 
medarbetarna insatta i produktionen tror jag är aspekter som ökar mo-
tivationen hos de flesta individer, och ett utmärkt tillfälle att arbeta på 
detta är de olika sorters möten som förekommer under produktionens 
framskridande. Det kan vara svårt att få alla att bli lika bra motive-
rade att utföra ett gott arbete, men ju större del som blir det, desto 
större möjlighet finns att skapa en effektiv väg fram mot produktionens 
mål. 
 Genom att värna om medarbetarnas säkerhet skapas, utöver en risk-
minskning, även ett förtroende mellan parterna som kan ligga till 
grund för en bra atmosfär på byggplatsen. Något som kan utnyttjas 
som grogrund till ett bra och respektfullt förhållande mellan arbets-
ledning och yrkesarbetare, vilket ger bra förutsättningar för en lyckad 
produktion.  
 När det gäller planeringen och dess brister tycker jag det är konstigt 
att inte större vikt läggs vid att genomföra den på ett tillfredsställande 
sätt. De flesta parter på byggplatsen verkar överens om att planeringen 
ofta är bristfällig men det verkar vara svårt att få till en förändring i 
planeringsprocessen. Känslan jag har fått genom detta examensarbete 
är att det saknas insikt i planeringens betydelse för slutresultatet, eller 
rättare sagt, det saknas insikt i hur en väl genomförd planering ser ut 
och hur en sådan kan påverka slutresultatet. Det verkar finnas en 
övertro på att saker löser sig på ett tillfredställande sätt efterhand i 
takt med att produktionen fortgår. Istället för att ta erforderlig tid i 
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anspråk för planering ligger vikten på att så fort som möjligt komma 
igång med byggproduktionen. Att granskningshandlingarna inte kon-
trolleras och skickas tillbaka innan de används är förkastligt och tyder 
på dåligt omdöme av byggledningen. Den tid som behövs för att gå ige-
nom dessa handlingar uppvägs gott och väl av den tid och kostnad som 
sparas tack vare de brister som undviks av genomgången.  
 Även när det gäller arbetsmiljön bör företaget jobba på att öka de 
inblandade parternas förståelse, framförallt för säkerheten, samt vidta 
åtgärder mot de som inte följer säkerhetsföreskrifterna. Peab Bostad 
AB är knappast det enda företaget i branschen som har problem att 
leva upp till säkerhetskraven, men genom information och föreskrifter 
kan situationen förändras till det bättre. 
 För att införa förändringar i produktionsprocessen finns ett utmärkt 
tillfälle i samband med att nya medarbetare anställs då dessa är lät-
tare att lära upp i nya rutiner eftersom de inte har några inarbetade 
mönster som annars kan vara svåra att förändra. Genom att lära upp 
de nyanställda enligt de önskemål som finns kan företaget ändra delar 
av byggproduktionen som kan vara svåra att påverka på annat sätt, 
t.ex. vad gäller säkerhetstänk på byggplatsen eller attityden mellan 
medarbetarna.  
 För att återkoppla till examensarbetet i litteraturstudien som pe-
kade på materialspill och leveranser som två punkter där förbättringar 
kunde göras i syfte att öka effektiviteten visar det sig att responden-
terna i den här studien inte tycker att leveranser är ett stort problem. 
Inte heller när materialet diskuteras framkommer några särskilda kla-
gomål, min personliga reflektion är att materialspill ses som ett större 
problem bland tjänstemän i andra befattningar än de som berörs av 
denna studie, t.ex. personalen på ekonomiavdelningen. De olika aktö-
rerna på byggplatsen är nöjda så länge det finns tillräckligt med 
material på plats för att kunna utföra ett arbetsmoment utan att be-
höva ”snåla” med materialet. 
 Som svar på frågeställningarna i kap. 2.2 har det framkommit ur 
undersökningen att utrymmen för förbättringar finns i flera områden, 
men de som tydligast framträder är planeringsskedet, samordningen 
och kommunikationen på byggplatsen, samt motivationen i produkt-
ionen. Bland åtgärderna som kan leda till förbättringar pekar mycket 
på tid när det gäller planering, möten och åtgärder för ökad delaktighet 
bland yrkesarbetarna är andra saker som kommer upp för att minska 
de samordningsrelaterade problemen och för att öka motivationen 
bland aktörerna. 
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3.6. Avslutning 

