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Sammanfattning 
 

Vid Lindbäcks Bygg har man kunnat förvissa sig om att enhetstiderna avviker mot 

verkligheten. Till följd av detta kan produktionstidplanen läggas fel. Syftet med det här 

examensarbetet har varit att upplysa problemet och bygga en metodik för hur man går 

tillväga för att få produktionsanpassade enhetstider som inte avviker från verkligheten. 

Metodiskt skall man uppdatera enhetstiderna till mer generella i syfte om att 

produktionstidplanen skall vara tillförlitlig. 

 

En mall för uppföljning av enhetstider upprättades i ett tidigt skede. Mallen har varit 

vårt främsta hjälpmedel vid framtagning och fastställning av enhetstider. Intervjuer har 

stått till grund för hur vår mall skall utformas. Litteraturstudier av kurslitteraturer som 

har varit relevanta för vårt examensarbete samt enhetstider från företaget har 

studerats.  

 

I våra slutsatser har vi har vi kunnat konstatera att det finns förbättringspotential i 

företaget med hjälp utav vår metod. Vi har med vår metod fastställt ett antal 

uppdaterade enhetstider för olika aktiviteter. Det finns avvikelser mellan de uppföljda 

enhetstiderna och de enhetstiderna som föreligger i sektionsdata i företaget.   

 

Vårt arbete bör ses som ett pionjärarbete. Detta arbete skall vara till grund för att 

utveckla och uppdatera alla enhetstider för samtliga aktiviteter i framtiden.  

  



   
 

 

 

  
 
 
  



   
 

 

Abstract 
 

At Lindbäcks Bygg you can note that the unit times which the company refers to do not 

match up with reality which results to miss calculations in the production timetable.  

The purpose with our bachelor thesis is to enlighten the problem and build a method for 

how to get unit times that are updated and departs little as possible from reality. You 

should methodically update the unit times to more general ones so that the production 

timetable can be reliable.  

 

Our work is under limited time which means that we won’t be able to study all the 

building activities therefore we put our biggest effort on the method of getting unit 

times that match with reality. 

 

At start we established a template for monitoring unit times. The template has been our 

prime way of getting and determine our unit times. Interviews has been the basis for 

what our template should contain. In order to immerse ourselves in the subject we have 

studied relevant course literature. The unit times data in the company where you find 

unit times for respective activity has also been studied. 

 

In our conclusions we can see the potential for improvement in the company with the 

help of our method. We have fixed updated unit times for different activities. There are 

clear deviations between the ones we fixed and the ones that is in the unit times data.   

 

This work is meant to be the basis to develop and update all unit times for all activities 

in production. 

 
 
  



   
 

 

  



   
 

 

Förord 
 

Examensarbetet är det sista momentet innan vi kan utexaminera oss från det 3 åriga 

byggnadsingenjörsprogrammet Byggteknik och Design på KTH. Vårt examensarbete 

bygger på ett önskemål från Lindbäcks Bygg AB. Målet har varit att ta fram en metod för 

att kunna uppdatera enhetstider.  

 

Under arbetets gång har företaget ödmjukt tillhandahållit oss det material som vi har 

behövt och hjälpt oss så gott det går. Vi vill tacka Richard Suneson och Felix Burman som 

gav oss möjligheten till att få skriva hos dem. Vi vill även tacka samtliga Sören Hagström, 

Felix Burman och Anders Karlsson som har ställt upp på intervjuer och gett stör i de 

funderingar vi haft. Vill också tacka yrkesarbetarna på Kistahöjden som lyssnat, gett 

synpunkter på Datainsamlingen samtidigt hjälpt oss med uppföljningen av 

enhetstiderna 

 

Vi har även fått möjligheten till att intervjua externa företag som har liknande byggsätt 

som vi ödmjukt tackat för. 
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1. Inledning 
 

Byggets ekonomiska utveckling kontrolleras genom att upprätta en budget för 

produktionskostnaderna, som ofta brukar kallas för produktionskalkyl, PK. När denna 

upprättas utgår man normalt från de tidigare kalkylerade kostnaderna. PK är dock 

särskild från projekt till projekt, den måste alltså kompletteras pga. eventuella 

förändringar av entreprenaden, byggmetod och resursinsatser som beslutas för 

respektive projekt. Produktionskalkylen skall vara utformad sådan att den skall vara 

enkel att följa upp för platschefen samt att platschefen skall kunna stämma av utifrån 

den under byggskedet för att kontrollera mot de budgeterade värdena (Nordstrand, 

2012).  

 

Verkligheten skall helst inte avvika från produktionskalkylen då detta i sin tur påverkar 

produktionstidplanen. Ligger man före i tidplanen finns risken att bygget blir 

stillastående och manskapet börjar jobba på ett ineffektivt sätt. Ligger man efter 

spräcker man budgeten för projekten, man vill alltså åstadkomma en 

produktionstidplan som avviker från verkligheten så lite som möjligt. 

 

Produktionskalkylen vid Lindbäcks Bygg AB är endast uppbyggd av enhetstider. För att 

få en produktionskalkyl som stämmer överens med de verkliga produktionstiderna 

gäller det att man har enhetstider som överensstämmer med verkligheten. Av 

produktionskalkylen tillsammans med en strukturplan byggs en produktionstidplan. För 

att då få en lyckad och en stämmande produktionstidplan är det ytterst viktigt att 

enhetstiderna stämmer. 

 

Till skillnad från andra företag har man vid Lindbäcks Bygg produktionskalkylen som en 

enhetsbank för alla timmar i ett visst projekt. Denna är grunden vid upprättandet av 

produktionstidplanen.   

1.1 Syfte 
Enhetstiderna man har i sektionsdata på Lindbäcks Bygg överensstämmer inte med de 

verkliga tiderna för vissa aktiviteter. Syftet med vårt examensarbete är att kunna 

uppdatera enhetstiderna till att bli mer generell och produktionsanpassad för Lindbäcks 

Bygg AB i syfte om att produktionstidplanen som byggs utav enhetstider och mängder 

skall vara tillförlitliga. Det vill säga att man utgår från uppföljda enhetstider snarare än 

enhetstider baserade på enbart erfarenhet och kvalificerade gissningar. Företaget skall 

därefter, utifrån dessa enhetstider och mängder tillsammans med en strukturplan kunna 

upprätta en produktionstidsplan som avviker så lite som möjligt i förhållande till 

verkligheten.  

 

Med en stämmande tidplan för Lindbäcks Bygg kan platschefen: 

• Beställa material i rätt tid. Just in time. 
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• Förbättra byggflödet. Manskapet står inte på varandra 

• Vara bättre förberedd, jobba proaktivt 

• Färre brandutryckningar 

• Hålla en jämn nivå på manskapet/resurser på arbetsplatsen 

• Bättre arbetsmiljö för samtliga 

1.2 Mål 
Målet med detta arbete är att utföra ett pionjärarbete i syfte om att utveckla och få 

verklighetsbaserade enhetstider för aktiviteter i produktionen under byggskedet. Målet 

är att skapa en metod för hur man får alla enhetstider för samtliga aktiviteter specifikt 

för Lindbäcks Bygg. Vi vill kunna säkerställa att vår metod kommer leda till 

branschspecifika enhetstider för samtliga aktiviteter under byggskedet. Detta koncept 

skall sedan leva vidare för att man längre fram i framtiden inom företaget skall ha 

fastställt samtliga enhetstider för samtliga aktiviteter under produktion.  

1.3 Frågeställningar 
Kan man med hjälp utav verklighetsbaserade enhetstider och mängder kunna 

säkerställa att produktionstidplanerna håller?  

 

Hur skall mallen upprättas för att den skall kunna uppföljas av alla berörda vid 

företaget?  

 

Vad krävs för att säkerställa att metodiken uppfyller de önskemål som ställs?  

1.4 Metod 
Inledningsvis görs en litteraturstudie för att öka kunskapen inom det ovanstående 

ämnet. I samband med detta kontaktas platschefer och projektchefer för en eventuell 

intervju. Vi kommer även intervjua personalen i produktionen, då det är de som är 

ansvariga för utförande av arbetsmomenten. Vilket innebär att de är insatta i själva 

utförandemomenten och kan därmed besvara vilka faktorer som påverkar ett 

arbetsmoment negativt samt vad man skall tänka på då ett annat gäng utför samma 

moment, för ett förebyggande syfte. Vi kommer här att utföra semi-strukturerade 

intervjuer, där vi förbereder våra frågor samtidigt som intervjuprocessen kommer att 

vara flexibel. Innan varje intervju är det även tänkt att maila alla frågor i förväg till den 

tänkta intervjupersonen. Syftet med detta är att de skall kunna förbereda sina svar, samt 

att intervjupersonen har koll på riktningen och temat av intervjun.  

 

En mall för uppföljning av enhetstider kommer att upprättas. Det är tänkt att mallen 

skall vara lämpad sådan att personen i fråga som utför en viss aktivitet skall kunna 

förstå den. Vi kommer även försöka anordna så att vi kan ha frekventa möten, 

exempelvis en gång i veckan, via skype, där man kan stämma av med andra platschefer 

och jämföra enhetstider för olika aktiviteter. Slutligen kan man sammanställa och 

fastställa de enhetstiderna för respektive aktivitet i någon form av “enhetsbank”.  
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Denna enhetsbank skall då vara en god förutsättning för en ny medarbetare att utföra de 

arbetsuppgifter hen ansvarar för. Framförallt skall en ny platschef som kunna få en 

sportslig chans till att kunna upprätta exempelvis en produktionstidplan utan att behöva 

ha förvärvat flera års erfarenhet inom branschen. 

 

Totalt är det planerat att intervjua platschefer, projektchefer samt att ha en dialog med 

ett par yrkesarbetare som jobbar vid produktionen. 

 

Förutsättningarna över dagsläget kartläggs, dvs. dagsläget för alla avvikelser samt hur 

detta påverkar respektive projekt inom Lindbäcks bygg AB. Förslag på en generell mall 

för uppföljning av enhetstider tas fram samt förslag på hur man återkopplar. Vidare 

analyseras resultaten och vilka förbättringsåtgärder som krävs.  

