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Sammanfattning 

Under drygt två månader har produktionen vid JM Entreprenads projekt Kv. Solägget följts 

för att med utgångspunkt i projektets produktionstidplan, aktuell verklig position, diverse 

dokument samt i intervjuer avgöra varför fortskridandet eventuellt avviker från det planerade, 

där främst förseningar var intressanta. 

Kv. Solägget genomförs på generalentreprenad åt JM AB och följer således de arbetsmetoder 

som används inom JM AB. En väsentlig skillnad mellan JM AB och JM Entreprenad är att 

JM Entreprenad inte är lika väl inkörda på gällande enhetstider och rutiner som JM AB:s 

hantverkare är. Genom att i tidigt skede sätta in ytterligare resurser än vad som var planerat i 

kalkylen undvek man att under tiden för min fältstudie uppnå en avvikelse som motsvarar en 

försening och snarare lyckades arbeta in ett försprång på upp till två veckor. 

För att möjliggöra en produktion utan förseningar behandlar rapporten hårda, mjuka och yttre 

faktorer med en betydelsefull utgångspunkt i vikten av att åstadkomma en väl utarbetad 

planering inför produktionsstart och på så sätt i ett tidigt skede ta ställning till möjliga faktorer 

som kan komma att påverka avstämningarna mot produktionstidplanen på ett negativt sätt. 
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Abstract 

During around two months the production of the project of JM Entreprenad named the block 

Solägget has been followed contraining to the basis of the production schedule, the current 

actual position, documents of the project and also interviews to determine why the 

progression may be different from the planned, why the mainly interesting were to analyze the 

delays. 

The block Solägget is implemented on a general contractor for JM AB and therefore the 

project follows the practices of JM AB. One significant difference between JM AB and JM 

Entreprenad is that JM Entreprenad isn´t as used to the current unit times and routines as JM 

AB are. By the early deployment of additional resources than what were planned in advance 

the delays were avoided during the period of my field study and instead JM Entreprenad 

managed to work up a lead of up to two weeks. 

To enable a production without any delays this report treats hard, soft and external factors 

with an important basis of the importance of achieving a well-established planning before 

starting any production and in that way consider possible factors that may affect the 

reconciliation of the production schedule in a negative way. 
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Förord 

Denna rapport omfattar det examensarbete om 15 högskolepoäng som ingår som slutmoment i 

högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och design vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

Under examensarbetets skede hösten 2010 har kontakt hafts med ett av JM Entreprenad AB:s 

projekt vilket har möjliggjort följande examensarbete. 

Trots att rapporten behandlar ett specifikt projekt i Annedal är förhoppningen att den även kan 

väcka nya tankar och idéer vid och inför andra projekt. 

Jag vill tacka min handledare på JM Entreprenad AB, Mikael Hassel, för hjälp samt 

värdefulla och inspirerande synpunkter. Jag vill även tacka min handledare på Kungliga 

Tekniska Högskolan, Thomas Johansson, för hans handledning under arbetets gång. 

Jag vill tacka all personal inblandade i projektet Kv. Solägget, där jag har varit placerad, som 

har tagit sig tid att ge mig information och hjälp kring projektet. Slutligen vill jag även tacka 

övriga anställda vid JM Entreprenad AB och JM AB som jag har kommit i kontakt med, utan 

er hade jag inte lyckats komma åt de värdefulla erfarenheter och kompetenser ni besitter. 

I fortsättningen av rapporten kommer JM Entreprenad AB anges JM Entreprenad. 

 

Stockholm, december 2010 

 

Linnea Lindgren
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I kontakt med JM Entreprenad har det bestämts att detta examensarbete ska ha sin 

utgångspunkt i en produktionstidplan för ett valt projekt och utgöra en fältstudie med 

analyserande karaktär av de faktorer som påverkat förändringarna mellan 

produktionstidplanen och det verkliga läget. Då det är vanligt förekommande inom 

produktionen att det blir ojämnheter, främst förseningar, i avstämningslinjen på en 

produktionstidplan kan troligtvis en stor del av rapporten vara aktuell även för andra projekt 

samt vid fastställande av kommande produktionstidplaner generellt på JM Entreprenad. 

Däremot ska poängteras att projektet Kv. Solägget inte är representerande för hela JM 

Entreprenad i och med att projektet utförs på uppdrag av JM AB och således följer JM AB:s 

arbetssätt. Det är också viktigt att ha i åtanke att alla JM AB:s projekt är nybyggnation av 

bostäder vilket i många fall ligger som förutsättning för att kunna upprätta standardiserade 

arbetsformer. Detta till skillnad från JM Entreprenad där entreprenader är mer av 

kommersiella drag samt ombyggnationer vilket kan bidra till att en del överraskningar i 

projekten uppkommer som kan komma att påverka tidplanen och ekonomin negativt. 

1.2 Definitioner 
Byggstyrning ”är alla de åtgärder som byggentreprenörerna vidtar för att genomföra sin 

produktion av byggobjektet så effektivt som möjligt” (Nordstrand, Révai 2006).  

Enhetstider, anger den genomsnittliga tiden det tar för en person att utföra en enhet inom ett 

visst arbete, till exempel gjutning av 1 m
3
.  

Generalentreprenad är den entreprenadform då en byggherre träffar avtal med endast en 

entreprenör. Byggherren tillhandahåller färdiga handlingar. Den avtalade entreprenören 

anlitar i sin tur underentreprenörer. 

Glapp kan liknas vid reservtid och ”förekommer när tillgänglig tid för en aktivitet är större än 

erforderlig tid” (Nordstrand, Révai 2006).  

Nyckeltal motsvarar den ledtid, mätt i byggdagar, som behövs för att utföra ett tak per 

trapphus, tiden från det att man har uppnått tätt tak till dess att den första besiktningen med en 

besiktningsman sker samt tiden från första försyn till första inflyttning. 

Åtgångstal är förhållandet mellan verklig levererad och teoretisk mängd material. Om 

åtgångstalet är större än ett kallas differensen mellan den verkligt levererade och den 

teoretiska mängden spill. 

ÄTA, förkortningen används för ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten. 

1.3 Målformulering 

Som rubriken anspelar har syftet gentemot det företag som har varit uppdragsgivare, JM 

Entreprenad, att efter utfört examensarbete få en bättre insikt i varför fortskridandet på 
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byggarbetsplatsen inte följt produktionstidplanen vid eventuellt uppkomna avvikelser, främst 

förseningar. 

Då projektet utförs utifrån JM AB:s enhetstider tillkom under examensarbetets gång en 

central frågeställning i analysen huruvida det är möjligt att utföra ett sådant projekt på JM 

Entreprenad och samtidigt hålla produktionstidplanen och kalkylen. Det uppkom även en 

diskussion kring huruvida dagens enhetstider är realistiska att upprätthålla i ett projekt hos JM 

Entreprenad. 

Utöver de mål som är specifika för examensarbetet finns det formulerade mål gentemot det 

lärosäte där examensarbetet ges, det vill säga Kungliga Tekniska Högskolan. I dessa anges att 

ett examensarbetes mål är att fungera som en slutgiltig prövning för huruvida författaren kan 

tillämpa de ingenjörsmässiga kunskaper som har utvecklats under utbildningen med en 

koppling till den inriktning av utbildning som examensarbetet är en del av, Produktion/ 

byggekonomi och organisation. För mer utförlig redovisning för de av KTH uppsatta målen 

på ett examensarbete hänvisas till Riktlinjer för examensarbeten 2008. 

1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar som rapporten är framtagen utifrån är kopplade till Kv. Soläggets 

produktionsprocess med dess produktionstidplan och verkliga fortskridande som ramar. Det 

innebär att den här rapporten innehåller projektspecifikt material för Kv. Solägget. 

Tillsammans med inblandade personer på JM Entreprenad, däribland den utsedde handledaren 

och även platschefen på Kv. Solägget, ansågs att det var lämpligt att följa processen från och 

med då anläggningsarbetena påbörjades sommaren 2010 fram till och med vecka 48 2010 för 

att därefter ha utrymme för att skriva de avslutande analyserna och för sammanställande av 

rapport. Dock behandlar bilaga 3 en timkurva för hantverkarna som enbart sträcker sig mellan 

vecka 32 och 43. 

