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Abstract

Undersökning av småhusproduktionens utvecklingsmöjligheter
hos JM AB
Study of development possibilities for single-family
house production at JM AB

Gustav Persson Thurén

The Swedish building contractor JM 
Region Öst would like to to investigate 
the possibilities of developing and 
streamlining the production of single-
family houses. JM are producing single-
family houses with prefabricated frames 
at a rate of about two houses per week. 
During construction, the different tasks 
are performed by JM’s own production 
staff but also by various 
subcontractors. 

When examining the schedules of recently 
produced projects, it appears that all 
the houses are more or less completed 
eight weeks before the customer moves in 
to the house. During those eight weeks 
several operations are conducted such as 
inspections, installation of appliances 
and cleaning procedures. The inspection 
period constitutes between 25 and 35% of 
the complete construction period.

By conducting interviews, it has been 
discovered that this final phase is an 
essential security buffer for delays and 
errors that often occur. Reducing the 
time needed for inspection requires that 
all activities are properly conducted 
with the right quality from start.

After analyzing the results of the 
interviews and the comparison of project 
schedules, the following conclusions 
have been made: 

•	The time required for 
inspections at the end of each project 
can be reduced if at the same time 
quality inspections and management of 
subcontractors are improved during the 
whole of the construction period. 

•	The construction rate is 
difficult to increase as it is depending 
on the supply capacity from the house 
supplier. 

•	The experience feedback at JM 
can be improved, mainly through feedback 
to the production staff at the beginning 
of new projects.
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Ämnesgranskare: Thomas Johansson
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Sammanfattning 

JM Region Öst vill undersöka vilka möjligheter det finns till att utveckla 
och effektivisera produktionen av småhus. JM bygger småhus med 
prefabricerade stommar i en takt av cirka två hus per vecka. Under 
byggtiden genomförs flera arbeten av egen produktionspersonal och av 
olika underentreprenörer.  

Vid en undersökning av tidplaner från projekt som nyligen har 
producerats visar det sig att samtliga hus är mer eller mindre 
färdigbyggda åtta veckor innan kunden flyttar in i huset. Under dessa 
åtta veckor genomförs ett flertal moment såsom besiktningar, 
installationer av vitvaror samt städrutiner. Mellan varje besiktningssteg 
måste det finnas tid för att åtgärda de fel som har upptäckts och ibland 
ersätta komponenter som är felaktiga. Besiktningsperioden utgör 
mellan 25 och 35 % av byggtiden. Att minska denna tid borde kunna ge 
ekonomiska besparingar och möjligheten till det har därför undersökts.  

I intervjustudier visar det sig att denna avslutande fas utgör en 
nödvändig säkerhetsbuffert för förseningar och fel som ofta 
uppkommer. Återkommande problem som orsakar förseningar kan i 
många fall härledas till erfarenhetsåterföringen, som inte alltid sker 
effektivt, men även till JM:s underentreprenörer. För att kunna minska 
på besiktningstiden krävs att alla arbeten blir rätt utförda och med rätt 
kvalitet från början.  

Efter analys av resultaten i intervjustudien och jämförelsen av tidplaner 
kan följande slutsatser dras: 

• Besiktningstiden i slutet av projekten kan minskas om det 
samtidigt sker en förbättring av kvalitetskontroller och styrning 
av underentreprenörer under byggtiden. 

• Byggtakten är svår att öka då den beror av leveranskapaciteten 
från husleverantören. 

• Erfarenhetsåterföringen kan förbättras, då främst återkopplingen 
till produktionspersonalen inför nya projekt. 

 

Nyckelord: Småhus, produktion, besiktningstid, byggtakt 
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Förord 

Detta examensarbete har genomförts under andra läsperioden 
vårterminen 2011 och omfattar 15 högskolepoäng. Det är det 
avslutande momentet av Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid 
Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik, Uppsala universitet.  

Arbetet har utförts på uppdrag av JM AB Region Öst där Rickard Ceder 
har varit handledare.  

Ämnesgranskare har varit Thomas Johansson, KTH. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Inledning 
Småhusproduktionen hos JM utgör en förhållandevis liten 

del av verksamheten. Detta har till följd att det inte görs lika stora 
satsningar på utveckling för småhus jämfört med för produktionen av 
flerbostadshus. Företaget vill öka andelen producerade småhus och 
därför har nu intresset för att öka effektiviteten vaknat.  

JM Region Öst är intresserade av att undersöka om byggtiden 
för ett småhusprojekt går att minska. Det tar oftast ett helt år för en 
kund att få sin nya bostad efter att avtal tecknats. De tycker att det är 
för lång tid och JM riskerar att tappa kunder till konkurrenter som 
bygger snabbare. Kostnaden för ett nybyggt hus beror till stor del av 
byggtiden. En kortare byggtid ger högre lönsamhet och skapar därmed 
ett bättre konkurrensläge. 

År 2010 fick JM för andra året i rad högst poäng av alla 
Sveriges byggföretag i Prognoscentrets årliga mätning av Nöjd kund-
index, NKI. En viktig del i att JM har de nöjdaste kunderna i landet är 
att de har ett mycket långsiktigt kvalitetsarbete. Kvaliteten och finishen 
på JM:s bostäder är mycket viktig och man levererar aldrig en bostad 
med kända fel. Detta beror på kundernas från början högt ställda krav 
och att konkurrensen är mycket hård.  

För platsledningen i produktionen innebär utvecklingen allt 
högre krav och mindre utrymme för fel. Delvis kompenseras detta 
genom att lägga in extra marginaler i tidplanen för oförutsedda 
händelser. Exempelvis är tiden mellan aktiviteterna invändig 

komplettering (avslutande detaljarbeten) till inflyttning ca åtta veckor, 
mycket på grund av att det måste finnas tid att åtgärda, byta ut och 
ersätta eventuellt trasiga/felaktiga komponenter innan kunden får 
tillträde. Byggstädningen kan i vissa fall behöva göras om två gånger 
innan inflyttning. Allt för att leverera bostäder med högsta kvalitet. 

Effektiviteten i byggandet kan behöva undersökas, ibland 
finns det plats i tidplanen för en arbetsvecka per moment, när arbetet i 
själva verket tar två dagar. Att det hela tiden finns ett flertal hus som 
står tomma utan att det utförs något arbete i dem bör ses som slöseri 
med tid och resurser. En fråga som återkommer i många projekt är om 
det går att krympa besiktningsfasen i slutet.  
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Syftet med denna rapport är att utreda  hur 
småhusproduktionen ser ut i dag, med avseende på effektivitet, att 
undersöka möjligheterna att minska byggtiden samt att identifiera och 
undersöka återkommande problem och störningar.  
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1.2 Bakgrundsbeskrivning 

1.2.1 JM 
JM AB är en av de ledande producenterna av nya bostäder i Norden.  
JM arbetar nästan enbart med projektutveckling av bostäder vilket 
skiljer dem från många andra stora byggföretag som arbetar i 
entreprenadform. Detta innebär att de själva hanterar hela processen, 
från markförvärv och projektering till produktion, försäljning och 
förvaltning. Detta innebär också att företaget kan styra på detaljnivå i 
varje projekt så att det passar de arbetsmetoder som används och de 
blir då mer produktionsvänliga. Den största konkurrenten till JM:s 
nyproducerade bostäder är enligt dem själva andrahandsmarknaden, 
alltså begagnade bostäder. Fördelarna med att köpa en ny bostad är att 
kunden har möjligheten att själv påverka materialval, utrustning och 
planlösning. (jm.se, 2011) 

 

Figur 1.1 illustrerar processen i konceptet projektutveckling. Alla dessa 
steg genomför JM i egen regi. 