1.5 Avgränsningar 
Våra begränsningar för detta projekt: 

• Arbetet pågår i 10 veckor 

• Vårt projektarbete utförs i samarbete med Lindbäcks bygg AB, vi kommer alltså 

inte studera aktiviteter för andra företag eller undersöka byggprocessen i andra 

företag för den delen.  

• Arbetet fokuserar på en generell mall för uppföljning av enhetstider. Alla 

aktiviteter under produktionen kommer inte att studeras närmare.   

• Intervjua totalt 4 personer som jobbar i externa företag med densamma byggsätt 
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2. Företagspresentation, Lindbäcks bygg AB 
 

Lindbäcks bygg AB är ett familjeföretag med sitt huvudkontor och sin fabrik i Piteå samt 

kontor i Stockholm. Lindbäcks Bygg är ett av Sveriges ledande aktörer inom industriellt 

byggande av flerbostadshus. Där man utvecklar miljövänligt och resurssnålt byggande 

av flerbostadshus av trä, för en hållbar framtid. Produktionen i Lindbäcks omfattar 

hyreslägenheter, bostadsrätter, studentlägenheter, äldreboende, seniorboende samt 

trygghetsboende.  

 

Detta är ett företag som expanderas i vida sträckningar, och har en besättning på ca 250 

medarbetare idag. Företaget har som mål att tredubbla sin produktion vid 2018/2019 

när man byggt färdigt sin nya fabrik. 

 

Vårt arbete utförs i samarbete med Lindbäcks Bygg region Mälardalen. Vårt arbete 

kommer vid stora delar att utföras i Kistahöjden, studiebesök kommer även att ske vid 

andra projekt inom Mälardalen. 

2.1 Nulägesbeskrivning 
Lindbäcks Bygg är ett industriellt byggföretag som just nu expanderar starkt. 

Målsättningen i organisationen är att inom de närmaste åren öka sin produktion till 300 

%.  Enligt företaget finns detta utrymme på marknaden samtidigt som man just nu 

satsar på en toppmodern fabrik. Sista steget som de ska ta är att rekrytera nya 

medlemmar som har en förståelse för dess produkt och företagets värderingar. Detta 

betyder att det kommer ställas väldigt höga krav på befintlig personal, dessa måste klara 

av att utföra ett kompetensutbyte med en smidig och rationell metod.   

Inom byggproduktionen ligger det inom platschefens ansvar att utföra tidsplaner. En 

viktig, eller kanske den viktigaste är produktionstidsplanen.  I dagsläget utformas denna 

genom tidigare erfarenheter och kvalificerade gissningar hos platschefen. Eftersom 

denna metod baseras på att platschefen har en intuitiv känsla för hur lång tid 

aktiviteterna tar är den mindre lämplig för en ny medarbetare. En ny medarbetare skall 

självmant kunna upprätta exempelvis en produktionstidplan med givna förutsättningar.  

Den nya medarbetaren stöter samtidigt på nya hinder då Lindbäcks bygg har 

produktions aktiviteter som är strikt unika för organisationen. Med detta skapas 

ytterligare svårigheter för nya medarbetare. Företaget är införstådda i problematiken, 

men någon kvalitativ analys av enhetstiderna knutna till de som är specifika för 

organisationen har inte gjorts. Därmed finns ett behov av dessa för att kunna räkna ut 

hur lång tid en aktivitet kan tänka sig ta.  

Ytterligare problemställning som den nya medarbetaren utsätts för vid upprättande av 

produktionstidsplan är att vissa av dessa aktiviteter ska upprättas i en specifik följd som 

inte alltid linjerar med traditionellt byggande. Företaget har inget dokumenterat 

läromedel som betonar hur en normal strukturplan för hur projektens produktionslinje 

skall se ut. Därmed ligger det i företagets intressen att för nya och gamla medarbetare 
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upprätta en bank med specifika tider för dem. 

Lindbäcks Bygg producerar enbart hus med träregelstomme och detta görs i en fabrik. 

Hela volymer skruvas upp och ihop i fabriken där. Företaget jobbar mycket med LEAN 

där man i fabriken har kommit långt med detta. I produktion jobbar man mycket med att 

optimera byggflöden och minimera flaskhalsar.  
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STARTHÄNDELSE SLUTHÄNDELSE 

FORMSÄTTNING 

3. Teoretisk referensram 
 

Här förklaras grundbegrepp och teorier som står till grund av vår metodval. 

3.1 Planeringsunderlag 
Vid planering av ett byggprojekt är det viktigt att man har noggrann koll på den tid det 

tar för varje aktivitet vid byggarbetsplatsen. För att kunna beräkna den tid som varje 

aktivitet på byggarbetsplatsen vid produktion förväntas ta behöver man ha en 

mängdförteckning, som är uppdelad i mängduppgifter per aktivitet. För varje aktivitet 

finns aktivitetens mängd i en mängdförteckning, denna är sorterad efter AMA. Man 

måste därför göra en omsortering för att få ett hanterbart planeringsunderlag.  

 

Vid planering av byggstartsskedet tas planeringsunderlaget fram. Det man då har 

tillgång till är kalkylen med satta enhetstider för varje aktivitet som utförs med 

byggentreprenörens egen arbetskraft. I samband med den nödvändiga omsorteringen 

bör man se över enhetstider för att: 

• Det är viktigt att kontrollera att det är rätta enhetstider som är satta vid 

kalkylering 

• I samband med startplanering kan man välja andra metoder än vad som tidigare 

var tänkt 

 

I vissa fall kan det ske att man får göra en helt ny mängd- och tidsberäkning för att få ett 

användbart planeringsunderlag (Révai, 2012). 

3.2 Strukturplan 
En strukturplan till skillnad från en tidplan redovisar ingen tid, utan den redovisar 

endast aktivitetsordningen i ett projekt. En aktivitet definieras som ett arbete, handling 

eller åtgärd med ett visst syfte. Alla aktiviteter kan vara beroende av varandra på ett 

eller annat sätt, vid upprättande av en strukturplan redovisas även alla beroenden 

mellan aktiviteterna. En aktivitet ritas som en pil, exempelvis formsättning (Révai, 

2012): 

  

  

  

Varje aktivitet börjar och slutar med en händelse. En händelse kan definieras enligt 

följande: ’’En händelse definieras som ett tillstånd eller läge som gäller exempelvis innan 

man kommer i gång med ett arbete eller som uppstår efter att något arbete genomförts’’ 

(Révai, 2012, s.36) Varje aktivitet börjar med en starthändelse och avslutas med en 

sluthändelse. Dessa kan markeras med en ring. 

 

   

 

 

FORMSÄTTNING 
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A B 

D 

E 

C 

 
 
Vid framtagning av en strukturplan bör man tänka på följande: 

• Vilka aktiviteter skall vara klara innan vi kan påbörja den aktuella aktiviteten? 
• Vilka aktiviteter kan man påbörja efter det att den aktuella aktiviteten är utförd? 

• Vilka aktiviteter kan ske parallellt med den aktuella aktiviteten? 

 

Som nämnt tidigare kan aktiviteter vara beroende av varandra på ett eller annat sätt. 

Därför förs det in en ytterligare symbol i form av en streckad pil och som kallas för 

beroendepil. Exempelvis om aktivitet B är beroende av aktivitet A innebär det att 

aktivitet B inte kan påbörjas förrän aktivitet A är utförd. En strukturplan kan se ut på ett 

följande sätt med alla symboler, aktiviteter och händelser: 

 

 

 

 

          

 
 

 

 
 
 
 
Ovanstående figur är ett exempel på hur en strukturplan kan se ut. Här har aktiviteterna 

A, B, C, D och E redovisats, när en aktivitet startar och slutar samt vilka aktiviteter som 

är beroende av varandra. Vid tolkningen av figuren ser vi att aktiviteterna B, C och D är 

beroende av aktivitet A, det vill säga dessa aktiviteter kan endast påbörjas då aktivitet A 

har slutförts. Vi kan även se att de aktiviteterna kan ske parallellt med varandra. Vidare 

kan vi konstatera att aktivitet E endast kan påbörjas då aktiviteterna B, C och D har 

slutförts. Det vill säga aktivitet E är beroende av sluthändelsen för aktivitet B, C och D. 

Projektet avslutas så aktivitet E är utförd. 

3.3 Tidsbegrepp 
Vid utförande av ett arbetsmoment märker man att det består av olika delmoment. När 

man således använder sig utav enhetstider är det viktigt att man vet vad som innehåller 

i respektive enhetstid. Även vid uppföljning av enhetstider är det viktigt att veta vilka 

moment som skall tas med och vilka moment som skall utelämnas vid uppföljningen. I 

byggindustrin har man identifierat ett antal tidsbegrepp och beskrivit vad dessa står för. 

På så sätt kan man undvika missförstånd (Révai, 2012) 

 

• Metodtid är den tid det tar att utföra själva arbetsmomentet, i denna tid ingår 

exempelvis bearbetning, montering, spikning, förflyttning av material, mäta och 
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Figur 1: Indelning av de olika tidsbegreppen. Egen konstruktion. 

märka. Till metodtiden hänförs också nödvändig tid för att vänta på varandra i ett 

arbetslag (Révai, 2012) 

• Arbetsplatstillskottstid (apl-tid) APL betyder arbetsplatstillskottstid och är tid 

för arbetsplanering samt den sammanlagda tiden för väntan, hinder, störningar 

och avbrott upp till en timme. APL -tid delas in två kategorier, arbetsfrekvent 

(AF)- och tidsfrekvent (TF)- tid. Då den arbetsfrekventa beror på arbetets art: 

ordergivning, ritnings läsning, väntan på materielleveranser, krånglande 

maskiner och utrustning. Den tidsfrekventa tiden är tiden som det tar för 

iordningställande av arbetsplatsen och gångtid till arbetsbodar till och från 

arbetsplatsen morgon och kväll (Révai, 2012).  

