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Sammanfattning 
 
Platsgjuten stomme för flerfamiljshus är en vanligt förekommande produktionsmetod 
med stora upprepningseffekter. NCC har som målsättning att årligen minska sina 
byggkostnader och öka effektiviteten i produktion. Med verktyget Tekniska 
Plattformar kan standardiserade och väl beprövade lösningar användas med minskade 
kostnader i projektering och ökad kvalitet i produktion som resultat. Då flera 
forskningsrapporter har visat att slöseri i byggproduktion är vanligt förekommande 
har NCC utvecklat ett planeringsverktyg, Projektplanering. Det syftar till att 
produktionsprocessen ska fungera bättre gällande tidplanering, samordning, 
engagemang och kunskapsåterföring. Att mäta prestationer som underlag för ständiga 
förbättringar ingår också i verktyget. 
 
Syftet med examensarbetet är uppdelat i tre frågeställningar: hur verktygen förhåller 
sig till koncepten Industriellt byggande respektive Lean Construction, hur 
yrkesarbetare upplever produktion av platsgjuten stomme, samt användningen, 
acceptansen och behovet hos användarna.  Resultatet är framtaget med en 
nulägesundersökning hos yrkesarbetare kring produktionsverksamhet, intervjuer med 
anställda involverade i plattforms- och projektplaneringsarbetet samt teori kring 
industrialisering och produktionskoncept.  
 
Projektplanering är en direkt implementering av konceptet Lean Construction vad 
gäller arbetsprocessen i produktionsverksamheten. Tekniska plattformar och 
Projektplanering i kombination med NCCs övriga verktyg och förbättringsarbete ger 
förutsättningar till en industrialiserad byggprocess. Väntan och onödig rörelse upplevs 
som vanligt förekommande hos yrkesarbetarna. Lagerhantering, transporter och 
outnyttjad kreativitet är potentiella förbättringsområden. Krockar och oförståelse 
mellan yrkesgrupper förekommer och tidplaner får ofta revideras. Uppmuntran till att 
ge förbättringsförslag varierar mellan projekt och fastnar ofta innan de kan utvärderas 
och nå ut till övrig verksamhet. 
 
Studiens resultat visar på en relativt hög kännedom och en successiv ökning i 
acceptans kring standardiserade lösningar. För platsgjuten stomme finns 
begränsningar då den konstruktiva utformningen måste genomföras för varje 
individuellt projekt. En skillnad i synsätt råder när projekt genomförs i intern regi och 
koncepthus jämfört med projektering med extern beställare. I förstnämnda kan 
plattformarna följas strikt med få avsteg, jämfört med i extern regi när de fungerar 
mer som hjälpmedel och stöd i projekteringen. Projektplanering upplevs som positivt 
bland intervjuade användare och nulägesbeskrivningen hos yrkesarbetare visar på ett 
behov av bättre processer och intresse av delaktighet i planering.  
 
Med förbättrad användarvänlighet och överskådligare struktur kan plattformarna bli 
mer attraktiva och lättbearbetade hos användarna. Det inkluderar utförligare 
stöddokument och utförandebeskrivningar. En kontinuerlig kunskapsåterföring är 
nödvändig för att behålla acceptansen och säkerställa god kvalitet i lösningarna. Om 
produktionsaspekter involveras och återkopplas i högre grad i plattformsarbetet blir 
produktionsprocessen mer effektiv och enhetlig och plattformarna mer användbara.   
 



 



Abstract 
 
In situ reinforced concrete structures for tenement buildings are common production 
methods with highly defined repetition effects. NCC has set a goal to achieve a yearly 
decrease in construction costs and an increase in efficiency. By using technical 
platforms, standardized and well known solutions can be used with the result of 
lowered costs in the planning phase and higher quality in the construction phase.  
Several research reports have shown that waste in construction business is common, 
and for that reason NCC has developed a planning tool, Project Planning. The aim is 
to achieve a more efficient construction process regarding time management, 
coordination, involvement and continuous feedback. By measuring daily performance 
the collected data can then be used for continuous improvements.  
 
The primary objective of this Master thesis is divided into three questions: how the 
tools relate to the concepts Industrial house building and Lean Construction, how 
construction workers perceive the construction of tenement buildings and to 
determine how the tools are used, degree of acceptance and need by the users. The 
result is achieved by questions to construction workers regarding their daily 
perception of activities, interviews with personnel involved in the use and 
development of platforms and project planning combined with theory regarding 
industrialization and production concepts.  
 
Project Planning is a direct implementation of the concept Lean Construction in terms 
of the working process in construction activities. Technical platforms and project 
planning in combination with NCCs other improvement tools enables for an 
industrialized construction process. Wait and unnecessary movement is waste often 
perceived by construction workers. Unnecessary storing, transports and unused 
creativity is potential improvement areas. Collision and conflicts between professions 
happens and time schedule is often revised. Encouragement to give feedback and 
suggestions of improvement varies between projects and problems occur getting them 
evaluated and distributed to other projects in a larger scale.  
 
The result of the study shows that there is a relatively high knowledge and a 
successive increase in acceptance regarding predefined solutions. For concrete 
structures in cast there are limitations in standardization since the constructive 
structure must be designed individually for each project. There is a difference 
between when the customer is internal or external. When internal the platforms can be 
used in a larger scale, when external they are more of a tool and support in the 
planning phase. Users has positive experience of Project planning and the study 
shows there is a need of a improved planning processes and that there is an interest of 
participation in planning from construction workers.  
 
With improved usability and structure of the platforms they will become more 
attractive and easy to use. That includes more extensive support documentation and 
description guidance. Continuous feedback and knowledge distribution is necessary to 
maintain acceptance and ensure high quality of the platforms. If construction aspects 
are more involved and combined with development work of platforms the result will 
be a more efficient and uniformed construction process and more usable platforms.  
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1 Inledning 

1.1 Syfte och bakgrund 
 
Byggbranschen lägger idag stort fokus och prioritering på att minska sina kostnader, 
öka kvaliteten och effektiviteten i sina processer. Successivt har ett förändrat synsätt 
på branschens processer och arbetsmetoder arbetats fram genom forskning och 
utveckling. Tillgänglig kunskap från andra industriprocesser, som t.ex. 
tillverkningsindustrin har använts och anpassats till de specifika förutsättningar som 
finns i byggprocessen. Koncepten Lean Construction och Industriellt byggande ligger 
till grund för de implementeringar och verktyg byggföretag har utvecklat och 
använder sig av i sin projektering, planering och produktion.  
 
NCC har tagit fram ett antal arbetsverktyg med syfte att reducera kostnader, öka 
effektiviteten samt kunskapsåterföringen i produktionsprocesserna. Studien syftar 
bl.a. till att beskriva hur NCC utvecklat och arbetar med verktygen Tekniska 
plattformar och NCC Projektplanering i förhållande till koncepten Lean Construction 
och Industriellt byggande.  
 
Syftet med examensarbetet är att beskriva verktygens uppbyggnad och struktur samt 
utföra en nulägesbeskrivning av utnyttjandegrad, acceptans och behov hos inblandade 
aktörer.  
 

1.2 Frågeställning och avgränsning 
 
Studiens undersökningsfrågor redovisas i detta avsnitt.  
 

1. Hur väl fungerar Tekniska Plattformar och NCC Projektplanering? 
 

2. Hur förhåller sig verktygen till koncepten Lean Construction och Industriellt 
byggande? 
 

3. Hur upplevs kategorierna slöseri, planering och kunskapsåterföring hos 
produktionspersonal? 

 
Studien innefattar Tekniska Plattformar gällande platsgjuten stomme för 
flerbostadshus samt hur NCC Projektplanering används generellt inom 
produktionsverksamheten. Studien innefattar en beskrivning av använda 
plattformslösningar som använts vid ett flerbostadshusprojekt i Örebro, med 
projektnamnet Eyra 2.  
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2 Metod 
 
För att kunna besvara den formulerade frågeställningen som ligger till grund för 
analys och slutsatser måste metodval för studien bestämmas. Studien delas in i en 
teoretisk litteraturstudie som syftar till att få djupare kunskap om Lean samt 
industriellt byggande.  
 

Industriellt byggande 
 
Litteraturstudier genomförs som bakgrundsunderlag för att sammanfatta den teori som 
ligger till grund för standardisering och industriella processer i byggande 
verksamheter.  
 

Verktyget Tekniska plattformar 
 
Genom internt publicerat material om NCCs tekniska plattformar redovisas 
stödfunktionens syfte, mål, genomförande och förbättringsarbete. Information och 
data inhämtas också från seminarier och kvalitativa intervjuer med personer 
verksamma inom utvecklingsarbetet. Kvalitativa intervjuer med utvecklingsansvariga 
utgör informationsunderlag.  

 
Användning av Tekniska plattformar för flerbostadshus i extern regi 

 
Den projektering som har utförts för projektet Eyra 2 ligger till grund för en analys av 
användbarhet och grad av anpassning tekniska plattformarna har i projektets 
stomresningsfas. Kvalitativa intervjuer med ansvarig projekteringsledare samt 
platschef utgör informationsunderlag.  
 

Lean Construction 
 
Litteraturstudier genomförs som bakgrundsunderlag för att sammanfatta den teori som 
ligger till grund för Lean Construction. 
 

Produktionsprocessen 
 
Hur fungerar produktionsverksamheten vad gäller slöseri, planering och 
kunskapsåterföring? Enkätundersökning riktad till yrkesarbetare utgör dataunderlag.   
 

NCC Projektplanering 
 
Hur är NCC Projektplanering tänkt att användas, vilken struktur och hjälpmedel finns 
tillgängliga och vad är det övergripande syftet? Studiebesök på projekt, intervjuer 
med utvecklingsansvarig samt personer involverade i utförandet utgör 
informationsunderlag.  
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2.1 Forskningsansats 
 
Enligt [1] finns det fyra huvudkategorier av forskningsansatser: 
 

1. Förändringsinriktad forskning som syftar till att studera och bidra till 
förändringar inom en vald process 

2. Utvärderande forskning som syftar till att utvärdera det valda 
forskningsområdet samt analysera vilka möjliga förbättringar som finns 

3. Teori- och modellbyggande forskning som syftar till att utöka kunskapen inom 
ett avgränsat område samt ta fram modeller kring enskilda funktioner 

4. Utprövande forskning som syftar till att genom kontrollerade experiment 
utprova, undersöka och förklara valt undersökningsområde 

 
Denna studie genomförs i form av en utvärderande forskning där ett avgränsat område 
utvärderas och ligger till grund för resultatdelen gällande nuläge och framtida 
potential vid användning av verktygen. Avslutande analys inkluderar diskussion och 
slutsats.  

2.2 Induktiv och deduktiv metod 
 
Enligt [2] innebär en induktiv datainsamlingsmetod att observationer genomförs utan 
koppling till befintliga teorier. En hypotes formas utifrån det resultat som 
datainsamlingen kommit fram till och valideras med att befintliga teorier har kommit 
fram till samma slutsats. I en deduktiv datainsamlingsmetod är förfarandet det 
omvända, en hypotes tas fram utifrån befintlig teori.  
 
Studien har sin utgångspunkt i befintlig litteratur som kompletteras med intervjuer 
och enkätundersökningar som tillsammans utgör studiens datainsamling. Denna har 
till syfte att senare analyseras och generera diskussionsunderlag och slutsatser. 
Studiens ansats är enligt [2] av en deduktiv karaktär.  

2.3 Kvantitativ och kvalitativ metod 
 
Enligt [2] klassificerar en kvalitativ datainsamlingsmetod egenskaper och information 
från en eller flera individer främst genom förståelse utan numerisk hantering av 
resultaten. En kvantitativ metod mäter egenskaper och information genom numerisk 
insamling och sammanställning av egenskaper och information. För att en kvantitativ 
metod ska vara framgångsrik måste den följa en noggrann och förutbestämd planering 
för att uppnå ett vetenskapligt resultat. 
 
I studiens datainsamling ingår intervjuer, enkätundersökning samt litteraturstudie 
varvid både kvalitativ samt kvantitativ metod har använts. Kvalitativ datainsamling 
genom intervjuer har genomförts. Dessa har kännetecknats av öppen dialog som 
möjliggör för intervjupersonen att fullt ut kunna återge sina erfarenheter och 
synpunkter. Kvantitativ datainsamling har skett genom en enkätundersökning till 
yrkesarbetare. Anledningen till kvantitativ insamling är dels storleken på 
frågegruppen samt målsättningen att kunna dra slutsatser från det numeriska 
underlaget.  
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3 Teori kring industrialisering 

3.1 Industrialisering 
 
Begreppet industrialisering har något olika betydelse beroende på i vilket 
sammanhang det används men ett antal gemensamma attribut kan nämnas i ett första 
närmande av en definition [3]:  - Mekanisering - Användning av maskiner för att effektivisera arbetet - Arbetsuppgifter är återkommande och kännetecknas av igenkännande - Produktionen utförs i en sluten miljö, t.ex. i fabrik - Arbetsuppgifter koordineras både inom det egna företaget och till andra 

samarbetande företag 
 
I första delen av 1900-talet började enligt [4] den amerikanska bilindustrin sträva mot 
en standardiserad och effektivare produktion där avsteg skedde från 
hantverkskunnande och där fokus istället låg på mekanisering. Ambitionen var att 
kunna producera stora volymer av produkter med tydlig begränsning i 
variationsmöjligheter, s.k. massproduktion. Det primära målet var att ha en 
produktion utan några avbrott, varvid stora resurser satsades på att ha extra personal 
och material redo att sättas in vid behov. Personalen var ofta lågutbildad och utbytbar 
och maskinerna var enkla och hade endast en funktion. Produktutveckling 
prioriterades inte då denna riskerade att störa den väl fungerade produktionen och öka 
produktionskostnaderna. Massproduktionen minskade kostnaderna per produkt 
avsevärt och möjliggjorde betydligt större volymer jämfört med tidigare. Nackdelen 
med massproduktionssystemet var att det krävde stora resurser i form av material och 
personal.  
 

3.2 Lean production 
 
Lean production har enligt [5] sin grund i de effektiva produktionssystem som den 
japanska bilindustrin arbetade fram efter andra världskriget. Vad många inte känner 
till är att begreppet arbetades fram av forskare vid universitetet MIT med 
utgångspunkt och syfte att effektivisera den amerikanska bilindustrin. Forskningen 
visade på stora skillnader i produktionssätt mellan de amerikanska och japanska 
bilföretagen. Medan amerikanerna arbetade efter den något svulstiga 
massproduktionsprincipen arbetade japanerna med ett system som kan beskrivas som 
snål alternativt mager produktion och fick namnet Lean Production. Denna 
kännetecknas av lagarbete, kommunikation, effektivt användande av resurser, 
minimering av slöseri samt ständiga förbättringar.  
 
Den stora skillnaden jämfört med massproduktionsfilosofin är att ständigt investera 
och utveckla samtliga anställda inom företaget och därigenom uppnå en arbetskultur 
som främjar och prioriterar ständiga förbättringar. Vidare är synsättet att allt ständigt 
och endast ska utgå från kundens behov. Det innebär att alla produkter och tjänster 
ska användas först när ett verkligt kundbehov och efterfrågan existerar, och benämns 
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pull-system. Motsatsen är massproduktion där ett push-system tillämpas, dvs. att 
produktionen ”trycker” ut produkter utan att ha identifierat kunden. [5] 
 

3.3 Toyota Production System 
 
Toyota Production System (TPS) är ett produktionssystem som i sin helhet tillämpar 
Lean Production. Systemet består av flera kategorier som tillsammans utgör ett 
helhetskoncept. Systemet avbildas ofta som ett tempel där taket symboliserar målen 
med konceptet att fokusera på kunden: bästa kvalitet, lägst pris, kortast ledtid, bästa 
säkerhet och störst engagemang. Två pelare håller upp taket och utgörs av begreppen 
”Just in time (JIT)” samt ”Jidoka” (kvalitet). [5] 
 

 
 

Figur 3. 1 - Uppbyggnaden av Leanmodellen [17] 
 
Just in Time syftar till att minimera lager och ha ett kontinuerligt flöde i 
produktionen, och det uppnås genom att alla aktiviteter initieras först när det finns en 
efterfrågan från kund i försörjningskedjan. Dessutom innefattas logistikprocesser i 
produktionsprocessen via s.k. pull-aktiviteter. [5] 
 
Jidoka betyder kvalitet och innebär att produkter felsäkras. En produkt ska ha en 
säkerställd kvalitet innan den tillåts att gå vidare till nästa aktivitet i 
produktionskedjan. Om ett fel upptäcks stoppas produktionen och felet identifieras 
och åtgärdas, till skillnad från i masstillverkning som prioriterar kontinuerlig 
produktion före kvalitetssäkring. [5] 
 
Grundläggningen till templet består fyra delar: 
 - Gemensamma och tydligt utpräglade värderingar resulterar i en stark 

företagskultur som alla känner delaktighet och ansvar inför - Visuella styrmetoder 
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- Standardiserade och välbeprövade processer som är välkända och vedertagna 
hos de anställda - Arbete efter utjämnat produktionsflöde  

[5] 
 
I mitten av templet återfinns ständiga förbättringar som är ett resultat av personalens 
engagemang. De som utför det faktiska arbetet har bäst kunskap om nuläge och 
förbättringspotential i produktionsverksamheten. I mitten av templet finns också 
minimering av slöseri. För att åstadkomma det finns bl.a. följande verktyg enligt [6]: 
 - Chefer ska med egna ögon involveras i dagliga produktionen  - Identifiering och åtgärdande av fel  - Anställda kan reducera slöseriet genom att utifrån sin kunskap genomföra 

problemlösning och nå ständiga förbättringar (Kaizen) - Identifiering av olika kategorier av slöseri (Muda) 
 

Slöseri 
 
”Slöseri är en aktivitet som förbrukar resurser men inte skapar något värde”  
 

[7]  
 

TPS har definierat slöseri som sådant som inte är direkt värdeskapande och ger 
mervärde för kunden. Det finns enligt [13] två kategorier av slöseri, tvingat samt rent 
slöseri.  Tvingat är sådant som är nödvändigt för att kunna genomföra produktionen 
men som inte ger ett värde för slutkunden, t.ex. planeringsarbete. Rent slöseri är 
sådant som helt kan uteslutas från verksamheten utan att minska värdet för 
slutkunden, t.ex. materialspill.  
 
Slöseri kan kategoriseras i följande åtta grupperingar:  
 

1. Överproduktion – att utföra fler arbeten eller utföra arbeten tidigare än vad 
som behövs.  