Enligt det som anges i avsnittet om målformulering kommer rapporten främst att behandla 

eventuellt uppståndna förseningar i och med att det är de som kan upplevas som kritiska och 

riskerar att hämma andra yrkesgruppers arbeten. Aktiviteter som ligger före i tidsplaneringen 

kan övergå till att sätta andra aktiviteter som kritiska än de som från början låg längs med den 

kritiska linjen och på så sätt gå från att ses som något positivt med att ligga före tidsplanen till 

att bli kostnadsdrivande. Eventuella försprång mot produktionstidplanen i det här projektet 

kan efter samtal med organisationen i projektet ses som normala och nödvändiga för att 

möjliggöra att de planerade kritiska aktiviteterna inte blir onödigt mycket försenade när det är 

aktuellt att utföra dem och att de planerade kritiska aktiviteterna förblir kritiska vilket uppfylls 

om man ser till att följa tidplanen generellt. 

Intuitionen med fältstudien var från början att utföra tätare avstämningar av det verkliga läget 

jämfört med varannan vecka som senare bestämdes. Det visade sig svårt att genomföra tätare 

avstämningar än så i och med att det är svårt att göra rättvisande avstämningar under en 

pågående aktivitet samt att man då är nere i detaljnivå som motsvarar den rullande 

veckoplaneringen där förändringar inte behöver medföra någon negativ inverkan vid 

avstämningar av produktionstidplanen. 
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Utifrån det verkliga läget i projektet i slutet av tiden för fältstudien visade det sig att avsnittet 

med framtagna rekommendationer mestadels kom att behandla vilka åtgärder JM Entreprenad 

kan utföra för att minimera risken för förseningar i sina projekt än rekommendationer som är 

projektspecifika. Analysen behandlar även delvis frågeställningen huruvida det är möjligt att 

genomföra uppdrag åt JM AB med deras enhetstider och arbetsmetoder och samtidigt hålla 

produktionstidplanen. Här ligger dagens enhetstider som en viktig utgångspunkt, vilka i det 

här projektet är uppsatta av JM AB. 

När det gäller utförd litteraturstudie har det fokuserats på branschspecifika artiklar och böcker 

kopplade till byggstyrning både gällande hur byggstyrning traditionellt fungerar med 

utgångspunkt i olika former av tidsavstämningar men även hur alternativa framtida 

arbetsmetoder kan komma att se ut för att effektivisera produktionen ytterligare. 

1.5 Lösningsmetoder 
Idén till examensarbetet bygger på ett nära samarbete med JM Entreprenads projekt Kv. 

Solägget och ett flertal personer kopplade till det aktuella projektet. Grundidén har varit att 

under drygt två månader följa produktionen i projektet med utgångspunkt i projektets 

produktionstidplan, aktuell verklig position och i diverse dokument och på så sätt få förståelse 

för vad som ligger till grund för de förändringar i avstämningslinjen som uppstått. 

Rapporten bygger även delvis på en utförd litteraturstudie där fokus har lagts på byggstyrning 

för att få en teoretisk koppling till varför förseningar vanligtvis uppstår och hur de generellt 

går att undvikas alternativt reduceras. Litteraturstudien har bestått av både böcker inom ämnet 

samt branschspecifika artiklar. 

För att få insikt i den aktuella verkliga positionen har det utgåtts ifrån fältstudier med 

avstämningar varannan vecka på byggarbetsplatsen, ett visst deltagande i planeringsmöten 

samt kontinuerliga samtal med projektets platschef och arbetsledare. Detta har bidragit till en 

förståelse av de bakomliggande motiveringarna av de beslut man fattar gällande till exempel 

tidigareläggande av moment. 

Vald metod har också inneburit ett flertal intervjuer och samtal med personer som varit 

inblandade i projektet däribland handläggaren av produktionstidplanen projektet utgår ifrån 

men även projektets projektledare, projekteringsledare, handläggare av kalkylen, samordnare 

av JM AB:s projekt kring strukturerad produktion kopplat till tidplaner, arbetsledare för 

anläggningsarbetena, hantverkare vid byggarbetsplatsen varav de flesta med en lång 

erfarenhet av yrket och branschen samt samtal med den fastighetsmäklare som sköter 

försäljningen av bostadsrätterna. 

Dokument som har varit värdefulla för att kunna ge rättvisande analyser har berört tillgänglig 

arbetskraft, inköpsplaner med datum för beställning, beräknad leverans och verkligt 

leveransdatum, kalkyl samt budget med tillhörande ekonomiska avstämningar. 

I kalkylen har det framgått: 

 vilken mängd som anses behövas 
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 vilken mängd material som anses behövas per enhet 

 den totala mängden material det har planerats för de olika aktiviteterna utifrån vilken 

mängd som anses sig behövas samt mängd per enhet 

 vilken tid som anses behövas per enhet 

 den totala tidsåtgången man har planerat för de olika aktiviteterna utifrån vilken 

mängd man anser sig behöva samt tidsåtgång per enhet 

 kostnad per enhet för en underentreprenör inklusive resurser såsom material, 

hantverkare och maskiner 

 den totala kostnaden för det arbete som utförs av en underentreprenör  

Kalkylen och diverse ekonomiska avstämningar ligger således som grund för att få fram den 

planerade och verkliga åtgången av personresurser. Även byggarbetsplatsens dagbok har varit 

värdefull för att möjliggöra att gå tillbaka och se hur många hantverkare som var närvarande 

vid specifika dagar och specifika arbetsmoment men även för att kunna se under hur många 

dagar arbetsmomenten pågick. 

De slutsatser som har dragits är kopplade till förekomna avvikelser i produktionstidplanen 

utifrån utförda avstämningar mellan produktionstidplan och verklig position samt den utförda 

fältstudien där den utförda litteraturstudien ligger som teoretisk grund. De framkomna 

slutsatserna har sedan analyserats och det har på så sätt tagits fram ett antal förbättringsförslag 

som presenteras i slutet av rapporten. I analyserna tas beaktanden till faktorer såsom tillgång 

till material, maskiner, yttre faktorer såsom till exempel väder samt mjuka faktorer såsom till 

exempel tjänstemän och hantverkare med dess kompetens. 

Då målsättningen har varit att efter utfört examensarbete få en bättre insikt i varför 

fortskridandet på ett givet projekt inte följt dess produktionstidplan har det inte funnits några 

realistiska alternativa lösningsmetoder. Det som skulle ha kunnat påverka slutsatserna är hur 

djupt som har gåtts inom de olika områdena i faktainsamlingarna och analyser samt 

detaljnivån på fältstudierna med förslagsvis analyser varje enskild dag i stället för att följa det 

utförda arbetet varannan vecka. Detta förslag på lösningsmetoder är bristfälliga då det å ena 

sidan har funnits begränsningar såsom att fältstudien är utförd individuellt och har av den 

anledningen inte haft möjlighet tidsmässigt att gått djupare inom de olika områdena som 

påverkat resultatet. Å andra sidan sammanställs sällan tidsplaner med en daglig detaljnivå 

vilket skulle försvåra jämförelserna i och med att nya tidplaner först skulle behövas utföras. 

Att gå djupare inom de olika områdena skulle dessutom ha inneburit en större mängd material 

att sammanställa i slutskedet vilket skulle gjort det tvunget att slutföra de regelbundna 

avstämningarna tidigare än fredag vecka 48, vilket med vald metod är fallet, för att ha tid att 

slutföra rapportskrivandet inför redovisningen av examensarbetet. Då det tidigt insågs att det 

främst skulle vara de senare veckorna under min fältstudie som arbetet i projektet skulle vara 

kritiskt tidsmässigt sågs det som mer lämpligt att följa produktionen så länge som möjligt. 