• Drifttid är summan av metodtiden och APL-tiden. Vid kalkylering och planering 

är det drifttiden man utgår ifrån. Det innebär alltså att enhetstider i dessa 

sammanhang som används är driftenhetstid (Révai, 2012) 

• Driftavbrottstid är den tid för avbrott under produktion som överskrider en 

timme. 

• Totaltiden är den totala tiden som hänförts till arbetsmomenten, detta innebär 

att både produktiv samt improduktiv ingår i tidsangivelsen (Réivar, 2012) 

 

 

                     DRIFTTID 

 

                                           TOTALTID 

 
 
3.3.1 Enhetstid 
Vid bedömning av tidsåtgången för ett manuellt (eller delvis manuellt) arbete av en viss 

mängd, exempelvis uppsättning av 100 𝑚2 gipsvägg, måste man först veta hur lång tid 

det tar för att utföra en enhet, i vårt exempel 1 𝑚2. Enheten kan dock skilja sig beroende 

på vilken aktivitet som utförs (Révai, 2012).  

 

Med enhetstid menas den arbetstid som det i medeltal tar för en person att utföra en 

enhet av det aktuella arbetet. Enhetstiden anges i persontimmar (ptim) per  𝑚2,  𝑚3, 

löpmeter (lm), st, kg , ton. 

 

METODTID

APL-TID

DRIFTAVBROTTS-TID

AF-TID TF-TID
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Figur 3: Beräkning av tidsåtgång (Hämtad ur Révai, 2012) 

Figur 2: Beräkning av enhetstid (Révai, 2012) 

𝑬𝒏𝒉𝒆𝒕𝒔𝒕𝒊𝒅 = 𝑨𝒏𝒗ä𝒏𝒅𝒕𝒊𝒅 𝑴ä𝒏𝒈𝒅𝒆𝒏𝒉𝒆𝒕⁄  

 

 

Den använda tiden avser ett medelvärde som anges i persontimmar. Korrekta 

enhetstider till den valda arbetsmetoden står till stor grund till att planeringsunderlaget 

skall visa sig vara stämmande. Det är en absolut förutsättning för realistiska 

produktionsplaner. 

3.3.2 Tidsåtgång 
Vid given mängd samt enhetstid för avsedd aktivitet kan man räkna ut den 

sammanlagda tiden för ett arbete. Detta gör man genom att multiplicera enhetstiden 

med den teoretiska mängden som uppmätts på ritning (Révai, 2012): 

 

𝑻𝒊𝒅å𝒕𝒈å𝒏𝒈 = 𝑬𝒏𝒉𝒆𝒕𝒔𝒕𝒊𝒅 𝒙 𝑻𝒆𝒐𝒓𝒆𝒕𝒊𝒔𝒌 𝒎ä𝒏𝒈𝒅 

 

 

Exempel 1: Enhetstiden för uppsättning av 1 𝑚2 gips är, 0,68 ptim/ 𝑚2 (Révai, 2012), 

den teoretiska mängden (enligt ritning) är 200  𝑚2 detta ger oss de totalt:  

 

0,68 
𝑝𝑡𝑖𝑚

 𝑚2
𝑥 200  𝑚2 =  136 𝑝𝑡𝑖𝑚 

 

Den tidsåtgången vi har beräknat benämns även för persontid. Persontid är den 

sammanlagda tid det tar för personer i ett arbetslag att utföra ett visst arbete (Révai, 

2012). 

 

För varje aktuellt arbete skall man noggrant planera sina resurser och storleken för den 

lagenhet som skall utföra arbetet. Vid uppsättning av gipsväggar (exempel ovan) 

bedömer vi att det lämpligast utförs av 2 personer. Detta innebär att tidsåtgången blir 

136 ptim/2 = 68 ptim → 68 ptim/8 (timmar/arbetsdag) = 8,5 arbdgr (arbetsdagar). 

Med tanke på att vi har en resursinsats på 2 personer innebär det att vi har fått fram en 

lagtid. Lagtid definieras enligt följande: 

 

’’Lagtid är den löpande arbetstiden då (personer eller personer + maskiner) utför en viss 

arbetsinsats. Lagets sammansättning måste definieras’’ (Révai, 2012, s.62) 

3.3.3 Kapacitet 

Vid kalkylering och planering används även begreppet kapacitet. Med kapacitet menas 

den utförda mängden som det i medeltal tar för en resurs att utföra på en timme 

alternativt under ett skift (Byggstyrning - häfte, Johansson, 2014).  

 

𝑲𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕 =
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒆𝒓𝒂𝒅 𝒎ä𝒏𝒈𝒅/𝒗𝒐𝒍𝒚𝒎 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒆

𝑻𝒊𝒎𝒎𝒆
 

  Figur 4: Beräkning av kapacitet (Johansson, 2014, byggstyrning-häfte) 
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Vid exempel 1 (ovanstående exempel) räknade vi ut lagtiden till 8,5 arbetsdagar. Vår 

lagkapacitet blir således: 100  𝑚2/8,5 arbetsdagar ≈ 12  𝑚2 /arbetsdag (= lagdag). Vi 

känner till att en arbetsdag uppgår till 8 timmas vilket ger oss en lagkapacitet på:  

12  𝑚2/8 = 1,5  𝑚2/arbetstimme 

 

Detta innebär att vår resursinsats på 2 snickare för uppsättning av 100  𝑚2 gips har en 

lagkapacitet på 1,5  𝑚2 per arbetstimme.  

3.4 Projekttidplan 

Vid en entreprenad upprättas en projekttidplan. Denna upprättas och riktas mot 

projektledningen samt beställare för att hålla reda på kontraktstider m.m. 

Projekttidplanen sammanfattar ett projekt och visar övergripande mål såsom 

projektmål, deltider, överlämnande, besiktning etc. (Persson, 2012). 

Arbetsplatsens huvudtidplan kallas för produktionstidplan, denna är mer detaljerad än 

projekttidplanen. Den används och upprättas av platschefen och arbetsledaren. 

Produktionstidplanen används för att kunna styra arbetet och ha noggrannare koll på 

vart man behöver tillsätta resurser för att förkorta den kritiska linjen eller helt enkelt 

för att följa upp den kritiska linjen och de kritiska aktiviteterna. Den kritiska linjen anger 

den kortaste projekttiden. Vid förekomst av avvikelser i de kritiska aktiviteterna skall 

man kunna studera produktionstidplanen för att eventuellt göra en resursomfördelning 

i syfte om att parera ändringar och avvikelser (Persson, 2012). 

 

Vid upprättning av produktionstidplanen behöver man bland annat ha koll på hur lång 

tid en aktivitet tar samt hur man skall resursfördela. Vid beräkning av en aktivitets längd 

utgår man oftast från enhetstider samt mängder. Produktionstidplanen är därför starkt 

relaterad (indirekt) till enhetstiderna. För att man skall upprätta en sådan 

verklighetsbaserad produktionstidplan som möjligt står det till stor grund att 

enhetstiderna för respektive aktivitet stämmer. Det finns många metoder till hur man 

kan gå tillväga för att få korrekta enhetstider, men en specifik metod är uppföljning av 

enhetstider, detta förklaras mer vid nästa del kapitel. 
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3.6 Uppföljning av enhetstider 

Begreppet uppföljning kan beroende på syfte användas på olika sätt. I vårt projekt 

använder vi ordet uppföljning som ett sammanfattande begrepp, som innefattar både 

avstämningar och datainsamling. Med datainsamling menar vi insamling och 

redovisning av verkliga enhetstider för olika aktiviteter och från olika projekt inom 

företaget. Dessa enhetstider har tagits fram med hjälp av en mall som upprättats under 

projektets gång (mallen redovisas nedan). Med avstämning menas dt att de 

enhetstiderna man har samlat in stäms av med de planerade/förväntade och även med 

andra projekt där uppföljning har pågått. Syftet med detta är att man skall analysera 

resultatet samt fastställa alla enhetstider som avviker med de planerade (Rèvai, 2012).   

 

Vid uppföljning av enhetstiderna kommer en mall utdelas till 3 olika platschefer för tre 

olika projekt. Tanken är att platscheferna skall gemensamt komma överens om vilka 

aktiviteter som skall uppföljas för att man sedan skall kunna stämma av med de 

planerade samt med de andra platscheferna. Sedan redovisas de verkliga enhetstiderna 

under ett möte och man räknar fram ett medelvärde från de tre verkliga enhetstiderna 

som tagits fram från respektive projekt. När samtliga parter är överens fastställer man 

den verkliga enhetstiden i någon form av “enhetsbank”.  

 

Detta arbete skall underlätta befintliga platschefer att upprätta en produktionstidplan 

samt att nya platschefer skall kunna ha tillgång till verklighetsbaserade enhetstider för 

dagens arbetsmetoder inom företaget.  

 

Figur 5: Exempel på hur aktiviteter och deltider redovisas i tidplan (Hämtad från google-sökvertyg) 
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Kort	beskrivnig	av	arbetsmomenten:

Vilka	resurser	användes	samt	arbetsmetod:

Nämn	gärna	några	tips	från	genomförandet	av	arbetsmomentet	för	att	hjälpa	andra:

Beskriv	förutsättningarna	till	arbetet:

Tillkommen	arbete	vid	utförande	av	arbetsmoment:

Total	behandlad	yta	(m^2,	st,	lpm	etc.): Faktorer	som	har	påverkat	arbetsmomentet	negativt:

Aktivitet SUMMA	TID
Väntetid iordningställande

Utförande	av	arbetsmoment

Inkl.	Förflyttning,	spikning,	bearbetning	och	montering

APL-TID

	Gångtid	till	och	från	arbetsbodar

UPPFÖLJNING	ENHETSTIDER

Lindbäcks	bygg	AB Utförd	av: Datum: Projekt: Platschef:

Figur 6. Mall för uppföljning av enhetstider (Egen konstruktion) 
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4. Faktainsamling 
 

I detta kapitel förklaras hur tillvägagångsättet har gått till vid insamling av erforderliga 

data för att lösa vår uppgift. 