 

Figur 1.1 Processbeskrivning för projektutveckling (Nordstrand & Révai, 
2002). 
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Här följer en kort beskrivning av arbetsgången vid projektutveckling. 
Marknadsavdelningen undersöker den aktuella marknaden 

och gör en kartläggning av efterfrågan inom ett visst område för att 
identifiera ett attraktivt läge. En ackvisitör har till uppgift att förvärva 
mark och förhandlar med en markägare, oftast en kommun, om att få 
köpa mark med tillhörande byggrätter. Projektledaren diskuterar 
förutsättningarna med kommunen och andra inblandade myndigheter 
och tillsammans arbetas det fram en ny detaljplan för området i de fall 
det är nödvändigt. Denna process tar vanligtvis mellan ett och fem år.  

Projekteringen påbörjas genom att en arkitekt anlitas som 
börjar rita upp ett förslag som sedan ska godkännas av projektledaren. 
Denne ser sedan till att övriga konsulter kopplas in för att ta fram 
handlingar inom konstruktion, VVS, mark, el etc. Inköparen börjar göra 
upphandlingar av underentreprenörer och material samtidigt som 
platschefen tidplanerar bygget. De flesta projekt får inte påbörjas förrän 
en viss del av bostäderna är bokade för försäljning. Detta är en 
utmaning för försäljningsavdelningen som genom materialprover, 
arkitektskisser och ritningar ska sälja ett hus som inte ännu existerar.  

När tillräckligt många bokningar är genomförda startas 
produktionen som pågår parallellt med vidare försäljning. De flesta 
projekt är slutsålda innan de färdigställts. Beskrivning av 
produktionsarbetet följer i avsnitt 1.2.2. I slutet av byggskedet görs ett 
antal besiktningar, varav en slutbesiktning, där kunden är med och får 
bedöma det färdiga resultatet. Eventuella besiktningsanmärkningar 
åtgärdas innan dagen då kunden får tillträde. Fördelen med konceptet 
projektutveckling är att byggföretaget har fullständig kontroll över hela 
processen och kan planera långt i förväg. Det är oftast mer lönsamt att 
göra detta helhetsåtagande än att arbeta i olika entreprenadformer. 
(jm.se, 2011) 
 

1.2.2 Småhusproduktion 
Organisationen som är direkt involverad i det enskilda projektet under 
arbetets gång består av en projektledare med övergripande ansvar för 
verksamheten från början till slut. På byggarbetsplatsen finns en 
platschef för varje område,  mark respektive bygg, samt en eller två 
arbetsledare på varje avdelning. Tillsammans med en lagbas planerar 
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och styr de den dagliga verksamheten på plats. Platscheferna har ibland 
hand om flera projekt samtidigt. 

Småhusen som JM bygger idag är av varierande modell, 
villor, kedjehus eller radhus. Valet av modell beror på de förhållanden 
som råder på den mark där husen ska byggas. Radhus är mer 
utrymmeseffektiva och är ett bra val för att kunna bygga många hus på 
ett litet område. JM:s hus är energismarta och ekonomiska både vid 
produktion och vid kundens brukande. Detta stämmer väl överens med 
inriktningen mot lågenergihus som är standard för alla småhus inom 
JM 

I stora delar av verksamheten används prefabricerade 
byggelement till husstommen. Tillsammans med en specialiserad 
hustillverkare tas bygghandlingar fram för konstruktion och sedan  
produceras färdiga element för bjälklag och väggar i en fabrik. 
Elementen har bland annat monterade fönster och fördragna rör för el 
och VS. Dessa levereras sedan till byggarbetsplatsen för omgående 
montage. Tak prefabriceras i förväg på arbetsplatsen och lyfts på plats 
samma dag som de övriga byggelementen. Detta ger en mycket effektiv 
byggprocess med hög fuktsäkerhet, litet spill och snabb husresning. Ett 
hus monteras normalt på en arbetsdag vilket gör att arbetet är mindre 
väderberoende och risken för fukt i konstruktionen minimeras. Vid 
nederbörd sker inget stommontage.  

Den här typen av husproduktion underlättas av att det finns 
en småhusbank med ett antal typhus i en databas tillsammans med 
enhetstider, kostnader, avtal mm.  Denna information används vid 
nyprojektering för att underlätta och förkorta projekteringsfasen. Det 
förenklar arbetet i och med att varje nytt projekt inte behöver göra en 
helt ny projektering för ett nytt hus utan kan utgå från ett av typhusen 
och anpassa det efter rådande förutsättningar.  

Under besiktningstiden genomförs ett antal aktiviteter i varje 
hus. Först görs en intern försyn av egen personal för att upptäcka och 
åtgärda uppenbara fel och brister. Därefter görs en försyn tillsammans 
med en besiktningsman varpå eventuella fel noteras och därefter 
åtgärdas inför slutbesiktningen. Vid slutbesiktningen ska alla 
anmärkningar från försynen vara åtgärdade och de eventuella nya 
anmärkningar som hittas här åtgärdas innan efterbesiktningen. 
Efterbesiktningen avslutar besiktningstiden och görs tillsammans med 
kunden. Målet är att det vid efterbesiktningen inte ska finnas något 
kvar som kunden kan anmärka på. Mellan varje moment under 
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besiktningstiden måste det finnas tid till att åtgärda de fel som har 
upptäckts. Tiden det tar att åtgärda en anmärkning varierar beroende 
på vilken typ av fel det handlar om men det måste finnas goda 
marginaler för att hinna åtgärda även de allvarligaste bristerna som 
uppstår. 

Startaktiviteten för jämförelserna i kapitel 3.2.1 har valts till 
husresning. Under detta moment monteras färdiga vägg-, tak- och 
bjälklagsmoduler ihop på den färdiga grundplattan och sedan startas 
alla invändiga arbeten. När aktiviteten ”invändig komplettering” är klar 
är huset färdigbyggt. Denna avslutande aktivitet består bland annat av 
montering av lister, foder, sockel och beslag. Det som därefter återstår 
är endast att installera vitvaror och genomföra besiktningar och 
städrutiner.  

 

1.2.3 Tidplaner 
För ett småhusprojekt räcker det inledningsvis med en 
produktionstidplan som täcker in hela bygget. Den skapas vanligen i 
programmet Microsoft Project och är oftast i Gantt-form.  