Dessutom är arbete inom produktionen flexibelt och lättpåverkat av faktorer som till exempel 
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väder så att arbetsordningen justeras utan att för den skull påverka avstämningslinjen 

märkbart på en veckonivå vilket även det förespråkar veckovisa avstämningar. 

  



 

7 
 

  



 

8 
 

2 Nulägesbeskrivning 

2.1 JM Entreprenad AB 
JM Entreprenad med verksamhetsområde i Storstockholm är sedan 2004 helägt av 

moderbolaget JM AB. Dessförinnan drevs verksamheten inom moderbolaget och man hade 

även då entreprenader som huvudverksamhet. JM Entreprenad består av regionerna 

anläggning, hus och fasad där det i denna rapport kommer att kommas i kontakt med 

anläggning och hus. 30 procent av JM Entreprenads totala omsättning är koncerninterna 

entreprenader vilket även är fallet i det projekt den här rapporten behandlar. 

JM Entreprenad har satt upp ett övergripande mål för sin verksamhet: ”JM Entreprenad skapar 

värden för våra kunder genom att i god samverkan genomföra projekt inom rätt tid, till rätt 

kvalitet och rätt kostnad” (JM Entreprenad, 2009) vilket är en intressant målformulering i 

sammanhanget med den titel som är satt på examensarbetet. 

2.2 Val av projekt 

Valet av den byggarbetsplats som skulle följas under fältstudien var av stor vikt i och med att 

projektet skulle följas under en längre tid. Det ansågs att en intressant byggarbetsplats för 

ändamålet skulle vara ett projekt där arbetet inte hade kommit för långt i processen i 

fältstudiens startskede så att en slutbesiktning skulle hinna bli aktuell innan fältstudiens 

avslutande, att yrkesgrupper skulle hinna bli klara på bygget eller att justeringar redan hade 

gjorts i produktionstidplanen utifrån uppståndna försenade moment. Det var inte heller av 

intresse att följa ett projekt som var i det initiala skedet och som inte skulle riskera att drabbas 

av större förseningar i och med att det tar en viss tid innan bygget kommer igång med ett 

flertal yrkesgrupper involverade då det förmodligen är först då det blir mer känsligt för 

förseningar. Ett av projekten som kom att bli intressant att ta kontakt med var Kv. Solägget i 

Annedal. 

Under förstudien strukturerades arbetet upp i samarbete med min handledare på JM 

Entreprenad, Mikael Hassel, platschefen på byggarbetsplatsen, Pär Nilsson, och en av 

arbetsledarna på byggarbetsplatsen, Markus Edvardsson. Däribland bestämdes avgränsningar 

och förslag till tidsplan. I det skedet tittades det på hur arbetet vid Kv. Solägget har sett ut 

fram till datumet för förstudiens startskede samt gicks det igenom var i produktionsledet de 

räknar med att befinna sig i slutet av november för att på så sätt avgöra hur väl det 

överensstämmer med de avvikelser som var en del av frågeställningen. Då Kv. Solägget 

befinner sig lämpligt långt in i processkedet bestämdes det gemensamt att det projektet är väl 

lämpat att följa. 

2.3 Annedal 
I Mariehäll, på gångavstånd från Sundbybergs centrum, håller den nya parkstaden Annedal på 

att bebyggas med ett flertal byggherrar involverade. Annedal avgränsas av Ulvsundavägen i 

väst, Bällstaån i norr, Tappvägen i öster och Bällstavägen i söder. Om inga större förändringar 

sker på marknaden de närmsta åren beräknas de sista husen stå klara 2015 och Annedal består 

då av 1500 – 2000 lägenheter och har runt 4000 invånare. Med så pass många planerade 

invånare skapas en ny stadsdel och underlag uppnås för butiker och annan service i området, 
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däribland skolor. JM AB har ett flertal kommande projekt på området där det aktuella 

projektet är först ut. 

När kommunen fördelade marken mellan de olika byggföretagen fanns ett önskemål om att 

det skulle byggas lägenheter anpassade för barnfamiljer, däribland storleksmässigt. Detta 

önskemål var inget JM AB valde att följa utan föredrog en majoritet av lägenheterna 

bestående av två och tre rum och kök vilket efter försäljningsstart har visat sig varit bra då det 

inte är barnfamiljer som är den största kundkretsen. 

I augusti 2012 kommer det att vara en bomässa i området med mål att illustrera olika 

arkitekturer och design vilket har uppkommit delvis för att det är många olika byggherrar 

inblandade. JM AB har därför lovat att hålla två lägenheter inför denna bomässa för att ha 

som visningslägenheter. 

2.4 Kv. Solägget 
JM AB blev tilldelad den aktuella marken men valde att låta JM Entreprenad ta uppdraget i 

form av en generalentreprenad där JM Entreprenad även utför projekteringsarbetena åt JM 

AB. I projektets organisation är projektledaren anställd av JM AB och stora delar av den 

övriga organisationen är av JM Entreprenad. 

Kv. Solägget är ett projekt som består av att bygga två hus med totalt 50 bostadsrätter. 

Projektet fick klartecken att sätta igång innan semestern sommaren 2010 och slutbesiktning 

och inflyttning beräknas till andra halvan av 2011. Till skillnad från kommunens önskemål 

om att bygga lägenheter som storleksmässigt är anpassade till barnfamiljer har de lägenheter 

som JM Entreprenad säljer som består av två rum och kök varit mest populära, framförallt de 

som ligger mot Bällstaån och har fönster mot öst (Lindahl Carina 2010). 

Då arbetet med examensarbetet påbörjades låg produktionen delvis före i avstämningen mot 

produktionstidplanen vilket förklaras i kapitel 4 samt analyseras i kapitel 6. I det skedet hade 

alla markarbeten avslutats för trapphus ett och två och arbetena med husunderbyggnad var 

avklarade för trapphus ett, två och delvis för trapphus tre. I slutskedet av arbetet med mitt 

examensarbete var väggar, pelare, utfackningspartier, trappa inklusive vilplan, plattbärlag, 

balkonger, installationer, gjutning av valv samt utsättning färdigställt i alla tre trapphus på 

plan ett och påbörjade på plan två av totalt sex respektive sju våningsplan. 

2.5 Stomplan 

Utifrån examensarbetets avgränsningar ges i detta avsnitt en presentation av stom- och 

materialval vid de aktiviteter som kommer att behandlas i den här rapporten med undantag för 

en kort presentation av de förekommande olika typerna av bjälklag i de övriga delarna av de 

tre husen. 

Grundläggning i trapphus ett och två består mestadels av gjuten platta på berg däremot består 

trapphus två även av sexton pålar i den norra delen av grundläggningsplattan. Det antalet kan 

jämföras med mängden pålar som behövs i trapphus tre som enbart byggs på pålar och uppgår 

till 61 stycken. Det genomsnittliga pålningsdjupet uppgår enligt mätningar utförda på uppdrag 

av JM Entreprenad AB Anläggning till 14 meter. 
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På plan ett i trapphus ett finns ett antal gemensamhetsanläggningar såsom bland annat 

cykelförråd, förråd och styrelserum med övernattningsmöjlighet. Plan ett i trapphus två består 

av två lägenheter samt utrymme för källsortering och samma plan i trapphus tre består av två 

lägenheter samt förråd. Samtliga utrymmen på plan ett ligger således direkt mot bjälklag på 

mark vilket består av en geotextil, ett dränerande och kapillärbrytande lager, 100 millimeter 

cellplast, betong, avjämning och golvbeläggning. Våtutrymmen i de lägenheter som ligger på 

plan ett kommer i färdigt skikt efter betongen att bestå av en avjämningsmassa för att uppnå 

godkänt fall och därefter ett tätskikt och klinker. Trapphusets golv på plan ett kommer i 

färdigt skick att bestå av 100 millimeter cellplast och därefter 2 x 3 millimeter airolenduk, 

golvavjämning och klinker och golvet i de förråd som återfinns på det våningsplanet kommer 

att bestå av en geotextil, ett dränerande och kapillärbrytande lager, 50 millimeter cellplast och 

betong. 