4.1 Litteraturstudier 

För att vi skall kunna ha en fördjupad kunskap inom ämnet och för att vi skall kunna ha 

något att bygga på började vi med att leta rätt på rätt litteratur som behandlade 

uppföljning, enhetstider och tidplaner. Bibliotekskatalogerna vid KTH, Haninge har varit 

till stor hjälp och den mesta kurslitteraturen har hämtats därifrån. För att få tag på 

böckerna har vi delvis lånat från biblioteket vid KTH, Haninge och delvis köpt vissa 

böcker från akademiska bokhandeln. Vi har även använt oss utav Google sökverktyg, 

sökorden vi har använt oss utav var bland annat, uppföljning av enhetstider, 

produktionstidplaner, project management, enhetstider m.m. Vi har även fått en del 

hjälp i vår informationssökning från vår handledare, Åke Tell. Under våra möten har Åke 

varit en hjälp i vårt arbeta och kommit med en del konstruktiv kritik. 

4.2 Intervjuer 

För att bekanta oss i påverkande faktorer vad gäller uppföljning av enhetstider inledde 

vi arbetet med intervjuer. Vid starten av detta examensarbete upprättades 

intervjufrågor som skickades till den tänka intervjupersonen 1-2 dagar innan själva 

intervjun. Syftet med detta var att intervjupersonen skulle kunna förbereda sina svar 

samt att man skulle kunna ha en öppen och flexibel intervjuprocess. Samtidigt är det 

tämligen viktigt att vi som intervjuare höll en röd tråd. 

 

Under intervjun var det viktigt för oss som intervjuare att kunna särskilja de mest 

påverkande faktorerna vid uppföljning av enhetstider för att kunna ägna fokus åt dem. 

Då det finns flera faktorer som påverkar ett arbetsmoment kan inte fokus läggas åt alla. 

Ett exempel på en fråga kunde lyda: ’’Vad är dem mest påverkande faktorer tidsmässigt 

vid utförande av ett arbetsmoment?’’  

 

Vid sammanställning av intervjuerna tog vi med oss det vi ansåg vara lämpligt för vårt 

examensarbete och byggde vår mall delvis utifrån intervjuerna.  

4.2.1 Intervju med platschefer vid Lindbäcks Bygg 

I en intervju med Sören Hagström, PC vid Lindbäcks Bygg belystes behovet av de 

branschspecifika enhetstiderna. Sören har för tillfället ett projekt vid Gula Porten där 

man bygger 210 bostadsrätter. De aktuella enhetstiderna stämde enligt honom inte 

överens med de verkliga tiderna vid produktion vilket har påverkat 

produktionstidplanen.  

 

Vid frågan om vad de mest tidskrävande faktorerna kan vara vid utförande av ett 

arbetsmoment svarade han: ”Utöver själva arbetsmomenten så kan dålig planering 

(långt gångavstånd, väntetid etc.) ha en stor påverkan på den tid det tar vid utförande”. 
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Under intervjuns gång kunde man konstatera att det är viktigt att man bygger en mall 

för uppföljning av enhetstider som man enkelt kan följa upp. I mallen skall man kort 

kunna beskriva vilka andra moment man har tagit med vid uppföljningen. Det är av 

essentiell betydelse att man har noga koll på vad man har tagit hänsyn till när man har 

klockat en aktivitet för att enhetstiderna skall vara representativa.  

 

Vid en intervju med Anders Karlsson, platschef vid Lindbäcks Bygg belystes även här 

behovet av de branschspecifika enhetstiderna för företaget. Anders har varit anställd 

hos Lindbäcks Bygg i snart 13 år och har för tillfället ett projekt i Valsta där man bygger 

218 lägenheter. Anders har jobbat inom byggbranschen i totalt 40 år. Under intervjun 

hade man stor fokus på andra påverkande faktorer än själva arbetsmomentet. Man tog 

del av den höga kunskapen Anders hade vid produktion. 

 

I Intervjun med Felix Burman, platschef vid Lindbäcks Bygg som förra året levererade 

ett projekt till Besqab och placerades som 2 i högst NKI. Han anser att detta arbete 

borde har påbörjats för länge sedan. Väldigt mycket förslag på vad man behöver ta 

hänsyn till, och även gett oss specifika önskemål på enhetstider att studera eller ta fram. 

4.3 Resultat 
Resultaten samlades in i form av de upprättade mallarna. Dessa mallar ifylldes av 

yrkesarbetarna och av oss själva. Vidare valde vi att visualisera dessa resultat i 

tabellform. Här jämförde man de uppföljda enhetstiderna med de aktuella enhetstiderna 

som hämtades ur företagets sektionsdata. Det fanns tydliga avvikelser som också 

presenteras i tabellen. 

 
Resultaten har vi mätt fram genom att klocka de aktiviteterna man har varit intresserad 
av. Man har verbalt förklarat tillvägagångsättet.  
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5. Intervjuer och analyser med externa företag  

 
I detta kapitel redogörs intervjuer med externa företag som bygger med prefabricerade 

moduler. 

5.1 Intervju med projektledare  
Intervjupersonen i detta företag har valt att vara anonym, därför kommer efter 

önskemål varken företagets namn eller intervjupersonen nämnas. Intervjupersonen 

kommer refereras till som projektledare. Det vi kan nämna är att företaget likt 

Lindbäcks Bygg bygger med färdiga moduler som kommer från fabrik. 

 

Projektledaren har jobbat i byggbranschen i totalt 17 år varav 9 av de åren har hen 

spenderat på sin befintliga arbetsplats. Hen har totalt jobbat i 10 år i företag som håller 

på med prefabricerade moduler. Det nuvarande projektet hen jobbar på har en tidsram 

på totalt 4 veckor och hens arbetsuppgifter är en helhetroll i hela projektet där hen 

bland annat upprättar produktionstidplanen, är BAS-U, BAS-P, projektsamordnare m.m. 

 

Vid frågan om hen arbetar något med enhetstider var svaret som förväntat en stor del av 

hans arbeta vid planering. Hen jobbade med enhetstider vid exempelvis uppbyggnad av 

en kalkyl när hen skall lämna in en offert. De enhetstiderna han utgår från bygger helt 

och hållet på den arbetslivserfarenheten hen besitter trots att det finns enhetstider att 

utgå ifrån som företaget tagit fram för respektive aktiviteter. Varför hen utgår från sin 

egen arbetslivserfarenhet är för att de enhetstiderna som finns att utgå ifrån företagets 

datainsamling ej är verklighetsförankrade.  

 

Vid frågan om vilka problem som uppkommer i det nuvarande projektet var det ett 

par saker som togs upp. Kunden hade inte fått bygglov enligt planering därför hade allt 

skjutits fram. Samtidigt nämnde även hen att enhetstiderna från företagets 

datainsamling var alldeles för höga och inte verklighetsförankrade. Skulle man därför 

utgå från dessa hade det inneburit en planering där man skulle ha flera gubbar för att 

hålla tidplanerna och en kalkyl som är högra än vad det behöver vara. Detta skulle leda 

till bland annat att man antingen låg alldeles för långt före i tidplanen, att gubbarna 

arbetade ineffektivt och att det skulle leda till större kostnader för företaget än vad det 

skulle behövas. Det skulle också innebära att man skulle, enligt hen, ha mycket låga 

chanser till att vinna en offentlig upphandling från första början. Projektledaren har 

utgått från sina egna siffror som baseras på en lång arbetslivserfarenhet.  

 

Problematiken här blir att när en ny person blir tillsatt tjänsten som exempelvis 

projektledare och inte har en lång arbetslivserfarenhet ute i bygget. Denna person har 

kanske en examen från en högskola och endast jobbat ett fåtal år ute i produktion. Den 

nyanställda kommer alltså utgå från företagets enhetstider som enligt intervjupersonen 

är alldeles för höga, vilket leder till att de kalkylerade värdena inte skulle stämma 

överens md verkligheten. Detta skulle leda till att företaget ej blir konkurrenskraftigt i 
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en offentlig upphandling. Skulle man även vinna en offentlig upphandling skulle det 

innebära att lagkapaciteten skulle vara högre i planeringen än vad den skulle behöva 

vara i verkligheten.  

 

Vid frågan om produktionstidplanen stämt överens med verkligheten, svarade hen att 

det var både plus och minus från projekt till projekt. Anledningen till att den inte avviker 

i stora drag menar hen än en gång att det beror till stor del på arbetslivserfarenheten 

som hen besitter. Hen gör alltså kvalificerande gissningar vid upprättande av 

produktionstidplanen. Det som blir fel i nästan alla projekt enligt hen om man utgår från 

företagets enhetstider är givetvis summan mantimmar. Detta skulle i sin tur leda till att 

resursfördelningen blir således väldigt avvikande och som är starkt relaterad till 

kalkylerna och budgeten.   

 

Intervjupersonens förslag för att ren proaktivt undvika större störningar i kalkylen och 

produktionstidplanen vid ett scenario där man tillsätter exempelvis en ny projektledare. 

Hen förklarar att när man tillsätter en helt ny projektledare som inte besitter en stor 

arbetslivserfarenhet ha svårt att upprätta en verklighetsbaserad produktionstidplan och 

kalkyl. Anledningen till det är för att enhetstiderna den nya projektledaren utgår ifrån, 

som hämtas ur företagets databas som tidigare nämnt inte stämmer. Hen skulle råda 

denna person att fråga andra projektledare som besitter denna information. Men skulle 

helst vilja se att man ändrar den befintliga databasen som innehåller alla enhetstider 

som inte är verklighetsbaserade. 

 

Vad gäller deras erfarenhetsåterföring sker det väldigt individuellt. Man har alltså inget 

systematiskt arbetssätt för detta. Vid frågan om hur har man gått tillväga i företaget för 

uppföljning av Enhetstider svarade hen att man gör det väldigt individuellt, man har 

således inget system för detta. Det blir väldigt mycket byggt på tidigare 

arbetslivserfarenheter. 

 

5.2 Intervju med Mika Pulkkinen, platschef vid Peab PGS  

Mika jobbar både som montageledare och platschef vid Peab PGS, han har totalt jobbat 

3,5 år i byggbranschen. Det nuvarande projektet han jobbar med är på totalt 2 

huskroppar med 51 lägenheter i vardera. Den totala kontraktstiden från start till flytt är 

10 månader. 