3.6.1. Slutsatser och rekommendationer 

Det finns stora utrymmen till förbättringar av byggproduktionen enligt 
vad som framgår av denna rapport. Planering, samordning och moti-
vation urskiljs som de områden där störst orsaker till minskad effekti-
vitet finns.  
 Planeringen lämnar mycket i övrigt att önska och de allra flesta bris-
ter som uppstår är mer eller mindre relaterade till en undermålig pla-
nering. Självklara saker som tid till planering och nyttjande av tidigare 
erfarenheter lyser med sin frånvaro i planeringsskedet vilket inte 
underlättar under det ofta redan komplicerade produktionsskedet. Det 
finns en press på byggledningen att komma till byggstart så fort som 
möjligt när upphandlingen är klar, och tiden till planering utgår i för-
hoppning att de förseningar som uppstår p.g.a. utebliven planering 
understiger tiden en välgjord planering hade sparat. Det som framgår 
ur rapporten är dock att det motsatta ligger närmare sanningen.  
 När det gäller samordningen handlar mycket om kollisioner i de 
olika UE:s installationer till följd av bristfällig handlingsgranskning. 
Genom att ta mer tid i anspråk under planeringsskedet kan dessa 
handlingar granskas ordentligt så att komplikationer upptäcks och kan 
åtgärdas innan handlingarna stämplas som bygghandlingar. Även 
kommunikationen på byggplatsen har sina brister. En förbättrad 
kommunikation mellan parterna på byggplatsen innebär att kompli-
kationer lättare kan förutses och undvikas. Det handlar både om in-
formationen från byggledningen ner till yrkesarbetare, och dialogen 
mellan yrkesarbetare och olika UE för att undvika kollisioner i pro-
duktionen.  
 Förbättrad kommunikation mellan parterna bidrar också till att höja 
motivationen genom en ökad insikt i produktionen. Ett annat enkelt 
sätta att bidra till en god stämning på byggplatsen är att lyssna till 
andras åsikter och visa medarbetarna hänsyn, en god stämning skapar 
goda förutsättningar att utföra ett bra arbete.   
 Rekommendationerna som finns med som bilaga till denna rapport 
för att öka effektiviteten riktar sig i första hand mot ovan nämnda om-
råden, d.v.s. planering, samordning och motivation. 
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3.6.2. Förslag på fortsatta undersökningar 

Som en uppföljning på denna studie skulle en liknande undersökning 
kunna göras gällande projekteringsskedet för att se vilka komplikat-
ioner som förekommer där.  
 Det går också att gå djupare in på något av ämnesområdena och göra 
en fördjupad undersökning av t.ex. planeringsskedet som enligt denna 
rapport visar sig vara bristfälligt. 
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Bilaga 1 

REKOMMENDATIONER FÖR EFFEKTIV BYGG-
PRODUKTION 

Inledning 
I studien ”Effektiv byggproduktion” identifierades olika områden inom 
produktionsskedet av byggprocessen där möjligheterna till kostnads-
effektivisering är stora. Studien bygger på intervjuer med medver-
kande inom byggproduktionen, avstämning mot kalkyl samt konkreta 
exempel ur produktionen. Ur den information som framkom skapades 
en bild av vilka brister som förekommer under byggproduktionen, och 
som om de reduceras leder till en effektivare byggproduktion ur ett 
ekonomiskt perspektiv för företaget. Dessa brister har sedan under-
sökts för att hitta en möjlig orsak till dess upphov, varvid denna anvis-
ning författats med rekommendationer för att minska bristernas inver-
kan i produktionen. 
 De områden som utifrån studien identifierats innefatta störst utrym-
men för effektivisering är planering, samordning och motivation. En 
stor del av problemen som diskuterats på intervjuerna pekar mot bris-
ter i dessa områden, även de konkreta exempel som beskrivits och vi-
sats från byggplatserna tyder på brister rörande dessa områden. I en 
kalkylavstämning är det svårt att hitta direkta kopplingar mellan 
överskriden kostnad och orsaker, men det finns en del indicier som pe-
kar mot redan nämnda områden, och de finns åtminstone inget som 
pekar åt direkt motsatt håll. 
 Med denna studie som grund presenteras i detta dokument rekom-
mendationer som företaget kan använda sig av för att minska onödiga 
utgifter, effektivisera byggproduktionen och öka produktiviteten. 
 Rekommendationerna bygger på de uppfattningar som erhållits un-
der studien ”Effektiv byggproduktion”. 