De övriga husplanen som ligger utanför avgränsningsområdet består av tre olika typer 

bjälklag. Normalbjälklaget består av ett prefabricerat plattbärlag, betong samt en 

golvbeläggning. Bjälklaget i våtutrymmen är uppbyggt av samma prefabricerade plattbärlag 

som normalbjälklaget med tilläggen betong, avjämningsmassa som utformar fall mot 

golvbrunnen, tätskikt samt klinker. Den sista bjälklagstypen som förekommer i trapphus 

består utöver det prefabricerade plattbärlaget av betong, 2 x 3 millimeter airolenduk
1
, 

golvavjämning samt klinker. 

Plan ett i trapphus ett består främst av gjutna bärande ytterväggar med undantag för två 

utfackningspartier. Trapphus två består till största delen av utfackningspartier med ett 

undantag för en gjuten yttervägg och trapphus tre består endast av utfackningspartier. Den typ 

av fasadvägg som består av utfackningsväggar och puts är uppbyggd av 10 millimeter puts, 

120 millimeter putsbärare, 13 millimeter glasroc GHU Hydro
2
, 195 millimeter 

träregelstomme, 195 millimeter mineralull, 0.20 millimeter plastfolie, 12 millimeter 

byggskiva följt av 13 millimeter gips. Det finns även ett antal bärande innerväggar i samtliga 

trapphus. 

  

                                                           
1
 Airolenduk är en stegljudsdämpande duk som används som mellangolvsskikt. Med airolendukens tjocklek 

uppnår man även en viss svikt som ger ett mindre stumt golv. 
2
 Glasroc GHU Hydro är en vindskyddsskiva framtagen av Gyprocs och har fördelar som att den är 

ljudisolerande och brandsäker. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Modeller för en effektiv produktion 
I artikeln Bim, lean, industrialisering, partnering – vi behöver allt! (Byggindustrin, 15 oktober 

2010, 31:30) skriver författarna Lindström, M. och Jongeling, R. att ”det är genom att 

konsekvent kombinera olika förbättringsidéer som vi kan nå framgång i strävan att stärka 

samhällsbyggandet” (Lindström, Jongeling 2010). De olika begrepp som de syftar på är 

building information modelling
3
, Lean Construction, industriellt byggande

4
 samt partnering

5
 

och författarna vill på så sätt poängtera att det inte är möjligt att enbart fokusera på ett 

begrepp och samtidigt hoppas på den mest effektiva byggstyrningen och byggprocessen.  

Building information modelling innebär en tredimensionell produktion där arkitekt, 

konstruktör och installatör kan projektera och på så sätt redan under projekteringsstadiet 

upptäcka fel samt ta hänsyn till bland annat de utrymmen som respektive yrke behöver vid 

montering. Författarna till artikeln Bim, lean, industrialisering, partnering – vi behöver allt! 

(Byggindustrin, 15 oktober 2010, 31:30) påstår att ”bim är en förutsättning för ett mer 

systematiskt industriellt eller industrialiserat byggande” och vidare att ”industrialiseringen 

möjliggörs av en långt driven standardisering och ett smart sätt att kombinera standardiserade 

delkomponenter till en mångfald vad gäller slutproduktionens funktion och utseende” 

(Lindström, Jongeling 2010). Med det menar de att det finns stora förväntningar på 

produktionsutvecklingen under de närmsta åren och att det nu finns möjlighet för 

byggbranschen att lyckas med en liknande produktivitetsökning inom produktion som andra 

branscher inom industri har haft de senaste 15 – 20 åren. För att göra denna liknelse jämställer 

författarna till artikeln bim med det PLM-system
6
 som används inom den fasta industrin. 

Vidare säger Lindström och Jongeling att ”en effektivisering av projekterings-, bygg- och 

förvaltningsprocesserna kräver nya synsätt, nya processer och ofta nya organisationsformer – 

både i företag och i projekt” (Lindström, Jongeling 2010) och menar att det därför är 

högaktuellt att lämna det traditionella arbetssättet bakom oss och utveckla nya samarbets- och 

kontraktsformer. 

Som en av de nyare samarbetsformerna kan nämnas partnering som är ett steg i att få ett bättre 

fungerande samarbete mellan till exempel beställare och byggentreprenör. Med de 

traditionella entreprenadformerna anser Nordstrand att byggherren ansågs ha för lite 

inflytande samt att byggherren och byggentreprenören kunde ha olika mål trots att de arbetade 

med samma projekt vilket kunde göra projekten svåra att genomföra (Nordstrand 2008). 

Gällande partnering konstaterar Lindström och Jongeling att det kommer att krävas ”ett stort 

mått av förtroende mellan parterna och en öppen redovisning av ekonomin, för att säkerställa 

projektets totalekonomiska utfall” och fortsätter med att klargöra att ”oavsett vilket begrepp 

man väljer att använda, partnering, samverkansentreprenad, förtroendeentreprenad eller 

                                                           
3
 Building information modelling förkortas bim. Ibland används den svenska översättningen 

Byggnadsinformationsmodellering och har då samma förkortning. 
4
 Industriellt byggande kallas ibland även för industrialiserat byggande. Dock förekommer en viss skillnad i 

definitionen av dem. 
5
 Partnering går under den svenska översättningen samverkan. 

6
 PLM står för Product Lifecycle Management 
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liknande så är huvudprinciperna desamma. Och för att fullt ut dra nytta av bim och dess 

möjligheter behöver man arbeta efter dessa principer” (Lindström, Jongeling 2010).  

Lean Construction är ett begrepp som har funnits inom industriella branscher i ett flertal 

decennier och först nu nått byggbranschen. Syftet med lean construction är att reducera, allra 

helst undvika helt och hållet, spill och slöseri med material, resurser och tid och på så sätt 

göra byggandet mer effektivt. Författarna till artikeln Bim, lean, industrialisering, partnering – 

vi behöver allt! (Byggindustrin, 15 oktober 2010, 31:30) menar att användandet av bim är ett 

viktigt steg i den utvecklingen då det med hjälp av bim bland annat går att beräkna, med en 

större säkerhet än tidigare, mängden material som kommer att behövas. Last planner är ett 

planeringskoncept inom lean construction och används främst vid komplexa byggprojekt samt 

vid tidspressade projekt. Syftet med last planner är uppnå en planering som effektiviserar 

planeringen och ”metoden bygger på förbättrad samverkan och samordning mellan projektets 

aktörer i planeringen för att förbättra tillförlitligheten i planer” (SBUF 2009). 

När det gäller att reducera mängden spill samt slöseri med resurser och tid inom lean 

construction har JM AB utvecklat en arbetsmodell för flerbostadsproduktion som de kallar för 

strukturerad projektering. I den arbetsmodellen ingår det att standardisera så mycket som 

möjligt, till exempel rumshöjd samt vägg- och fönstertyper, för att hitta ett standardiserat 

upplägg av produktionstidplanen, en så kallad tidplanestruktur. JM AB hoppas på att bland 

annat uppnå en förutbestämd montageordning och tider för hur lång tid varje moment får 

pågå, en modell som JM AB kallar strukturerad produktion, samt hitta rutiner och mallar för 

produktions-, fyraveckors- samt veckotidplaner (Törnqvist 2010). Bakgrunden till dessa 

utvecklade arbetsmodeller var delvis för att man såg att takttiden för olika aktiviteter 

varierade stort mellan olika byggprojekt. Till exempel varierade nyckeltalet för antalet 

byggdagar för att utföra tak per trapphus med 35 dagar, nyckeltalet för tiden från det att man 

har uppnått tätt tak till dess att den första besiktningen med en besiktningsman sker varierade 

med upp till 80 dagar samt tiden från första försyn till första inflyttning varierade med upp till 

35 dagar (Törnqvist 2010). 