2. Väntan – t.ex. att material ska anlända eller att andra yrkesgrupper ska bli 
färdiga 

3. Lager – att lagra mer än vad som är nödvändigt, t.ex. lagra material på 
arbetsplatsen 

4. Rörelse – onödiga rörelser – t.ex. hämtning av material och verktyg 
5. Omarbete – omarbete, korrigeringar och reparationer som inte tillför något 

värde 
6. Överarbete – att göra mer än vad kunden kräver. Krav på viss nivå, mer 

behövs inte 
7. Transporter – onödiga omflyttningar av material och utrustning 
8. Outnyttjad kreativitet  

 
[13] 
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Figur 3. 2 – Standardisering motverkar slöseri i verksamheten [18] 
 
De åtta slöserierna kan minimeras med konceptet Just in time. Genom att rätt 
komponenter levereras i rätt tid till rätt kostnad blir resultatet att ett företag kan arbeta 
flexibelt i mötet med en skiftande efterfrågan. JIT består av principer och verktyg som 
syftar till att kunna producera och leverera små kvantiteter av produkter som 
tillfredställer efterfrågan hos en specifik kund. [5]  
 
Kaizen som är japanska för ständiga förbättringar är uppbyggt kring PDCA-cykeln 
som är en systematisk problemlösningsmodell. Den syftar till att nå perfektionism och 
noll fel. Fokus ligger på små förändringar ute i produktion. Genom att uppmuntra till 
engagemang och ge utrymme hos personalen att påverka kan förbättringar föreslås 
och beslutas ute i produktionen. PDCA-cykeln återkopplar resultatet som nåtts genom 
implementeringen av en förändring. Det är en iterativ process som kännetecknas av 
ständig utveckling. [5]  
 

 
 

Figur 3. 3 - PDCA-cykeln för ständiga förbättringar [5] 
 
Det är dock väsentligt att alltid beakta systemets övergripande mål när ett 
förbättringsförslag initieras, dvs. om inte systemet som helhet effektiviseras trots 
förbättring i aktivitet ska förslaget förkastas. [13] 
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Användning av personalresurser 
FoU Väst genomförde under 2005 en studie för att belysa hur resurserna på en 
byggarbetsplats används för kategorierna arbetstid, maskiner samt material. I studien 
följde en observatör en grupp byggnadsarbetare under tre veckor och noterade i vilken 
av följande tre kategorier arbetsmomenten kunde knytas: direkt värdeskapande, 
förberedelser samt rent slöseri. Direkt värdeskapande aktiviteter är sådana som tillför 
ett värde till slutprodukten. Förberedelser kan även beskrivas som tvingat slöseri, då 
det är en nödvändighet för kommande produktion men inte värdeskapande i sig, t.ex. 
provisorier, transporter och materialhantering. Rent slöseri är sådana som kan tas bort 
utan att slutprodukten ändras. I denna kategori ingår omarbete och väntan. Resultatet 
av studien visas i Tabell 3.1 och Figur 3.4. [7] 
 
Tabell 3. 1 - Arbetstiden fördelad på aktiviteter [7] 

Aktivitet Procent av arbetstiden 
Värdeskapande aktivitet 17,5% 
Förberedelser 45,4% 
Rent slöseri 33,4% 
 
Användningen av personalresurser kan enligt [7] kopplas direkt till hur väl 
produktionsledning och planering fungerar. Utifrån det resonemanget kan slutsatsen 
snabbt dras att det finns klara förbättringsmöjligheter gällande planeringsarbetet och i 
förlängningen resursanvändningen.  
 

 
 

Figur 3. 4 – Resursanvändning (%) arbetstid yrkesarbetare [7] 

 

3.4 Lean Productions 14 principer 
 
Toyotas produktionssystem beskrivs i [6] som 14 principer som bygger på fyra 
kategorier. Dessa är filosofin, processen, anställda och partners samt problemlösning. 
Den första principen syftar till att få företaget att sträva mot samma mål. Princip 2 till 
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8 syftar till effektiva processer med optimerade flöden och minimering av slöseri. 
Principerna 9 till 11 betonar hur centrala de anställda och dess leverantörer är för en 
fungerande verksamhet. De sista två beskriver den filosofi som genomsyrar 
verksamheten, att ständigt nå förbättringar med ambitionen om absolut perfektionism. 
[6] 
 
Dessa kan sammantaget som liknas vid en pyramid, se figur 3.5.  
 

 
 

Figur 3. 5 - Toyotas produktionsprinciper [6] 

 

Filosofin 
1. Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad på 

kortsiktiga ekonomiska mål 

Processen 
2. Skapa kontinuerliga flöden där problemen blir synliga 
3. Använd ett pull-system för att undvika överproduktion 
4. Jämna ut arbetsbelastningen 
5. Skapa en kultur som stoppar produktionen för att lösa ett problem, där det 

handlar om att få rätt kvalitet från början 
6. Standardiserade arbetsuppgifter är grunden för ständiga förbättringar och de 

anställdas delaktighet 
7. Använda visuella styrmetoder för att skapa kontroll och för att belysa problem 
8. Använd endast väl beprövad teknik som passar människor och processer 

Anställda och partners 
9. Utveckla ledare som verkligen förstår sig på arbetet, lever efter filosofin och 

lär ut till andra 
10. Utveckla enastående individer och team som följer företagets filosofi 
11. Respektera partners och leverantörer, genom att utmana och hjälpa dem att bli 

bättre 

Problemlösning 
12. Gå ut och se med egna ögon för att verkligen förstå problemen 
13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, samt överväg alla möjligheter. 

Implementeringen av besluten ska genomföras snabbt 
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14. Bli en lärande organisation, genom reflektion och ständiga förbättringar 
 

[6] 

3.5 Lean Construction 
 
Konceptet bygger enligt [8] på de principer som innefattas i Lean Production, dvs. att 
fokusera på värde för kunden och minimera slöseri, men anpassat till den verklighet 
som återfinns i traditionell byggproduktion. Denna kan beskrivas som en process som 
är uppbyggd kring tillfälligt sammansatta arbetslag som skapar unika produkter med 
unika lösningar. Det är alltså en stor skillnad mot i tillverkningsindustrin. Utifrån 
grundkonceptet har två strategier tagits fram, produktstrategin samt processtrategin. 
 
Produktstrategin innebär enligt [8] att stora delar av produktionen flyttas från 
byggplatsen till en industriell miljö. Tillverkningen kännetecknas av hög 
prefabriceringsgrad och liknar traditionell tillverkningsindustri. Byggplatsen 
innefattar montage av de förtillverkade modulerna.  
 
Processtrategin syftar enligt [8] istället till effektivisera och utveckla den traditionella 
byggplatsen. Det genomförs genom att utveckla metoder och verktyg som ger en mer 
rationell produktion.  
 
Genom att skapa långsiktiga och kontinuerliga samarbeten med alla inblandade 
intressenter i byggprocessen behöver inte dessa upphandlas och konkurrera inför ett 
nytt projekt, utan relationerna består och tidigare erfarenheter kan utnyttjas. [8] 
 

3.6 Industriellt byggande 
 
En industrialisering av byggprocessen innefattar egentligen ett flertal delprocesser 
som påverkar varandra. Dessa kan kategoriseras som fyra delsystem som utgör en 
komplicerad helhet enligt [9]: 
 - Bärande stomme (inklusive grundläggning) - Klimatskydd - System och inbyggd utrustning för rumsfunktioner - Tekniska försörjningssystem 
 
Industriellt byggande kan definieras enligt [8] som ”Industriellt bostadsbyggande 
innebär en välutvecklad byggprocess med en genomtänkt organisation för en effektiv 
styrning, beredning och konstroll av ingående aktiviteter, flöden, resurser och resultat 
med användning av högförädlade komponenter med syfte att skapa maximalt värde 
för kunderna”.  
 
Begreppen ”industriellt byggande” respektive ”industrialiserat byggande” skiljer sig i 
sin definition. Industriellt byggande är att tillverkningsprocesser sker i sluten miljö 
och på byggplatsen utförs endast montagearbeten. Industrialiserat byggande däremot 
har följande definition: bygg- och planeringsprocessen drivs enligt industriella 
principer med bl.a. användning av förtillverkade komponenter men en övervägande 
del av byggnationen sker på byggplatsen. [9] 
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Historiskt har projekteringsprocessen för ett byggprojekt utgått från ett mer eller 
mindre förutsättningslöst perspektiv där tekniska lösningar utarbetas och väljs för 
specifikt projekt. Som resultat blir lösningarna projektspecifika och kan antingen vara 
beprövade eller obeprövade sedan tidigare. En industriell byggprocess baseras till stor 
del på standardisering och systematisering som möjliggör att beprövade lösningar 
återanvänds och upplever ständiga förbättringar. Då det å ena sidan är en fördel att 
kunna använda genomarbetade lösningar är det också en risk. Om lösningen inte är 
genomarbetad och resulterar i fel kommer dessa upprepas i flera projekt samtidigt. [9] 
 
Ett vanligt förekommande problem i traditionellt platsbyggande är att handlingar är 
dåligt utförda och att samordningen är undermålig. Detta kan bero på sena besked och 
ändringar från beställare, slarv eller brist på kompetens hos projektör. Ibland 
senareläggs beslut till att lösas i produktionsfasen som kännetecknas av begränsningar 
i tid och ekonomiska förutsättningar med ökade slutkostnader och försämrad kvalitet 
som resultat. [9] 
 
Åtta delområden har kategoriserats för att beskriva vad som ingår i industriellt 
byggande enligt [8]: 
 - Planering och kontroll av processer - Utvecklade tekniska system - Förtillverkning av byggdelar - Långsiktiga relationer - Logistik integrerat i processen - Utvecklat kundfokus - Utnyttjande av informations- och kommunikationsteknologi - Systematisk kunskapsåterföring och mätning av prestationer 

 
I dessa kategorier återfinns rent tekniska lösningar ihop med tvärvetenskapliga 
områden som att fokusera på kundvärde och långsiktiga förtroendefulla relationer. 
Samtliga parametrar måste ingå för att ett koncept eller system ska definieras som 
industriellt alternativt industrialiserat. Fyra av dessa parametrar anses vara centrala i 
definitionen av en industriell process: utvecklade tekniska system, förtillverkning av 
byggdelar, logistik integrerat i processen samt utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknologi. Om någon av dessa saknas kan inte processen betraktas 
som industriell. [8] 
 
Tekniska lösningar som används inom ett företag som teknisk plattform måste enligt 
[8] kontinuerligt utvärderas och testas så att den är användbar och håller rätt kvalitet. 
Då plattformen uppdateras med nya lösningar lanseras den som en ny version i ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete, se figur 3.6.   
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Figur 3. 6 - Kontinuerliga förbättringar [8] 
 

3.7 Produktionskoncept för bygg 
 
En förutsättning för att kunna tillämpa industriellt byggande är att det finns en stor 
andel moment som upprepas i projekten. Enligt [10] finns fyra olika 
produktionsstrategier som syftar till att generera värde för slutkunden. Dessa beskrivs 
nedan samt redovisas i Figur 3.7. 
 

 Concept to order – kunden är drivande i processen och definierar projektets 
utformning. Resultatet är att unika lösningar arbetas fram för specifika 
projektet 
 

 Design to order - ett baskoncept som genom omfattande projektanpassning 
anpassas till de unika önskemål som kunden har 

 
 Make to order – fördefinierade lösningar som till viss utsträckning kan 

anpassas till kundens önskemål 
 

 Make to forecast – produkten tillverkas utan att någon bestämd kund. 
Färdigställd produkt säljs till kund.    
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Figur 3. 7 - Produktionskoncept [10] 
 

3.8 Risker inför framtida utveckling 
 
Fyra betydande hinder definieras av [7] för att kunna utnyttja den förbättringspotential 
som faktiskt finns inom byggindustrin: 
 

1. Byggverksamhet är unikt och konservativt 
2. Förvirrat kundfokus 
3. Förbättringsarbete = mer administration 
4. Byggsektorns struktur motverkar utveckling 

 

Byggverksamhet är unikt och konservativt 
Likheterna mellan byggprojekt är betydligt mer återkommande än skillnaderna, både 
vad gäller produkt och sättet projektet är uppbyggt. Första hindret är alltså att vi 
intalar oss att det inte går att förbättra verksamheten. Som ovan nämnts, Lean 
Construction är en anpassning från Production tillämpat på bygg, vilket å ena sidan 
ger en acceptans att det är anpassat till faktisk produktion. Nackdelen är att det ger 
sken av att byggsektorn arbetar annorlunda än processindustrin vilket ofta faktiskt inte 
är fallet. [7] 
 

Förvirrat kundfokus 
En stor del av byggentreprenörens verksamhet handhar köpta tjänster och produkter 
från underentreprenörer och leverantörer. Det räcker då inte att optimera sin egen 
verksamhet vad gäller omsorg för kundens plånbok. Att också identifiera processer 
och slöseri hos underliggande leverantörer är verkligt kundfokus, eftersom de 
debiterar sitt slöseri via entreprenören som till sist drabbar slutkunden. [7] 
 

Förbättringsarbete = mer administration 
FoU Väst har gått igenom olika typer av förbättringsarbete inom flera branscher och 
sammanfattar att de ofta leder till ökad administration och ökade kostnader, trots 
syftet att faktiskt förenkla och förbättra processer och arbetsmoment. [7] 
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Byggsektorns struktur motverkar utveckling 
Byggsektorn är uppdelad i flera aktörer med individuella processer och 
administration. Det finns två vägar att gå i den framtida utvecklingen, horisontell 
respektive vertikal struktur. Den horisontella fortsätter på inslagen väg med att varje 
aktör utvecklar och suboptimerar sin verksamhet, vilket innebär att stödfunktionerna 
inom varje kategori och aktör ökar med tiden. Den vertikala strukturen innebär istället 
att inblandade aktörer gemensamt strävar efter att effektivisera och tydliggöra 
huvudprocessen, den faktiskt värdeskapande. Partnering är ett exempel på detta där 
kommunikation och kunskapsåterföring förenklas och stödprocesser identifieras och 
används alternativt slopas. [7] 
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4 Tekniska plattformar 
 
I följande avsnitt beskrivs NCCs tekniska plattformar och baseras på fakta hämtat från 
[14].  
 
Plattformarna består av fördefinierade arbetsmetoder och lösningar och är inte en 
komplett bygghandling. Den projekteringsprocess som genomförs vid specifikt 
projekt har som uppgift att konfigurera och projektanpassa tillgängliga lösningar. 
Projekteringen får även komplettera med system och lösningar som inte omfattas av 
Tekniska plattformar. 
  
 

 
 

Figur 4. 1 - Uppbyggnad av Tekniska plattformar [14] 
 
Syftet och bakgrunden till framtagandet av tekniska plattformar är att effektivisera 
och minska kostnader i byggprocessen.  
 
Plattformarna är uppbyggda av styrande projekteringskrav och tekniska lösningar. De 
framtagna lösningarna öppnar upp och möjliggör för en systematiserad 
erfarenhetsåterföring och ett kontinuerligt utvecklingsarbete. 
 
Det övergripande syftet kan sammanfattas i följande kategorier: 
 - Uppnå kostnadssänkningar - Minska felkostnaderna - Återkommande produktionsprocesser som möjliggör snabb inkörning i 

produktion - Uppnå inköpseffekter då inköpsavtal kan beaktas tidigare i projekteringen - Förbättrad styrning i projektering mot produktionsvänliga lösningar - Förbättrad erfarenhetsåterföring - Uppnå ett strukturerat utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete 
 
Plattformarna började användas i en samverkansform mellan NCC Boende i rollen 
som beställare och NCC Construction är entreprenör. De arbetades fram i samarbete 
mellan ovanstående aktörer tillsammans med inköp och kalkylavdelningen. Alla 
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regioner fick ge sina synpunkter då förslagen låg ute på remiss. Detta arbete har 
resulterat i att projekteringskrav och lösningar har förankrats i hela NCC. Det innebär 
vidare att diskussioner kring alternativa lösningar inte behöver ske inför varje nytt 
projekt.   
 
Nu har även styrande projekteringskrav tagits fram och anpassats när projekt utförs i 
extern regi. NCC har dessutom centralt definierat ett antal programkoncept, t.ex. NCC 
Folkboende. Det är en produkt med några olika utformningar gällande planlösning, 
men i huvudsak med få avsteg. Konceptet är utarbetat av NCC Teknik i Umeå och 
använder sig alltid av samma projektörer.  
 
 

4.1 Verktyg och dokument knutna till Tekniska 
Plattformar 

 
De tekniska plattformarna har ett antal dokument och verktyg knutna till sig och som 
är uppbyggda enligt nedanstående struktur. Det pågar ett kompletterande arbete med 
stöddokument till plattformarna, och dessa är idag inte fullständiga. Beskrivning och 
syfte med respektive dokument och verktyg redovisas i detta kapitel och är hämtat 
från [14].  
 

1. Lagar of förordningar 
2. NCCs verksamhetssystem 
3. Tekniska plattformar - Styrande projekteringskrav, huvudhandlingsprojektering - Styrande projekteringskrav, bygghandlingsprojektering - Typritningar - Montageritningar - Tillverkningsritningar 
4. Stöddokument - Manual Tekniska Plattformar - Kunskapsdokument - Checklistor 
5. Motiv och information till styrande projekteringskrav  
6. Ärendelistan (kunskapsåterföring) 
7. NCCs intranät, Starnet 

Lagar och förordningar 
Framtagna tekniska lösningar har utformats i enlighet med krav som är givna av lagar 
och förordningar och uppdateras löpande vid förändring i regelsystemet. Det är dock 
upp till projektet att säkerställa att de lösningar som använts och anpassats i projektet 
uppfyller samtliga krav i regelsystemet.    

NCCs verksamhetssystem 
NCC har genom sitt verksamhetssystem övergripande definierat ingående moment i 
alla projekt som NCC genomför. Då Tekniska Plattformar är en del av 
verksamhetssystemet ska det användes enligt gällande rutiner med hjälp av framtagna 
kunskapsdokument.  
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Tekniska plattformar 
 - Styrande projekteringskrav, huvudhandlingsprojektering 

Övergripande tekniska lösningar som är projektpåverkande samt val av system 
bestäms i projektutvecklingsskedet. Arkitekter och inblandade projektörer ska 
tidigt involveras och få möjlighet att beakta angivna krav.  
 - Styrande projekteringskrav, bygghandlingsprojektering 
Innehåller detaljkrav och redogörelse av utvalda tekniska lösningar. 
Tillämpning och fastställande sker i bygghandlingsprojekteringen.  

 - Typritningar 
Dokumentet redovisar system och tekniska lösningar som ingår i Tekniska 
Plattformar. Ritningarna är underlag för projektutveckling och 
bygghandlingsprojektering. Handlingarna måste alltid projektanpassas, och 
anpassningarna ska framgå i färdig bygghandling.  

 - Montageritningar 
Detaljritningar på montage och genomförande ingår i Tekniska Plattformar. 
Montageritningar får inte projektanpassas utan ska tillämpas oförändrade i 
projektet.   

 - Tillverkningsritningar 
Underlag för tillverkning och inköp. 

 
 

 
 

Figur 4. 2 - Exempel på plattformslösning för trapphus [14] 
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Stöddokument 
Stöddokumenten har till syfte att stödja projekten i dess olika skeden. Det finns en 
viss frihet i dokumentens uppbyggnad och beskrivning. De dokument som 
kontinuerligt återkommer är manual för TP, kunskapsdokument, informations- och 
utbildningsdokument, från detaljnivå till ett övergripande perspektiv. Dessutom finns 
checklistor tillgängliga som stöd i projekteringen.  

Motiv och information  
Kategorin innehåller dokument som ska stödja projekten vid tillämpning av styrande 
projekteringskrav. Dessa kallades tidigare för kunskapsdokument. Dokumenten är 
alltid direkt knutna till ett styrande dokument och innehåller relevant information och 
motiveringar till angivna krav. Dokumenten innehåller även rekommendationer som 
syftar till att underlätta arbetet i aktuellt projekt vid val som innefattas av styrande 
projekteringskrav.  