 

Mikas arbetsuppgifter är bland annat att styra alla montörer, samordna UE och se till att 

produktionstidplanen hålls. Vad som går bra med projektet är inte mycket enligt Mika. 

Det ena huset har gått bra men det andra huset har inte gått lika bra där tidsplanen inte 

lyckats uppnås och man har varit tvungen att forcera arbetat genom att tillsätta mer 

personal. 

 

Vad gäller enhetstiderna, nämnde Mika direkt att de som fanns att utgå ifrån företagets 

databas var till skillnad från den tidigare intervjupersonens företag låga. Man har ej tagit 
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hänsyn till väder och vind samtidigt som tiderna baserade sig på erfarna montörer. På 

projektet han jobbar på var en aktivitet exempelvis att montera dit bärande innerväggar 

(betongväggar) detta skulle ta 18 min med en lagkapacitet på 2 personer. Vilket ger oss 

en enhetstid på 36min/Bärande innervägg  → 0,6ptim/Bärande innervägg.  

 

Det som också är en förekommande avvikelse är att det oftast sker skarvar i 

betonginnerväggarna som behöver spacklas. Detta är inte med i beräkningarna och man 

är oftast tvungen till att dra in flera gubbar. Som blir en extra kostnad. Det blir fler 

timmar än tänkt och det löste man med att forcera arbetet. Enligt honom var det nästan 

alltid att man fick forcera arbetet i flera projekt. eftersom det är sådana kritiska 

aktiviteter att saker och ting måste göras de dagarna de skall göras när man håller på 

med moduler. Så inte nog med att man hade för lite tid på sig att montera dit 

betonginnerväggarna förekom det även extra arbete på det som inte är beräknat. 

 

Hans förslag på åtgärder för att minimera avvikelserna var bland annat att man behöver 

mera tidspålägg och menar att man behöver jobba systematisk med enhetstiderna för 

att de skall bli verklighetsförankrade. Han berättar att enhetstiderna redan är 

beräknade men att de inte stämmer överens med verkligheten. Dessa behöver justeras.  

 

Förseningarna löser man genom att forcera arbetet och tillsätta upp till 75 % fler 

montörer. Problemet hos Peab PGS var att de expanderade väldigt fort. Enhetstiderna 

var endast baserade på exempelvis 4 väldigt kompetenta montörer. Så när en ny montör 

skulle börja arbeta tog det mycket längre tid. Han skulle endast nå upp till de utsatta 

enhetstiderna efter en lång tid då den nya montören börjar bli självgående. Skulle det 

vara så att man även hinner med de utsatta tiderna sjunker arbetsmoralen efter ett par 

dagar. Efter ett tag när stressen börjar bli påtaglig sjunker både kvaliteten och 

noggrannheten. 

 

Ett stort problem de som uppstått på ett tidigare projekt p.g.a. de låga enhetstiderna var 

att de hade en förlust på 1,5 miljoner kronor. De budgeterade värden var att man skulle 

hamna plus minus noll för att slå sig in i marknaden. 

 

Skillnaderna mellan det nuvarande projektet och det tidigare projektet var projektet var 

mindre och enklare hålla koll på. Men även här var man tvungen att forcera arbetet. 

Detta pga. att tiderna var ej realistiska. Skulle man som sagt åtgärda grundproblemet 

som är enhetstiderna tror inte Mika att man inte skulle behöva forcera arbetet och 

efterkalkylerna skulle inte diffa med de budgeterade i samma utsträckning. 

 

Det problemet Mika har haft var att hans projektledare kom direkt från plugget och hon 

utgick endast ifrån tiderna som fanns på Peab PGS databas. Problemet blev att tiderna 

inte kunde hållas och man var än en gång tvungen att forcera arbete. Detta gav inte den 

nya projektledaren någon sportlig chans till att lyckas då hon inte hade lika lång 

arbetslivserfarenhet ute i bygget.  
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5.3 Intervju med Kim Berg, entreprenadsingenjör vid COBAB Sverige AB 
Kim har arbetat vid COBAB Sverige AB sedan 2014 som arbetsledare och sedan ett år 

tillbaka som entreprenadsingenjör. Han har en examen från Nackademin där han 

studerade till Anläggningsingenjör med inriktning produktion. 

 

COBAB är ett företag som grundades 2009 utav VD Christer Olsson som tidigare varit 

regionchef på PEAB. Sedan start hade de varje år haft en trygg och stabil tillväxt för att 

idag ha ca 130 anställda (60 tjänstemän, 70 hantverkare) och omsätter ca 630 milj. Kr. 

 

Kims arbetsuppgifter består bland annat av Projektledning, upphandling av UE och 

leverantörer, upprätta tidplaner, produktionsledning, fakturagranskningar, 

ekonomimöten med mera. Han har totalt jobbat med 4 projekt där man bygger med 

prefabelement. Han arbetar just nu med ett projekt i Segeltorp som heter Kv. 

Bildhuggaren som kommer bli ett äldreboende med 90 vårdlägenheter kombinerat med 

dagis- och nattis. Det är totalt cirka 10 000 m^2 fördelat på 5 våningar med en 

projektkostnad på cirka 225 milj. Kr.  

 

Det som går bra i projektet är att de känner att de lyckats upphandla en bra 

projekteringsgrupp. Vid frågan om vilka problem som uppkommit så berättar han att 

marksaneringen kan ställa till med problem då det ofta finns felaktigheter i det underlag 

som geotekniker och andra markkonsulter lämnar över till de. Det visade sig även vid 

första skoptaget att mängden föroreningar är större än vad konsulterna trodde. Detta 

kan medföra tidsförlängning eftersom saneringsschakten kan bli dubbelt så stor. Detta 

påverkar givetvis tidplanerna.  

 

Vid uppbyggnad av tidplanerna kalkyler de på COBAB i MAP (MAP är ett kalkylprogram 

inom BYGG) där de får fram enhetstider kopplade till varje arbetsmoment. De använder 

det underlaget vid upprättande av tidplaner. Även när de gör avstämningar med 

Byggnads för att fastställa hantverkarnas lön så jämför de faktiska enhetstider mot 

Byggnads nybyggnadslista vilket skiljer sig. Hur man har gått tillväga för att få 

enhetstider som är unika för deras företag så förklarar han att de använder sig utav de 

siffror som finns i MAP och nybyggnadslistan. De anpassar dock dessa enhetstider de till 

vad de själva tror. Han förklarar att alla enhetstider ej stämmer och att de har många 

platschefer som arbetat i decennier som hantverkare/lagbas/platschef som har 

fingertoppskänsla för hur lång tid olika moment tar. 

 

När det kommer till produktionstidplanen så har det funnits ett par påverkande faktorer 

till att den inte stämmer. Dels så stämmer inte alla enhetstider som man fått fram därför 

menar han att det är väldigt viktigt att de som jobbar vid kalkylavdelningen pratar mer 

med personerna i produktion. Det saknas även enhetstider på till exempel 

stomkomplettering. De har även i projektet vid Segeltorp ändrat stommen från 

platsgjutet utförande med utfackningsväggar till en ren prefabstomme i betong vilket 

har gjort att de kan korta ner stomresning från 40 veckor till 20 veckor.  
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För att rent proaktivt undvika större störningar i kalkylen så är hans förslag att 

kalkylavdelningen pratar mer med personer ute i produktion och jämför gamla kalkyler 

med utfall för att se vart man räknat för högt/för lågt. Man skall sedan dokumentera 

detta för att kunna få verklighetsbaserade kalkyler. Kalkylavdelningen skall även berätta 

om de har andra lösningar till produktionen än det som framgår av kalkylen.  

5.4 Intervju med Produktionschef 
Denne intervjuperson har också valt att vara anonym i vår rapport och kommer 

refereras till som produktionschef. Det vi kan nämna är att produktionschefen jobbar 

vid ett företaget likt Lindbäcks Bygg där de bygger med färdiga moduler som kommer 

från fabrik. Hen har jobbar totalt lite över 3 år i byggbranschen. 

 

Det senaste projektet som produktionschefen arbetade i omfattade 28 stycken radhus 

och hade en tidsram på cirka 12 månader. Produktionschefens ansvarsområden har 

primärt varit att produktionstidplanen efterföljs, produktionsbudgeten hålls, 

samordningsansvarig och arbetsmiljöansvarig.  

 

När produktionstidplanen upprättas så görs detta gemensamt med andra tjänstemän. 

Man utgår då bland annat från produktionstidplaner från tidigare projekt vid 

upprättande av nya tidplaner. Man har alltså referensprojekt. Vad gäller enhetstider i 

detta företag så har man inte direkt några enhetstider för varje aktivitet. Man räknar här 

på att man under exempelvis en montagedag med 5 montörer skall sätta dit 8 moduler 

och 2 tak kassetter. Detta skall göras under 6 timmar. När produktionstidplanen 

upprättas så görs detta gemensamt med andra tjänstemän. Man utgår då bland annat 

från produktionstidplaner från tidigare projekt vid upprättande av nya tidplaner. Detta 

kan bli problematiskt då förutsättningarna inte alltid är densamma för varje projekt. 

Samtidigt som det blir svårt att resursomfördela.  

5.5 Analyser 
Vi har kunnat konstatera att problemet med faktiska enhetstider är ett rådande problem 

som inte bara finns vid Lindbäck utan samtliga företag vi har intervjuat. Enhetstiderna 

att utgå från företagets datainsamling för respektive företag är antingen för låga eller för 

höga. Detta resulterar till att arbeten behöver forceras eller att produktionskostnaderna 

blir högre än vad de behöver vara. PGS löser exempelvis mycket av dessa felberäkningar 

genom att forcera med ytterligare resurser i verksamheten. Inget nämns hur man tar 

med detta i fortsatt arbete annat än att man har den insikten med sig till kommande 

projekt.  