På arbetsplatserna förekommer det även förenklade planer i 
tabellform med veckoangivelser som komplement. Tidplanerna är det 
viktigaste styrdokumentet på arbetsplatsen och det görs sällan 
ändringar i tidplanen efter produktionsstarten. Det är viktigt att 
planeringsarbetet ges de resurser och den tid det krävs för att utarbeta 
en genomtänkt och hållbar plan. Alla nödvändiga planer måste vara 
helt färdigställda och kontrollerade innan bygget startar, ett fel i 
startskedet kan vara avgörande för projektets framgång. Under 
byggtiden utarbetas olika typer av detaljplaner för att säkerställa att 
produktionstidplanen kan följas. Arbetsberedningar görs för de flesta 
aktiviteter där arbetet detaljplaneras efter de rådande förutsättning-
arna.  
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2.2 Litteraturstudie 

2.1 Allmänt 
Inom byggbranschen är det produktionen som står i fokus då det 
diskuteras ökad lönsamhet och effektivisering. Markpriserna går inte 
att påverka nämnvärt eftersom att det är marknaden som styr. 
Underentreprenörernas priser går att pressa men inte i någon större 
utsträckning. Projekteringen kostar, men är svår att effektivisera. Den 
delen som går att effektivisera med relativt små medel och stora resultat 
är produktionen. Byggproduktionen är den verksamhet som genererar 
de största kostnaderna och de ligger helt inom den egna organisationen.  
För att minska kostnaderna inom detta område finns det några 
återkommande förslag när branschen diskuterar effektivisering. Kortare 
byggtid, snabbare projektering och snabbare produktion. Förkortning 
av dessa aktiviteter minskar dock utrymmet att hantera eventuella fel 
och det är då viktigt att utnyttja tidigare erfarenheter i effektiviserings-
arbetet. 

Antalet byggdagar är direkt kopplat till de totala kostnaderna 
för ett projekt. För JM kostar varje byggdag stora summor, bland annat 
kostnader för etablering, maskinhyra produktionspersonal. Kan 
byggtiden minskas med några dagar medför det stora besparingar i 
produktionsomkostnader. (Andersson & Rosberg, 2010)  

För att kunna effektivisera produktionen finns det en mycket 
viktig faktor som måste fungera. Planering, som är av stor betydelse för 
hur arbetet kommer att gå under byggtiden. En bra planering innebär 
inte bara optimal tidsplanering av aktiviteter, den tar även hänsyn till- 
och är förberedd på typiska störningsmoment och krockar som kan ge 
stora konsekvenser för bygget. Det är därför av största vikt att 
platschefen, när han planerar bygget, har god kännedom om kritiska 
moment och typiska kollisioner som har inträffat tidigare. Egen 
erfarenhet från tidigare projekt är ofta det enda hjälpmedlet som finns 
för att undvika att göra om samma misstag.  (Lindfors, 2009) 

Det har gjorts ett antal studier på det här området tidigare 
som är relevanta för det här arbetet som behandlas i detta kapitel. 
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2.2 Lean 
Inom industrin är Lean Production ett vedertaget begrepp som kan 
översättas till resurssnål produktion. Det är en utvecklad tolkning av 
den ursprungliga filosofin som växte fram i den japanska industrin 
under första halvan av 1900-talet. I korthet går det ut på att utforma ett 
resurssnålt och effektivt produktionssystem med ett kontinuerligt flöde 
utan avbrott. Att fokusera på och utveckla de processer som tillför 
värde för slutkunden. Effektiviseringen ska ske genom att identifiera 
och eliminera de faktorer som inte tillför något värde. Tankesättet har 
idag spridit sig till många delar av industrin och företagen runt om i 
världen har tolkat och anpassat det till sin verksamhet. (Andersson & 
Jeswani et al., 2004)  

Byggbranschen har länge ansetts vara långsam på att ta till 
sig ny teknik och svår att förändra men på senare tid har allt fler 
byggföretag börjat tillämpa idéerna och sett möjligheterna med att göra 
sin verksamhet mer lean. 

Några av de tankar och metoder som ingår i Lean Production 
är direkt överförbara till arbetet med effektivisering av bygg-
produktionen. (Andersson & Jeswani et al., 2004) 

 

Felsäkring: Att upptäcka och förhindra fel så tidigt som möjligt, 
helst innan de uppstår och minimera dess påverkan på 
produktionen. 
 
Just-in-time: Leveranser av precis rätt mängd vid rätt tillfälle för 
att minimera väntetider och materialhantering på plats. 
 
Taktstyrd produktion: Lean innebär inte snabbast möjliga 
produktion av en produkt. Det innebär att utföra alla moment i 
precis rätt takt för att skapa största möjliga värde för kunden. 
Minimera väntetider och skapa ett jämnt flöde genom hela 
produktionskedjan är vad som eftersträvas. 
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2.3 Strukturerad produktion 
JM har sedan en tid tillbaka börjat med arbetet att göra produktionen 
mer Lean genom sitt eget program Strukturerad Produktion. Det är 
uppdelat mellan två delar; struktur för tidplaner respektive monterings-
anvisningar för produktionen. Syftet är att underlätta planering och 
produktion genom att införa standardiserade arbetsmetoder inom dessa 
områden. För produktionen ligger fokus på att ta fram arbetsmetoder 
och utförandebeskrivningar som ska införas som standard på nationell 
nivå inom företaget. (Andersson & Rosberg, 2010) 

Arbetet med Strukturerad produktion görs i 25 mindre 
grupper om sex personer. Grupperna består till största delen av 
hantverkare men även andra personer med stor erfarenhet inom sina 
områden. Möten äger rum varje månad där man diskuterar 
arbetsmetoder och tar fram detaljerade arbetsbeskrivningar för typiska 
och återkommande moment i produktionen. Genom att införa 
standardiserade monterings-anvisningar för många olika områden ges 
möjlighet att styra och följa upp produktionen mer noggrant. Det ger 
även ökad möjlighet att ta fram exakta enhetstider och åtgångstal för 
material och arbetstid för varje enskild aktivitet. Därutöver ger det en 
bra grund för att underlätta strategiska inköp för hela företaget då 
samma materialmängder används på samma sätt över allt. Nyckeltalen 
ger en bättre träffsäkerhet i både tidplaner och kalkyler och på sikt 
kommer det att ge en mer standardiserad produktion för hela 
koncernen. (Andersson & Rosberg, 2010) 

Strukturerad produktion är ett koncept som kommer 
utvecklas och bearbetas kontinuerligt, när alla gör samma saker på 
samma sätt finns det en bred bas för utveckling och förbättring av 
arbetsmetoderna. Utvärdering och erfarenhetsåterföring är mycket 
viktigt och skapar goda förutsättningar för ytterligare effektiviseringar. 
Detta stämmer väl överens med tankarna i Lean Production där stor 
vikt läggs på att ständigt förbättra och vidareutveckla arbets-
processerna. 

 

2.4 Erfarenhetsåterföring 
Att dra lärdom av sina misstag är en nyckel till framgång. Trots att 
detta är allmänt känt, och flertalet studier har belyst vikten av att 
dokumentera och analysera i efterhand, är det inte något som 
prioriteras av byggföretagen. Utvecklingen och effektiviseringen har 
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drivits på en längre tid och det börjar bli allt svårare att effektivisera 
mer. 

Hur kan man ta till vara på all den kunskap som förvärvas 
genom erfarenheter från byggproduktionen? 

”Framgångsrika förbättringar baseras på fakta.” I en rapport 
av Ling och Trygg (2007) från Chalmers listas 31 rekommendationer för 
att effektivisera byggandet. En av dessa rekommendationer är att 
kontinuerligt följa upp och styra förbättringsåtgärder. Ekonomisk 
uppföljning av kostnader och intäkter är ofta väl uppbyggd men många 
företag saknar systematisk uppföljning av  den operativa verksamheten.  