Ärendelistan 
Erfarenhetsåterföring och pågående utvecklingsarbete i Tekniska Plattformar samlas i 
den s.k. Ärendelistan. I denna har samtliga anställda möjlighet att registrera ärenden. 
Sammanställning och utredning av ärendena bidrar till ett kontinuerligt och 
strukturerat förbättringsarbete samt kvalitetssäkring av styrande projekteringskrav. 
Behandling och utredning av ett ärende kan följas av uppgiftslämnaren genom alla 
faser och där se ärendestatus och resultat i utredningen.  

NCCs intranät, Starnet 
Övergripande information kring Tekniska Plattformar kan för alla anställda nås via 
NCCs intranät, Starnet. Här finns också kontaktuppgifter och aktuella nyheter.  

Framgångsfaktorer  
Enligt [15] finns det en rad framgångsfaktorer som de tekniska plattformarna 
resulterar i:  
 - Inga byggplatslösningar - En central teknisk avdelning - Arkitekterna tillhör produktion - Styrning av flödet på byggarbetsplatsen - Flerårsavtal med underentreprenörer - Strategiska avtal för de viktigaste materialen - Hög kvalitet på valda standardlösningar  
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Figur 4. 3 - Ingen upprepningseffekt [15] 

 
 

 
Figur 4. 4 - Resultat med upprepningseffekt [15] 

 

 

4.2 Teknisk plattform, flerfamiljshus extern regi 
 
Följande avsnitt har fakta hämtats från [14]: 
 
De framtagna tekniska plattformarna innebär att: - Tekniska lösningar är i förväg bestämda - Inköp av material och komponenter styrs utifrån centrala inköpsavtal - Klara riktlinjer, anvisningar och krav rörande produktionsmetoder - Uppföljning av såväl kostnader som kvalitet, miljö och funktion 
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- Ständiga förbättringar genom styrt utvecklingsarbete och fördjupad 
leverantörssamverkan 

 
NCCs tekniska plattform för flerbostadshus i extern regi har två huvudalternativ vad 
gäller stomval:  
 

1. Platsgjuten stomme med bjälklag. Bjälklag med traditionell formsättning 
alternativt plattbärlag. Bärande lägenhetsskiljande, och vid behov, andra 
innerväggar av betong. Fasad bärs upp av stålpelare. Utfackningsvägg med 
trä- eller stålregelstomme och beklädnad av puts, skivor eller tegel.  

 
2. Prefabricerad stomme med håldäcksbjälklag med bärande fasad och 

innerväggar. Fasaden är antingen av traditionellt sandwichutförande eller en 
bärande innerskiva med isolering och ett platsmonterad tunt skivmaterial, med 
eller utan puts.  

 
Val av stomsystem är primärt en fråga för entreprenören, då styrande 
projekteringskrav uppfylls. Det finns dock två attribut som skiljer sig mellan 
alternativen och som har stor påverkan på den påföljande projekteringen: 
 - Ytterväggens tjocklek - Våningshöjden 
 
Val av stomme bör enligt Figur 4.5 diskuteras och bestämmas senast vid 
projektoptimeringen som är ett samrådsmöte mellan beställare och entreprenör. Detta 
genomförs när program och arkitektskisser har tagits fram. 
 

 
 

Figur 4. 5 - Fastställande av projekteringskrav [14] 
 
Plattformslösningar för stomkonstruktionen är ett sätt att nå stordriftsfördelar vad 
gäller inköp, men begränsning finns eftersom varje projekt måste dimensioneras 
individuellt.  
 



23 
 

Gällande produktionsaspekter finns det för- respektive nackdelar med platsgjuten och 
prefabricerad stomme enligt Figur 4.6.   
 

 
 

Figur 4. 6 - Kunskapsdokument stomval [14] 

 

4.3 Plattformsenkät 2009 
 
År 2009 genomfördes en enkätundersökning internt inom NCC i Sverige med syfte att 
belysa åsikter, upplevelser och acceptans vid användandet av Tekniska Plattformar. 
Undersökningen är formulerad generellt för samtliga plattformar, som innefattar 
bollhall, bro, flerfamiljshus, kontorshus, logistikhall samt småhus. Jämförelser mot 
undersökning genomförd 2008 har gjorts och generellt har acceptans, 
användningsgrad och kunskap ökat mellan år 2008 och 2009. Siffror inom parantes är 
svar från 2008. [14] 
 
Tabell 4. 1 - Fråga 1 
 Svar i  
 procent (%) 

Inte alls  Något Väl Mycket väl 

Känner du till 
Tekniska 
plattformar? 

8 (16) 61 (60) 25 (21) 5 (3) 

 
En ökad kunskap kring plattformarna har skett, där andelen med liten eller ingen 
kunskap har minskat och andelen med goda kunskaper ökat.   

 
Tabell 4. 2 - Fråga 2 
Svar i  
 procent (%) 

Ja Nej 

Har du arbetat i projekt där man 
använt sig av Tekniska Plattformar? 

29 (26) 71 (74) 
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Användningsgraden har ökat med tre enheter mellan undersökningarna, vilket tyder 
på en ökad implementering i projekt.  
 
Tabell 4. 3 - Fråga 3 
Svar i  
 procent (%) 

Bollhall Bro 
Flerfamiljs

hus 
Kontorshus Logistikhall Småhus

Vilken 
plattform 
har du mest 
erfarenhet 
av? 

8 (5) 4 (0) 57 (62) 11 (7) 5 (4) 16 (21) 

 
Flerfamiljshus är i klar majoritet gällande användning, men har minskat i andel 
mellan undersökningarna.  

 
Tabell 4. 4 - Fråga 4 
Svar i  
 procent (%) 

Mycket enkelt 
Relativt 
enkelt 

Relativt 
svårt 

Mycket svårt 

Anser du att det 
är enkelt att hitta 
information om 
Tekniska 
Plattformar? 

6 (5) 56 (55) 32 (33) 6 (6) 

 
En tredjedel anser att det är svårt att orientera sig i plattformsstrukturen och hitta 
önskad information. En marginell förändring har skett där en procentenhet flyttats 
över från relativt svårt till relativt enkelt gällande orientering.  

 
Tabell 4. 5 - Fråga 5 
Svar i  
 procent (%) 

Instämmer helt Viss del Varken eller Inte alls 

Anser du att 
Tekniska 
plattformar 
bidrar till att 
effektivisera 
produktionen? 

12 (11) 70 (70) 16 (17) 2 (2) 

 
En majoritet anser att tekniska plattformar effektiviserar produktionen, men endast till 
viss del. Att plattformarna är begränsade och att mycket måste ske vid sidan av för att 
uppnå en komplett helhet.  
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Tabell 4. 6 - Fråga 6 
Svar i  
 procent (%) 

Instämmer helt Viss del Varken eller Inte alls 

Anser du att 
tekniska 
plattformar ger 
en hög utförande 
kvalitet? 

24 (18) 61 (64) 14 (17) 1 (1) 

 
Det har skett en ökning i andelen som anser att plattformarna resulterar i en hög 
utförandekvalitet, men majoriteten anser att det endast kan uppnås till viss del som de 
är utformade idag.  
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5 Projektplanering 
 
Följande kapitel är uppbyggt på information hämtat från [14] och [19]. 
 

5.1 Syfte  
 
Det huvudsakliga syftet är att alla som arbetar inom ett projekt ska bli involverade i 
beslutscykeln och som resultat känna större delaktighet och engagemang för 
projektets bästa. Genom att gemensamt diskutera vem som ska utföra en aktivitet och 
när tidpunkten är för denna kan krockar undvikas mellan yrkesgrupper som ska utföra 
aktiviteter på samma plats. NCC Projektplanering inkluderar delaktighet mellan 
aktörer med systematiskt planeringsarbete. Det lämpar sig särskilt väl när det är 
många involverade yrkesgrupper som är beroende av varandra. 
 

5.2 Struktur och genomförande 
 
Metoden består av följande moment: - Inledande planeringsworkshop - Detaljplanering - Visuella rummet - En rullande planering 

Inledande planeringsworkshop 
Ett projekt består ofta av flera projektfaser, och i en huvudtidplan skissas sambandet 
mellan dessa utifrån de deletapper projektet har definierat. Dessa kan t.ex. vara 
mark/grundläggning, stomme, stomkomplettering och inredning. Inför varje 
projektfas hålls en inledande workshop med inblandade aktörer. Då dessa är beroende 
av varandras tid- och utförandeplaner är målsättningen att nå en gemensam 
samordning för dessa. Traditionellt är det ofta huvudentreprenören som planerar en 
produktionstidplan som övriga inblandade måste förhålla sig till.  Inför workshopen 
har respektive aktör läst in sig på de aktiviteter denna ska utföra. Huvudentreprenören 
inleder med att presentera en övergripande bild om vad som ska utföras i aktuell 
projektfas. Presentationen inkluderar en översiktsplanering som presenteras med Post 
It-lappar med tidsskala på en vägg  

Detaljplanering 
I detta moment skriver varje aktör ner samtliga av sina aktiviteter denna har planerat 
på Post It-lappar och placerar därefter dessa utefter tidsskalan. När alla har satt upp 
sina aktiviteter börjar samordningen. Det är här styrkan i planering blir tydlig. Det blir 
enkelt att visuellt konstatera att en aktivitet ligger fel eller är beroende av att en annan 
aktivitet måste vara avslutad. Krockar löses genom att lapparna flyttas om tills en 
genomförbar produktionstidplan har skapats. Momentet är tidskrävande då många 
krockar ska diskuteras men när väl tidplanen är klar råder en tydlig bild hos samtliga 
inblandande hur och i vilken ordning projektet ska genomföras samt att alla ställer 
upp på den gemensamt uppställda målbilden för projektet. 
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Figur 5. 1 – Rullande veckotidplan  
 

Visuella rummet 
För att alla som arbetar inom projektet ska kunna skapa sig en helhetsbild samlas all 
den relevanta och gemensamma informationen i ett rum som alla har tillgång till. Här 
presenteras information om t.ex. den färdiga produkten, tidplaner, leveransplaner, 
arbetsplatsdisposition (APD-plan), uppföljningar etc. Det är upp till projektet att välja 
vad som känns relevant att presentera, men fokus ligger på att det ska vara lätt att ta åt 
sig informationen och att denna alltid är aktuell. 
 

 
 

Figur 5. 2 - Visuella rummet [14] 
 

Rullande veckoplanering  
Traditionellt har en rullande planering skett för ett intervall på 3 – 8 veckor, men 
genom att ha en rullande planering varje vecka kan en högre detaljnivå nås och ett 
strukturerat planeringsarbete för nästkommande veckas aktiviteter kan genomföras. 
Inför varje veckomöte har alla aktörer fått fylla i en enkät med planerade aktiviteter 
inför nästkommande vecka. I enkäten finns sju aspekter som ska kontrolleras och 
uppfyllas för att aktiviteten ska klassas som sund och genomförbar. Dessa är 
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utrustning, information, material, föregående aktiviteter, manskap, väder och plats. 
Om aktiviteten kan uppfylla samtliga klassas som sund, se Figur 5.3.   
 

 
Figur 5. 3 - Attribut för sund aktivitet [14] 

 
Det är också intressant att belysa hur arbetet föregående vecka har gått. Genom att gå 
igenom förra veckas aktiviteter, som alla klassats som sunda, och kontrollera hur 
många av dessa som kunnat genomföras som planerat. Traditionellt har projekt en 
uppfyllandegrad på cirka 60-70 procent, vilket medför att den aktör som ska utföra 
efterföljande arbete blir försenad. I projekt som för statistik för andelen uppfyllda 
aktiviteter har antalet korrekt utförda aktiviteter ökad till cirka 80-90 procent. Som 
resultat minskar risken för stillestånd och förtroendet mellan aktörer ökar. 
 
Veckomöten har en tydlig agenda och ska inte ta mer än 30 minuter i anspråk. 
Kommande veckas tidplan, uppföljning av föregående vecka samt planering av 
kommande leveranser och arbetsplatsdisposition diskuteras enligt agendans fastställda 
punkter. Endast information och samordning som gäller samtliga aktörer behandlas 
och frågor som endast berör ett fåtal av aktörerna utelämnas till en separat genomgång 
efter veckomötets slut.  
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6 Produktionsmetoder för platsgjuten stomme 
 
Detta avsnitt beskriver den arbetsgång som återfinns vid en gjutcykel. Syftet är att 
koppla samman de arbetsmoment som återfinns vid stomresning till studiens 
övergripande ämnesområde. Fakta som utgör underlag för avsnittet är hämtat från 
[11], [12] och [16]. 
 
Arbetsgång för en gjutcykel: 
 

1. Formbyggnad för platsgjuten betong  
2. Armering 
3. Mottagning och transport på byggplats 
4. Gjutning och bearbetning 
5. Härdning av betong 
6. Formrivning 

 

6.1 Formbyggnad för platsgjuten betong 
 
”En betongkonstruktions utseende och form är i hög grad beroende av konstruktionen 
och utförande av formen. Formens huvuduppgift är att fixera betongen i dess rätta 
läge tills den uppnått tillräcklig hållfasthet för att vara självbärande”. [11] 
 
Formbyggnaden utgör en stor andel av stommens totalkostnad, där medianen utgör en 
andel på omkring 20 procent. I kostnaden för formbyggnad utgör arbetskraften en 
betydande del, extrema fall upp till 50 procent. Det grundläggande kravet vid val av 
formsystem är att uppfylla funktions- och arbetsmiljökrav med lägsta totalkostnad. 
Det är dock sällan totalkostnaden utgör primära urvalet, ofta får valet av form 
underordna sig andra faktorer, t.ex. lyftmöjligheter och tidsåtgång. För att uppnå hög 
kvalitet, säkerhet och ekonomi vid formbyggnad måste ett väl fungerande samspel 
finnas mellan beställare, arkitekt, konstruktör, formleverantör och entreprenör. Ju 
tidigare samarbetet inleds desto större kostnadsbesparingar kan uppnås. Följande 
faktorer påverkar valet av formsystem [12]:  
 - Tillgänglighet och kapacitet för kran - Styvhet, belastningar och formtryck - Flexibilitet (justerings- och infästningsmöjligheter) - Behov av värmeisolering - Service från leverantör - Personalbehov 
 
Vid produktion av platsgjuten stomme för flerbostadshus finns det idag ett flertal 
olika produktionsmetoder och leverantörer av formsystem. Vid formning kan 
systemet delas in i två kategorier baserat på aktivitet, stödjande samt bärande form. 
Vid gjutning av ytter- och innerväggar används stödjande form. För valv och bjälklag 
används bärande form. En stödjande form ska agera mothåll vid gjutning så att den 
färska betongen hålls på plats i sidled och motsvarande gäller för gjutning av valv och 
bjälklag. [16] 
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Väggform 
Den vanligaste typen av stödjande form som används vid produktion av väggar är en 
stålram med en slät yta av plywood. Dessa ingår i ett s.k. lucksystem där det finns en 
stor variation i storleken på luckorna i längd och bredd. Vid val av formsystem måste 
hänsyn tas till vilka ytkrav på färdig vägg som är specificerade, om formluckor ska 
hanteras med kran eller för hand, stommens utseende samt hur planeringen för varje 
gjutetapp ser ut. Formning och gjutning av väggar delas in i gjutetapper, ofta kring 20 
– 30 löpmeter åt gången. Tidscykeln för ett våningsplan inkluderar den totala 
tidsåtgången för samtliga väggar och bjälklag. [12] 
 

 
 

Figur 6. 1 - Systemform [16] 
 
Vid produktion av bostadshus används väggformsystem som generellt har mycket 
låga enhetstider per aktivitet. Det kan här vara passande att redogöra för den 
distinktion som råder mellan traditionell form och systemform.  
 
Traditionell formsättningen är när väggformen byggs upp av reglar och plywood. Den 
stora fördelen är att det finns maximal variation i hur formen kan se ut och det är en 
effektiv metod vid t.ex. osammanhängande och varierande arkitektur. Vid stomme för 
flerbostadshus blir traditionell form mer sällsynt då enhetstiderna är högre och 
materialförbrukningen av plywood och reglar är hög. [16] Då arbetet kräver stora 
manskapsresurser har utförandet på senare tid rationaliserats genom att förtillverkade 
lämmar i virke eller plywood med möjlighet till återanvändning. [12] 
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Figur 6. 2 - Traditionell väggform [16] 
 
Vid användning av systemform sker val utifrån förutsättningar och arkitektur.  Vid 
flerbostadshus som har en given vägghöjd för samtliga våningsplan kan s.k. 
envärdsformar användas. Dessa ger låga enhetstider då varje lucka resulterar i en stor 
gjuten väggarea för varje luckmontage. Dessa benämns passande nog som 
bostadsform och klarar dessutom att hantera det hydrostatiska tryck som uppkommer 
vid en stighöjd på 2,7 meter. Det innebär att formen kan fyllas ända upp direkt utan att 
göra etappindelningar. Luckform som är en typ av systemform kan beskrivas som ett 
pussel av luckor som passas samman gentemot arkitekturen, varvid en högre 
flexibilitet nås men också högre enhetstider för montage. [16] 
 
Formning av hissar och trapphus kan behöva anpassas med separata typlösningar av 
form, t.ex. vid runda trapphusväggar. Det finns rundad väggform att tillgå med givna 
radier. Om en annan radie används kan det lösas med att använda traditionell form vid 
dessa gjutetapper. [16] 
 
För att uppnå låga enhetstider och följaktligen låg produktionskostnad eftersträvas att 
det råder en enhetlig väggtyp med liten variation i tjocklek, höjd, placering och 
minimering av hörn.  Om formvandringen är välplanerad och genomförbar kan 
enhetstider drastiskt minskas, t.ex. genom att kran används för att flytta form. 
Skillnaden i enhetstider mellan traditionell form och systemform vid likartade 
förhållanden är betydande. [16] 

Valvform 
Vid formning av valv och bjälklag kan traditionell formning användas vid en valvhöjd 
mellan 2,4 och 5,5 meter. Fördelarna är graden av flexibilitet i likhet med traditionell 
väggform. Materialkostnaden är låg och alla typer av formlösningar är praktiskt 
genomförbara. Den omedelbara nackdelen är höga enhetstider och materialkostnader 
jämfört med systemform. [16] 
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Figur 6. 3 - Traditionell valvform  
 
 
Systemform med luckor har lägre enhetstider och en god flexibilitet. Det blir dock en 
skarv mellan luckorna vid gjutning som behöver åtgärdas efter bortmontage av form.  
De riktigt låga enhetstiderna uppnås med formbord där ytor upp mot 35 kvadratmeter 
per flak kan användas och inget efterarbete av skarvar behövs. Det är dock inte alltid 
formbord kan användas då arkitekturen inte tillåter upprepningar på så stora ytor. [16] 
 

 
 

Figur 6. 4 - Formbord [16] 

Plattbärlag 
Plattbärlag skiljer sig eftersom formen blir kvar efter gjutning. Plattbärlagets 
undersida levereras som en slät yta som kräver mycket begränsad efterbehandling, 
medan ovansidan är av strävare karaktär för att kunna samverka med efterföljande 
pågjutning. Bjälklagets underkantsarmering levereras färdigmonterad i plattbärlaget. 
[16] 
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Figur 6. 5 – Montering av överkantsarmering på plattbärlag 
 
Det senare färdiggjutna bärlaget är en del av stommens konstruktion eftersom en 
samverkande konstruktion uppnås. Det finns två varianter av plattbärlag, 
slakarmerade och förspända. Förspända kan hantera en längre spännvidd och även vid 
höga krav å nedböjningar och sprickvidder, se Tabell 6.1.  
 