Planering 
En stor del av de komplikationer som framkommit ur studien pekar på 
en bristfällig planering av byggproduktionen, både inför byggstart och 
under den rullande planeringen som ska ske under produktionens 
gång. Dessa åtgärder rekommenderas för att reducera komplikation-
erna som uppstår: 
 

• Avsätt rimlig tid för planering inför byggstart 



EXAMENSARBETE: EFFEKTIV BYGGPRODUKTION 

B1.2 
 

 
Allt handlar om att få byggproduktionen att flyta på smidigt med 
så få komplikationer som möjligt, för att så ska ske krävs det att 
en välarbetad planering finns tillhands redan innan byggstart. 
Det är planeringen som sker inför produktionen som lägger 
grunden för hur smidigt arbetet kommer fortlöpa i produktionen. 
Komplikationer kan uppstå även om en tillfredsställande plane-
ring finns, men de blir mycket lättare att avhjälpa och effekterna 
av dem reduceras till stor del. En bra planering inför bygg-
produktionen är en förutsättning för att arbetsledningen och 
yrkesarbetare ska kunna utföra ett bra arbete medan bygg-
objektet produceras. Det rekommenderas därför att det, så snart 
det är möjligt, undersöks hur lång tid som behövs för att genom-
föra en grundlig planering på bästa sätt, och att erforderlig, rim-
lig tid avsätts där ansvariga endast ägnar sig åt planeringen av 
byggproduktionen. 
 

• Använd erfarenheter från tidigare projekt 
 
Även om uttrycket ”inget projekt är det andra likt” är vanligt 
förekommande i byggbranschen finns det ändå massor av mo-
ment som upprepas i projekt efter projekt. Det framkommer med 
tydlighet i studien att brister i planeringen från ett projekt har 
en förmåga att dyka upp på nytt i ett annat projekt. En helt onö-
dig komplikation som kan undvikas genom enkla åtgärder. Ge-
nom att ta tillvara och använda sig av dels sina egna, och dels 
andras erfarenheter kan dessa brister i stor mån undvikas. 
 

• Använd kompetensen som finns i företaget 
 
Under studien framkommer att planeringen inför bygg-
produktionen sker av diverse tjänstemän. Genom att i något 
skede även ta del av den kompetens som finns bland yrkes-
arbetarna kan ett annat ”tänk” bidra till utveckling av plane-
ringen, inte minst vad det gäller arbetsmetoder. De tjänstemän 
som inom företaget besitter störst kompetens i planerings-
hänseende bör delta i planeringen även om de inte ska medverka 
ute i själva produktionen.  
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Samordning 
När det finns ett stort antal UE involverade i byggproduktionen ställer 
det stora krav på att samordningen är välplanerad. För att tillse att så 
är fallet finns ett antal olika möten och andra åtgärder att tillgå, dessa 
bör utnyttjas i största möjliga mån för att hålla ett flyt i produktionen. 

 
• Arbetsberedningar 

Arbetsberedningar bör utnyttjas i större utsträckning för att 
underlätta genomförandet av arbetsmoment. I dessa arbets-
beredningar utnyttjas erfarenheten som finns tillgänglig för att 
på bästa sätt förbereda momentet. Arbetsberedningar är ett ut-
märkt tillfälle att öka yrkesarbetarnas delaktighet i produkt-
ionen. 
 