En annan rekommendation är att samla upp och använda 
goda erfarenheter systematiskt. Byggföretag genomför många projekt 
och därmed finns det stora möjligheter att ta tillvara på den kunskap 
som varje projekt medför. Överföringen av kunskap och erfarenheter 
mellan projekt uppfattas allmänt som begränsad, enligt en 
undersökning (Ling & Trygg, 2007). Detta beror främst på två orsaker: 
Dels att projektdeltagarna omedelbart går över till nästa projekt, direkt 
efter att det första är färdigställt, utan att reflektera över de viktigaste 
erfarenheterna de har fått. Dels att företagen inte har någon bra metod 
för att fånga upp, överföra eller tillämpa erfarenheterna på nästa 
projekt.  

Många företag som vill göra något åt detta problem gör ofta 
misstaget att skapa ett alltför omfattande system för 
erfarenhetsåterföring. För de flesta företag räcker det sannolikt att varje 
platsledning vid varje avslutat projekt dokumenterar den, för dem, 
viktigaste erfarenheten inom ett antal utvalda områden. Samlingen 
växer snabbt med antalet projekt som metoden tillämpas på. Genom att 
projektledningen går igenom listan med samlade erfarenheter inför 
planering och uppstart av varje projekt säkerställs erfarenhets-
överföringen i verksamheten. (Ling & Trygg, 2007) 

Planering och kalkyl utgör kärnan i styrningen av ett 
byggprojekt, tillsammans med produktionsuppföljning är de de 
viktigaste verktygen för att lyckas i produktionen. Uppföljningar bör 
göras för att kontrollera hur väl produktionen stämmer med de planer 
och kalkyler som har gjorts i förväg. De bör i sin tur vara baserade på 
tidigare produktionsuppföljningar.  

Begreppet uppföljning innefattar två saker;  avstämning och 
datainsamling. Datainsamling innebär i det här fallet insamling av 
verkliga uppgifter från ett projekt som till exempel tid, mängd och 
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ekonomi.  Avstämning av den insamlade datan görs mot motsvarande 
planerade och kalkylerade data för projektet. Uppföljningen har flera 
syften som är mycket viktiga i byggprocessen. Dels får ledningen 
kännedom om hur arbetet verkligen går på bygget under processens 
gång, och dels ger de aktuella data för kalkylering och planering av 
liknande projekt i framtiden. Detta material ger kalkylatorerna aktuella 
resultat från produktionen vilket spelar en stor och viktig roll i en 
träffsäker kalkyl. (Nordstrand & Révai, 2002) 

Att kontinuerligt följa upp och stämma av olika delar av 
planen ger en bra kontroll över processen. Det går tidigt att upptäcka 
ifall något avviker från planen och det går då att eliminera eller 
minimera problemet tidigt innan det får några stora konsekvenser. 
Utöver de positiva effekterna under arbetets gång så är den största 
behållningen med uppföljningen den dokumentation som finns kvar 
efteråt. Det kan handla om störningar, metodval, materialhantering och 
andra avvikelser från plan och kalkyl. (Nordstrand, 2008) 

Tidigare studier visar på att byggföretagen har mycket att 
vinna på erfarenhetssystem där man tar till vara på all den kunskap 
och erfarenhet som olika personer får under ett byggprojekt. Detta bör 
ske i ett internt register som är lätt att använda för både den som för in 
och den som söker information. (Ling & Trygg, 2007), (Lindfors, 1997) 

En metod som har föreslagits är att en person utses som är 
ansvarig för erfarenhetsåterföringen för varje byggprojekt. Varje del av 
bygget dokumenteras av respektive arbetsledare som sedan vidare-
befordrar denna information till en huvudansvarig på bygget varpå 
datan sammanställs. De samlade erfarenheterna förs in i ett register, 
förslagsvis på intranätet, som är tillgängligt för alla som kan beröras av 
detta. På det här viset kan en databas med användbar information 
snabbt byggas upp. Den kan vara till stor nytta i projektering och 
produktion av liknande projekt men även vid produktionsuppföljningar 
och utvärderingar. (Lindfors, 1997) 

Utan ett fungerande erfarenhetssystem finns risken att den 
enskilde arbetsledaren eller platschefen blir den som förfogar över all 
viktig kunskap genom personliga minnesanteckningar och ej 
dokumenterade erfarenheter. För ett stort företag är det viktigt att 
information dokumenteras och görs tillgänglig för alla, detta för att lära 
av andras framsteg och misstag. Ytterligare ett viktigt argument för 
erfarenhetsåterföring är även att en erfaren platschefen kanske inte 
alltid kommer att finnas kvar inom organisationen. Man kan ersätta 
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tjänsten, men kunskapen och erfarenheterna går förlorade. För små 
organisationer är inte problemet med erfarenhetsskillnader lika stort, 
samma personal arbetar i varje projekt och då behöver inte kunskapen 
spridas till någon annan än den egna projektgruppen så länge den hålls 
samman mellan olika byggen. (Lindfors, 1997) 
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2 Metodik 
 

2.1 Avgränsningar 
Undersökningen har begränsats geografiskt till Uppsala och 
Stockolmsområdet på grund av att produktionsmetoderna ibland skiljer 
sig åt mellan olika regioner inom JM. De projekt som valts ut är nyligen 
färdigställda eller under pågående produktion. Detta för att få en så 
aktuell bild som möjligt men även för att det visat sig vara svårare att 
hitta information om gamla projekt. De intervjuade personerna har valts 
ut för deras långa erfarenhet och goda kunskap inom småhus-
produktion. Inom tidsramen för det här projektet var det rimligt att 
analysera sex projekt på den nivå som har gjorts. 

 

2.2 Intervjuer   
Löpande under arbetet har intervjuer och samtal genomförts med olika 
personer i organisationen. Huvudsyftet har varit att fånga upp tankar 
och idéer om hur småhusproduktionen skulle kunna utvecklas. Det har 
även varit ett sätt att försöka ta reda på vilka aktiviteter under 
byggprojekten som oftast drabbas av problem eller orsakar förseningar. 
För detta har öppna intervjuer använts som metod med diskussioner 
kring några intressanta områden. I kapitel 3.1 beskrivs resultatet av 
dessa samtal. 

De personer som valts ut för intervjuer har alla lång 
erfarenhet från småhusbyggande och har produktionsledande roller i 
organisationen. Lagbas, arbetsledare och platschef är personer som 
leder arbetet på arbetsplatsen och har goda kunskaper om 
produktionen. Produktionschef, arbetschef och produktionsledare har 
stor överblick och ett mer övergripande ansvar för produktionen. I 
referenslistan finns samtliga personer namngivna. 
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2.3 Fallstudie av tidplaner  
Från olika kontaktpersoner inom JM har ett antal tidplaner från senare 
tid erhållits. De har analyserats med avseende på byggtakt per aktivitet, 
byggtid per hus och besiktningstid. I avsnitt 3.2.2 presenteras de 
nyckeltal som har tagits fram i relation till varandra. 

Tiden mellan aktiviteterna ”invändig komplettering” till 
”tillträde” kallas  besiktningstid. Anledningen till att dessa nyckeltal har 
valts är för att de ger en överskådlig bild av hur mycket tid som går åt 
till varje aktivitet och vilken takt produktionen sker i. 

Ett av projekten har tagits med trots att det ännu inte är 
genomfört, Trasthagen. Projektet har just startat och är därmed nyligen 
planerat varför det kan vara intressant att se om det har skett någon 
förändring sett till de senaste åren.  
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3 Undersökning & Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas resultaten av den undersökning i form av en 
intervjustudie som gjordes. 