Tabell 6. 1 - Skalarmerat resp. förspänt plattbärlag [16] 

 
 
För att kunna använda plattbärlag måste beslut kring detta ske tidigt i projekteringen, 
som ofta inte är möjligt på grund av tidsbrist. Stora fördelar är att installationer kan 
samordnas och håltagning genomförs redan hos leverantör till plattbärlag. [16] 
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Figur 6. 6 – Genomföringar för installationer i plattbärlag 
 
Dessutom minskar behov av personal för gjutning och efterarbete. Totala antalet 
aktiviteter per bärlag har låga enhetstider jämfört med ovanstående formsystem och är 
lämpligt att använda vid snäv projekttid även om kostnaderna generellt är högre. [16]  
 

 
 

Figur 6. 7 - Montering plattbärlag [16] 
 

6.2 Armeringsarbeten 
 
Armering av väggar och valv syftar till att hantera de dragkrafter som överstiger 
betongens draghållfasthet. Den har avgörande betydelse för konstruktionens 
bärförmåga och statiska verkningssätt. Den utgör en stor andel av totalkostnaden. För 
en normal slakarmerad betongkonstruktion utgör armering cirka 25 – 30 procent av 
totalkostnaden. [12] 
 



37 
 

Armeringen är tillverkad av stål i olika dimensioner, kvaliteter och 
hållfasthetsegenskaper. Arbetet med armeringen kan hanteras olika, antingen är en 
armeringsstation placerad på byggarbetsplatsen där armeringsstänger har levererats i 
lagerlängder på 12m, och därefter bockas och klipps till rätt längd och typjärn. Det 
kräver stora utrymmen och personalresurser att lagra och bocka lagerlängder på 
arbetsplatsen. Alternativt kommer armeringsstängerna färdigklippta och bockade. Det 
förutsätter att armeringsritning och specifikation för aktuell etapp finns tillgänglig. 
Färdigbockad armering bör beställas kontinuerligt med planerade armeringsetapper 
för att möjliggöra effektiv hantering av upplagsplats. Det arbete som återstår är att 
sammanfoga järnen för slutlig konstruktion enligt armeringsritning. Därtill finns en 
tredje kategori: kompletta monteringsfärdiga armeringsenheter som är färdiga att 
sättas in form. Genom tidig planering gällande produktionsutförande möjliggörs 
denna typ av armeringsförfarande. Många arbetsmoment kan därmed elimineras, 
noggrannheten ökas och monteringstiden minskas. [12] 
 
Val av förtillverkningsgrad styrs främst av ekonomi, ergonomi samt materialhantering 
men även till tillgång på arbetskraft, logistikmöjligheter på arbetsplats samt 
utrustningsbehov [12].  
 

 
 

Figur 6. 8 – Bockstation för armering på arbetsplats 
 
Vid armeringen används monteringsstöd som har till funktion att bära upp armeringen 
i tänkt läge. Det finns flera varianter, där de vanligaste är bockstöd, distansklossar 
samt distanshållare.  
 
Ekonomiska överväganden är uppdelade i fasta och rörliga kostnader. Till de fasta hör 
kapitalkostnad för utrustning och maskiner, utrymmeskostnad och lagerkostnad. 
Rörliga kostnader innefattar arbetsledning, armerare, material och transport. [12] 
 

6.3 Mottagning och transport på byggplats 
 
Betongen blandas inte på plats utan är tillverkad på fabrik och levereras till 
byggarbetsplatsen vid fastställd och avropad tid för gjutning. Vid planering av 
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leverans genomförs en arbetsberedning gällande gjuthastighet, stighöjd, placering av 
betongbil samt vilken gjutmetod som används: med kranbask, betongpump eller från 
ränna. Det är väsentligt att aktiviteten är välplanerad då förseningar kan resultera i att 
betongen börjar härda och kvaliteten försämras. Mottagningskontroll av följesedel, 
okulärkontroll samt provning av lufthalt genomförs då ansvarsgränsen mellan 
leverantör och byggentreprenör är vid mottagningen [11]. Gjutansvarig har en 
behörighet och utbildning av typ Betongklass I alternativt Betongklass II. [12] 
 

6.4 Gjutning och bearbetning 
 
Kvaliteten på betongkonstruktionen beror till stor del på utförandemetoden och 
noggrannhet vid betongmassans gjutning och bearbetning [12]. 
  
Gjutningsförfarandet innebär att betongen placeras i formen och fördelas jämt över 
formbotten och successivt ökas i höjd. Betongen bearbetas genom vibrering för att 
fylla ut gjutformen och omslutning av armeringsjärnen. Vibratorn utsätter betongen 
för snabba skakningar som resulterar i att betongmassan upplever ett flytande tillstånd 
med mycket liten inre friktion. Den sjunker därefter av sin egen tyngd och packas 
samtidigt som den inneslutna luften pressas ut. För mycket armering påverkar 
betongen negativt då den separerar. Då betongen läggs i och vibreras skiktvis uppnås 
en homogen och välpackad betong. Det är väsentligt att gjuthastigheten inte blir 
snabbare än att formen klarar det inre tryck som uppstår, vilket ska vara informerat 
och angivet av platsledningen innan gjutning påbörjas. Ett alternativ till ovanstående 
metod är att använda självkompakterande betong som har samma egenskaper som 
traditionellt vibrerad betong trots att vibrering utelämnas. Denna flyter ut och fyller 
formen endast med hjälp av sin egen vikt. [12] 
 

6.5 Härdning av betong 
 
Den reaktion som sker mellan cement och vatten efter gjutning kallas härdning, dvs. 
betongen brinner vilket är en kemisk reaktion. En värmeutveckling resulterar i att 
utrymmen mellan cementkorn som tidigare varit fyllda med vatten torkar ut och 
betongens porositet minskar, s.k. hydration. Denna inträffar normalt inom tre timmar 
från gjuttillfället. För att tillgodose en god härdningsprocess krävs att det finns 
tillräckligt med vatten tillgängligt. För att härdningsprocessen ska kunna undvika att 
utveckla plastiska krympsprickor kan två metoder användas: vatten tillförs under den 
tidiga härdningsperioden alternativt att övertäckning av ytan med t.ex. plastfilm för att 
försvåra tidig vattenavdunstning. Tidig vattning kan dock försämra betongytans 
hållfasthet och utseende. För att minska risken för detta bör vattnet tillföras i form av 
vattendimma. Ju längre härdningsprocessen kan pågå desto bättre slutlig 
betongkvalitet. [12] 
 

6.6 Formrivning 
 
När tillfredställande hållfasthet hos betongen är uppnådd bör formen rivas direkt. 
Betongen riskerar annars att bita sig fast i formen. Den övergripande tidsplaneringen 
för samtliga gjutcykler måste ta hänsyn till tillfredställande hållfasthet hos betongen 
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samt att för tidig formrivning inte sker samt försöka anpassa dessa till ett 
återkommande cykelschema för vägg- respektive bjälklagscykler. [11]  
 
Om last tillförs innan hållfastheten uppnått tillfredställande hållfasthet kan brott i 
konstruktionen ske. För horisontellt bärande konstruktioner krävs ofta en högre 
hållfasthet och längre kvarsittande tid för formen innan rivning. Detta beror på att 
deformationer för vertikala konstruktioner har mindre betydelse. [12] 
 

 
 

Figur 6. 9 – Borttagning av systemform vid väggjutning 
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7 Studieobjektet Eyra 2 
 
Projektet genomförs som en totalentreprenad med samverkansformen partnering. I 
planering av stomval togs erfarenheter från två liknande projekt i Örebro, Markbacken 
samt Eyra 1.  
 
Initialt övervägdes prefabricerad stomme och en anbudsförfrågan ställdes till 
leverantör av prefabricerat stomsystem. Den offererade anbudssumman var dyrare än 
platsgjuten lösning. Väggar platsgjuts medan valven är prefabricerade plattbärlag från 
betongleverantör. Anledningen till valet av plattbärlag var den snäva tidsram som 
projektet har till förfogande samt att beslut kunde tas tidigt i projekteringsprocessen.  
 
Projektering av konstruktionsritningar sker i samarbete med extern konstruktör, som 
har fått tillgång till typritningar inkluderade i teknisk plattform. Dessa är inte 
dimensionerade till aktuell utformning och dimensionering av konstruktionen måste 
därför utföras individuellt. Projekteringsledare har kontaktat NCCs interna 
teknikkonsulter med en anbudsförfrågan och konstaterat att deras prisförslag ligger 
över de andra offererande projektörerna av konstruktionshandlingar.   
 
Lösningar från Tekniska Plattformar har använts för stålpelare i stommen, för 5 av 7 
trapphus samt till alla hisschakt. I plattformshandlingar är endast angivna texter och 
mått styrande, resterande överlåts att dimensioneras för aktuellt projekt.  
 
Stålpelare i fasad har kunnat användas enligt NCCs Tekniska Plattform. 
 
 

 
 

Figur 7. 1 – Plattformslösning, stålpelare i fasad 
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Fem av sju trapphus har använt plattformslösning. 
 

 
 

Figur 7. 2 – Plattformslösning, trapphus  
 
Angivna mått och utseende i plattformslösning används till stor del i projektspecifik 
lösning för hisschakt. 
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8 Resultat 

8.1 Enkätundersökning 
 
Enkätundersökningen syftar till att återge yrkesarbetares synpunkter och erfarenheter 
vad gäller resning av platsgjuten stomme, delaktighet och engagemang i arbetet samt 
hur de viktar slöserier i samband med stomresning. Enkätundersökningen har 
genomförts med nedanstående förutsättningar: 
 - Samtliga svarspersoner har varit anställda inom NCC de senaste fem åren - Samtliga svarspersoner är yrkesarbetare  - Samtliga har en arbetslivserfarenhet på minst 5 år  - Samtliga har medverkat i minst tre stomresningar av flerfamiljshus.  - Antalet intervjupersoner är 20 st. - Svarsalternativen är 6 stycken per fråga och är viktade enligt Tabell 8.1.  
 
Tabell 8. 1 - Svarsalternativ enkätundersökning Stämmer inte alls 1Stämmer inte 2Neutral 3Stämmer till viss del 4Stämmer helt 5Vet ej -
 
Antalet frågor ställda är 24 stycken är uppdelade i tre kategorier: 
 - Slöseri vid stomresning (8 stycken),  - Planering och samordning (9 stycken)  - Standardisering och förbättringsarbete (7 stycken) 
 
Frågor som är formulerade i negativ utsago markeras orange, och formuleringar i 
positiv utsago markeras grönt. Ett högt medelvärde på negativ utsago innebär att 
resultatet tolkas som negativt i sammanhanget, och motsvarande för positiv utsago där 
ett högt medelvärde tolkas som ett positivt resultat.  
 
Tabell 8. 2 - Färgkodning formulerade påståenden 
Frågeställning 
Positiv utsaga 
Negativ utsaga  
 
I slutet av enkätundersökningen gavs tillfälle för svarspopulationen att ge övriga 
kommentarer kring undersökta ämnesområden. Dessa redovisas senare i detta avsnitt. 

Slöseri vid stomresning 
Samtliga frågor är formulerade i negativ utsago. Vid analys av resultatet kan slutsatser 
göras utifrån om medelvärdet ligger under eller ovan det neutrala, definierat som 3,0 
samt fördelning av svar enligt diagram.  
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         Medelvärde  
      

Standardavvikelse
 
Överproduktion: Att stomresning skulle kunna 
genomföras med mindre arbete än vad som sker 
idag 

2,47 0,84 

 
Utfallet ger ett medelvärde under neutralt med liten standardavvikelse. Indikerar att 
svarspopulationen inte håller med om påståendet då de istället anser att produktionen 
fungerar bättre än neutralt. 
 

Väntan: T.ex. att material fattas eller att andra 
yrkesgrupper ska bli färdiga 

4,30 0,92 

 
Medelvärdet är 4,30 med standardavvikelse 0,92. Det indikerar att populationen 
tydligt håller med påståendet att väntan och stillestånd ofta förekommer.  
 

Lager: Arbetsplatsen lagrar mycket material under 
lång tid som inte behövs 

3,20 0,94 

 
Medelvärdet ligger nära neutralt med en liten standardavvikelse, vilket innebär att 
populationen ställer sig neutrala till påståendet.   
 

Rörelse: Onödiga rörelser – t.ex. hämtning av 
material och verktyg tar mycket av min arbetstid 

3,79 1,13 

 
Medelvärdet ger en indikation på att onödiga rörelser förekommer, då populationen 
håller med om påståendet. Standardavvikelsen är relativt hög vilket tyder på en 
spridning i svarsalternativ. Det råder delade meningar till påståendet men med en 
majoritet som instämmer i det.  
 

Omarbete: Omarbete, korrigeringar och 
reparationer sker ofta vid stomresning 

2,80 0,95 

 
Medelvärdet ligger under neutralt, vilket innebär att populationen inte håller med om 
påståendet att omarbete, korrigeringar och reparationer förekommer, men med en 
spridning i svarsfördelningen med standardavvikelse 0,95.  
 

Överarbete: Att göra mer än vad som krävs av 
slutkunden 

2,50 1,10 
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Medelvärde ligger under neutralt, svarspopulationen instämmer inte med påståendet 
att överarbete ofta förekommer vid stomresning. Standardavvikelsen är relativt hög 
vilket påvisar en spridning i svarsfördelningen.  
 

Transporter: Onödiga omflyttningar av material 
och utrustning på arbetsplatsen 

3,55 1,05 

 
Svarspopulationen instämmer i påståendet att onödiga omflyttningar sker på 
arbetsplatsen. Svarsfördelningen är relativt spridd med en standardavvikelse på 1,05.  
 

Outnyttjad kreativitet: Arbetet kan utföras 
smidigare och med bättre resultat men få som 
lyssnar 

3,10 1,07 

 
Svarspopulationen ställer sig neutrala till påståendet, men med en standardavvikelse 
på 1,07 som tyder på spridning i svarsfördelningen.  

Planering och samordning 
 

 Medelvärde Standardavvikelse
 
 
Det blir ofta krockar med andra yrkesgrupper 
som ska göra jobb på samma plats 
 

3,95 0,94 

 
Medelvärde tyder på att populationen instämmer i påståendet och med liten spridning 
i svarsgruppen. Krockar mellan yrkesgrupper inträffar ofta på arbetsplatsen.  
 
 
Det råder en oförståelse mellan yrkesgrupper om 
i vilken ordning arbetet ska utföras 
 

4,47 0,77 

 
Svarspopulationen instämmer i påståendet då medelvärde är högt och fördelningen 
liten. Det råder oförståelse mellan yrkesgrupper om i vilken ordning arbete bör 
utföras.  
 
 
Jag har möjlighet att få en helhetsbild av 
projektets olika faser 
 

4,32 0,82 

 
Svarspopulationen instämmer i den positivt ställda utsagan, dvs. att yrkesarbetare får 
ta del av produktionsplaneringen.  
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Jag känner mig delaktig i planeringsarbetet 
 

4,32 0,95 

 
Svarspopulationen instämmer i den positivt ställda utsagan, dvs. att yrkesarbetare är 
involverade i planeringsarbetet.   
 
 
Det saknas ofta material/verktyg till när ett jobb 
ska utföras 
 

3,84 0,97 

 
Relativt högt medelvärde och liten spridning tyder på att det förekommer att 
material/verktyg saknas till när arbetsmoment ska utföras.  
 
 
Andra yrkesgrupper är inte klara och det hindrar 
när utföra mitt jobb 
 

3,84 1,21 

 
I likhet med föregående påstående är det ett relativt högt medelvärde men en större 
spridning bland svarsalternativen. Tyder på att det förekommer att det finns brister i 
tidplaneringen mellan yrkesgruppers arbetsmoment.   
 
 
Det saknas information, t.ex. ritningar för det jag 
ska utföra 
 

3,83 1,25 

 
Relativt högt medelvärde, vilket är negativt då information och handlingar saknas vid 
utförande av arbetsmoment.  
 
 
Samordningen mellan yrkesgrupper fungerar 
utan problem 
 

2,11 0,99 

 
Positiv utsaga som svarspopulationen inte instämmer i, dvs. problem i samordningen 
mellan yrkesgrupper förekommer.  
 
 
Planeringen fungerar aldrig i verkligheten, det 
blir alltid förseningar  
 

3,72 1,18 

 
Negativt formulerad utsaga som svarspopulationen instämmer i, dvs. tid- och 
utförandeplanering är inte alltid genomförbar. Svarsfördelningen har dock en viss 
spridning mellan svarsalternativen.   
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Standardisering och förbättringsarbete 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 
 
 
 
NCC uppmuntrar att föreslå förbättringar och alternativa 
arbetssätt 
 

3,16 1,17 

 
Positivt formulerad utsaga där medelvärdet är neutralt, med en relativt stor spridning i 
svarsalternativ.  
 
 
Förbättringsförslag fastnar ofta hos platsledning och når 
aldrig utanför arbetsplatsen 
 

2,90 1,29 

 
Negativt formulerad utsaga där medelvärdet ligger något under neutralt, med en stor 
spridning i svarsalternativ.  
 
 
Ansvarig projektör lyssnar gärna på alternativa förslag 
kring utförande 
 

2,47 1,22 

 
Positivt formulerad utsaga där medelvärdet ligger under neutralt, dvs. populationen 
inte instämmer i påståendet. Stor spridning i svarsalternativ vilket ger en diversifierad 
bild av påståendet.  
 
 
Jag har stor möjlighet att påverka utförandemetod, t.ex. 
formval 
 

3,00 1,21 

 
Positiv utsaga som har ett helt neutralt medvärde, med en stor spridning mellan 
svarsalternativen. Det råder delade meningar i populationen gällande påståendet.  
 

 
Stomresning är ett standardiserat arbete som i stort är sig 
likt mellan projekt 
 

3,95 0,78 

 
Positivt formulerad utsaga som populationen instämmer i både gällande medelvärde 
respektive fördelning, dvs. stomresning är ett arbete som är standardiserat och likt 
mellan projekt.  
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Samma konstruktion kan ha väldigt olika lösning beroende 
på vilken konstruktör som är med i projektet 
 

3,88 0,81 

 
Negativt formulerad utsaga med högt medelvärde och liten spridning i svarsalternativ. 
Konstruktionslösningar skiljer sig åt mellan konstruktörer.  

Kommentar i enkät 
I enkätundersökningen gavs möjlighet att ge ytterligare kommentarer. Samtliga 
kommentarer är redovisade i Bilaga 1.  
 
Det kommenteras att tidplaner ofta är optimistiskt gjorda och är sällan genomförbara, 
vilket i sin tur medför att det blir förseningar och krockar med övriga yrkesgrupper. 
Ibland är byggtiden så snäv att det händer att projekten sätter igång innan kompletta 
handlingar finns på plats och att detta resulterar i kompletterings- och omarbete.  
 