 

När enhetstiderna är för högt beräknade är också ett problem som bör belysas. Man vill 

inte ha allt för mycket tid över i varje moment. Detta innebär att man beräknat på 

produktionskostnader som kan vara mycket högre än vad de behöver vara. Det kan leda 

till att man inte blir tillräckligt konkurrenskraftig och i värsta fall inte ens få möjligheten 

att anta projektet då man inte vunnit den offentliga upphandlingen. 
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Problematiken som man nämnt tidigare är när en ny person blir tillsatt tjänsten som 

exempelvis projektledare och inte har samma insikt och arbetslivserfarenhet som 

exempelvis projektledaren i första företaget vi intervjuade. Denna nya person kommer 

kanske direkt från skolbänken. Den nyanställda kommer alltså utgå från hur de 

enhetstiderna som finns för respektive aktivitet vilket skulle i de flesta fallen skulle leda 

till att de kalkylerade värdena inte skulle stämma överens md verkligheten. Detta 

problem hade man vid Peab PGS där projektledaren kom direkt från plugget och hon 

utgick endast ifrån tiderna som fanns på Peab PGS databas. Problemet blev att tiderna 

inte kunde hållas och stressen för yrkesarbetarna var påtaglig. Detta gav inte heller den 

nya projektledaren någon sportlig chans till att lyckas då hon inte hade lika lång 

arbetslivserfarenhet ute i bygget.   

 

Det blir samtidigt svårare för företag att tillsätta exempelvis en ny projektledare när 

enhetstiderna som finns tillgängliga inte är verklighetsbaserade. Det sätter höga krav på 

den nya tilltänkta projektledaren. Personen som blir anställd skall besitta en lång 

arbetslivserfarenhet, göra goda kvalificerade gissningar och ha en god 

fingertoppskänsla. Kim förklarade i sin intervju att de har många platschefer som 

arbetat i decennier som hantverkare/lagbas/platschef som har fingertoppskänsla för 

hur lång tid olika moment tar. Vi menar att man inte skall behöva gå hela den vägen för 

att kunna upprätta produktionstidplaner som är verklighetsbaserade.  

 

Man har kunnat dra slutsatsen att det är högst aktuellt att få branschspecifika 

enhetstider och vi förklarar vår metod och genomförande till att få dessa i nästa kapitel.  
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6. Genomförandet 
 

I detta kapitel redogörs vilka metoder som använts för att genomföra vårt arbete. 

6.1 Metodval 

Som tidigare nämnt är syftet med denna studie att få fram aktuella enhetstider i syfte 

om att arbetsplaneringen skall vara enkel att genomföra. Inte nog med det skall man 

även kunna förbättra byggflödet och framförallt ha en smidigt flytande 

produktionstidplan uppbyggd utav aktuella enhetstider. Dock måste vi tillägga att detta 

arbete riktar sig mest mot erfarna platschefer som har koll på de tekniska kopplingarna 

mellan olika aktiviteter. Det vill säga att man har en kunskap om aktivitetsordningen. Vi 

kommer dock inte hinna studera samtliga aktiviteter vid byggproduktionen, detta på 

grund utav att vårt arbete är avgränsat till 10 veckor. Här har vi som målsättning att ge 

förslag på hur man kan tänka sig att arbeta fram dem och senare utföra pionjärs arbete. 

Vilket omfattar metodiken och tillvägagångsättet att fastställa ett antal enhetstider. 

Detta arbete skall utvecklas och rekommenderas för företaget att inom ett visst antal år 

ha fastställt de enhetstiderna som önskas för samtliga aktiviteter vid produktion.  

6.2 Strategi 

Vår första plan att angripa detta var att skicka runt den befintliga mallen med 

enhetstider till samtliga PC:s i Mälardalen. Platscheferna skulle i den fylla i hur en större 

aktivitet fortlöpte och stämma av efter bästa förmåga i den. I detta fall var det momentet 

takproduktion. Detta skulle gås igenom som en punkt i dagordningen på ett 

platschefsmöte där alla PC:s/AL i Mälardalen träffas och går genom operativa 

produktionsfrågor. Resultatet var väldigt svårt att jämföra då samtliga hade fyllt i mallen 

på olika sätt. Aktiviteterna hade olike namn, där respektive går in och ändrar av olika 

skäl. Samtidigt fanns de en avvikelse i byggmetod och förutsättningar på de olika 

arbetsplatserna. En insikt vi fick vid detta möte var att det resonerades annorlunda i hur 

man vill räkna fram dessa enhetstider. Fanns till och med ett motstånd med att få fram 

dessa från vissa håll. Dock klargjordes det från gruppen att arbete behöver göras för att 

komma fram, samt att man såg detta som ett hjälpmedel. 

 

Resultat från mötet gav oss följande: 

1. Definitioner bör upprättas, då man har olika åsikter om hur man ska tidsätta 

dessa enhetstider. Vissa begrepp tolkades på olika sätt 

2. Frekventa möten bör genomföras, svårare att stämma av och komma överens om 

många enhetstider genom en överenskommen metodik 

3. Enbart engagerade medarbetare, där vi tror att kvaliteteten på resultat blir högre 

enbart frivilliga i teamet som ska fortlöpa utveckla detta. 

4. Återkoppling ingen tydlig struktur finns på erfarenhetsåtergivning från 

byggproduktionens sida till tidigare instanser.  

 

Detta fastställdes på mötet och gav oss information om hur man lämpligtvis kan arbeta i 

företaget. En ny strategi var tvungen att tas fram anpassad för Lindbäcks Bygg. 
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6.3 Strategi nedbrytning  

Med insikten från tidigare stycke utformade vi en tänkbar handlingsplan där vi brutit 

ner det stora målet med att få anpassade enhetstider anpassade till Lindbäcks Bygg till 

ett få tal mindre. 

6.3.1 Definitioner 

Här gjordes en teknisk studie i hur man kan tänka sig vilka begrepp man behöver och 

vad de innebär. De nya begreppen införs och tydliggörs. I vårt fall presenterades ett mall 

format som man kan tänka sig att använda för fortsatt arbete. Enligt figur nedan 

 

 

 
 

 

Metoden som vi använder oss utav är uppföljning av enhetstider. Mallen för uppföljning 

av enhetstider byggs och är av en egen konstruktion. Denna skall vara lämpad på ett 

sådant sätt att den kan användas och fyllas i av samtliga i företaget. Det kan vara en 

arbetsledare, platschef men även en snickare eller målare som utför den avsedda 

aktiviteten som skall uppföljas. Anledningen till att man har konstruerat den så enkelt 

som möjligt är för att mallen skall vara enkel att fylla, detta innebär att arbetet kan 

fortlöpa och utföras av samtliga. 

6.3.2 Korta frekventa möten 

För att få lättare avstämning mot önskat mål behöver man göra arbetet kontinuerligt, 

men i mindre omfattning vid respektive tillfällen. Vi tror att det blir lättare samt mer 

Kort	beskrivnig	av	arbetsmomenten:

Vilka	resurser	användes	samt	arbetsmetod:

Nämn	gärna	några	tips	från	genomförandet	av	arbetsmomentet	för	att	hjälpa	andra:

Beskriv	förutsättningarna	till	arbetet:

Tillkommen	arbete	vid	utförande	av	arbetsmoment:

Total	behandlad	yta	(m^2,	st,	lpm	etc.): Faktorer	som	har	påverkat	arbetsmomentet	negativt:

Aktivitet SUMMA	TID
Väntetid iordningställande

Utförande	av	arbetsmoment

Inkl.	Förflyttning,	spikning,	bearbetning	och	montering

APL-TID

	Gångtid	till	och	från	arbetsbodar

UPPFÖLJNING	ENHETSTIDER

Lindbäcks	bygg	AB Utförd	av: Datum: Projekt: Platschef:
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kvalitativt om företaget exempelvis arbetar fram 1 enhetstid/ veckan istället för 10 

enhetstider/ 10 veckor.  Här har vi tänkt en struktur med skype möten som utföres var 

14:e dag vid samma tidpunkt.  Mötet bör vara 20-30 minuter och ha en repetitiv 

dagordning.  Omfattning på enhetstider bör ligga om 2-3 stycken vid respektive tillfälle. 

Men till en början rekommenderas 2 stycken. 

6.3.3 Engagemang  

Detta arbete kommer utföras av den befintliga stabben av medarbetare och inga externa 

resurser. Vilket betyder att detta utvecklingsarbete ökar arbetsbördan bland de 

inblandade. Därmed rekommenderas att denna uppgift är frivillig. Ur kortare 

undersökning som gjorts av oss. Där vi har ringt till platscheferna och frågat dem om de 

kan tänka sig vara med i denna förbättringsgrupp har de visat sig att intresset är högt 

och tillräckligt. Det kravet som vi anser är lämpligt är att det ska finnas representanter 

från både den norra och södra sidan av byggproduktionslagen. Då vi väljer att inte 

presentera några namn i denna rapport kommer gruppen bestå av fyra stycken 

platschefer. Dessa är i fråga informerade och har visat intresse att fortsätta med detta. Vi 

har även gått vidare med detta till Lindbäcks Byggs byggchef Mikael Nyberg.  Han har 

godkänt vidtagna åtgärder. 

6.3.4 Återkoppling 

Detta är en ytterst viktig del i alla förbättringsarbeten. Till en början rekommenderas att 

man gör en kontroll för nuläget. För att senare uppdatera de siffror som finns i 

dagsläget. För att återkoppling och detta utvecklingsarbete ska falla i god jord bör den 

vara tvärfunktionell. Vilket betyder att fler instanser än byggproduktion ska vara 

inblandade exempelvis kalkyl och projektörer. Tillsvidare upprättas en tänkbar struktur 

på hur man sammanställer enhetstiderna. Detta görs via ett Excel format och ett 

gränssnitt som påminner om det befintliga.  
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Figuren ovan visar en struktur som är lämplig vid förbättringsarbeten. Det är utifrån 

dessa principer som vi rekommenderar att man förhåller sig till.  Utvecklar man vår 

strateginedbrytning ser man en röd tråd som harmoniserar med detta. 

- Planera, detta görs vid de korta frekventa mötena som vi rekommenderar 

- Genomföra, här har vi upprättat struktur och definitioner. Bestäms på möten vad 

man ska genomföra. 