 

3.1.1 Besiktningstider 
Bland de tillfrågade råder det delade meningar om betydelsen av 
besiktningstidens relativt stora del av den totala byggtiden.  

Den tillfrågade arbetschefen och produktionschefen tycker 
att besiktningstiden är mycket längre än vad som är önskvärt. De vill 
gärna se att den kortas ner till runt fyra veckor vilket innebär en 
halvering av dagens åtta veckor. Det främsta skälet till detta är att 
minska etableringstiden med bodar och platsledning på byggarbets-
platsen. Varje byggdag innebär stora kostnader för bodetablering och 
arbetsledning.   

Lagbasen menar att det finns bra möjligheter att korta 
besiktningsfasen med en eller ett par veckor, framför allt om det tillförs 
tid i andra delar av produktionstidplanen. Hans resonemang bygger på 
att tanken allt ”görs rätt från början”. Ett förslag är att omfördela en del 
av tiden från besiktningstiden till tidigare aktiviteter för att ge utrymme 
till en bättre egenkontroll och försyn. Främst för underentreprenörerna 
som i många fall är i behov av bättre styrning.  

De planerade åtta veckorna är nödvändiga menar en 
platschef. Detta för att försäkra sig om att hinna åtgärda alla tänkbara 
anmärkningar som kan dyka upp vid besiktningen. Han får stöd av 
produktionsledaren i sitt resonemang. Det är föreskrivet att 
besiktningstiderna ska ha en viss längd för att gå igenom de aktiviteter 
som ingår och hinna åtgärda de brister som upptäcks efter varje steg. 
Högsta prioritet ska alltid vara kunden, att korta ner besiktningstiderna 
äventyrar förmågan att leverera ett hus med besiktningsprotokoll utan 
anmärkningar.  

En annan platschef anser att det är en fråga för varje enskilt 
projekt, enligt honom är det inget allmänt problem.  

I många hus visar det sig att arbetet är väl utfört och att 
eventuella fel går att åtgärda snabbt, men i andra hus blir tidsschemat 
pressat även med åtta veckor. Det kan vara till exempel en kökslucka 
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som är trasig/felaktig och måste ersättas, om den då är restnoterad hos 
leverantören kan leveranstiden bli lång. I fall som detta är det viktigt att 
ha marginaler. En av platscheferna uppskattar att i cirka 10-20 % av 
husen måste besiktningstidens alla åtta veckor utnyttjas helt, medan 
det i majoriteten av fallen finns mycket tid över mellan besiktningarna. 
Problemet är att det inte går att veta vilket hus i en etapp som kommer 
behöva alla åtta veckor och därför är enda lösningen att generellt ge den 
tiden till alla hus.  

En av arbetsledarna påpekar att många tidplaner är mycket 
snäva och känsliga för förseningar. Detta knyter han an till när 
besiktningstider diskuteras, en försening i en aktivitet sprider sig direkt 
till de efterföljande aktiviteterna och i en snäv planering finns då inget 
utrymme att ta igen den förlorade tiden.  

 

3.1.2 Strukturerad produktion 
Arbetet med strukturerad produktion pågår och just nu ligger fokus på 
JM:s största verksamhetsområde – flerbostadshus.  Målsättningen är 
att senare gå vidare och utveckla strukturerad produktion även för 
småhus. Många av systemets arbetsbeskrivningar kommer inom kort 
även att tillämpas även på småhus då flera moment är gemensamma 
med flerbostadshus. Några exempel är köksmontage, golvläggning, 
ytskikt i badrum och innerväggar.  

 Flera av de tillfrågade menar att det finns en risk för att 
hantverkarna tappar en del av sin motivation när de nu blir mer av 
montörer än just hantverkare. De ska följa en manual för hur ett visst 
arbete ska utföras, med litet utrymme för egna lösningar. En stor fördel 
och ett bra sätt att motivera hantverkarna att ta till sig strukturerad 
produktion är att de föreskrivna arbetsmetoderna är framtagna för 
skonsamma arbetsställningar för kroppen. Dessa beskrivningar styr 
även valet av verktyg till de mest ergonomiska alternativen. På sikt är 
målet att antalet arbetsrelaterade förslitningsskador ska minska till 
följd av de förbättrade metoderna.  

I övrigt menar många att JM ligger bra till jämfört med sina 
konkurrenter både när det gäller byggteknik och kvalitet och det finns 
ett väl fungerande utvecklingsarbete. Den välutvecklade strukturen för 
planering och nu arbetet med strukturerad produktion är två stora steg 
för att göra produktionen mer lean. 
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3.1.3 Kritiska moment/störningar 
Torktider för grunder spelar stor roll i fråga om fukt, och de problem 
som kan uppstå vid för hög fuktkvot då det läggs tätskikt på golv. JM 
har regler för vid vilka fuktnivåer olika former av tätskikt får läggas på 
betonggrunder. Efter gjutningen mäts fuktkvoten kontinuerligt för att 
säkerställa att den inte är för hög. I de fall det inte finns tillräckligt med 
tid för betongen att torka till den bestämda nivån finns två alternativ. 
Antingen förlängs torktiden vilket innebär att hela tidplanen förskjuts. 
Alternativt används en annan metod med en fuktspärr på betongytan 
innan tätskiktet läggs. Fuktspärren är dyr men en försening av bygget 
är dyrare. Här blir det en fråga om planering. Varje extra byggdag och 
varje fuktspärr medför ökade kostnader. Vid val av betongkvalitet för 
husgrunder sker en avvägning, kort torktid eller lågt pris. 
Snabbtorkande betong är betydligt dyrare.  

Tillvalssystemet för kunderna gör att de själva kan anpassa 
sin bostad efter eget tycke och smak vilket ur ett kundperspektiv är 
mycket attraktivt. För produktionen innebär detta dock mycket arbete 
med planering och styrning av tillvalen i byggandet. Ett återkommande 
problem är att tillval ändras i ett sent skede och medför oplanerat 
extraarbete som ibland kan vara mycket större än vad personen som 
godkände tillvalet hade förväntat sig.  

Leveranskapacitet från husfabrik är en kritisk faktor. Då 
detta är den första aktiviteten i de flesta projekt har den en avgörande 
roll för den fortsatta byggtakten. Det går inte att sätta gips eller kakel 
om inte stommen är på plats. En försening i leveranser från 
husfabriken blir svår att ta igen. 

Underentreprenörerna (UE) upplevs som ett återkommande 
problem. Flera UE visar sig ha varierande och ibland bristfällig 
kompetens som orsakar omarbete och ibland förseningar. När företaget 
skriver nya avtal och byter UE ofta tar det varje gång tid att lära känna 
företaget och dess personal och arbetsmetoder. Enligt lagbasen beror 
detta på att JM handlar upp UE med stort fokus på pris. 
 