En kommentar handlar om vad som gör ett projekt framgångsrikt. Att detta 
huvudsakligen beror på vilka yrkesarbetare som är involverade, då dessa har den 
praktiska kunskapen och den faktiska utförandefunktionen. Tjänstemännen har en 
administrativ roll som inte är direkt värdeskapande. Vidare resonerar en annan 
informant att branschen kommer att uppleva stora svårigheter inom en tioårsperiod då 
många erfarna yrkesarbetare går i pension, och kunskapsåterföringen inom och mellan 
yrkesgrupper hittills har fungerat dåligt.  
 
Kunskapsåterföring nämns som dåligt fungerande, då denna ofta fastnar hos högre 
tjänstemän ovanför operativ nivå. Dessa har dåliga kunskaper om produktion. Istället 
nämns förslag om att en arbetsgrupp av kunniga och engagerade yrkesarbetare 
granskar och bearbetar inkomna idéer. Därefter samlas de centralt i passande 
kategorier med enhetlig och systematiserad layout. Arbetsledningen ute på projekt 
skriver ut och anslår en pärm tillgänglig för yrkesarbetare.  
En positiv konsekvens som nämns är att engagemanget att tänka till och ge 
förbättringsförslag ökar bland samtliga medarbetare.  
 
En kommentar handlar om att det ofta från arbetsledningens sida refereras till NCC 
intranät för produktionsstöd. Det krävs dock då att yrkesarbetare själva ansöker om 
behörighet till denna, vilket gör att många låter bli att ordna med tillgång till 
informationsverktygen. Vidare ges ingen tillgång för yrkesarbete till dator på 
arbetsplatsen, med konsekvensen att denna information måste inhämtas utanför 
arbetstid, vilket minskar engagemanget.  
 
Det nämns att arbetsberedningar och planeringsmöten är uppskattade bland många 
yrkesarbetare. En kommentar visar det motsatta: att det inte ingår i dennes 
arbetsuppgifter att sitta i möten.  Det påtalas att engagemanget och intresset för 
arbetsuppgifterna ökar med ökat inflytande. Produktionen anses fungera bättre när det 
råder en effektiv och fungerande samarbetsform mellan tjänstemän och yrkesarbetare. 
Risken för stillestånd pga. att det saknas material eller verktyg minskar med 
planeringsmöten.    
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8.2 Intervjuresultat – Plattformar och standardisering 
 
Detta avsnitt avser att ge en samlad bild av åsikter och erfarenheter hos informanterna 
gällande standardisering och planering kopplat till verktygen tekniska plattformar och 
projektplanering. Samtliga informanter anser att standardisering är rätt väg att vandra. 
Delade meningar råder kring hur tekniska plattformar bör användas, hur väl 
implementeringen fungerar idag samt vilka begränsningar som finns.  

Kunskapsåterföring 
Informanterna är eniga gällande att arbete i projektform historiskt har medfört att 
kunskap och erfarenheter fastnat i projektet, och i bästa fall förts vidare på individnivå 
till nästkommande projekt. Vidare anser operativ personal i produktion att 
kunskapsåterföring i större skala endast leder till ytterligare pappersarbete, mer 
administration och sammanfattningsvis blir ohanterligt i större skala. 
Projekteringsledare anser att kunskapsåterföringen på individ-, projekt- samt lokal 
nivå fungerar men att på central nivå samla gemensam kunskapsåterföring riskerar bli 
oöverskådlig pappersformalia och i förlängningen oanvändbart.  
 
Det nämns bland flera informanter i olika roller att det finns en tendens att uppfinna 
hjulet på nytt i varje projekt. Detta beror till stor del på att det historiskt funnits en 
stolthet i att ”klara sig själv” och inte dra nytta av sina kollegors erfarenheter. 
Givetvis sker en kunskapsåterföring från tidigare projekt men är mycket begränsad till 
individens egna erfarenheter. En åsikt hos en taktisk informant är att det faktiskt ingår 
i allas yrkesroll att aktivt dela med sig av sina erfarenheter, dvs. är det både en 
rättighet och en skyldighet. Denna menar vidare att ärendelistan är en fungerande 
funktion för kontinuerlig förbättring. Då NCC har hundratals med projekt som pågår 
parallellt, om dessa kan börja samverka genom bl.a. ärendelistan kan företaget börja 
agera som ett gemensamt och bli verkligt kraftfullt. 
 
Intervjuad platschef anser att det är av betydelse att det tidigt i både projektering och 
produktion tydliggörs att en optimal lösning har arbetats fram. Det bör inte heller 
finnas några tvivel att denna är genomarbetad och väl beprövad. Eftersom det ofta 
finns en fungerande och effektiv lösning på ett problem är det rent slöseri att fundera 
vidare på detta när denna tagits fram. Då nya team skapas riskeras dock samma 
”optimeringsverksamhet” att starta om då alla involverade inte vet att en fungerande 
lösning tidigare använts. En nämnd idé är att teamet i inledningsskedet har en 
diskussion om vilka lösningar som ska användas och tydligt motivera dessa. Därefter 
sprida informationen till nya projektanställda om motivet till vald lösning. Lagbasar 
och yrkesarbetare är de som ska utföra arbetet och ofta har den allra största kunskapen 
om vad som fungerar väl. Att inte involvera dessa i planeringen är rent slöseri och 
skapar en sämre slutprodukt. 

Fördefinierade lösningar 
Flera kommenterar att det är svårt att orientera sig bland de tekniska lösningarna och 
hur de är tänkt att appliceras. Det visas på ritningen en sektion på hur det ska se ut, 
men ingen anvisning till material eller produktionsutförande. Vidare att de riskerar att 
bli för generella. På handlingarna är det angivet: ”endast angivna texter och mått är 
styrande, övrigt skall dimensioneras projektvis”. I projekteringen i extern regi får 
aktuell konstruktör tillgång till plattformarna genom att skriva under ett 
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sekretessavtal, och kan men måste inte använda dem som underlag i sin projektering. 
Det blir därmed inte en styrd projektering utifrån plattformarna.  
 
Det är en stor skillnad i användbarhet med plattformarna beroende på om de kommer 
in i projekteringsprocessen tidigt eller sent. Projekteringsledare menar att de är 
användbara som underlag i anbudsprocessen för projekt i extern regi. Genom att tidigt 
kunna presentera lösningar för projektet utan att ha inlett en projektering och som 
senare ställs till förfogande om projektet tillfaller företaget. En annan åsikt som denna 
tar upp är att tekniska plattformar är ett kraftfullt verktyg när ett helt koncept används. 
Ett exempel är NCC Folkboende, där få avsteg från konceptet kan göras och 
projekteringskostnaden är cirka 10 % av motsvarande externt projekt. Att det finns två 
vägar att gå: det ena är att ”sälja in” plattformarna som underlag och hjälpmedel till 
extern konstruktör, det andra är att fullt ut använda dem som styrande dokument. Det 
fungerar när NCC är beställare i form av NCC Boende alternativt när ett koncepthus 
utvecklas i extern regi.  
 
Det råder en utmaning i att få information till projektörer om varför typritningarna ser 
ut som de gör, och att de är väl beprövade och fungerande. Om projektören inte ser 
hela bilden och börjar göra avsteg utöver projektanpassning finns risken att det blir 
problem i integrationen med andra typlösningar. Det påtalas att det finns en risk i att 
standardisera och använda gemensamma lösningar i stor skala. Om de inte 
kontinuerligt prövas, uppdateras och förbättras blir de ekonomiska konsekvenserna 
betydande vid upptäckten av fel och brister.   
 
En aspekt som bör beaktas enligt informanterna är att med en uttalad ambition att 
standardisera och industrialisera byggprocessen finns en risk att beställar- och 
kundfokus går förlorat gällande frihetsgrader. Det är därför viktigt att bli bättre på att 
sälja in fördelarna till beställare, dvs. beprövade och kostnadseffektiva lösningar.  

Standardisering vid stomresning 
Det råder en samstämmig åsikt att stomresning är ett återkommande arbete med stora 
likheter mellan projekt. Stommens utformning bestäms till stora delar av arkitekten, 
med konsekvensen att det är svårt att standardisera fullt ut, då många attribut ingår i 
beslutsprocessen gällande stomval, t.ex. spännvidder, produktionstid etc. Det är med 
andra ord alltid projektspecifika svårigheter inkluderade som måste lösas med unika 
lösningar. T.ex. nämner projekteringsledaren att vid ett flerfamiljshus var huset 
vinklat 35 grader, vilket gjorde att valvbord inte kunde användas. Istället användes 
valvluckor kombinerat med flera olika platsspecifika lösningar. Det kan skilja sig åt i 
utförande, och för en projekterad byggnad finns flera produktionsalternativ med 
samma resultat. Intervjuad platschef anser att produktionsalternativ med t.ex. val av 
formsystem ska göras i samråd med yrkesarbetare, då dessa har kunskap om olika 
formsystem och faktiskt ska utföra arbetet. Vid ett liknande projekt valdes luckform 
framför valvbord alternativt prefabricerade plattbärlag då dessa uppvisade lägst 
enhetstid per kvadratmeter. Det togs dock ingen hänsyn i kalkylen att det återstod 
omfattande efterarbete med slipning i skarvar mellan luckorna.  
 
En intressant företeelse som samtliga informanter har kommenterat är att det 
förekommer skillnader mellan konstruktörer vid stommens konstruktiva utformning 
och grad av produktionsanpassning. Platschef tar upp skillnaden mellan 
projektetapperna Eyra 1 och Eyra 2. Det är stor skillnad i grundläggning trots 
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liknande geoteknik. Arkitektur, utformning och geometri är i stora drag liknande men 
ändå kännetecknas konstruktionshandlingarna av stora skillnader. Han menar att 
endast fokusera på priset i upphandling av konstruktör och bortse från tidigare 
samarbete och utförande i slutändan istället resulterar i ett dyrare projekt.  
 
En tanke som lyftes fram av intervjuad platschef är att entreprenadformen är av 
betydelse vid användning av tekniska plattformar. Han menar att det blir en sämre 
slutprodukt då inblandade aktörer inte arbetar tillsammans, utan istället suboptimerar 
sin verksamhet. En lösning som lyfts fram är samverkansformen partnering där 
samtliga inblandande delar problem och lösningar, i ett gemensamt mål att nå bästa 
slutprodukt till bästa pris som samtliga inblandade. Det kan kopplas till det vertikala 
synsättet där alla inblandade verkar efter en gemensam målbild.  
 
En aspekt av projekteringen som tas upp av samtliga operativa informanter är att 
arkitekten har ett stort mandat. Övriga projektörer kan väljas in i 
projektorganisationen men arkitekten väljs ofta av beställare och ”ärvs” från projekt 
till projekt. Det uppstår ibland en konflikt mellan standardiseringsmöjligheter och 
arkitektens ambitioner i projektet. Konsten är att ge utrymme för kundanpassning och 
samtidigt kunna använda standardiserade lösningar, vilket är svårt då dessa står i 
konflikt till varandra. I extern regi är det att många av byggdelarna måste 
platsanpassas och med en stark beställare med unika krav går det inte att 
"massproducera". Resonemanget kan utvecklas vidare till att så länge vi inte har 
typhus eller färdiga koncept måste vi anpassa konstruktionen till aktuellt fall, varvid 
projekteringskostnader och utförandekvalitet hos inblandade projektörer varierar. 
Genom att styra våningshöjden kan vi hitta skalfördelar, t.ex. prefabricerade trappor. 
 
Ett problem som nämns vid centrala inköp är att produkterna inte blir projektoptimala. 
T.ex. stålpelare har tidigare köpts in i tre dimensioner från leverantör i Baltikum. Om 
dimensionering av stålpelare hamnar i spannet mellan de inköpta dimensionerna, sker 
en överdimensionering som klassas som slöseri. Därför måste det finnas en balans i 
standardiseringsgrad och variation om det passar att inköp ska ske centralt eller lokalt. 
Det finns en stor styrka i att samordna inköpen, men de måste även fungera i 
samverkan med aktuellt projekt.   
 
Central inköpare betonar styrkan i att kunna göra centrala inköp med hjälp av 
plattformslösningar, men också risken med att göra stora gemensamma inköp då 
konjunkturen varierar över tiden. Om konjunkturen dyker och behovet minskar 
samtidigt som kontrakterad inköpsvolym ligger fast finns risken att kapital binds upp 
med minskad avkastning som följd. 

Produktionsfokus i projekteringen 
En lagbaspool med husavdelningens lagbasar är tänkt att användas i tidig 
projektering. Syftet är att en lagbas ska delta i projekteringsmöten och där 
komplettera med produktionsaspekter. Detta för att ge en mer produktionsanpassad 
projektering med handlingar som enkelt kan appliceras utan modifiering i 
produktionen. Den lades ner under en tid då lagbasen inte ansåg att den kunde tillföra 
något i projekteringen, då denna ofta kom in alldeles för sent, då många centrala 
beslut redan var fattade.  
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Lagbas utrycker åsikten om att ju kortare tid som råder mellan projektering och 
produktion, ju färre frihetsgrader finns i produktionsoptimering gällande formsystem 
alternativt prefabricerade plattbärlag. En optimal produktion kräver en optimal och 
tidig projektering.  

Utvecklingsmöjligheter 
Det lyfts fram bland informanter på taktisk nivå att plattformarna har funnits i ungefär 
fem år nu, och successivt börjar de bli ett etablerat inslag i verksamheten. Samtidigt 
börjar de nå en bred acceptans hos inblandade parter. De blir mer användarvänliga 
och specifika. T.ex. pågår arbetet med att utveckla projekteringsmallar som endast 
innehåller det väsentliga. Är det en platsgjuten stomme kommer i framtiden inga 
punkter gällande prefabricerad stomme finnas med. Det sker ett arbete med att utöka 
stöddokument med metodanvisningar med syfte att NCC gemensamt arbetar på ett 
enhetligt sätt.  
 
Personal på taktisk nivå poängterar att NCC har definierat ett övergripande mål om att 
årligen minska byggkostnaderna med fem procent genom att bli bättre på 
stordriftsfördelar och centrala inköp. Det finns en självkritik kring att den upplevda 
acceptansen är större än faktiskt uppmätt i årliga undersökningar. Det kan bero på att 
det har varit svårt att få det inarbetat i organisationen att på ett naturligt sätt använda 
centralt samlad kunskap och inte uppfinna hjulet på nytt. 
 
Det nämns att en stor utmaning är att komma bort ifrån synsättet att varje individuellt 
projekt ska visa resultat och alltid finna lägsta pris. Det blir i sådant fall en form av 
suboptimering på projektnivå. Stordriftsfördelar gällande inköp och 
standardiseringsarbete blir mer eller mindre saboterat om varje projekt strävar efter 
kostnadsminimering och frångår centrala avtal.  
 
Samtliga informanter menar att plattformarna i framtiden måste fortsätta vara levande 
dokument som uppdateras kontinuerligt. Detta för att uppehålla förtroendet och 
acceptansen hos alla inblandade yrkesgrupper.  
 
 

8.3 Produktionsplanering  
 
Intervjuade informanter anser att projektplanering är ett kraftfullt verktyg vid 
komplicerade projekt med många inblandande. Den stora styrkan är det visuella, att 
information är tillgänglig och enkel att bearbeta. Att mötesformen är effektiv och hårt 
styrd är bra då mötestiden blir betydligt kortare är traditionella samordningsmöten. Då 
knäckfrågor som inte innefattar samtliga mötesdeltagare lämnas till efterkommande 
separata diskussioner blir samordningen effektiv och engagemanget höjs bland 
inblandade. Mötestiden är mellan 15 – 30 minuter i relation till traditionella 
mötestider på det dubbla.  
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Figur 8. 1 – Utförandeexempel Visuella rummet 
 
Deltagare är lagbasar samt arbetsledare hos underentreprenörer då båda projekten har 
stor personalstyrka.  
 
Informanterna anser att konceptet är enkelt att projektanpassa och forma efter de 
behov som är specifika för projektet. Ena informanten värdesätter främst styrkan i att 
samordna olika yrkesgrupperingar med hjälp av visuella verktyg så att dessa inte 
krockar vid utförande i tid och rum. Varje yrkeskategori har en färg som de markerar 
på översiktsplan vilka aktiviteter de planerar att utföra nästkommande vecka.  
Projektet skulle utan detta hjälpmedel bli ohanterligt planeringsmässigt och 
mötestiden betydligt mer omfattande. 
 
Det andra projektet har stora begränsningar i logistik och samordningen är central vad 
avser leveranser och förvaringsmöjligheter.  
 
Det råder en skillnad mellan projekten vad gäller utformning av NCC 
Projektplanering. Det ena använder konceptet fullt ut med bl.a. checklistor och 
statistik på utförda aktiviteter. Det passar projektet då detta är i mindre skala med ett 
begränsat antal aktiviteter per vecka. Det andra har istället valt att använda delar av 
det visuella rummets struktur, visuella hjälpmedel vid samordningsmöten samt en 
tydlig mötesstruktur. Anledningen är att det skulle innebära en heltidstjänst att 
administrera pappersarbetet för alla aktiviteter då projektet är stort och omfattande.  
Det kommenteras att det till en början finns svårigheter hos inblandade att acceptera 
mötesstrukturen med att bl.a. knäckfrågor avhandlas separat samt en negativ 
inställning till konceptets ”mjuka” utformning. Med tiden ökar acceptansen och 
samtliga inblandade upplever det som positivt då planeringen blivit effektivare och 
mötestiden avsevärt kortare.  
 
En svårighet som återkommer är att leda bort knäckfrågediskussioner tidigt innan de 
fått fart. En styrka är att den som leder mötet egentligen inte behöver vara insatt i 
projektet, mötesformen sköter i stort sig självt. En positiv konsekvens av att hålla i  
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9 Diskussion 
 

9.1 Enkätundersökning 
 
Yrkesarbetarnas uppfattning om slöserier utgjorde en separat del i 
enkätundersökningen. De kategorier som utmärker sig är väntan och onödig rörelse, 
dvs. att stillestånd ofta förekommer i produktionen och onödiga rörelser. Vidare anser 
svarspopulationen att lagerhantering, transporter och outnyttjad kreativitet är 
potentiella förbättringsområden. Yrkesarbetare upplever inte slöseri i kategorierna 
överarbete, omarbete samt överproduktion.  
 
I undersökta påståenden om produktionsplanering och samordning mellan 
yrkesgrupper utmärker sig ett antal negativa resultat där yrkesarbetarna är av lika åsikt 
med liten spridning. Dessa är att det ofta blir krockar med andra yrkesgrupper, det 
råder oförståelse mellan dessa om hur och när arbetsmoment ska utföras. Vidare 
saknas det ofta handlingar, information, material och verktyg inför arbetsmoment. 
Slutligen att tidplaner är för snävt gjorda, och att det alltid blir förseningar i 
verkligheten. Det finns även påståenden i positiv bemärkelse där svaren är tydlig 
koncentrerade med liten spridning. Yrkesarbetarna upplever att de får möjlighet att se 
en helhetsbild av projektet samt delaktighet i planeringsarbetet.  
 
I avsnittet som undersöker åsikterna kring standardisering och förbättringsarbete 
instämmer yrkesarbetarna i att stomresning är ett standardiserat arbete som är likt 
mellan projekt. En intressant företeelse är samstämmigheten gällande att samma typ 
av konstruktion kan ha väldigt olika lösning beroende på ansvarig konstruktör i 
projektet. Fyra påståenden som handlar om möjligheten att ge förbättringsförslag och 
påverka produktionsutförandet har ett neutralt medelvärde men med stora 
standardavvikelser. Det råder alltså stor variation i hur yrkesarbetarna upplever 
möjligheterna att påverka och uppmuntran att ge förslag på förbättringar. Det kan 
tolkas som att projektets arbetsledning har ett ansvar för hur väl dessa frågor hanteras.  
 