För att ytterligare effektivisera produktionen finns möjligheten att gå över till en 

femdimensionell produktion där den tredimensionella aspekten kan liknas vid arbete med bim 

för arkitekter, konstruktörer och installatörer och det möjliggör således enkel mängdning och 

kalkylering i och med att datorprogrammet utför samtliga beräkningar. Den fjärde 

dimensionen behandlar tidplanering och med särskilda funktioner kan glapp, kollisioner och 

andra produktionsstörningar mellan olika yrken upptäckas vilka annars inte framgår på ett 

tydligt sätt med de traditionella tidplanerna som till exempel ett Gantt-schema
7
. Den femte 

och sista dimensionen står för kalkylverktyget och anger alternativa byggmetoder (Hindersson 

2009). 

                                                           
7
 Traditionellt används ett Gantt-schema som tidplan inom byggproduktionen. I vänstermarginalen av ett 

Gantt-schema framgår de arbetsmoment som projektet består av och till höger finns horisontella staplar vars 
längd visar den tid som aktiviteten tar och placeringen av staplarna visar när aktiviteten är aktuell att utföra 
utifrån en tidsaxel i schemats övre del. Ett Gantt-schema kan istället för aktiviteter påvisa de resurser som 
planeras. Eventuella glapp i ett Gantt-schema är inkluderade i de horisontella staplarna. På JM Entreprenad 
räknar man generellt sett med 8 procent glapp (Kinnman 2010). 
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3.2 Styrmedel 

”En väl upplagd och konsekvent genomförd planering utgör en av de mest betydelsefulla 

förutsättningarna för ett lyckat byggprojekt” (Nordstrand, Révai 2006) står det på de första 

raderna i en bok som behandlar byggstyrning. Vi utgår därför ifrån att en god planering ligger 

till grund för ett lyckat projekt och väljer att fokusera på vikten av att hålla tider då det är det 

som är det centrala i frågeställningen. Vad är det då som påverkar förutsättningarna för att 

lyckas hålla tidplanen? Här menar Nordstrand och Révai att regelbundna uppföljningar och 

avstämningar är lösningen samt utifrån det en prognosframställning. En avstämning kan 

liknas vid kontroll eller beskrivas som ”jämförelser mellan planerad resursförbrukning och 

verklig” (Nordstrand, Révai 2006) och vilka avstämningar som genomförs är beroende av det 

aktuella projektet. En bra utgångspunkt för avstämningar av tidplanen är att man har en 

realistisk produktionstidplan. Då ett flertal planer redan i anbudsstadiet är utarbetade ett flertal 

planer, såsom en anbudstidplan
8
, kan de ligga som grund till en huvudtidplan vilken kan ses 

som en sammanfattning av tidigare planeringar samt resursplaner. I denna huvudtidplan kan 

man utläsa de viktigaste aktiviteterna inom varje aktivitet samt viktiga händelser såsom när 

plattbärlag är på plats, när tätt tak är uppnått samt när den första besiktningen sker där det vid 

var och en av dessa händelser även ingår ett glapp motsvarande den storlek som generellt 

används vid JM Entreprenad. Andra former av avstämningar är tidplaneavstämning, 

veckoplaneringsmöten, samordningsmöten, även kallade UE-möten
9
, resurssatta arbetsplaner 

för olika aktiviteter samt varvsschema (Nordstrand, Révai 2006). 

Vid alla tidplaneavstämningar jämförs det verkliga läget med det planerade och ger på så sätt 

en visuell bild av eventuella avvikelser. Det är mot produktionstidplanen man regelbundet 

stämmer av hur produktionen i verkligheten ligger till jämfört med det planerade samt med 

hjälp av en arbetsfront visualiseras huruvida produktionen ligger i fas, före eller efter det 

planerade arbetet där en vertikal arbetsfront som följer den vertikala linjen vid 

avstämningstidpunkten, den så kallade planerade arbetsfronten, motsvarar att produktionen 

ligger i fas. För att bättre lyckas följa produktionstidplanen utvecklas den till en rullande 

veckoplan som är mer detaljerad och som visar de aktiviteter och leveranser som är aktuella 

under den närmsta fyraveckorsperioden och revideras därefter. Om det uppstår avvikelser i 

produktionstidplanen som motsvaras av förseningar försöks dessa elimineras med hjälp av 

justeringar i den rullande veckoplanen så att produktionen snart är ikapp det som var planerat, 

förhoppningsvis redan till nästa avstämning, och på så sätt åter rätar ut arbetsfronten. Då den 

rullande veckoplanen utarbetas ännu mer detaljerad kallas den för en veckoplan och är ett bra 

hjälpmedel för lagbasarna och de andra hantverkarna. 

Det är även möjligt att genomföra avstämningar och uppföljning av de resurser som använts. 

Arbetstidsavstämning används för att jämföra den nedlagda tiden med den planerade och 

påvisar på så sätt avvikelser totalt för bygget eller detaljerat per yrke. Om det istället utförs en 

                                                           
8
 En anbudstidplan är en tidplan beställaren ofta efterfrågar av anbudsgivaren. I anbudstidplanen anges i stora 

drag tider såsom bland annat byggstart och färdigställande av projektet. Om man får uppdraget görs denna 
tidplan mer detaljerad och anbudstidplanen kan fungera som en kontraktstidplan om beställaren inte har några 
särskilda önskemål. 
9
 UE-möten motsvarar möten med lagbasarna hos de olika inblandade underentreprenörerna samt hos egna 

hantverkare. 
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liknande arbetstidsavstämning med verklig nedlagd tid jämfört med den planerade tiden per 

byggdel eller läge kan det användas som underlag för ekonomiska prognoser. I en 

produktionsdatainsamling jämförs verkliga enhetstider med de planerade och blir på så sätt 

underlag för kalkyl och planering för resten av bygget samt ligger som underlag och lärdom 

vid kommande byggen. Slutligen har vi en produktionsdatainsamling där vi jämför den 

verkliga mängden åtgånget material med den teoretiska mängden och på så sätt erhålla ett 

åtgångstal som även det kan ligga som grund för framtida projekts kalkyler. 

Gällande den ekonomiska uppföljningen kan den beskrivas som ”allt arbete med 

sammanställning av budgeterade och uppföljda data, jämförelser och analyser, 

prognosberäkningar av både intäkter och kostnader samt beräkning av slutligt ekonomiskt 

resultat” (Nordstrand, Révai 2006). Nordstrand och Révai anser att ett av syftena med 

byggstyrning är att byggprojektet ska ”genomföras inom ramen för kalkylerade kostnader” 

(Nordstrand, Révai 2006) och påstår vidare att efter det att realistiska ekonomiska ramar är 

uppsatta ska dessa försöka hållas och ”för att klara av uppgiften måste byggföretaget ha ett 

bra system för kostnadskontroll på byggarbetsplatserna” (Nordstrand, Révai 2006). 

Nordstrand och Révai menar att ett bra system för kostnadskontroll ska möjliggöra utförande 

av analyser av orsaken till uppstådda avvikelserna. 

Oavsett vilken form av avstämning eller styrning det gäller kräver avvikelser från upprättade 

planer eller budgeterade kostnader byggstyrning vars mål är att kunna gå in med åtgärder så 

tidigt som möjligt och på så sätt rätta till eventuella brister. För att lyckas med att sätta in 

åtgärder i tid är det av stor vikt att bli varse om störningar och avvikelser och därför utföra 

regelbundna avstämningar. De åtgärder som sätts in kan beröra omdisposition av resurser, 

skaffa extra resurser eller att revidera tidplanen. En revidering av produktionstidplanen är 

något som handläggaren av produktionstidplaner på JM Entreprenad, Stellan Kinnman, vill 

försöka undvika i den mån det är möjligt. Detta för att start- och slutdatumen inte är möjliga 

att påverka i ett projekt utan det är enbart glappens omfattning under produktionstiden som 

påverkas. Justeringar av glappen i en produktionstidplan skulle kunna leda till sämre kvalitet 

och större riskmoment (Kinnman 2010). Kinnman, Nordstrand och Révai menar samtliga att 

det även handlar om en respekt och tilltro till produktionstidplanen och den övriga 

planeringen vilken en revidering skulle kunna påverka negativt. Trots försök till restriktioner 

av revidering av produktionstidplaner har förhållningssättet till planeringen förändrats 

markant sedan införandet av datorhjälpmedel då det i dagsläget inte ligger någon större 

arbetsinsats bakom en revidering (Kinnman 2010).  