• Basmöten 
Genom att ta tillvara basmöten på ett fördelaktigare vis kan en 
stor del av de samordningsrelaterade problemen undvikas. Bas-
mötenas frekvens bör bestämmas av produktionsskedets efter-
frågan, d.v.s. finns fler UE med i skedet ökar samordningskravet 
och då bör basmöten hållas tätare. Dessa möten bör protokoll-
föras och protokollet bör göras tillgängligt för den som finner det 
läsvärt.   
 

• Morgonmöten 
Morgonmöten bör införas med huvudsyfte att gå igenom dagens 
aktiviteter, detta för att förbereda samtliga aktörer inför kom-
mande moment och eventuella störningar. Här finns också 
möjlighet att lyfta fram frågor som väckts under föregående dag. 
Genom att kontinuerlig hålla möten av denna art kan kompli-
kationer regleras i tid, och innan de vuxit i omfattning. En posi-
tiv bieffekt är att aktörerna får en bra insikt i produktionens 
fortskridande. Genom att på varje morgonmöte visuellt via tid-
planer stämma av hur mycket som producerats i förhållande till 
hur mycket som enligt tidplanen ska ha producerats åskådlig-
görs projektets framfart på ett tydligt sätt för samtliga in-
blandade. 
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Motivation 
En nödvändig förutsättning för att utföra ett gott arbete är att moti-
vationen är hög hos arbetaren. Det finns många sätt att påverka moti-
vationen bland arbetarna i byggproduktionen, intresse, delaktighet och 
mål är faktorer som brukar nämnas i samband med motivation. Några 
rekommendationer för att höja motivationen presenteras här. 
  

• Kommunikation 
Informationsflödet mellan arbetsledning och yrkesarbetare be-
höver förbättras. En veckoplan bör upprättas ute på byggplatsen 
för var och en att själv ta del av, inte för att ersätta dialogen 
mellan arbetsledning och yrkesarbetare, utan som ett komple-
ment till denna. Genom att nå ut med information till alla be-
rörda parter ökas insikten i produktionen, något som förbättrar 
den personliga motivationen hos individen.  
 

• Attityd 
Det borde vara en självklarhet för arbetsledningen att bidra till 
en positiv atmosfär på byggarbetsplatsen eftersom en bra atmos-
fär medverkar till att arbetet utförs effektivare. Relationen mel-
lan medarbetare påverkar motivationen och en bra relation bi-
drar till att hålla motivationen bland arbetarna uppe. Genom att 
själva ha en positiv inställning och bemöta arbetarna på ett 
trevligt sätt kan arbetsledningen således medverka till en stor 
motivationen på arbetsplatsen och att produktionen blir effekti-
vare än vad som annars vore fallet. Eget ansvar bidrar till att 
höja motivationen, det är därför av intresse för projektet att 
arbetsledning inte inskrider i yrkesarbetarnas arbete där så inte 
är nödvändigt. Om dialogen mellan parterna på byggplatsen 
hålls öppen skapas ett förtroende som aktivt motverkar ”vi och 
de”-känsla, som länge varit synonymt med förhållandet mellan 
yrkesarbetare och tjänstemän.  
 

• Målbild 
Förutsättningarna för att uppnå ett gott resultat relaterar till 
hur tydlig målet med produktionen är. I dagsläget finns ingen 
klar målbild hos yrkesarbetarna ute i produktionen, de går ut 
och utför sina arbetsmoment utan att egentligen veta hur slut-
produkten ska se ut. Det är viktigt att alla som medverkar under 
byggproduktionen har en klar uppfattning om vad som ska pres-
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teras, att alla aktörer har en tydlig målbild. Om projektet gås 
igenom med medarbetarna innan produktionen påbörjas kan en 
tydlig målbild presenteras för samtliga aktörer. En arbetare som 
har ett tydligt mål att jobba mot har bättre förutsättningar att 
genomföra ett bra arbete på vägen dit. 
 