- Analysera, görs vid de upprättade mötena fortlöpande 

- Återkoppla görs i enhetstidsbanken och rekommenderas tvärfunktionellt 
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7. Resultat och analys 
 
De studier vi har följt upp är ett större moment, takspikning och senare har vi följt upp 
med mindre aktiviteter som efterfrågats under möten med platscheferna.  Tyvärr har 
ingen jämförelse kunnat göras mot sektions data som har varit önskat. Med 
motiveringen, brist på licenser och därmed är vår studie strikt jämförd mot Lindbäcks 
egna data. 
 

7.1 Produktionsmoment: Tak 
På Lindbäcks bygg ligger takspikningen väldigt tidigt i aktivitetsordningen. Den byggs 
direkt grundläggningen är avklarar. I vårt fall byggdes taket på traditionell platta på 
mark. Dock är de inga hinder att utföra det på andra typer av grundläggningar. 
Taken delas upp i flera sektioner där modulskarvar, vikt, form, utrymme på 
arbetsplatsen och hur pass många lyftpunkter som väljs att användas. I det fall vi har 
studerat utformades 4 delningar vilket är mycket enligt Lindbäcks mening för dessa tak. 
Till taken användes takstolar som lyfts på plats med en teleskoplastare och placeras ut 
efter ritning. När väl takstolarna står på plats förberedes vart delningarna och hur lyftet 
ska utföras. De är viktigt att samtliga takstolar lyfts på sådant sätt att råspånten inte bär 
upp en takstol. Vilket kan vara livsfarligt då knäckning kan ske. Därifrån byggs taken på 
enligt traditionell princip. Vid takdelningarna har man generalskarvar. Taken lyfts bort 
innan montage för att senare monteras på plats efter att huskroppen är monterad. 
 
 Vi har studerat 4 identiska tak och på sådant sätt har man kunnat jämföra de ingående 
momenten mot varandra. Det är pulpet tak med 6 graders lutning. Med dimensionerna 
17220x11807 mm. Takstolsplan och tvärsektion enligt nedan 
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Till dessa tak gjordes en analys och jämfördes. Vi använde de enhetstider som de har i 
Lindbäcksproduktions system.  
 
Följande Resultat genererades. 
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Resultaten som visualiserats i tabellen ovan, där framgår det att det är tydliga avvikelser 

gentemot mot de befintliga. Dem verkliga enhetstiderna har tagits fram genom att man 

har klockat och fyllt i mallen som upprättats för respektive aktivitet. Som man kan 

påvisa ovan har en och samma aktivitet klockats flera gånger, anledningen till att man 

har gjort på det sättet är för att man skall få en enhetstid för respektive aktivitet som är 

så nära korrekt som möjligt. För mindre moment som inte har varit så tidskrävande har 

vi konstaterat att det är enklare att bara klocka utan någon djupare analys. Risken med 

att detaljera det på denna nivå är att den blir väldigt tidskrävande och inte är 

representativa. 
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Inkörningen har även en inverkan på enhetstiderna, då det tar längre tid att utföra ett 

moment första gången än efter att man har gjort det flera gånger. Därför är det rätt 

naturligt att sista taket går mycket smidigare och tar inte lika lång tid som vid montering 

av det första. Avvikelserna kan även bero på arbetslaget och vilka som utfört arbetet 

samt hur pass bra arbetsberedning som gjort inför arbetsmomentet.  

 

Under dessa veckor som vi utfört detta har vi som tidigare nämnt påvisat avvikelser för 

mer eller mindre samtliga aktiviteter. Vi tror att värdena hade mynnat ut i andra siffror 

om taken vore större. Därför är det viktigt att man kategoriserar de olika taken inom 

företaget.  

 

Att enhetstiderna har avvikit för de flesta aktiviteterna har resulterat till att den 

beräknade summa tiden innan utförande av aktivitet samt efter att aktivitet har utförts 

skiljer sig. Detta har i sin tur resulterat till att det blivit tidsavvikelser från 

produktionstidplanen. Det är även värt att notera att det inte är positivt att summan av 

den verkliga tiden är lägre än den befintliga.  

 

De här enhetstiderna kan inte jämföras med traditionellt byggande av tak då dessa tak 

monteras på backen.  

7.2 Enhetstider för spridda aktivitet 

Dessa enhetstider har fastställts av oss för de spridda aktiviteter som efterfrågats. Man 

har inte kunnat följa upp dessa på till en aktivitet som är överordnande. Exempelvis har 

de inte varit möjlig att koppla ihop egenkontroller mot resterande arbeten i schakten. 

 

6 Taklådor 0,87h/m

4 Montage Förrådsväggar 0,6h/st

5 Montage Volymer 3,7h/st

2 Golvskarvar 0,75 h/m

3 Balkong konsoller 0,15h/st

Aktivitet

1 Egenkontroller
0,13h/schakt och

plan

Uppföljd Enhetstid

 
 
Ur denna tabell väljer vi golvskarvar som är ett moment väldigt typiskt för Lindbäcks 
bygg.  
 
Enligt ritning nedan 
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Momentet består av att snickarna ska kryss skruva limträbalkarna mot varandra. Detta 
för att fixera dem och minimerar att sättningarna är olika på båda sidor av volymerna. 
Därefter måste snickaren branddrev och slå igen med en remsa spån. I detta läge 
justerar snickaren golvnivåerna. Detta görs genom att man slipar, spacklar eller 
skimmsar upp beroende på vilket som är lämpligt. Slipning är den metod som tar längst 
tid och som upplevs som jobbigast av snickarna. Därefter kan man lägga golvgips och 
sedan parketten. 
 
Vi har fått ut ett medelvärde på 0,75 h/m som motsvarar 45 minuter. Värdet är lite mer 
gynnsamt mot öppningar som är bredare. Detta har att göra med flytten mellan 
lägenheterna. Ingen av dessa lägenheter behövde slipas men i 2 av dem skimmsade man 
med 2 lager lumppapp. Detta gjorde ingen märkbar skillnad i resultatet ansåg vi. 
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8. Slutsatser 
 

Genomgående i för samtliga byggentreprenörer vi intervjuat så upplever det att 

enhetstiderna för arbetsmoment som är knutna till deras typ av verksamhet är smalt 

tilltagna. Plastledningen nämner att de är framställda ur optimala förhållanden och på 

sås sätt är de svårt att efterleva utsatt tid.  Förutsättningarna har betydligt mer 

riskfaktorer som är svåra att planera för. Ett prefab montage är starkt beroende av 

väder, trafikstörningar och logistiken på arbetsplatsen. Jämför man detta med 

exempelvis gipsa innerväggar så är de lättare att uppnå de enhetstiderna knutna till den 

senare aktiviteten. Komplexiteten på arbetsberedningen samt känsligheten i störning är 

helt annorlunda.  Men framförallt så går de inte påverka alla givna parametrar på 

samma sätt som för gipsningen.  

 

Vidare så nämner man att PGS löser mycket att dessa felberäkningar genom att forcera 

med ytterligare resurser i verksamheten. Inget nämns hur man tar med detta i fortsatt 

arbete annat än att man har den insikten med sig till kommande projekt. Detta blir då en 

fallgrop forcerade nya medarbetare i organisationen. Framför allt för de som inte har en 

gedigen byggkunskap i bagaget exempelvis ny examinerade studenter med ett fåtal 

verksamma år. Vi tror att andra entreprenörer löser detta på samma sätt för att det 

påtalas att nya projektledare som kommer från skolan inte har denna erfarenhet.  Just 

detta nämns som en stor problematik vid intervjuerna att projektledaren har bristfällig 

kunskap. Anmärkningsvärt är att man ser det som huvudproblematiken till miss i 

tidplanen.  

 

Frågan man kan ställa sig är det projektledarens ansvar att hålla koll på den här typen av 

data i huvudet eller är det företagets uppgift att säkerställa tidsåtgången för utförande på 

verksamhetens arbetsuppgifter?  

 

Svaret är varken svart eller vitt, vi tror att de beror mycket på vilken organisation man 

ställer frågan. För stora företag med många resurser och många projekt under rådande 

marknad med hög efterfrågan på yrkeskunnigt folk, behöves initialt en insats i att utreda 

enhetstider för aktiviteter vilket utgör en flaskhals för produktionen. För mindre företag 

är de möjligt att de kanske räcker att låta det vara som de är. Är möjligtvis mer 

kostnadseffektivt att låta en erfaren projektledare granska tidplanen och budgeten 

innan produktion än att lägga resurser på att granska enhetstider.  

 

Vi har kommit fram till är att enhetstider för alla aktiviteter inte kan vara helt korrekta 

till decimalen. Det är heller inte meningen att det skall vara korrekt till decimalen. Vi har 

kunnat visa att de ständigt går att förbättra till den graden att de är tillförlitliga. De 

faktorer som påverkar ett arbete vid uppföljning av enhetstider bland annat vara: 

• Inkörning 

• Erfarenheten som utförandepersonen har 

• Väderlek 
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• Väntetid 

• Iordningsställande 

• Humör 

 

Man kan därför aldrig kunna säga att enhetstid är till hundra procent korrekt. Det finns 

alltid felkällor att undersöka. Man bör även tänka på att utgå från gubben som jobbar i 

medeltakt.  

 

För att åstadkomma dem enhetstiderna som är aktuellt för Lindbäcks Bygg AB 

rekommenderas det att arbetet och metoden vi har kommit fram till fortlöper inom 

företaget.  

 

Med tanke på att det blir en sådan stor differens mellan den beräknade summa tiden för 

ett projekt och den verkliga tiden, är det en självklarhet att det blir fel i 

produktionstidplanen. Detta påverkar bland annat: 

• Effektiviteten hos yrkesarbetare 

• Ekonomin 

• Planeringen för platchefen 

• Byggflödet 

• Arbetsmiljön 

8.1 Kan vi med hjälp utav verklighetsbaserade enhetstider och mängder kunna 
säkerställa att produktionstidplanerna håller?  
De näst intill omöjligt att få en tidsplan som håller på timmen. Men man kan alltid ha 

som målsättning att förbättra hela tiden. De finns allt för många faktorer som påverkar 

en tidsplan och att lyckas att planera varenda detalj som händer i en byggprocess är inte 

möjligt.  