Innan en revidering av produktionstidplanen ställs vanligtvis frågorna; ”Är det motiverat med 

revidering, är det verkligen nödvändigt? Är det något tillfälligt som väcker oro eller ett 

systemfel som hindrar produktionens planenliga genomförande? Kan vi inom kort rätta till 

avvikelserna med enkla medel?” (Nordstrand, Révai 2006). Även om en senareläggning av 

slutdatumet skulle kunna vara möjligt när ett byggbolag bygger åt sig själva, vilket inte är 

fallet för JM Entreprenad, måste det nya inflyttningsdatumet rapporteras senast sex månader 

innan det planerade inflyttningsdatumet. Det är även värt att ha i beaktande att de fasta 

omkostnaderna generellt ligger mellan 20 000 kr upp till 100 000 kr per dag (Hassel 2010) 

beroende på storlek på projekt, vilket inkluderar bland annat krankostnader och bodar, och 
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därför gör det svårt att motivera ekonomiska fördelar med att skjuta upp inflyttningsdatumet 

(Kinnman 2010). 

Generellt handlar byggstyrning om att minimera eventuella störningar i produktionen och 

detta ska gärna ske så snart de misstänks bli aktuella. Vi återkommer ännu en gång till vikten 

av en bra och väl genomarbetad planering då en sådan har en tendens att leda till en god 

beredskap mot störningar då man förutser eventuella problem i förtid. En bra planering leder 

vanligtvis till mer motiverade medarbetare då alla är insatta i vad som är planerat och har 

möjlighet att vara med och påverka upplägget av sin arbetsdag vilket även det kan fungera 

som något positivt och på så sätt en åtgärd mot störningar i produktionen (Nordstrand, Révai 

2006). En bra planering kan enklare förutse underskott av arbetsledare vilket annars hade 

kunnat påverka hantverkarna negativt och inge en osäker styrning. 

Hittills har mestadels vikten av en god planering samt återkommande avstämningar för att 

uppnå en lyckad produktion behandlats. Nordstrand och Révai påstår att det finns ett antal 

andra faktorer som också påverkar en lyckad produktion såsom en bra organisation och 

resurser (Nordstrand, Révai 2006). Utöver detta finns det även delvis hårda och mjuka 

faktorer som kan påverka hur pass väl produktionen följer produktionstidplanen och på så sätt 

anger vilken typ av byggstyrningsåtgärder som behövs. Till de hårda faktorerna som är värda 

att se över ingår exempelvis tillgång till maskiner, utrustning, verktyg och material. Som 

exempel skulle en underdimensionering av kranar snart påverka hela produktionen då ett 

flertal aktiviteter skulle bli försenade. Mjuka faktorer såsom personresurser, kompetens, 

bristande samordning mellan olika yrkesgrupper samt sjuk- eller annan frånvaro är ytterligare 

faktorer som kan påverka produktionen. I en artikel från Svensk byggtjänst står det att 

”Projektledarens kompetens påverkar hela projektets tidplan och ekonomi” (Svensk 

byggtjänst 2009). Det finns även externa och yttre faktorer som kan påverka där väder och 

vind kan ses som viktiga faktorer vid svenska byggarbetsplatser. De externa och yttre 

faktorerna kan även påverkas av beställarens åtgärder till exempel vid ändrings- och 

tilläggsarbeten som inte anses ligga som grund för en justerad produktionstid. Vidare finns det 

faktorer som är kopplade till leverantörer såsom förseningar uppståndna av försenade eller 

felaktiga materialleveranser. Dessa faktorer kan möjligtvis vara svåra att komma åt. På JM 

AB arbetas det utifrån upprättade strategiska inköp vilket innebär ett antal långa kontrakt 

tecknade med leverantörer av till exempel betong, fönster och snickerier. Dessa strategiska 

inköp ligger delvis som grund för säkrare inköp och leveranser. 

Utöver de olika planeringar som tidigare har nämnts finns det ett antal ytterligare detaljplaner 

som underlättar produktionen. Det kan handla om detaljplaner för vissa produktionsavsnitt, 

vanligtvis vid stora samordningsbehov, så att ett utnyttjande av arbetsplatsens resurser blir så 

effektivt som möjligt eller en arbetsberedning på de aktiviteter som absolut inte får gå fel 

(Nordstrand och Révai 2006). Det kan också handla om förebyggande detaljplaner inför 

kritiska moment så att en försening inte riskeras att uppstå när produktionen befinner sig längs 

med den kritiska linjen samt att resultaten av avstämningarna regelbundet ses över och 

analyseras för att kunna avgöra vilka aktiviteter som ska prioriteras och om åtgärder som till 

exempel förändring av lagstorlek ska genomföras.   
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4 Faktainsamling 

4.1 Anläggning 
I maj 2010 fick JM Entreprenad AB Anläggning uppdraget att som underentreprenör till JM 

Entreprenad utföra markarbetena på Kv. Solägget. I och med det utförde JM Entreprenad AB 

en mängdning utifrån området och skickade ut förfrågningsunderlag inför upphandlingar av 

de tjänster som skulle vara aktuella. I samband med ett möte i affärsutskottet hos beställaren 

JM AB godkändes inte budgeten som JM Entreprenad tagit fram och den kom således att 

behöva kompletteras vilket kom att försena starten av anläggningsarbetena med tre veckor. I 

vecka 27 2010 kunde sprängningsarbetena påbörjas med hjälp av en startbudget på en 

femtedel av kalkylens totala slutgiltiga slutsumma för anläggningsarbeten. Startbudgeten 

skulle täcka sprängning av berg samt pålning och sattes in för att JM AB ansåg att riskerna 

var låga med att påbörja den sortens arbete trots att budgeten ännu inte var fastställd. På så 

sätt var anläggningsarbetena igång parallellt som arbetet med att färdigställa det som skulle 

kompletteras i budgeten pågick samt att anläggningsarbetena kunde fortgå under 

semesterveckorna som annars inte är inkluderade i produktionstidplanen (Edvardsson 2010). 

För att undvika en försening redan i startskedet av produktionen försöktes så mycket 

anläggningsarbete som möjligt att förberedas under dessa veckor så att JM Entreprenad vid 

klartecken för byggstart kunde sätta igång med de efterföljande arbetena såsom 

husunderbyggnad. JM Entreprenad skulle enligt produktionstidplanen börja med 

markarbetena i början av vecka 32 vilket innebar att JM Entreprenad AB Anläggning hade det 

som riktvärde på när sina arbeten skulle vara klara för att utifrån detta datum utarbeta en egen 

tidplan. Den tidplan som utarbetades för anläggningsarbetena var en så kallad skedestidplan 

vilket innebär att JM Entreprenad AB Anläggning plockade verkliga uppgifter från den 

skrivna dagboken från arbetena vid trapphus ett på hur lång tid de olika momenten tog där 

samt jämförde dem med byggarbetarnas egna veckotidplan. Dessa uppgifter från trapphus ett 

fungerade på så sätt som ett riktvärde och projicerades på trapphus två och tre inklusive lite 

utrymme för oförutsedda händelser som inte uppstått vid arbetet i trapphus ett samt 

kommande planerade skillnader i arbetet, däribland tid för det tilläggsarbete som uppkom från 

JM AB gällande att placera marksvep för de rör som ligger under den gjutna bottenplattan i 

trapphus två och tre. Dessa marksvep behövs endast när grunden ligger på pålar och således 

inte var aktuella i trapphus ett där skedestidplanen utarbetades (Edvardsson 2010). 

Tack vare att Kv. Solägget är en del av det nya området Anneberg är det ett flertal byggherrar 

som är aktiva runt omkring den aktuella marken. Av den anledningen var mycket 

anläggningsarbete redan utfört av de intilliggande byggena, bland annat av Besqab och 

Folkhem samt av NCC som gjort den nya infrastrukturen i Annedal. Bland annat hade mycket 

sprängningar redan skett vid start och en stor mängd jord var redan bortschaktat (Edvardsson 

2010). 