• Delaktighet 
En yrkesarbetare som kommer till byggarbetsplatsen och får in-
struktioner om hur arbetet ska utföras kan mycket väl genom-
föra ett bra arbete. En arbetare som kommer till bygg-
arbetsplatsen där han deltar och påverkar utformandet av hur 
arbetet ska utföras har dock större möjligheter att utföra ett bra 
arbete. Genom att öka yrkesarbetarnas engagemang skapas bra 
förutsättningar för en lyckad produktion. Om arbetsledningen 
lyssnar till yrkesarbetarnas åsikter och värdesätter deras syn-
punkter skapas en värdegrund att bygga vidare på genom hela 
produktionen. De olika mötena som förekommer under 
produktionsskedet är ett bra tillfälle att öka yrkesarbetarnas in-
flytande i byggproduktionen.  

Rutiner 
Allt fler produktionsinriktade företag försöker införa rutiner för att öka 
effektiviteten, detta bör även försöka tillämpas inom byggproduktionen 
för att utesluta faktorer som motverkar en effektiv produktion. Rutiner 
som kan införas i byggproduktionen för att öka effektiviteten presente-
ras här. 
 

• Startmöte 
Genom att inför varje projekt samla aktörerna som ska med-
verka i byggproduktionen och gå igenom projektet får samtliga 
aktörer en uppfattning om vad som ska produceras. Detta är ett 
bra sätt att skapa en gemensam målbild bland arbetarna och 
skapa ett intresse för projektet. Här kan metoder och arbetssätt 
diskuteras för att göra arbetarna delaktiga och öka deras in-
tresse i projektet. Mötet kan med fördel kombineras med någon 
form av social aktivitet för att stärka de sociala banden inför 
projektet. 
 

• Arbetslag 
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I början av ett projekt med nytt folk kan det ta ett tag innan de 
olika aktörerna hittar en samarbetsform, tjänstemännen ska 
fungera tillsammans, yrkesarbetarna ska fungera tillsammans 
och tjänstemännen ska fungera tillsammans med yrkes-
arbetarna. Det kan ta lång tid innan en samarbetsform som fun-
gerar upprättas, detta kan bero på att aktörerna är vana olika 
arbetssätt, eller att personkemin inte stämmer. När sedan bi-
tarna har fallit på plats, projektet är färdigställt och det är dags 
för nästa projekt börjar hela proceduren om från början, nytt 
folk, olika arbetssätt och en personkemi som behöver anpassas. 
Genom att använda samma folk genom flera i olika projekt i 
största möjliga mån behöver inte alla komplikationer genom-
arbetas gång på gång och ett lag som jobbat ihop tidigare har re-
dan väl fungerande rutiner och ett gemensam ”tänk” som under-
lättar produktionen. Självklart finns det omständigheter som gör 
att det inte går att använda exakt samma personer genom flera 
olika projekt, men om det går att behålla en stomme som arbetar 
gemensamt i projekten kan en effektivitetsökning uppnås. 
 

• Återföring 
Att göra misstag i produktionen av ett projekt kan vara kost-
samt, att upprepa samma misstag i projekt efter projekt är både 
kostsam och onödigt, ändå verkar det vara ett vanligt före-
kommande fenomen inom Peab Bostad AB. Genom att dokumen-
tera samtliga återkommande misstag i ett välsorterat dokument 
som gås igenom under planeringsskedet inför varje nytt projekt, 
samt i arbetsberedningarna inför varje moment, kan dessa miss-
tag reduceras märkbart. Genom dokumentering av händelser 
under produktionen där datum och tider noteras skapas ett 
underlag för att undvika tids- och energikrävande menings-
skiljaktigheter med andra parter och kostsam tid på att disku-
tera när en händelse påbörjades eller avslutades undviks. 
 

• Säkerhet 
För att arbetet ska kunna utföras på ett bra sätt krävs att den 
som ska utföra arbetet känner sig trygg och bekväm i arbets-
situationen. Genom att ta säkerhetsarbetet på allvar värnas om 
yrkesarbetarna på ett sätt som skapar förtroende mellan par-
terna. För att arbetsmiljön ska vara tillfredställande bör de reg-
ler som ka gälla under produktionen gås igenom innan bygg-
start, därefter bör en kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön 
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göras där brister påpekas och åtgärdas utan dröjsmål. Genom att 
inte släppa efter blir det lättare att hålla en bra arbetsmiljö ge-
nom hela produktionen. 