8.2 Hur skall mallen vi upprättar kunna uppföljas av alla berörda vid företaget?  
Med hjälp av den diskussion som vi haft med platschefer och yrkesarbetare har vi 

hämtat in synpunkter på vad som känns rimligt. Dock måste en introduktion om hur 

man använder sig av mallen ske. Man måste samtidigt betona att man är tydlig och 

noggrann när man fyller i mallen. 

8.3 Vad krävs för att säkerställa att vår metod uppfyller de önskemål som ställs?  
Detta är en uppföljning som måste ske fortlöpande. Det är svårt i dags läget att beskriva 
konkret hur. Men om företaget jobbar aktivt med denna utmaning är sannolikheten hög 
att resultat kan generera i något önskvärt. Vi har under vårt examensarbete visat att vår 
metod kan fungera. 
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9. Rekommendationer 
 

Denna del av rapporten avser att läsaren och Lindbäcks Bygg får ta del av våra förslag på 

hur man går vidare efter detta examens arbete. Rekommendationerna kategoriseras i ett 

par huvudrubriker då vi anser de vara övergripande. De arbetsmetoder som nämns går 

att anpassa mot företaget.  

• Datainsamling 

• Dokumentation 

• Erfarenhetsåterföring 

• Flera synvinklar 

Datainsamling 
Ett stort arbete som följer här är hur man samlar in data och vilka som ska utföra detta. 

När man börjar samla in data är de viktigt att man hittar en struktur och ordningsföljd 

som passar in för företaget. Eftersom företaget jobbar mycket med att ständigt 

förbättras är risken att vissa arbetsmoment och tillhörande enhetstider blir inaktuella. 

Vidare får man också räkna med att det dyker upp nya metoder och arbetsredskap som 

kan ändra på de redan fastställda enhetstiderna.  

Till att börja med ska man försöka normera de aktiviteter som man börjar analysera. 

Detta innebär att man måste försöka göra aktiviteterna jämförbara mellan olika projekt, 

men fortfarande hålla dem på en nivå som är övergripande. Vi förtydligar detta med ett 

exempel 

Gipsa en väg skulle kunna delas upp i  

• Sätta ut 

• Montera utlägg 

• Montera reglar 

• Skära gips 

• Skruva gips 

Alternativt att man nöjer sig med kvm gips/h.  

I de enhetstider som vi tagit del av i företaget finns det tendenser till man vill gå ner till 

väldigt detaljerade nivåer.  

Man kommer också behöva se över om de mallar som vi utformat är passande i 

fortsättningen. Utformningen bör ligga på en nivå som passar samtliga som ska arbeta 

med dokumenten. Går man ner på en nivå med att engagera YA i detta. Är de lämpligt att 

förenkla ytterligare i både terminologin och hur pass enkelt det ska vara att fylla i dem. 

Rekommendationen gällande vilka som ska hålla på med detta kan man gå två vägar. 

• Utnyttja befintliga resurser 

• Rekrytera nytt folk alt ta in extern hjälp 
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Vi står fast vid att en mindre grupp av befintliga medarbetare initierar detta arbete för 

att senare börja engagera medarbetare från produktion på samtliga projekt. Detta för att 

dessa personer är mest insatta i arbetsmomenten och behöver ingen större information 

i hur arbetsmomenten går till. Lindbäcks riskerar dock att man får ett mindre kvalitativt 

utförande om de inblandade inte får tid nog att utföra detta på korrekt vis. Att ha i 

åtanke är att många medarbetare i produktion är redan högt arbetsbelastade. En annan 

risk är att yrkesarbetarna kan tycka att de är psykologiskt pressande att man klockar 

aktiviteterna. Därmed är det viktigt att man tydligt informerar vad syftet och vad det 

handlar om. 

Dokumentation 
Att dokumentera på rätt sätt kan vara problematiskt när de är flera personer som är 

inblandade. De är viktigt att de uppföljnings mallar som brukas fylls i på rätt sätt. Detta 

är väldigt då det kan vara en annan person som analyserar blanketten. Vi 

rekommenderar att man är väldigt tydlig med vad som efterfrågas och att person som 

fyller i blanketten är noggrann. 

Ett annat problem som kommer att uppstå om arbetet fortlöper efter detta 

examensprojekt är man kommer behöva kategorisera. Man kan behöva se över det 

kategoriseringar som gjort och se om det kan förbättras men fram för allt förtydligas 

ytterligare. 

Erfarenhetsåterföring 
För att få hela företaget med i denna utveckling är att man har ständig dialog med kalkyl. 

Väldigt viktigt att produktion kontinuerligt börjar återkoppla mot denna funktion i 

företaget. Man kan ha längre respektive kortare avstämningsmöten där man återkopplar 

olika typer av erfarenhet. 

Vid de kortare avstämningsmötena bör man uppdatera data gällande enhetstider. Dessa 

bör hållas 1 gång per kvartal. Medan man kan ha ett möte i slutet på varje projekt där 

man återkopplar vad som gått bra respektive dåligt. 

Flera synvinklar  
Att arbeta med enhetstider är vanligt bland många byggare, diskussioner hur vid 

enhetstider hur pass bra enhetstider stämmer överens med verkligheten är säkert 

många där med. En fundering som vi har haft är att dessa enhetstider är allt för ¨ytliga¨ 

och tar inte alltid med alla aspekter i ett produktionsperspektiv. Aspekter som tål att 

tänkas på  

• Svårighet  

• Kvalitet 

Belyser vad vi menar med ett par exempel  

Ska jag spika ett tak finns det missvisande värden på hur man exempelvis spikar råspånt 

på ett tak. De är samma kvm/h som anges för pulpet tak och ett valmat tak. Där vilken 

person med mindre erfarenhet lätt kan konstatera att de tar längre tid att bygga ett 
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valmat tak. Detta ur flera avseenden. 

En vägg som ska målas. Finns inget som indikerar svårigheten på väggen. Tider fås 

genom antalet kvm. Dock betonas det inte om väggen kanske är en lång släpljus vägg och 

kanske behöver ses över mer noggrant. Vilket tar betydligt längre tid. 

Kvaliteten på vad som byggs tar detta med enhetstider inte hänsyn till, exempelvis om 

man ska bygga samma hus men har olika målgrupper ex. studentlägenheter och 

bostadsrätter, med antagandet att man bygger båda identiskt. Kraven på utförande är 

betydligt högre på bostadsrätterna och kan slå hårt på resultat. 

Vi rekommenderar därmed att man tillsammans med enhetstider inför index eller 

korrektionsfaktorer som speglar verkligheten.  I det första exemplet med taken kan man 

multiplicera totaltiden med någon faktor för att höja upp tiden för det valmade taket 

Summering  
Detta är rekommendationer vi anser är bra om man ser över i företaget. Vi har gjort vårt 

bästa för att ge Lindbäcks de idéer vi diskuterat under projektet. Men framför allt ser vi 

att behovet att utföra en revision av de enhetstider som användes är högt aktuell.  
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Bilaga Intervjufrågor 
 

1. Presentation 

1.1. Befattning? 

1.2. Hur länge har du jobbat inom byggbranschen? 

1.3. Hur många projekt har du jobbat med, där man bygger med prefabelement och 

industriellt? 

1.4. Hur länge har du jobbat på detta företag?? 

2. Nuvarande projekt 

2.1. Beskrivning av ditt nuvarande projekt. Storlek? Tidsram? 

2.2. Dina arbetsuppgifter? 

2.3. Vad går bra i projektet? 

2.4. Problem som uppkommer i ditt nuvarande projekt? 

2.5. Arbetar ni något med enhetstider? 

2.6. Hur har man i ert företag gått tillväga för att få enhetstider som är unika för ert 

företag?  

2.7. Har produktionstidplanen stämt överens med verkligheten? 

2.7.1. Vad har varit de påverkande faktorerna till att den stämmer/inte stämmer? 

2.8. Vad innebär produktionstidplanen för dig i ditt arbete? Hur upprättades denne i 

detta projekt? 

2.9.  Har det förekommit några större avvikelser i dagsläget gentemot 

produktionstidplanen? 

2.9.1. Om ja, vilka aktiviteter? 

2.9.2. Vad har varit anledningen till detta? 

2.9.3. Förslag på åtgärder för att minimera avvikelserna i produktionstidplanen? 

2.10. Hur hade du önskat att produktionstidplanen hade sett ut? 

2.11.  Vilken information saknar du på den? 

2.12.  Vilken information vill du inte ha med? 

2.13.  Förslag på förbättringar för att rent proaktiv undvika större störningar i 

kalkylen? 

3. Jämförelser med tidigare projekt 

3.1. Beskrivning av ett tidigare projekt. Storlek? Tidsram? 



   
 

 38 

3.2. Vilka skillnader mot ditt nuvarande projekt kan du se vad gäller enhetstider? 

3.2.1. Har ni någon erfarenhetsåterföring? 

3.2.2. Om ja – Hur samlar ni in data för framtida projekt? 

3.2.3. Vad krävs vad gäller krav internt i företaget för att man skall fastställa den 

respektive data?  

4. Produktionstidplan – Tidigare projekt 

4.1. Hur upprättades produktionstidplanen för det tidigare projektet? 

4.2. Hur uppföljdes projektet gentemot produktionstidplanen? 

4.3. Vilka avvikelser förekom det?  

4.3.1. Har man tagit hänsyn till dessa inför nuvarande projekt? 

4.3.2. Hur påverkades tidplanen med tanke på avvikelserna? 

4.4. Vilka förbättringsåtgärder tog man till sig från projektet? 

5. Allmänt 

5.1. Finns det några återkommande problem vad gäller produktionstidplanen som 

bör belysas? 

5.2. Om du fick nämna något specifikt som du vill förbättra i produktionstidplanen, 

vad skulle det vara? 

5.3. Hur har man gått tillväga hos er för uppföljning av Enhetstider? 

 

 

 
 