När sprängningsarbetena påbörjades vecka 27 upptäcktes att berget till stor del redan var 

sprucket vilket försvårade arbetet när egna sprängningar skulle utföras och kom att leda till en 

veckas försening mot vad som var planerat. Det framgår av arbetsbeskrivningen att de 

merkostnader som sprängningsarbetet innebar är reglerbart och kan på så sätt inte påverka 
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budgeten och det fortsatta arbetet ekonomiskt. Vecka 33 påbörjades pålningsarbetet. 

Kalkylens kostnader och mängden material för pålningsarbetena var baserade på ett snittdjup 

om 10,5 meter vilket visade sig vara missvisande då det egentliga snittdjupet kom att ligga på 

14 meter. Det större pålningsdjupet kom att leda till ytterligare en veckas försening samt 

högre kostnader för material och arbete än vad som var beräknat. Även kostnaderna för 

pålningen var angivna i arbetsbeskrivningen som reglerbara och kommer på så sätt inte heller 

att påverka budgeten (Edvardsson 2010). Dock finns det både i ovanstående sprängnings- och 

pålningsarbeten en rad faktorer som skulle ha kunnat leda till ytterligare förseningar vilka 

kommer att beskrivas i det avslutande analysavsnittet. 

Det har även tillkommit en del ÄTA-arbeten inom anläggning. Dels behövdes en 

uppställningsplats för kranen anläggas, marksvep placeras där det är pålat vilket tidigare 

beskrevs, placera ut en fiberduk i trapphus två och tre samt utplacera radontätningar på de rör 

som kommer upp ur bottenplattan i trapphus två och tre så att eventuella sprickor i 

bottenplattan inte möjliggör för eventuellt framtida uppkommet radon att ta sig in i byggnaden 

(Edvardsson 2010). Samtliga ÄTA-arbeten har justerats i budgeten men inte i 

produktionstidplanen vilket innebär att det förväntas att hinna klart även med det 

tillkommande arbetet inom den ursprungliga tidsplanen. JM Entreprenad AB Anläggning 

lyckades med att bli klara i tid med sina arbeten inklusive de tilläggsarbeten som uppkommit 

och JM Entreprenad kunde på så sätt påbörja sina arbeten med husunderbyggnad och gjutning 

av bottenplattor enligt planerat. 

De arbeten som kvarstår för anläggning att utföra är slutgiltiga markarbeten när det närmar sig 

inflyttning 2011. 

4.2 JM Entreprenad 
I och med att JM Entreprenad genomför Kv. Solägget som en generalentreprenad på uppdrag 

av JM AB gäller JM AB:s strukturerade projektering, strukturerade produktion samt 

strategiska inköp. I utformningen av dessa framgår till exempel vilken enhetstid som ska 

användas på de olika aktiviteterna till skillnad från när JM Entreprenad utför arbeten åt en 

annan beställare då det finns en möjlighet att justera dessa enhetstider utifrån aktuell situation 

(Forsbeck 2010). 

Då JM Entreprenad fick i uppgift av JM AB att bygga Kv. Solägget hade JM AB redan innan 

gjort ett förslag på produktionstidplan utifrån sin gällande tidplanestruktur. Kinnman, 

handläggare av produktionstidplaner vid JM Entreprenad, bedömde att produktionstidplanen 

skulle vara realistisk även för JM Entreprenad och ansåg att produktionstidplanen inte skulle 

behöva justeras. Den skillnad som är värd att notera är att JM AB arbetar utifrån en 

strukturerad produktion och då räknar med att det tar 1,33 dagar per aktivitet per lägenhet vid 

nyproduktion däribland aktiviteter som isolering och gips på prefabricerade 

utfackningsväggar, montering av innerväggar samt montering av skåp. Förutsättningarna för 

att det ska fungera tidsmässigt är att det är JM AB:s egna hantverkare som utför 

arbetsmomenten då de är specialiserade på en specifik aktivitet, att det är nyproduktion och 

således en del av JM AB:s standardiserade byggande samt att JM AB:s strategiska inköp 

används vilka säkerställer leveranserna. Däremot är JM Entreprenads hantverkare inte 
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specialiserade på en specifik aktivitet eller vana vid att arbeta utifrån JM AB:s strukturerade 

produktion med bland annat gällande montagehänvisningar och att detta kommer att bidra till 

förseningar i produktionstidplanen har varit känt hos projektets organisation redan från 

projektstart. För att undvika förseningar på grund av ovanstående orsaker har JM 

Entreprenads hantverkare varit i behov av en inkörningsperiod med reducerad arbetskapacitet 

som ligger utöver den inkörningsanpassning
10

 och glapp som normalt finns i en 

produktionstidplan som används vid nyproduktion (Kinnman 2010) samt ytterligare 

personresurser än vad kalkylen baseras på. I bilaga 3 illustreras hur mycket personresurser 

som satts in under det initiala skedet, vecka 32 till och med vecka 43. Diagrammet i bilagan 

visar även en kurva för den kalkylerade åtgången samt prognosen. Något den strukturerade 

produktionen inte heller tar i beaktande är att det tredje trapphuset är något större än de andra 

två samt byggs på svårare mark och kommer att behöva ytterligare någon dag än vad 

produktionstidplanen möjliggör (Kinnman 2010). 

Då byggstart blev något försenat valdes att skjuta produktionstidplanen med lika många 

veckor som förseningen var på. Det kom att leda till att platschefen på Kv. Solägget och 

handläggaren av produktionstidplaner under vecka 43 började reflekterade över att det 

kommer att gå bort många arbetsdagar kring julhelgen. De arbetsdagar som påverkas har det 

tagits hänsyn till i den ursprungliga produktionstidplanen och inplanerade aktiviteter är 

anpassade utifrån hur helgdagarna ligger (Kinnman 2010). Däremot uppstår det vid en 

förskjutning av produktionstidplanen, som här var nödvändig att göras, att de inplanerade 

aktiviteterna inte ligger optimalt utifrån var helgdagarna hamnar. Trots att Kinnman annars är 

försiktig med att revidera produktionstidplaner ansågs nu att det var nödvändigt speciellt med 

tanke på att produktionen de veckorna befinner sig i det mest kritiska skedet med många olika 

aktiviteter igång samtidigt, såsom gjutning av väggar, montering av utfackningsväggar, 

uppbockning och bystning, arbete med trappor, placering av plattbärlag, montering av 

balkonger samt gjutning av valv. Dessutom anses att det under den tiden är svårt att ta igen 

uppkomna förseningar i form av mer personresurser för vissa av aktiviteterna, däribland de 

som består av gjutning. 

Då stomarbetet ligger under december, januari och februari finns risken att vädret kommer att 

försena produktionen ytterligare något. Kinnmans erfarenhet efter mångårigt arbete med att 

tillverka produktionstidplaner är att det räcker med att lägga till glapp motsvarande totalt en 

till två dagar för den totala produktionstiden för att vara förberedd för konsekvenser av väder 

och vind. Kinnman menar även att om det skulle bli aktuellt med mer förseningar än två dagar 

något år på grund av väder och alltså inte täcks upp av de glapp som produktionstidplanen har 

avsatt är det lättare att skjuta på en planerad leverans och låta produktionstidplanen vara 

oförändrad än i startskedet ha planerat in mer glapp för sådana omständigheter och av den 

anledningen bli tvungen till att göra revideringar i produktionstidplanen för de perioder när 

man ligger före i tid för att i sin tur göra försök av att tidigarelägga leveranser. Däremot är 

perioden när gjutning sker tidspressad för att hinna få formar på plats samt hinna gjuta på 
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 Gällande inkörningsanpassning ökas produktionstiden med runt 14 procent per aktivitet för det första planet 
i den första enheten som produceras för att sedan minskas till runt 7 procents ökad produktionstid på det 
första planet i den andra enheten, 4 procents ökad produktionstid på det första planet i den tredje enheten 
följt av ingen inkörningsanpassning på den tredje producerade enheten (Kinnman 2010). 
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samma dag. För att övertid för hantverkare och tjänstemän på byggarbetsplatsen inte ska bli 

aktuellt på dessa kvällar finns det inte mycket tidsmarginal för aktiviteter såsom snöskottning 

dessa morgnar (Nilsson 2010). 