3.1.4 Logistik/leverans 
Just-in-time-leverans med rätt mängder på rätt plats vid rätt tid 
tillämpas redan i stor utsträckning på alla JM:s byggen. Ett exempel är 
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att modulerna till husstommen levereras till rätt plats med rätt mängd 
och monteras samma dag. Under resningen lyftes rätt mängder med 
gips och andra material in till respektive våningsplan där det ska 
användas, för att minska behovet av inbärning och materialtransport på 
bygget. Vid förseningar av leveranser det sällan brister i planeringen 
utan ett problem för fraktföretaget. Idag anser inte de tillfrågade att 
logistiken är något som är i direkt behov av förbättring för småhus-
produktionen.
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3.2 Fallstudier 

3.2.1 Beskrivning av utvalda projekt 
 

1. Bällsta backe: 

30 fristående villor i två plan med 
äganderätt i Bällstaberg i sydöstra 
Vallentuna. 5 rum och kök i tre 
storlekar med en boyta på 128, 
134 respektive 153 kvadratmeter. 
Byggår 2007 

 

 

 

2. Vreta:  

25 villor i Uppsala Näs söder om 
Uppsala. Tre modeller på 125, 138 
och 160 kvadratmeter med 4-5 
rum och kök. Byggår 2007 

 

 

 

3. Hålludden: 

30 fristående villor på Värmdö. 20 
stycken hus om 160 kvadratmeter 
med 5 rum och kök samt 10 
stycken terrassvillor om 183 
kvadratmeter och med 7 rum och 
kök. Byggår 2010 
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4. Körsbärsblomman: 
16 radhus med 120 kvadratmeter 
boyta i två plan med terrass på 
taket. Byggdes 2009-2010 i Stureby, 
Enskede. 

 

 

 

 

5. Trasthagen: 

32 radhus  med 5 rum och kök i två 
storlekar, 112 och 139 
kvadratmeter. Ska byggas under 
2011 i Sunnersta i södra Uppsala. 

 

 

 

6. Tvillingen 4: 

34 radhus i två storlekar belägna i 
Sigtuna. 11 stycken med 4 rum och 
kök och en boyta på 87, samt 23 
stycken med 5 rum och kök och en 
boyta på 124 kvadratmeter. Byggår 
2010-2011 
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3.2.2 Fallstudier av tidplaner 
 
Byggstart – Antalet påbörjade hus per vecka. Byggstart räknas här från  
husresning. 

Tillträde – Antalet inflyttade hus per vecka. Detta markerar slutet på 
byggtiden. 

Byggtid – Ett genomsnitt av antalet veckor från byggstart till tillträde för 
varje hus i ett projekt.  

Besiktningstid – tiden från att aktiviteten invändig komplettering 
avslutas till tillträde. Visas både som antal veckor och del av byggtiden. 

Byggtakt – Antalet färdiga hus per vecka för respektive aktivitet.  

 

Tabell 4.1 Redovisning av nyckeltal för byggtakt 

 Byggstart (hus/v) Tillträde (hus/v) 

1. Bällsta Backe 1,8 2,1 

2. Vreta 1,4 2,2 

3. Hålludden 1,9 2 

4. Körsbärsblomman 2 2 

5. Trasthagen 2,5 2,5 

6. Tvillingen 4 1,6 3,8 

 

Byggstartstakten skiljer sig från tillträdestakten på flera av projekten 
vilket visas i Tabell 4.1. Detta beror på att besiktning och tillträde kan 
göras i större etapper än många andra aktiviteter. För Tvillingen 4 
genomfördes besiktningarna i etapper om upp till nio hus per vecka 
med tre till fyra veckor mellan etapperna. I Bällsta Backe besiktigades 
fyra till fem hus i varje etapp med två veckors mellanrum. I vilken takt 
husen levereras till kunden påverkar direkt den totala byggtiden. 
 
I de undersökta projekten ligger den genomsnittliga byggtakten för hela 
projektet på två eller något under två hus per vecka. 
För Tvillingen 4 redovisas i Tabell 4.1 medelvärdet för de två etapperna. 
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Tabell 4.2 Redovisning av nyckeltal för besiktningstider 

 
 

Byggtid 
(v/hus) 

Besiktningstid 
(v/hus) 

Besiktningstid 

1. Bällsta Backe 32 8 25% 

2. Vreta 27 8 31% 

3. Hålludden 25 9 36% 

4. Körsbärsblomman 23 7 30% 

5. Trasthagen 33 8 24% 

6. Tvillingen 4 27 9 29% 

 

Tabell 4.2 visar att besiktningstiden för varje hus i de olika projekten 
har liten variation i antalet veckor. I relation till den totala byggtiden 
visar det sig dock att skillnaderna är större. Mer än en tredjedel av 
tiden från husresning till inflyttning utgörs av de olika besiktnings-
momenten i fallet Hålludden. Figur 4.1 visar besiktningstiden i 
förhållande till den totala byggtiden grafiskt. 

 

  

Fig. 4.1 Redovisning av byggtid fördelat på byggtid och besiktningstid 
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Bällsta Backe och Vreta 

 

Fig. 4.1 Jämförelse av byggtakt för aktiviteter under byggtiden, Bällsta 

Backe och Vreta 

 

Den intressanta skillnaden i Figur 4.1 är hur byggtakten varierar under 
byggtiden. Bällsta Backe håller en hög och jämn takt genom alla 
aktiviteter. Vreta startar i lägre takt och ökar allt efter som bygget 
fortskrider. I slutskedet levereras husen i samma takt för båda 
projekten med ca 2,2 levererade hus per vecka. Dessa två projekt valdes 
för att Bällsta Backe var ett lyckat projekt på många sätt medan Vreta 
gick mindre bra. Anledningen till problemen i Vreta var dels läget, långt 
till närmsta körbara väg och husen fördelade på ett stort område. Det 
försvårade transporter i början av projektet. Några underentreprenörer 
hade även svårt att hålla tidplanen. Husen var av en komplicerad 
modell med svårmonterade moduler vilket sänkte byggtakten under de 
inledande aktiviteterna. 
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Tvillingen 
 
Projektet delades upp i två etapper med 15 hus i första och 19 i den 
andra etappen. Detta berodde på att husfabriken hade problem att 
leverera moduler under en period. De två etapperna har granskats var 
för sig och det finns vissa små skillnader. 

 

 

Fig. 4.2 Jämförelse av byggtakt för aktiviteter från husresning till 

tillträde, Tvillingen 4 

 

Figur 4.2 visar att de flesta aktiviteter under byggtiden tar lika lång tid 
att utföra i båda etapperna. I besiktningstiden genomförs i större 
etapper på kortare tid varför tillträde kan ges i en betydligt högre takt 
än själva uppförandet. Accelerationen i byggtakt sker just under de 
sista åtta veckorna då huset genomgår besiktningar. 
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Trasthagen och Körsbärsblomman 
 
Två radhusprojekt där Trasthagen omfattar det dubbla antalet hus 
jämfört med Körsbärsblomman. Trasthagen är som nämnts tidigare 
ännu inte färdigställt. 

 

Fig. 4.3 Jämförelse av byggtakt från husresning till tillträde, Trasthagen 

och Körsbärsblomman 

I Figur 4.3 syns att även Trasthagen liksom i figur 4.2 Tvillingen 4 
håller en betydligt högre takt under de avslutande åtta veckorna. 
Körsbärsblommans aktiviteter sker i ett jämnt flöde om två hus per 
vecka genom hela projektet.   
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Hålludden 

  

Fig. 4.3 Jämförelse av byggtakt från husresning till tillträde, Hålludden. 

Även här i Figur 4.3 syns att byggtakten ligger stabilt på två hus per 
vecka genom större delen av projektet och ökar under besiktningstiden i 
slutet.  
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4 Analys och diskussion 
 

4.1 Erfarenhet 
Tiden det tar att bygga upp den stora erfarenhet som gör en bra 
platschef kan kortas om han tidigt i yrkeslivet får ta del av 
utvärderingar och exempel på hur typiska problem har lösts tidigare. 
Erfarenhetsöverföring är den viktigaste faktorn för att öka den allmänna 
kunskapsnivån inom en organisation och det viktigaste verktyget för att 
undvika upprepning av samma problem.  