Kommentarer i enkätundersökningen tar upp intressanta aspekter som i flera fall 
kompletterar och validerar ovanstående resultat om hur yrkesarbetarna uppfattar 
situationen i produktion.  
 
Att byggtiden ofta är snäv och projekten startar innan kompletta handlingar finns 
tillgängliga validerar åsikterna om att tidplaner ofta får revideras och inte är 
genomförbara att arbeta efter. Detta eftersom de konstrueras innan all tillgänglig 
information från projektörer har blivit tillgänglig. Att det blir krockar mellan 
yrkesgrupper är en konsekvens av att förutsättningar förändras då produktion och 
projektering rullar parallellt i inledningsskedet. Ett resultat som inte stämmer överens 
med ovanstående resonemang är att yrkesarbetarna inte instämmer i att omarbete och 
korrigeringar av stomresning är vanligt förekommande. En förklaring kan vara att 
kommentaren är ställd i allmän utsago gällande produktion av flerfamiljshus, till 
skillnad från stomresning där korregeringar och omarbete är sällan förekommande.  
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Det råder en samstämmig bild i resultatdelen att kunskapsåterföring och 
förslagsverksamhet är ett potentiellt förbättringsområde som inte fungerar särskilt väl 
i dagsläget. Ett konstruktivt förslag har presenterats om att en arbetsgrupp av 
yrkesarbetare ska hantera inkommande förslag och behandla dessa för respektive 
arbetskategori: hus, bostad, betong, berg etc. Idag hamnar dessa hos högre tjänstemän 
som ofta inte har den specifika och praktiska kunskapen för att avgöra om förslaget är 
fungerande eller inte. Att en administrativ funktion därefter systematiserar och 
kategoriserar förslagen med enhetlig layout. Informationen kan presenteras i fysisk 
form på arbetsplatsen i t.ex. en informationspärm. Då stora pensionsavgångar är att 
vänta inom en tioårsperiod är det viktigt att kunskap kan föras vidare till yngre 
generationer. Denna lösning kan vara ett komplement till det lokala och individuella 
kunskapsöverföringen som sker mellan individer genom t.ex. lärlingssystem.  
 
Delaktighet och inflytande i produktionsplanering uppskattas av yrkesarbetare och 
från framkomna resultat kan det tolkas som att det råder en fungerande integration 
mellan tjänstemän och yrkesarbetare i dessa frågor. Integrationen av praktisk kunskap 
i projekteringen fungerar inte lika väl. T.ex. är konstruktionsritningar inte alltid 
anpassade till produktion med platsspecifika lösningar som konsekvens. 
 

9.2 Plattformar, kunskapsåterföring och standardisering 
 
Essensen i plattformsarbetet är att hitta den optimala lösningen, både ur ekonomisk 
och produktionsteknisk synvinkel, göra den tillgänglig för hela NCC och därmed i 
förlängningen ge möjlighet att utnyttja företagets egentliga storlek.  
 
Standardisering är ett begrepp som i fortsättningen måste skiljas åt för produktion och 
projektering. Vid stomresning är produktionsutförandet standardiserat då 
arbetsmomenten har stora likheter mellan projekt. Projekteringen kan inte till samma 
utsträckning standardiseras, då varje stommes utformning måste konstrueras 
individuellt utifrån arkitektens önskemål, vilket innebär att kostnaden för stommes 
konstruktiva utformning i projekteringsfasen är svår att påverka. Möjligheten är när 
koncepthus byggs, då är kostnaden endast en bråkdel av ordinarie 
projekteringskostnad. 
 
I produktion kan arbetssättet liknas vid ett industrialiserat byggande. Det finns stor 
potential att hitta gemensamma lösningar som kan appliceras mellan projekt samt 
utnyttja möjligheten till kvalitativ kunskapsåterföring. Det råder en samstämmig syn 
på att kunskapsåterföring fungerar på individ- och projektnivå men att i större skala 
blir det endast pappersexercis. Då det är nya sammansättningar av personal inför varje 
projekt, både i produktion och i projektering, finns tendensen att uppfinna hjulet på 
nytt, med utdragna diskussioner om vad som är den optimala lösningen. Därför är 
tekniska plattformar rätt väg att vandra i projektering, men att de måste bli mer 
strukturerade, lättlästa och kompletta i hur de är tänkt att användas. Det råder det en 
misstänksamhet om lösningarna verkligen är de optimala och att det saknas 
produktionsanvisningar.  
 
Storleken på företaget är också en begränsning gällande spridning av information. Det 
måste ske på ett systematiserat sätt, vilket idag är genom en Ärendelista som finns 
tillgänglig på NCCs intranät. Det är allas rättighet och samtidigt skyldighet att 



57 
 

rapportera och ge förbättringsförslag.  Då produktionsperspektivet är centralt för 
effektiv kunskapsåterföring för plattformarna bör yrkesarbetare få ordnat med 
behörighet till intranätet per automatik och även tillgång till dator på arbetstid. Det 
skulle medföra att större engagemang att ge förbättrings- och kompletteringsunderlag 
via ärendelistan som annars förlorar insikter från yrkeskategorin med störst praktisk 
kunskap. Även rena produktionserfarenheter av stomresning bör hanteras på ett 
liknande sätt, där kunskapsåterföring kan ges och nås av samtliga anställda inom 
NCC.  
 
Plattformar fungerar som bäst när slutkunden värdesätter minskade kostnader och 
godtar minskat rörelseutrymme gällande projektspecifika önskemål. Farhågor kring 
att kundfokus minskar när byggprocessen blir mer standardiserad och industrialiserad 
har lyfts fram. Det resulterar i begränsningar att tillfredställa kundens specifika 
önskemål på slutprodukten när dessa inte innefattas i plattformslösningar. Kundfokus 
är emellertid även att fokusera på kundens kostnader, och verklig styrka med 
plattformarna är när de kan tillämpas utan att inskränka på kundens valfrihet. Denna 
ambition har störst möjlighet att uppnås om plattformarna involveras tidigt i 
projekteringen, helst redan i anbuds- och förfrågningsskedet.  
Endast ett fåtal avsteg bör göras från de fördefinierade projekteringskraven. Ett 
exempel har varit när NCC Boende internt är beställare. Ett annat alternativ som 
nämns är att plattformarna ”säljs” in som underlag och hjälpmedel för en effektiv 
projektering utan att de används som styrande dokument. Det är så plattformarna har 
använts i studieobjektet, när beställaren varit i extern regi.  
 
Entreprenadformen är av betydelse. Om traditionell upphandling används finns risken 
att samtliga inblandade suboptimerar sin verksamhet och inte ser till helheten i 
projektet. I detta ingår bl.a. att använda plattformar, och om extern konstruktör inte 
har intresse av att använda dessa kan det få återverkningar på övrig verksamhet i 
produktionen och som resultat en sämre slutprodukt.  
 
Ett problem som uppstår vid standardisering och centrala inköp är att produkterna inte 
blir projektoptimala. T.ex. har ett exempel med stålpelare nämnts där tre dimensioner 
av pelare köpts in. Om då konstruktionen hamnar i ett spann mellan två dimensioner 
sker en överdimensionering – som klassas som slöseri. Det finns en stor styrka i att 
samordna inköp centralt, men det måste även finnas utrymme att göra projektspecifika 
inköp. En risk är när centrala inköp med stora volymer köps genomförs, konjunkturen 
viker och behovet därmed minskar finns en risk att onödigt kapital binds upp.  
 
Ett annat hinder är att det idag fokuseras mycket på att varje projekt ska visa resultat 
och hitta lägsta pris på sina inköp. Det blir en form av suboptimering på projektnivå, 
där stordriftsfördelar åsidosätts när varje projekt strävar efter kostnadsminimering och 
frångår centrala avtal.  
 
Lagbasar som involveras tidigt i projekteringen är värdefullt för att få 
produktionsfokus i projekteringen. Det ger en mer anpassad projektering där 
handlingar kan användas utan att behöva modifieras i produktionen. Det är därför 
synd när lagbasar upplever det som onödigt då de kommer in alltför sent när centrala 
beslut redan är genomförda. En optimal produktion kräver en optimal och tidig 
samverkan i projekteringen.  
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Plattformsdokumentationen med innefattande material måste innefattas av ett 
kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete. För att det ska bli möjligt måste 
infrastrukturen gällande kunskapsåterföring och förbättringsförslag fungera och alla 
inblandande bli engagerade i verksamheten.  

Återkoppling till teori - Industriellt byggande 
Då definitionen av industriellt byggande avser stor grad av prefabricering utanför 
arbetsplatsen passar definitionen av industrialiserat byggande bättre att använde. Detta 
definieras som ”bygg- och planeringsprocessen drivs enligt industriella principer 
med bl.a. förtillverkade komponenter men en övervägande del av byggnationen sker 
på byggplatsen”. Industriella principer innefattar standardisering och systematisering 
som möjliggör att beprövade lösningar återanvänds och upplever ständiga 
förbättringar.  
 
Tekniska plattformar och Projektplanering är två verktyg och satta i sammanhang 
med NCCs övriga utvecklingsarbete upprättas en industrialiserad byggprocess. Denna 
innefattar partnering, centrala inköp, verksamhetssystemet samt virtuellt byggande.  
 
Sex delområden ingår i industrialiserat byggande:  - Planering och kontroll av processer (Verksamhetssystemet) - Utvecklade tekniska system (Tekniska plattformar) - Långsiktiga relationer (Centrala inköp) - Utvecklat kundfokus (Partnering) - IT-verktyg (virtuellt byggande) - Kunskapsåterföring och mätning av prestationer (NCC Projektplanering) 
 
NCCs verktygslåda uppfyller definitionen av industrialiserat byggande där plattformar 
och planeringsverktyg ingår. De innefattar produktionskonceptet Make to order, där 
fördefinierade lösningar projektanpassas till specifikt projekt. 
 

9.3 Produktionsplanering  
 
NCC Projektplanering är ett verktyg för att minska mötestiden, göra mötesinnehållet 
effektivare och öka engagemanget i projektet. Det möjliggör för alla inblandade att se 
hur deras verksamhet fungerar och beror på övriga yrkeskategorier. Den stora styrkan 
med verktyget är det visuella, att information blir hanterbar och lättillgänglig. I 
mindre projekt kan det användas på detaljnivå med statistik på andelen utförda 
aktiviteter, checklistor och samtliga inblandade kan närvara. Endast planerade 
aktiviteter som uppfyller nödvändiga förutsättningar tillåts att planeras in i 
veckoplaneringen.  
 
På större projekt anpassas planeringsverktyget till att fokusera på det visuella, att 
diskutera övergripande frågor och samordning mellan yrkesgrupper. Resultat i 
enkätundersökningen visar att det finns stort intresse hos yrkesarbetare att få delta i 
planering. Det har också framkommit att det i produktionen uppstår väntan, onödig 
rörelse, att kreativitet inte utnyttjas fullt ut samt att krockar inträffar med andra 
yrkesgrupper. Sammantaget finns engagemang och behov av strukturerad planering 
som involverar alla inblandade. Resultatet blir en bättre fungerande verksamhet med 
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positiva följdkonsekvenser som förbättrad produktionsekonomi, kvalitet, arbetsmiljö 
och slutprodukt.  
Den teori som ligger till grund för Lean Construction nämner sju punkter för att uppnå 
en effektiv process: 
 

1. Skapa kontinuerliga flöden där problemen blir synliga 
2. Använd ett pull-system för att undvika överproduktion 
3. Jämna ut arbetsbelastningen 
4. Skapa en kultur som stoppar produktionen för att lösa ett problem, där det 

handlar om att få rätt kvalitet från början 
5. Standardiserade arbetsuppgifter är grunden för ständiga förbättringar och de 

anställdas delaktighet 
6. Använda visuella styrmetoder för att skapa kontroll och för att belysa problem 
7. Använd endast väl beprövad teknik som passar människor och processer 

 
NCC Projektplanering innefattar alla punkter med undantaget punkt 2, som hänvisar 
till att endast det som kunden efterfrågar ska produceras. Då bygghandlingar utgår 
och godkänns av kunden innefattar processen teoretiskt ingen överproduktion, vilket 
även styrks av yrkesarbetarnas åsikt om att överarbete inte är förekommande i 
verksamheten.  
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10 Slutsatser 
 

10.1 Hur väl fungerar Tekniska Plattformar och 
Projektplanering? 

 
Det råder en samstämmig syn på att tekniska plattformslösningar är rätt väg att vandra 
i framtiden. Detta medför enhetligare och mer strukturerade arbetssätt i projekteringen 
som resulterar i kontinuerlig kunskapsåterföring. Acceptansen och medvetenheten för 
plattformslösningarna ökar successivt enligt studiens och övriga internt genomförda 
undersökningar.  
 
I dagsläget är tillämpningsgraden hög vid interna projekt samt koncepthus där få 
avsteg görs från styrande projekteringskrav. I extern regi används plattformarna som 
hjälpmedel och verktyg till involverade projektörer med mindre styrning och i 
förlängningen fler avsteg. Typlösningarna är användbara som konkreta underlag i 
anbudsprocessen gentemot beställare och hjälpmedel i diskussioner i 
projekteringsfasen. 
 
Då det framkommit att det finns tveksamheter kring typlösningarnas optimeringsgrad 
krävs det att dessa kontinuerligt uppdateras när nya regler eller 
produktionsmöjligheter tillkommer. Om dokumenten blir eftersatta minskar 
acceptansen och i slutändan användandet av lösningarna.  
 
Tydliga begränsningar i utvecklandet av plattformslösningar återfinns vid platsgjuten 
stomme, då denna måste konstrueras utifrån aktuell utformning. Däremot kan vissa 
typlösningar användas om styrande projekteringskrav förankras tidigt i diskussionen 
med extern beställare.  
 
Produktionsverksamheten kännetecknas däremot av standardisering och 
återkommande produktionsmoment. En effektiv kunskapsåterföring och ett 
enhetligare arbetssätt bör vara möjligt med ett förbättrat system gällande 
kunskapsdokument som blir tillgänglig till alla yrkeskategorier. När plattformarna 
successivt blir mer inarbetade och använda i verksamheten kan en synergieffekt i 
produktions- och plattformskvalitet uppnås och förbättringsarbetet samordnas.  
 
En nödvändighet för att uppnå tydlighet och användbarhet är att verktyget är 
tillgängligt, lätthanterligt och överskådligt. En tydlig struktur efterfrågas som är 
uppdelad på flera delområden. Lösningarna visar idag inte hur de är tänkt att 
användas, endast färdig konstruktion. De bör kompletteras med ytterligare 
information kring utförande.  
 
För att uppnå ständiga förbättringar för plattformarna måste operativ personal, både 
tjänstemän och yrkesarbetare, fortsättningsvis känna engagemang att rapportera fel 
och brister via ärendelistan. Majoriteten av återkoppling kring typlösningarna kommer 
från ärendelistan, som därmed fyller en viktig funktion gällande systematisk 
kunskapsåterföring och prestationsmätning.  
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Produktionsförankring i projekteringen kan fungera bättre om produktionspersonal, 
t.ex. lagbasar kommer in tidigt i processen och får mandat att påverka. 
 
Inköp är idag ofta knutna till geografisk placering, projekten strävar efter att hitta 
optimal lösning till lägsta kostnad och köper utifrån nationella ramavtal från lokal 
aktör. Om centrala inköp ska kunna fungera måste synsätt förändras från 
projektekonomi till helhetsfokus inom NCC. Om produkten ska bli optimal för stort 
antal parallella projekt är det nödvändigt att typlösningar bli mer styrande än idag. 
 
Projektplanering är ett kraftfullt verktyg som gör samordning mellan yrkesgrupper 
effektivare genom ett strukturerat upplägg. Det framkommer genom intervjuer att det 
fungerar väl i implementeringen och att frihetsgraderna är stora i hur varje projekt 
väljer att använda verktyget. Mötestiden har förkortats och mötesdeltagarna har en 
tydligare bild av vad som framkommit under mötet. Yrkesarbetare är av åsikten att 
planering och samordning kan fungera bättre än den gör idag. Det legitimerar ett 
resonemang om att verktyget fyller en central funktion och berättigar till ökat framtida 
användande.  
 
Att involvera flera yrkesgrupper i samordning och planering genererar dels en 
helhetsbild hos samtliga inblandade, och även ett ökat engagemang hos alla 
inblandade att vilja ansvara och prestera i sina respektive arbetsmoment. Missförstånd 
i produktionen och krockar mellan yrkesgrupper blir färre, och resultatet är en 
slutprodukt som generats ur en effektivare process med högre kvalitet.  
 
Sunda aktiviteter som inkluderar att tillgänglig information, rätt material, verktyg och 
resurser är de enda som ska planeras inför nästkommande vecka. Flera yrkesarbetare 
är av åsikten det ofta saknas en eller flera av ovanstående kritiska förutsättningar. 
Resultatet blir att ett arbetsmoment blir försenade. Viktigt är att i planeringen 
påminna och understryka att samtliga ansvariga för sina moment har kontrollerat 
ovanstående punkter. Det åligger idag till stor del på arbetsledning att tillstå att 
förutsättningar för produktion finns. Med projektplanering blir alla involverade och 
får känna ansvar för sitt arbetsmoment.  

 

10.2 Hur förhåller sig verktygen till koncepten Lean 
Construction och industriellt byggande? 

 
Då stor del av tillverkningen sker på byggarbetsplatsen ligger definitionen av 
Industrialiserat byggande närmare till hands att använda. Industrialiserat byggande 
definieras som ”bygg- och planeringsprocessen drivs enligt industriella principer 
med bl.a. förtillverkade komponenter men en övervägande del av byggnationen sker 
på byggplatsen”. Industriella principer innefattar standardisering och systematisering 
som möjliggör att beprövade lösningar återanvänds och upplever ständiga 
förbättringar.  
 
Tekniska plattformar och Projektplanering är två verktyg och satta i sammanhang 
med NCCs övriga utvecklingsarbete upprättas en industrialiserad byggprocess. De 
innefattar produktionskonceptet Make to order, där fördefinierade lösningar 
projektanpassas till specifikt projekt. Därmed uppfylls definitionen av industrialiserat 
byggande.  
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NCC Projektplanering är nästintill en direkt implementering av konceptet Lean 
Construction vad gäller arbetsprocessen i produktionsverksamheten.  
 

10.3 Hur upplevs kategorierna slöseri, planering och 
kunskapsåterföring hos produktionspersonal? 

 
Slöserierna väntan och onödig rörelse utmärker sig, dvs. att stillestånd ofta 
förekommer i produktionen och onödiga rörelser. Lagerhantering, transporter och 
outnyttjad kreativitet är potentiella förbättringsområden. Överarbete, omarbete och 
överproduktion är sällan förekommande.  
 
Det råder en enighet bland yrkesarbetare att det ofta blir krockar med andra 
yrkesgrupper, råder en oförståelse för varandras arbetsmoment samt när dessa ska 
utföras. Det saknas ibland handlingar, information, material och verktyg inför 
arbetsmoment. Tidplaner är ofta snävt gjorda, och en anledning som lyfts fram är att 
enhetstider i kalkylarbetet är ohållbara. Kalkylen missar ofta att inkludera tvingat 
slöseri i enhetstiderna, t.ex. förberedelser, transport av material etc. Att projektering 
och produktion rullar parallellt i början av projekttiden får till konsekvens att tidplaner 
måste revideras efter hand.  
 
Möjligheten att påverka och ge förbättringsförslag varierar med hur platsledningen 
arbetar och uppmuntrar till dialog.  
 
Kunskapsåterföring och förslagsverksamhet är ett potentiellt förbättringsområde. 
Genom att låta en grupp av yrkesarbetare hantera inkommande förslag och behandla 
dessa för istället för som idag en högre tjänstemän utan specifik och praktisk kunskap 
kan återföringen fungera bättre. Behandlade ärenden sammanställs och presenteras i 
fysisk form på arbetsplatsen i t.ex. en informationspärm.  
 

10.4 Rekommendationer 
 
Plattformarna når sin verkliga potential när produktion kopplas till projektering. 
Arbetet med ständiga förbättringar bör samordnas mellan plattformar och 
produktionsmetoder. Produktionen är den verksamhet inom NCC som är direkt 
värdeskapande, men som också har störst andel av tvingat slöseri. Ett målinriktat 
arbete med att minska denna kategori av icke vinstgenerande aktiviteter kan resultera i 
kostnadsbesparingar och effektivitetshöjningar. Genom uppmuntran och engagemang 
i hela verksamhetskedjan möjliggörs kontinuerlig och fungerande kunskapsåterföring. 
Denna bör tas tillvara i utvecklingsarbetet hos plattformarna och kompletteras med 
kunskapsdokument riktade till produktionspersonal. Med tekniska plattformar som 
verktyg kan ett systematiskt och enhetligt arbetssätt utarbetas där prestationer mäts 
och återkopplas med projektplanering.  
 
Utifrån ovanstående resonemang kan ett samband mellan standardisering, 
kunskapsåterföring och engagemang definieras.  
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Figur 10. 1 - Beståndsdelar vid ständiga förbättringar av plattformsarbetet 

 
Projektplanering och plattformsarbetet skall alltså inte betraktas som två separata 
verktyg. Styrkan i plattformarna är att arbetet blir standardiserat och enhetligt inom 
hela NCC med en återkommande upprepningseffekt. I projektplanering är fördelarna 
att kunna mäta prestationer, samordna, engagera och förbättra verksamheten. 
Kunskapsåterföring och utvecklingsarbete bör integreras och samordnas mellan 
projektering och produktion. Resultatet blir en produktionsanpassad projektering, och 
omvänt, en välprojekterad produktion.  

 
 
 
.  
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Bilaga 1 Enkätundersökning  
 

7 + 1 slöseri 
 

 
Figur B1. 1 – Svarsfördelning: Överproduktion 

 
 

 
Figur B1. 2 – Svarsfördelning: Väntan 
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Väntan: T.ex. att material fattas eller att andra yrkesgrupper ska bli färdiga



 

 

 
Figur B1. 3 – Svarsfördelning: Lager 

 
 

 
Figur B1. 4 – Svarsfördelning: Rörelse 
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Figur B1. 5 – Svarsfördelning: Omarbete 

 
 

 
Figur B1. 6 – Svarsfördelning: Överarbete 

 
 

5%

40%

25%
30%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Stämmer inte 
alls

Stämmer inte Neutral Stämmer till 
viss del

Stämmer helt Vet ej

Omarbete: Omarbete, korrigeringar och reparationer är ofta förekommande

10%

40%

15%
10%

5%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Stämmer inte 
alls

Stämmer inte Neutral Stämmer till 
viss del

Stämmer helt Vet ej

Överarbete: att göra mer än vad kunden kräver



 

 
Figur B1. 7 – Svarsfördelning: Transporter 

 
 

 
Figur B1. 8 – Svarsfördelning: Outnyttjad kreativitet 

 

5%
10%

25%

45%

15%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Stämmer inte 
alls

Stämmer inte Neutral Stämmer till 
viss del

Stämmer helt Vet ej

Transporter: Onödiga omflyttningar av material och utrustning på arbetsplatsen

10%

20% 20%

50%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Stämmer inte 
alls

Stämmer inte Neutral Stämmer till 
viss del

Stämmer helt Vet ej

Outnyttjad kreativitet: Få som lyssnar på förbättringsförslag



 

 

Planering och samordning i produktion 
 
 

 
Figur B1. 9  

 
 

 
Figur B1. 10  
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Figur B1. 11  

 
 

 
Figur B1. 12  
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Figur B1. 13  

 
 

 
Figur B1. 14  
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Figur B1. 15  

 
 

 
Figur B1. 16 
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Figur B1. 17  

Standardisering och förbättringsarbete 
 

 
Figur B1. 18 

 
 

5%
10%

15%

35%

25%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Stämmer inte 
alls

Stämmer inte Neutral Stämmer till 
viss del

Stämmer helt Vet ej

Planeringen fungerar aldrig i verkligheten, det blir alltid förseningar 

0%

20%

10%

60%

0%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Stämmer inte 
alls

Stämmer inte Neutral Stämmer till 
viss del

Stämmer helt Vet ej

Det byggs bara på ritningar med status ”Bygghandling”



 

 
Figur B1. 19 

 
 

 
Figur B1. 20 
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Figur B1. 21 

 
 

 
Figur B1. 22 
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Figur B1. 23 

 
 
 
 

 
Figur B1. 24 
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Kommentarer i enkätundersökning 
 
”Tidplaner är alltid för optimistiska och orealistiska” 
 
”Inte konstigt att det blir krockar med andra aktiviteter när tidplanerna ofta inte kan 
följas då de är för snävt uppbyggda” 
 
”Projekten sätter igång innan man ens bestämt vad som ska byggas” 
 
”Klart det blir omarbete och ineffektivt när vi bygger på förhandskopior” 
 
”Konstruktörer tänker inte på att armering faktiskt ska monteras också, vilket ibland 
är omöjligt enligt deras ritningar.” 
 
”Ett projekts framgång beror helt på vilka yrkesarbetare som är med. Tjänstemännen 
är endast en administrativ funktion” 
 
”Branschen kommer få det tufft om tio år när alla gamlingar går i pension med all sin 
kunskap. Vem ska då ta över, administratörerna på kontoret?”  
 
”Vi blir uppmuntrade att komma med förbättringsförslag och får ett par biobiljetter 
som tack. Problemet är att det fastnar hos cheferna inne på kontoret som varken har 
någon praktisk kunskap eller tid att följa upp förslaget” 
 
”Jag har ingen lust att ge några förslag och dela med mig av min kunskap när jag ändå 
vet att ingen kommer ta del av den.” 
 
”Det pratas om att på Starnet (NCC intranät, författarens anm.) finns det 
kunskapsdokument om olika arbetsmoment, men det ska till en väldig pappersprocess 
för att ens få tillgång till det. Dessutom, hur många av oss använder en dator i vårt 
arbete? Knappast någon som sitter på helgen och läser på. ” 
 
”Om kunskapsåterföring ska fungera, hitta trä- och betongarbetare som är engagerade. 
Sätt ihop en arbetsgrupp som får in alla förslag, granskar dem och om de är något att 
ha, vidarebefordrar dessa till någon form av administratör som på ett systematiskt sätt 
gör dem enhetliga och lättlästa. Samlas på typ Starnet, och sen skriver arbetsledningen 
för varje projekt ut dessa och har i en pärm hos yrkesarbetarna.” 
 
”Jag ska inte behöva sitta i möten, då det inte ingår i mina arbetsuppgifter”.  
 
”Det verkar som att jag är anställd för att vänta, då det är en av mina huvudsysslor på 
jobbet”  
 
”Arbetsberedningar är ett bra sätt att kontrollera att allt material och verktyg finns till 
vi ska börja. Jag tycker det är roligt att få påverka planeringen och utförandet”  
 
 
 



 

 
 



 

Bilaga 2 

Intervjuresultat – Industrialisering och Tekniska 
Plattformar

Projekteringsledare, NCC Hus 
 
Hur ser du på tekniska plattformar och vilka erfarenheter har du? 
Idén och tanken är jättebra, eftersom vi ofta jobbar parallellt med ett och samma 
problem och vid nästa projekt funderar vi över samma sak. Är därför bra om man kan 
ha tillgång till en gemensam bank där man vet att lösningarna fungerar. Vi har kunnat 
använda delar av dem till stomresningen på Eyra 2, t.ex. hisschakt, stålpelare i fasad 
och majoriteten av trapphusen. Så där fungerar de bra och har till stora delar kunnat 
användas rakt av. Sen det ibland kännas som att vissa av lösningarna är onödigt dyra 
och inte alls projektoptimala. Ett exempel är brandskyddsisolering av stålpelare som 
enligt plattformen ska vara runtom hela, men enligt en brandexpert är utförandekravet 
är endast tre sidor. Då blir det en tvekan om hur väl beprövade de egentligen är. Jag 
tycker det är svårt att orientera mig i vad som finns och hur lösningarna är tänkt att 
appliceras. Det som finns är ju typritningar men sen måste dessa ju ändå 
projektanpassas, vilket gör att syftet någonstans försvinner lite. Vi har låtit 
hemligstämpla dem och ge alla till ansvarig konstruktör som får använda dem i den 
grad de är användbara i sin projektering. Kan vara bra som underlag vid anbudet att 
visa på vilka lösningar vi redan har, och som ställs till förfogande om vi får projektet. 
 
Standardiseringsgraden vid stomresning? 
Hög i produktion, relativt hög i projektering. Det löper generellt sett på bra, det kan ju 
alltid finnas projektspecifika svårigheter när arkitekturen är knepig. T.ex. hade vi ett 
hus som hade en 35 gradig vinkel mitt i, som gjorde att det blev många platsspecifika 
lösningar när storform inte kunde användas fullt ut. 
 
Vilka problem uppstår i att standardisera? 
Särskilt i extern regi är det svårt att standardisera, eftersom kunden ofta har specifika 
önskemål och krav, t.ex. på takhöjd och arkitektur. Det är ofta arkitekten som är 
drivande i dessa frågor. Andra delar av det team som jobbar i projekteringen kan man 
välja utifrån tidigare erfarenheter och med avseende på hur väl samarbetet fungerar, 
men arkitekten "ärver" man ofta från beställaren. I extern regi är det att många av 
byggdelarna måste platsanpassas och med en stark beställare med unika krav går det 
inte att massproducera. 
 
Är TP rätt väg att vandra för att nå skalfördelar? 
Ja absolut, i rätt projekt och med rätt kund. Om det är mer mot ett helt koncept, t.ex. 
NCC Folkboende, där väldigt få avsteg från standardkonceptet görs kan man använda 
lösningarna fullt ut och inte bara som typritningar. Då blir projekteringskostnaden 
väsentligt lägre. De inköp vi gör för stommen är projektspecifika. Genom avtal med 
betongleverantörer för NCC centralt använder, handlades plattbärlagen upp. Vi 
kollade också upp att ha en prefabricerad stomme men skulle kosta 10 Mkr mer än 
platsgjuten. Sen är det en resursfråga hur mycket man ska kolla på inköp, finns en 



 

begränsning där. Det finns nog en risk att plattformarna blir "pappersprojekt" som blir 
ohanterligt stora och administrativa. 
 
Upplever du variationer i utförande mellan olika konstruktörer? 
Konstruktörerna har ju olika erfarenheter sen tidigare och kan göra handlingar mer 
eller mindre arbetsvänliga och konstruktionsmässigt smarta, där varierar det klart 
mellan projekten. 
 
Hur fungerar arbetet med kunskapsåterföring? 
På husavdelningen i Örebro har två tidigare projekt i liknande utförande genomförts 
där slutsatser har kunnat dras om vad som fungerade bra och mindre bra. T.ex. 
använder Eyra 2 prefabricerade plattbärlag istället för Topec-luckor då dessa tidigare 
visat sig behöva mycket extrajobb i form av slipning och lagning i valven. 
 
Hur fungerar arbetet med ständiga förbättringar? 
Det fungerar bra på individuell och lokal nivå, som nämndes tidigare utvecklar både 
projekteringsledare ihop med andra inblandande kunskap om vad som fungerar och 
inte från tidigare projekt och det gör att vi kan utveckla våra produktionsmetoder. Att 
få kunskapsåterföring på en "central nivå" är betydligt svårare och riskerar att bara bli 
pappersformalia. Lättare att söka kunskap på plats av erfarna yrkesmän. 
 
Hur kan produktionserfarenhet involveras redan i projekteringen?  
Det finns en ”lagbas-pool” på avdelningen som fungerar så att lagbasen är med och 
planerar arbetet redan i projekteringen vad gäller utförande och produktionsmetoder. 
 

Platschef, NCC Hus 
 
Hur ser du på tekniska plattformar och vilka erfarenheter har du? 
Första gången han kom i kontakt med Tekniska Plattformar var hans förra 
flerfamiljshus i extern regi. NCC Teknik var ansvarig för K-ritningar och tillhandahöll 
även en 3D-modell över projektet. Han har deltagit i sju projekt av flerfamiljshus. Han 
reflekterar över att NCC Teknik (som har god kunskap om Tekniska plattformar) i 
detta projekt hade högre projekteringskostnad än extern konsult som är utsedd 
konstruktör. Ett exempel är den förra etappen, Eyra 1, som har en helt annan 
grundläggning än nuvarande etapp, trots samma geotekniska förutsättningar, 
arkitektur och geometri. Han menar att den billigaste konstruktören vad gäller 
timpenning kanske inte genererar den effektivaste konstruktionen. 
 
Standardiseringsgraden vid stomresning? 
I stort är det likt, men skiljer sig i utförande beroende på vilket formval man har 
alternativt om prefab plattbärlag används. På de projekt han har varit delaktig har 
problem uppstått på grund av val av formsystem. T.ex. på Markbacken användes 
Topec-luckor eftersom dessa kunde uppvisa absolut bäst enhetstider . Det som inte 
syntes i kalkylen var att det blev mycket efterarbete i skarvarna mellan luckorna som 
behövdes slipas. 
 
Vilka problem uppstår i att standardisera? 
Han menar också att samverkansformen är av betydelse. På Eyra 1 var 
entreprenadformen totalentreprenad utan partnering medan på Markbacken användes 



 

partnering. Det blir fler problem och sänkt standard på slutprodukten när alla 
involverade arbetar var för sig och ”suboptimerar” sin verksamhet. 
 
Är TP rätt väg att vandra för att nå skalfördelar? 
Ja, det är viktigt att poängtera att en fungerande och välbeprövad lösning finns och att 
denna är tillgänglig. Det bör dock undersökas vidare hur man ska arbeta med dem och 
få dem användarvänliga och lättillgängliga. Det blir ju också en trygghet i att man vet 
att hela NCC använder lösningarna och att dessa fungerar. För externa beställare kan 
plattformarna inte vara så styrande, utan måste användas där de passar. 
 
Upplever du variationer i utförande mellan olika konstruktörer? 
Det är av yttersta vikt att konstruktionen har rätt kvalitet i fråga om betong och 
armering, omarbete är av erfarenhet mycket kostnadskrävande. Där riskerar ingen 
konstruktör att ligga på gränsen för att minimera kostnader, utan handlingar är korrekt 
dimensionerade. Däremot upplever han att konstruktioner ofta varierar i utförande 
mellan konstruktörer, dvs. att det ibland sker en överdimensionering. 
 
Hur fungerar arbetet med kunskapsåterföring? 
Det har tidigare funnits en kunskapspool där lagbasar har ingått. Vid projektstart har 
tanken varit att dessa ska involveras och få möjlighet att komma med synpunkter och 
åsikter om genomförandet. Denna lades ner tillfälligt eftersom lagbasen kom in för 
sent i projektet när besluten redan var fattade. Ska dock starta igen, han tror det är en 
framgångsrik modell om den kommer i rullning. 
 
Hur fungerar arbetet med ständiga förbättringar? 
Han tycker det finns en tendens att alltid uppfinna hjulet på nytt i varje projekt. Detta 
beror till stor del på att det historiskt funnits en stolthet i att ”klara sig själv” och inte 
dra nytta av sina kollegors erfarenheter. Visst finns det en kunskapsåterföring från 
tidigare projekt men är mycket begränsad till hans egna erfarenheter. Det är också ett 
problem att det är nya personalsammansättningar. Eftersom det ofta finns en 
fungerande och effektiv lösning på ett problem är det rent slöseri att fundera vidare på 
detta när denna tagits fram. Då nya team skapas riskeras dock samma 
”optimeringsverksamhet” att starta om då alla involverade inte vet att en fungerande 
lösning tidigare använts. Hans lösning på det problemet är att teamet i 
inledningsskedet vid diskussion om alternativa lösningar är tydlig om att lösning 
redan finns och fungerar. Lagbasar och yrkesarbetare är de som ska utföra arbetet och 
ofta har den allra största kunskapen om vad som fungerar väl. Att inte involvera dessa 
i planeringen är rent slöseri och skapar ofta en sämre slutprodukt. 
 
Hur kan produktionserfarenhet involveras redan i projekteringen?  
Genom att tidigt involvera yrkesarbetare vid t.ex. för väggform finns alternativen 
Doka, Peri och Hunnebäck och där är det upp till lagbas och yrkesarbetare att få välja 
vad de tycker fungerar bäst eftersom det är de som ska arbeta med dem. 
 

Utvecklingschef, Teknisk utveckling 
 
Hur ser du på tekniska plattformar och vilka erfarenheter har du? 
Vi har arbetat med TP i fem år nu, och nu börjar de bli ett etablerat inslag i 
verksamheten och börjar nå bred acceptans hos inblandade parter. De har successivt 



 

blivit mer användarvänliga och mer specifika. T.ex. vid HHP och BHP arbetar vi med 
att få dem som mallar som bara innehåller det mest väsentliga, t.ex. är det en 
platsgjuten stomme finns inga punkter gällande prefabricerad stomme med i dessa 
dokument. Även bygga ut stöddokument med metodanvisningar så att vi jobbar på ett 
enhetligt sätt. Vi har kommit en bit men har mycket kvar att göra. Det ligger helt i 
linje med NCCs övergripande mål om att årligen minska byggkostnaderna med 5 % 
genom stordriftsfördelar och centrala inköp. För att vara lite självkritiska har vi nog 
trott att acceptansen skulle vara högre, har varit lite svårt att få det inarbetat i 
organisationen att använda all vår samlade kunskap och inte uppfinna hjulet på nytt. 
 
Standardiseringsgraden vid stomresning? 
Produktionsmomenten återkommer ju och där finns en stor erfarenhet om vad som 
fungerar bra och mindre bra. Men så länge vi inte har typhus eller färdiga koncept 
måste vi anpassa konstruktionen till aktuellt fall, varvid projekteringskostnader och 
utförandekvalitet hos inblandade projektörer varierar. Genom att styra våningshöjden 
kan vi hitta skalfördelar, t.ex. prefabricerade trappor. 
 
Vilka problem uppstår i att standardisera? 
Det måste finnas en balans och variation i grad av det som standardiseras. Ett 
exempel: Eftersom olika flerfamiljshus skiljer sig i vilka laster som existerar, och vi 
strävar efter att standardisera uppkommer ett problem. T.ex har vi köpt stålpelare för 
fasaden från Baltikum tidigare och dessa finns i tre dimensioner. Om då det aktuella 
behovet för konstruktionen hamnar mitt i mellan någon av dessa blir ju huset 
överdimensionerat och leder till materialslöseri. 
 