I dag sker uppföljningen genom avslutsmöten i produktionen 
när bygget är klart och ett så kallat tekniskt avslut som är den formella 
avslutningen för projektet.   

Enligt flera av de intervjuade i produktionspersonalen är 
återkopplingen till tidigare projekt liten eller inte alls förekommande 
inför uppstart av nya projekt. Mycket av den relevanta kunskaps-
överföringen sker direkt mellan personer som har varit inblandade, men 
där handlar det ofta om personliga åsikter som kan skilja sig åt 
beroende på vem frågan ställs till. Det hade varit till stor hjälp i denna 
undersökning och förmodligen även vid arbete med liknande 
utredningar i framtiden om dokumentationen från erfarenhets-
återföringen görs mer lättillgänglig. Det räcker väldigt långt med ett PM 
innehållande en kort sammanfattning av projektet som sedan läses 
inför uppstarten av ett nytt projekt. 

Det har genom åren gjorts många studier på området 
produktionseffektivisering. Så sent som förra året gjordes en studie på 
JM om Lean Production och utveckling av tidplanearbetet. Ett exempel 
på att systemet för erfarenhetsöverföring ibland brister är att ingen av 
de tillfrågade har hört talas om eller tagit del av någon rapport eller 
utredning på området. Detta visar på att det inte räcker med att göra 
studier, utvärderingar och dokumentering av erfarenheter, de måste 
användas också. Kunskapen finns, men den kommer sällan till 
användning där den gör nytta.  

Ett bra tillskott i det interna verksamhetssystemet vore en 
kategori med intressanta utredningar och utvärderingar av både den 
egna verksamheten och relevant branschforskning i allmänhet. Inför ett 
nytt projekt kan det vara intressant att läsa en kortare sammanfattning 
av några tidigare liknande byggen eller en utredning av exempelvis en 
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alternativ produktionsmetod. Detta skulle vara en stor tillgång när det 
kommer till effektivisering och utveckling av den egna verksamheten. 
Det kan vara till stöd för att driva på förbättringsarbetet och stimulera 
formandet av nya idéer. 

 

4.2 Lean 
Som nämndes i avsnitt 2.2.2 om Lean Production finns det tre specifika 
områden som är särskilt tillämpbara på byggproduktionen.  

- Felsäkring 
- Just-in-time 
- Taktstyrd produktion 

Felsäkring är direkt beroende av ett fungerande system för att 
utvärdera och dra lärdom av tidigare erfarenheter. Att vara medveten 
om och förberedd för typiska problem krävs för att felsäkra 
produktionen. 

Just-in-time-leveranser är något som JM har tagit till sig och 
tillämpat även i småhusproduktionen. Logistiken upplevs fungera bra 
på arbetsplatserna och många smarta lösningar för att minimera 
transporter av material har införts. Några exempel är att material lyfts 
in med lyftkran till rätt plats i huset redan under husresningen, att 
transporttjänster köps in utifrån när de behövs samt materialleveranser 
styrs för att undvika stora lager på arbetsplatsen. Det går alltid att göra 
förbättringar och det här är ett område som går att utveckla men i 
dagsläget upplevs det fungera mycket bra. 

Den taktstyrda produktionen innebär för JM att de bygger i 
den takt som är mest effektiv. För att uppnå ett jämt flöde av aktiviteter 
i varje hus måste de anpassas till alla andra aktiviteter före och efter. I 
byggproduktionen är det viktigt att matcha planerad byggtakt mot de 
resurser som finns tillgängliga. För hög byggtakt riskerar bland annat 
att medföra ökat slarv och därmed lägre kvalitet Utrymmet sätter även 
en begränsning för hur många som kan arbeta på samma plats 
samtidigt. Trängsel är en störning som påverkar både byggtakt och 
kvalitet. Det medför ökad risk för incidenter med både material och 
personal. Att öka personalstyrkan för en aktivitet betyder inte 
nödvändigtvis att takten höjs. Det beror även på övriga resurser och 
aktiviteter som pågår.  

Som synes i fallstudien av tidplanerna är byggtakten för 
varje aktivitet cirka två hus per vecka. Besiktning och tillträde håller 
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förvisso högre takt än produktionen. Inför besiktning och tillträde 
väntar platsledningen in tillräckligt många färdiga hus innan 
besiktningen utförs vilket resulterar i att vissa hus står tomma längre 
än andra. Små besiktningsetapper är då att föredra för att få ett bättre 
flöde av färdiga bostäder.  

Strukturerad produktion är en bra metod för att göra 
produktionen inom JM mer resurseffektiv och standardiserad. Det finns 
fortfarande mycket mer kvar att göra. En stor del i ett effektivt 
produktionssystem är mätning, kontroll och uppföljning. För att fullt ut 
kunna dra nytta av de fördelar strukturerad produktion är det viktigt 
att komplettera med ett bra erfarenhetssystem för produktionen. 
Ekonomi och tidplaner är viktiga att stämma av och utvärdera men det 
är minst lika viktigt att göra detsamma för den praktiska produktionen 
och de moment som ingår där. Flertalet studier har fastslagit att det 
finns mycket att vinna på att använda sig av ett enkelt 
erfarenhetssystem för att sprida kunskapen och erfarenheterna som 
uppkommer i varje projekt. Det bör inte göras för stort och komplicerat 
men det kan vara ett stort bidrag till att minska antalet fel och 
störningar som påverkar produktionen.  

Exemplet från intervjuerna i kapitel 3.1 med torktider för 
betong är en typiskt bra erfarenhet att notera och föra in i ett register 
för småhus. För att undvika att upprepa samma misstag bör det 
utvärderas av den inblandade personalen och sedan spridas vidare till 
andra liknande projekt i organisationen. De kan då vara bättre 
förberedda på att problemet kan uppstå och se över vilka åtgärder som 
bör vidtas för att  undvika att detta problem uppstår.  

 

4.3 Besiktningstider 
I utredningen av besiktningstiderna har det framgått att de utgör en 
relativt stor del av den totala byggtiden i samtliga undersökta projekt. 
De, i genomsnitt, åtta veckorna utnyttjas sällan till fullo, husen står 
tomma lång tid utan att det utförs något arbete. Detta är motiveringen 
till att företaget vill korta ner dem och på så sätt förkorta den totala 
byggtiden. De långa besiktningstiderna är en säkerhetsmarginal för att 
hinna åtgärda de fel som upptäcks under besiktningarna. Oftast är det 
mindre fel som går att åtgärda snabbt medan andra fel kan ta mycket 
lång tid. Exemplet i kapitel 3.1 med den trasiga köksluckan som är 
restnoterad hos leverantören visar på vikten av att ha goda marginaler 
för att upprätthålla JM:s goda anseende och höga kundbetyg.  
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Det framkommer i intervjuerna att besiktningstiderna inte 
ses som det självklara valet när det kommer till effektivisering. De utgör 
en tidsbuffert i slutet av projekten som är nödvändig för att alla 
producerade hus ska kunna hålla samma höga kvalitet när kunden 
flyttar in. Många av de tillfrågade argumenterar mot att korta ner dessa 
tider. Motiveringen är i de flesta fall att det då skulle krävas mer 
utrymme tidigare i planen vilket inte ger någon större förändring när 
det kommer till total byggtid.  