Är TP rätt väg att vandra för att nå skalfördelar? 
Alla funktioner inom teknisk utveckling av bostadsproduktion möts regelbundet och 
det innefattar inköp, produktion, koordinator, projekteringsledare och NCC teknik för 
att hitta nya möjligheter till t.ex. centrala inköpsavtal. I dagsläget är ungefär 70% av 
inköpen på projektnivå och 30% centrala. Vi måste bort ifrån att varje projekt måste 
visa resultat och alltid hitta lägsta pris. Genom att vi samlar våra muskler kan vi 
centralt sänka inköpen och det blir mer eller mindre saboterat om varje projekt strävar 
efter kostnadsminimering på projektets nivå. 
 
Upplever du variationer i utförande mellan olika konstruktörer? 
Så är det naturligtvis, men det som är viktigt när man arbetar med TP är att sälja in 
dessa tidigt i processen till beställare och övriga inblandade. Beroende på 
entreprenadform, t.ex. vid generalentreprenad är handlingarna redan gjorda när NCC 
kommer in i bilden och då får man sikta på att använda TP där det går. I partnering 
eller i interna projekt kan TP användas i högre utsträckning. 
 
Hur fungerar arbetet med kunskapsåterföring? 
Genom vår s.k. Ärendelista kan platschefer och dylikt lägga in ärenden och 
vidarebefordra erfarenheter och dela med sig av sin kunskap. Kan också fungera som 
rekommendationer om vilka produktionsmetoder som bör användas, t.ex. storform vs. 
”Topec”-luckor. Det har funnits en mentalitet att var och en sköter sig själv och inte 
ska dela med sig, att inom NCC har vi 400 projektspecifika företag som inte tar del av 
varandra. Genom bl.a. verktyg som ärendelistan kan vi få dessa 400 att gå mot ett 
starkt gemensamt företag. Jag tycker att det är en skyldighet i sin yrkesroll att aktivt 
arbeta med att dela med sig av sina erfarenheter. 



 

 
Hur fungerar arbetet med ständiga förbättringar? 
De förslag som kommer in via ärendelistan behandlas och där kan ägaren till ämnet 
följa hur det behandlas av oss på Teknisk utveckling och se statusen på sitt ärende. De 
förslag och åsikter vi får in samlas i en gemensam databas som ska fungera som 
bollplank för platschefer och projekteringsledare. 
 
Hur kan produktionserfarenhet involveras redan i projekteringen?  
Genom att alla får möjlighet att bli lyssnade på. Alla anställda inom NCC har tillgång 
via vårt intranät att delge sina åsikter och göra sin röst hörd vilket både är en rättighet 
och en skyldighet. 
 

Inköpare, Kompetenscentra Stomme NCC 
 
Hur ser du på tekniska plattformar och vilka erfarenheter har du? 
De visar hur vi vill jobba, projekteringen går snabbare om redan skapade lösningar 
används. Den ger inte direkt några inköpsfördelar eftersom lösningarna ofta är så 
projektspecifika. Vi kan erbjuda ett koncept som sedan är upp till beställare att 
använda om denna vill så. Det som blir problem är när avsteg görs från TP, sådant 
kostar pengar. I extern regi kan den inte bli för styrande, då det blir konflikt med 
arkitekt. Man kan lösa det genom att komma in tidigt i projekteringen och ge uttryck 
för vad vi ser för fördelar med att använda våra lösningar, i pris och kvalitet t.ex. 
 
Standardiseringsgraden vid stomresning? 
Typritningar är styrande vad gäller text och mått, och avsteg får inte göras. När extern 
konsult använder dessa ska lösningen uppfylla angivna kriterier enligt typritningen. 
Om inte blir det problem när tanken inte följs ända ut. Stomval kan inte 
standardiseras, är för många olika aspekter som måste ingå i valet. T.ex. spännvid vid 
val av plattbärlag etc. ALLT handlar om arkitekten. Så fort någonting blir 
platsspecifikt och unikt, då kostar det. Ta t.ex. NCC folkboende som är ett koncept 
med strikt policy mot avsteg. Då kan det fungera med standardisering. 
Kompetenscentra och Tekniska Plattformar lägger sig inte i formsystem och 
utförandefrågor etc., det sker på lokal nivå efter platschefs tycke och smak. 
 
Vilka problem uppstår i att standardisera? 
Man tappar fokus på beställarens önskemål. Då denna är kund måste vi fokusera på att 
göra denna nöjd. Vi kan i dialog försöka få till att använda våra lösningar men 
slutligen handlar det om arkitekt och beställare. 
 
Är TP rätt väg att vandra för att nå skalfördelar? 
NCC Sthlm/mälardalen har tidigare haft ett centralt avtal för stålpelare, trappor, hissar 
etc. som de syftar till att starta upp igen, nu efter lågkonjunkturen. Problem att sluta 
centrala avtal när alla arbetar olika. Därmed blir besluten projektspecifika. Nej. Har 
haft regionalt inköp att trappor, stålpelare, hissar men med lågkonjunktur rann det ut i 
sanden. Problem att man låser upp sig att köpa en viss mängd när behovet dyker, hela 
syftet med att få billigare pris vilket det inte blir då. 
 
Upplever du variationer i utförande mellan olika konstruktörer? 



 

Typritningar kan användas för hiss, trappor, stålpelare etc. Berättade exempel om en 
konstruktör för ett externt projekt som tyckte NCCs typlösning för stålpelare inte var 
optimal utan gjorde på annat sätt, som var felaktigt. Information hade inte nått fram 
att lösningen var väl beprövad sedan tidigare, därav att konstruktören återuppfann 
hjulet igen. 
 
Hur fungerar arbetet med kunskapsåterföring? 
Återkoppling genomförbart på personlig och lokal nivå men svårt att genomföra på 
central nivå. Handlar om att man inte vill berätta när man gjort fel och behålla när 
man gjort rätt, för framtida vinning. Central återkoppling via ärendelistan funkar okej, 
men gäller att man inte tappar kontinuiteten i den. 
 
Hur fungerar arbetet med ständiga förbättringar? 
Genom ERFA och ärendelistan. Fungerar dock bättre på personlig och lokal nivå. 
Problem i att man inte vill lämna ut sig själv vid misstag respektive behålla bra 
lärdomar för sig själv. 

 

Lagbas, NCC Hus  
 
Hur ser du på tekniska plattformar och vilka erfarenheter har du? 
Han har varit medverkat i flertal projekt med platsgjuten stomme. Han har ibland 
kommit i kontakt med NCCs Tekniska Plattformar och anser dem nyttiga i 
standardiseringsarbetet. Han tycker dock inte de är särskilt användbara då de endast 
visar hur det ska se ut när det är klart, inte hur det ska genomföras. 
 
Standardiseringsgraden vid stomresning? 
Han tycker att stomresning är ett standardiserat arbete men som varierar i svårighet 
och effektivitet på grund av olika lösningar mellan konstruktörer. 
 
Vilka problem uppstår i att standardisera? 
Han menar vidare att de tekniska plattformarna fungerar väl när beställare inte har 
starka åsikter om genomförande men när arkitekt eller motsvarande har mycket att 
säga till om blir det lätt pengaförströelse. Val av formtyp, särskilt för valv, minskar i 
frihetsgrad om handlingar är försenade. För att kunna använda plattbärlag måste t.ex. 
installationsritningar vara klara så att ursparingar kan göras. Om krånglig arkitektur är 
plattbärlag att föredra, men då måste beslut om detta ske tidigt i processen och alla 
andra handlingar vara färdiga. 
 
Är TP rätt väg att vandra för att nå skalfördelar? 
Ja, men de måste bli bättre på hur de ska utföras och inte bara visa färdiga resultatet. 
Det är bra om det finns standardiserade lösningar som man vet fungerar och är de 
mest optimala. Det gäller väl att hela tiden uppdatera dem med ny kunskap så de 
faktiskt är mest optimala. 
 
Upplever du variationer i utförande mellan olika konstruktörer? 
Ja, både i hur användarvänliga handlingarna är att läsa, utföra och inte minst i andelen 
arbetsmoment. 
 



 

Hur fungerar arbetet med kunskapsåterföring? 
Vi lagbasar får vara med och tycka till i produktionen, och vi har innan haft en pool 
där lagbasar får tycka till i projekteringen. Den lades ner eftersom vi kom in så sent så 
vi ändå inte kunde påverka, men nu ska vi göra ett nytt försök. 
 
Hur fungerar arbetet med ständiga förbättringar? 
Från egna erfarenheter hur man utför arbetet mer eller mindre smart och effektivt och 
lyssnar på mina kollegor och deras erfarenheter. Mellan yrkesarbetare finns ett bra 
utbyte av kunskap men det brister ofta i kedjan med tjänstemännen. 
 
Hur kan produktionserfarenhet involveras redan i projekteringen?  
Genom att få vara delaktig i möten och projektplanering. I rollen som lagbas finns den 
möjligheten men för övriga yrkesarbetare går det ofta genom lagbasen. 
Arbetsberedningar är ett bra sätt att få alla att se samma bild av vad som ska utföras 
och minska risken för missförstånd. 



 



 

Bilaga 3 

Intervjuresultat – NCC Projektplanering 

Arbetsledare 
 
Hur fungerar NCC Projektplanering? 
Det fungerar väl. Samtliga inblandade aktörer är väl invanda med mötesformen. Vi 
har tagit de delar av konceptet som vi funnit mest användbara med hänsyn till de 
förutsättningar som är unika i detta projekt. Veckomötena sker stående i det visuella 
rummet och brukar inte ta mer än 15 minuter. Vi håller rätt hårt på agendan och 
knäckfrågor behandlas separat. 
 
Varför har ni valt att använda NCC Projektplanering? 
Eftersom bygget ligger mitt i centrala Stockholm och det dels finns verksamheter runt 
om och även i huset vi renoverar krävs det att vi har ett välfungerande 
arbetsplatsdisposition och planering av kommande leveranser. Vi har delat in 
projektet i våningsplan och färgkodat varje våning i olika zoner vilket gör att det är 
enkelt att se var vi befinner oss och vart vi kan lägga material så det inte är i vägen för 
pågående och planerade aktiviteter. 
 
Vilka delar av konceptet använder ni? 
Vi följer upp förra veckans aktiviteter och för statistik på denna, sätter upp 
nästkommande veckas planering på post it-lappar för respektive dag, samt använder 
färgkodning för de olika zonerna per våningsplan. Dvs. vi använder konceptet fullt ut, 
förutom att vi inte uppdaterar produktionstidplanen med de förändringar som sker i 
rullande tidplan. Det ger ett ärligare intryck att ha kvar produktionstidplanen och 
jämföra med rullande tidplan, och där identifiera skillnaden vid möte med beställare. 
Vi har också ändrat i agendan så att vi inte går igenom samtliga aktörer två gånger, 
först vad de gjort förra veckan och sen en runda till med vad de ska utföra denna 
vecka. Blir naturligare om de tar båda punkterna i samma veva. Annars så följer vi 
agendan rätt precist. Styrkan är att en person kan leda mötet utan att egentligen veta 
nåt om projektet, det går av sig självt. 
 
Vad är svårigheten med att använda konceptet? 
Att den som sammanställer checklistor och genomförda aktiviteter får järnkoll på 
läget och det gäller att denna delar med sig till de andra av helhetsbilden. Dessutom 
svårt att identifiera knäckfrågor innan diskussionen gått så långt att den inte kan 
avbrytas, det gör att andra aktörer förbrukar onödig tid. Gäller att vara lite hård och 
konsekvent i att bara gemensamma frågor ska behandlas. 
 
Vilka är med på veckomötena? 
Arbetsledare hos UE samt lagbasar hos NCC. 
 
 
 
 



 

Entreprenadingenjör och samordningsansvarig 
 
Hur fungerar NCC Projektplanering? 
Den form vi har valt att använda fungerar väldigt bra. Vi skulle nog inte kunna 
genomföra projektet annars, alternativt skulle det bli betydligt fler krockar och 
stillestånd. Vi identifierar problem och knäckfrågor snabbt under veckomötena. 
 
Varför har ni valt att använda NCC Projektplanering? 
Eftersom NCC inte svarar för UE själva utan endast har samordningsansvar. UE har 
tagits in från beställare. Utan att använda en visuell metod där alla får komma till tals 
och delge var de planerar att arbeta skulle det inte fungera, det skulle säkerligen bli 
betydligt fler krockar. 
 
Vilka delar av konceptet använder ni? 
Vi har färgkodat varje aktör och under veckomötena får dessa på en laminerad 
översiktsplan rita in var de håller på och kommer arbeta nästa vecka. Då ser man 
snabbt om flera kommer vara på samma ställe och kan diskutera dessa krockar. 
 
Vad är svårigheten med att använda konceptet? 
Då projektet är så pass stort med väldigt många aktiviteter per aktör skulle det vara en 
heltidstjänst att föra statistik på föregående veckas aktiviteter samt hantera de 
checklistor vi skulle få in. Därför har vi valt att fokusera på det visuella, att aktörerna 
ritar in var de ska vara nästa vecka och så ser vi om det blir någon krock. Är effektivt 
sätt redan veckan innan identifiera problem. Annan svårighet är att få personer att 
vilja rita i olika färger på en ritning. Det finns vissa som tycker det är rent trams att ha 
olika färger och andra som köper konceptet rakt av. Dessutom blir det ofta 
knäckfrågediskussion och där gäller det att vara bryta av snabbt, men som inte alltid 
gillas av de som driver frågan. Dessa ifrågasätter mötets funktion när inte allt får 
diskuteras. 
 
Vilka är med på veckomötena? 
Arbetsledare hos UE samt lagbasar hos NCC.



 

Bilaga 4 Intervjulista 

Intervjuade 

 
Lagbas    Avd Hus, Örebro   NCC  
 
Platschef   Avd Hus, Örebro   NCC  
 
Projekteringsledare  Avd Hus, Örebro   NCC  
 
Utvecklingschef  Teknisk Utveckling, Stockholm  NCC 
 
Inköpare   Kompetenscentra, Stockholm  NCC 
 
Entreprenadingenjör  Avd Anläggning, Stockholm  NCC 
 
Arbetsledare   Avd Anläggning, Stockholm  NCC 
 



 



 

Bilaga 5 - Enkät till yrkesarbetare  
 
Denna enkätundersökning är en del av mitt examensarbete vid Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm. Syftet med enkätundersökningen är att genomföra en 
nulägesbeskrivning av yrkesarbetares åsikter om hur tre områden fungerar vid 
stomresning av platsgjuten stomme för flerfamiljshus.  
 
Enkäten är anonym, och ingen återkoppling till individuella svar kommer att ske.  
 
På förhand vill jag ge ett stort tack för din medverkan som är mycket värdefull i 
undersökningen! 
 
Erik Bengtsson 
 
 
Information om hur du fyller i enkäten: 
 

- För varje påstående, markera den siffra som stämmer bäst överens med din 
åsikt 
 

- Det är en femgradig skala till varje påstående.  
 

- Ett innebär att du inte instämmer alls i påståendet. 
 

- Fem innebär att du instämmer helt i påståendet. 
 

- Om du inte kan ta ställning till påståendet, välj alternativet Vet ej 
 

- Skriv gärna övriga synpunkter och åsikter på sista sidan i enkäten!  



 

Slöseri vid stomresning 
  Stämmer inte alls Stämmer inte Neutral Stämmer till viss del Stämmer helt Överproduktion: Att stomresning skulle kunna genomföras med mindre arbete än vad som sker idag  1 2 3 4 5 Vet ej 

Väntan: T.ex. att material fattas eller att andra yrkesgrupper ska bli färdiga  1 2 3 4 5 Vet ej 
Lager: Arbetsplatsen lagrar mycket material under lång tid som inte behövs  1 2 3 4 5 Vet ej 
Rörelse: Onödiga rörelser – t.ex. hämtning av material och verktyg tar mycket av min arbetstid  1 2 3 4 5 Vet ej 
Omarbete: Omarbete, korrigeringar och reparationer sker ofta vid stomresning  1 2 3 4 5 Vet ej 
Överarbete: Att göra mer än vad som krävs av slutkunden  1 2 3 4 5 Vet ej 
Transporter: Onödiga omflyttningar av material och utrustning på arbetsplatsen 1 2 3 4 5 Vet ej 
Outnyttjad kreativitet: Arbetet kan utföras smidigare och med bättre resultat men få som lyssnar  1 2 3 4 5 Vet ej 

 
 
 
 
 
 
 

Var god vänd! 



 

Planering och samordning vid stomresning 

  Stämmer inte alls Stämmer inte Neutral Stämmer till viss del Stämmer helt Det blir ofta krockar med andra yrkesgrupper som ska göra jobb på samma plats 1 2 3 4 5 Vet ej 
Det blir ofta krockar med andra yrkesgrupper som ska göra jobb på samma plats 1 2 3 4 5 Vet ej Det råder en oförståelse mellan yrkesgrupperna om i vilken ordning arbetet ska utföras 1 2 3 4 5 Vet ej 
Jag har möjlighet att få en helhetsbild av projektets olika faser 1 2 3 4 5 Vet ej Jag känner mig delaktig i planeringsarbetet 1 2 3 4 5 Vet ej Det saknas ofta material/verktyg till när ett jobb ska utföras 1 2 3 4 5 Vet ej Andra yrkesgrupper är inte klara och det hindrar när utföra mitt jobb 1 2 3 4 5 Vet ej Det saknas information, t.ex ritningar för det jag ska utföra 1 2 3 4 5 Vet ej Samordningen mellan yrkesgrupper fungerar utan problem 1 2 3 4 5 Vet ej 
Planeringen fungerar aldrig i verkligheten, det blir alltid förseningar 1 2 3 4 5 Vet ej 

 
  

Var god vänd!

Var god vänd! 



 

Kunskapsåterföring, engagemang och 
standardisering vid stomresning 

 
  Stämmer inte alls Stämmer inte Neutral Stämmer till viss del Stämmer helt 

Det byggs bara på ritningar med status ”Bygghandling” 1 2 3 4 5 Vet ej 
NCC uppmuntrar att föreslå förbättringar och alternativa arbetssätt 1 2 3 4 5 Vet ej 
Förbättringsförslag fastnar ofta hos platsledning och når aldrig utanför arbetsplatsen 1 2 3 4 5 Vet ej 
Ansvarig projektör lyssnar gärna på alternativa förslag kring utförande 1 2 3 4 5 Vet ej 
Jag har stor möjlighet att påverka utförandemetod, t.ex. formval 1 2 3 4 5 Vet ej 
Stomresning är ett standardiserat arbete som i stort är sig likt mellan projekt 1 2 3 4 5 Vet ej 
Samma konstruktion kan ha väldigt olika lösning beroende på vilken konstruktör som är med i projektet 1 2 3 4 5 Vet ej 

 
 

 
  

Var god vänd! 

Var god vänd! 



 

Övriga kommentarer och synpunkter kring: 
 

- Produktionsverksamhet 
- Kunskapsåterföring 
- Samordning mellan yrkesgrupper 
- Slöserier 
- Påverkansmöjligheter 
- Standardisering av stomresning 
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Stort tack för din medverkan!  
 