Bättre egenkontroller efterfrågas, främst gäller det under-
entreprenörerna, men även till viss del den egna personalen. Det skulle 
underlätta förkortningen av besiktningstiderna då extra vikt läggs på 
att upptäcka fel och brister tidigt och på så sätt undvika tidsödande 
åtgärder i slutfasen. Att omfördela tiden från slutet av projektet och 
lägga in lite extra tid under byggtiden är ett förslag som kan bidra till 
att minska anmärkningarna på slutet. Tillsammans med en bättre 
egenkontroll ger det en kortare byggtid då besiktningsfasen går att 
genomföra snabbare. Ges varje moment större utrymme till kvalitets-
säkring blir det lättare att göra rätt från början. 

 

4.4 Tidplaner 
I granskningen av tidplanerna visas i diagram byggtakten för varje 
enskilt hus under hela byggtiden. Mellan husresning och inflyttning 
sker många aktiviteter i varje hus men det är tydligt att de flesta 
aktiviteter får ungefär lika lång tid i tidplanen i de undersökta 
projekten. Genomsnittstakten under byggtiden är för de granskade 
projekten cirka två hus per vecka för samtliga aktiviteter.  

Takten passar de flesta moment och många arbeten går att 
genomföra med en eller två hantverkare per aktivitet. De lite mer 
omfattande aktiviteterna, till exempel husmontage och tätskikt i 
badrum genomförs i samma takt men med ett tillskott av resurser i 
form av mer personal. Mycket snabbare är svårt bygga menar några av 
de tillfrågade. Det beror dels av husfabrikens leveranskapacitet men 
även på utrymme. Det blir snabbt trångt om flera aktivitet pågår 
samtidigt i ett hus. Vissa aktiviteter går bra att kombinera utan krockar 
men i de flesta fall är de beroende av föregående aktivitets 
färdigställande. 

I intervjuerna har det framkommit att det i vissa projekt har 
varit svårt att anpassa byggtakten till enskilda yrkesgrupper och 
aktiviteter. Vissa moment tar längre tid än andra och en del 
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yrkesgrupper drabbas oftare än andra av snäva tidsramar för det arbete 
som ska utföras. Detta är främst en fråga om resurser. Att anpassa 
resurserna efter de tider som är satta är lika viktigt som en god 
tidplanering. Genom allt kortare byggtider ökar resursbehovet i form av 
arbetskraft, en hantverkare kan bara utföra ett visst arbete under en 
dag.  

4.5 Återkommande problem 
Samtliga tillfrågade i intervjuer har gett exempel på några, enligt dem 
själva, återkommande problem. Det gemensamma för dessa problem är 
att de på ett eller annat sätt härrör från brister i erfarenhets-
överföringen. Problemen återkommer trots att de har påpekats i tidigare 
utvärderingar.  

Ett av problemen är brister i samarbetet med de under-
entreprenörer som anlitas i produktionen. Det handlar om stora 
variationer i kompetens hos de enskilda hantverkarna, kommunika-
tionssvårigheter och bristande egenkontroller. Problemet resulterar i att 
det är svårt att styra och kontrollera underentreprenörernas arbete och 
därmed även att anpassa det till den övriga produktionen. Om 
underentreprenörerna styrdes lika effektivt som den egna personalen 
skulle det vara lättare att planera den tid som deras arbeten tar. Om 
egenkontroller för kvalitet efter varje utfört arbete görs som det ska så 
minskar även risken för fel, omarbete och förseningar, som inte sällan 
orsakas av underentreprenörer. Detta problem gäller främst ”nya” 
underentreprenörer innan företagen och dess personal har lärt känna 
varandras arbetsrutiner. Det är viktigt att inte handla upp 
underentreprenörer med för stort fokus på priset, det viktigaste är trots 
allt kvaliteten på det arbete som de utför.  

Sena tillval eller ändringar i enskilda hus är även ett 
störningsmoment som återkommer. Det sker alltid en dialog med 
produktionspersonalen innan ett tillval godkänns. Trots detta upplevs 
det som ett problem i många projekt. Detta kan bero på brister i 
kommunikationen och det bör i så fall göras en bättre utredning av 
konsekvenserna av varje förändring innan den godkänns.  

Torktider för betong är något som planeras i tidigt skede. 
Problemet kan undvikas genom bättre planering av gjutningen. Tidigare 
gjutning och därmed större utrymme i tidplanen för torkning är en 
enkel metod för att komma till rätta med detta problem. Detta är ett bra 
exempel på en erfarenhet att ta i beaktning när nästa bygge planeras. 
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Även här kan det härledas till brister i återkopplingen till tidigare 
dokumenterade problem.  

Företaget som tillverkar husstommen har en känd 
leveranskapacitet. Detta är oftast vad som styr byggtakten och det är 
svårt att påverka. JM är direkt beroende av leverantören och en 
försening eller ett problem i fabriken ger direkt utslag i den egna 
produktionen. Detta är ett svårlöst problem och det är väl känt.  
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5 Avslutning 
 

Undersökningen i den här rapporten har varit inriktad på besiktnings- 
och byggtider. Detta var något som i inledningen av arbetet såg ut som 
två områden som var relativt enkla att effektivisera. I utredningen som 
gjordes visade det sig dock att det finns flera bakomliggande orsaker till 
varför det ser ut som det gör. Det har under arbetets gång visat sig att 
många av problemen i produktionen går att härleda till brister i 
erfarenhetsåterföringen. För att utvärderingar och förbättringsförslag 
ska vara meningsfulla krävs att de görs tillgängliga för alla och att de 
tillämpas på rätt sätt. Tillsammans med branschforskning och interna 
utredningar kan dessa vara intressanta att läsa för andra än bara de 
direkt inblandade. Det finns mycket att vinna på att sprida information 
och kunskap till alla led i företaget.  

Styrning och kontroll av den egna verksamheten fungerar 
bra men när det kommer till underentreprenörer så går det att göra 
förbättringar. Egenkontroller och kvalitetssyner blir mycket viktigare 
och mer utslagsgivande om besiktningstiderna görs kortare. Med bra 
kvalitetskontroller under arbetets gång ska det inte finnas något behov 
av extratid i slutet, felen ska redan vara upptäckta och åtgärdade.  

Byggtakten är svår att öka eftersom begränsningen finns hos 
leverantören. Därför är det bättre att anpassa produktionsflödet efter 
den optimala takten för aktiviteterna och arbeta för att hålla högsta 
kvalitet direkt. Lyckas detta finns det goda möjligheter att spara tid i 
besiktningsfasen. 
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5.1 Slutsatser 
 

- Besiktningstiderna kan förkortas och bör då kompletteras med 
bättre egenkontroller  tidigare i produktionen. 

 

- Att öka byggtakten försvåras av begränsningen i 
leveranskapacitet från husleverantören.  

 

- Erfarenhetsåterföringen till produktionen kan förbättras. 
Större tillgänglighet och bättre tillämpning av resultaten från 
utvärderingar och utredningar rekommenderas.  

 
 
- Styrningen av underentreprenörer är en viktig faktor som 

måste bli bättre för att underlätta förkortningen av byggtiden. 

 

- Strukturerad produktion är ett starkt verktyg som kommer 
underlätta utvecklingen av småhusproduktionen. 
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