Tack vare att markarbetena kom igång några veckor tidigare än enligt produktionstidplanen 

samt arbetade under semesterveckorna var det möjligt för JM Entreprenad att påbörja sitt 

arbete med husunderbyggnad tidigare än beräknat och på så sätt arbeta in ett försprång inför 

starten av de kritiska momenten som beräknades påbörjas vecka 46 (Coletti 2010). Av den 

anledningen låg produktionen under halva perioden för fältstudien upp till två veckor före 

produktionstidplanen i tidsavstämningarna. I mitten av november 2010 anslöts det verkliga 

läget till det planerade i produktionstidplanen, det vill säga i startskedet av den kritiska 

perioden, vilket innebar att den kommande perioden kom att bli än mer kritisk och kan 

komma att fortsätta så till februari 2011. Det är då det är planerat för att ha flest hantverkare 

på plats (Nilsson 2010). Den uppkomna avvikelsen i produktionstidplanen ansåg platschefen 

och handläggaren för produktionstidplaner skulle ses som ett naturligt glapp inför de kritiska 

momenten och därför har ingen revidering skett. Delvis har platschefen valt att ta in mer 

resurser än vad kalkylen utgått ifrån. Detta motiveras med att vara en förebyggande åtgärd för 

att undvika att bli försenade under den kritiska perioden vilket annars skulle kunna riskera att 

få större konsekvenser senare i produktionen (Nilsson 2010). 

Som komplement till de olika avstämningar som används på Kv. Solägget såsom till exempel 

rullande veckotidplaner och kostnadsavstämningar med tillhörande slutkostnadsprognoser 

samt samordningsmöten, möten med underentreprenörer och veckoplaneringsmöten finns det 

även en cykel per våningsplan för de tre trapphusen som anger när nästa yrkesgrupp kan 

påbörja sitt arbete för att undvika att hinna ikapp de föregående yrkesgrupperna och på så sätt 

bli hindrade i sitt arbete. Dessa värden finns även de representerade i den tidplanestruktur som 

ligger som grund för den strukturerade produktionen tillsammans med gällande villkor och 

glapp för att göra produktionen effektiv.  
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5 Genomförandet 
Redan innan arbetet påbörjades med den här rapporten hade ett flertal samtal med involverade 

personer i projektet skett för att säkerställa att valt projekt ligger inom ramen för den typ av 

projekt som ansågs skulle kunna ge det bästa underlaget i examensarbetet. Det innebar att när 

arbetet sedan påbörjades kunde processen fortsätta utifrån aktuell position och på så sätt 

bygga vidare på redan utförda samtal. Det handlade främst om att få ytterligare information 

om projektets bakgrund inom projekteringen samt produktionen fram till fältstudiens 

påbörjande. För att lyckas komma in i projektet bokades tidigt tider in för intervjuer med 

arbetsledaren för de utförda anläggningsarbetena Markus Edvardsson, projekteringsledaren 

Martin Fogel, handläggaren av produktionstidplaner Stellan Kinnman och platschefen på 

byggarbetsplatsen Pär Nilsson. Även att komma i kontakt med mäklaren som sköter 

försäljningen av bostadsrätterna Carina Lindahl samt Petra Törnqvist som är samordnare av 

utvecklandet av JM AB:s arbete kring strukturerad projektering, strukturerad produktion samt 

strategiska inköp ansågs värdefullt. Den första tiden skedde många studiebesök på 

byggarbetsplatsen för att bli införstådd i det aktuella läget samt för att sättas in projektets 

ritningar, främst A- och K-ritningar
11

. 

Då det redan hade lyckats arbeta in ett försprång mot produktionstidplanen när projektet 

började följas och dessutom lyckades det försprånget hållas under ett flertal veckor i 

kombination med att projektet befann sig i ett startskede där det var ett fåtal aktiviteter som 

pågick bestämdes att det passade bra att utföra en litteraturstudie i det skedet för att senare när 

fler aktiviteter skulle påbörjas på byggarbetsplatsen kunna lägga mer tid på att följa dem. 

Något som tidigt märktes var att det finns en begränsad mängd bra litteratur kopplad till 

byggstyrning och produktionstidplaner vilket ledde till att branschaktuella tidningar fick 

fungera som hjälp vilket möjliggjorde att på så sätt komma i kontakt med förslag till 

modernare former av byggstyrningshjälpmedel med ambition om att vid ett senare skede 

kunna koppla rapportens analys och främst avsnittet om rekommendationer till det. 

De avstämningar som har utförts utgår ifrån en avstämning av projektets produktionstidplan 

som jämförs med det verkliga läget och har utfärdats varannan vecka. I samtal med 

platschefen på byggarbetsplatsen har det framgått att det medvetet har arbetats in ett försprång 

och tagits in mer resurser i ett tidigt skede för att på så sätt vara väl förberedda när ett flertal 

aktiviteter börjar pågå samtidigt och då samordningen mellan de olika aktiviteterna kommer 

att kräva en noggrann precision. 

I bilaga 3 framgår det hur mycket personresurser utöver det som finns angivet i kalkylen som 

har satts in inom avgränsningsperioden. Dock behandlar diagrammet enbart veckorna 32 till 

och med vecka 43 och de olika kurvorna för de planerade resurserna, kalkylerade och 

prognostiserade ser ut att följa varandra väl. Det visar sig dock att det råder en avvikelse och 

att det under denna period har satts in 8 procent mer resurser än det kalkylerade, vilket är 

svårt att urskilja i bilagan. Då projektets organisation redan från början var införstådda vid att 

de kritiska veckorna kommer att bli ännu mer kritiska än vad de skulle innebära om projektet 

utförts av JM AB har dessa ytterligare resurser setts som en åtgärd för att förhindra 

                                                           
11

 A-ritningar utfärdas av arkitekten och K-ritningar av konstruktören. 
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förseningar i ett senare skede. Dock är det inte möjligt för mig att utvärdera huruvida det i 

slutskedet verkligen kan ses som en nödvändig åtgärd eller hur åtgärden kommer att påverka 

slutkostnaden för att därmed avgöra huruvida åtgärden var lönsam eller om det hade funnits 

andra mer lönsamma lösningar på att förebygga förväntade förseningar.  

Ovanstående åtgärd har inneburit att de avstämningar som har utförts fram till och med vecka 

44 2010 har visat ett försprång på upp till två veckor. Däremot kom det att visas vid de två 

sista avstämningstillfällena, vecka 46 och 48, att man låg i fas med det planerade i 

produktionstidplanen. De avstämningarna överensstämmer således med de målen som satts 

upp inom byggstyrningen vilka innebar att projektet ska börja följa produktionstidplanen från 

och med vecka 45. Det som har möjliggjort att produktionen har legat före under startskedet 

är främst de aktiviteter som har utförts under den perioden. Det har handlat om aktiviteter som 

husunderbyggnad, bottenplatta och de första arbetena inom form, armering och gjutning av 

väggar som alla är relativt flexibla aktiviteter så tillvida att de inte är beroende av många 

personresurser samt långa leveranstider för material. Det material som används är bland annat 

armering och betong vilka båda köps in direkt av platschefen och kan på så sätt anpassas efter 

den verkliga produktionstakten. Leveranstiderna för armering uppgår till tre veckor och 

betong upp till två dagar vilket båda är korta leveranstider jämfört med många andra 

produkter som beställs till ett projekt. Under stomskedet arbetas utifrån en arbetscykel där ett 

antal hantverkare utför alla arbetsmoment och nästa aktivitet påbörjas således först när den 

föregående aktiviteten är avslutad. 

Från och med vecka 45 när man räknade med att börja följa den planerade 

produktionstidplanen fortsatte aktiviteterna med form, armering och gjutning av väggar och 

aktiviteter som uppbockning och installationsarbeten påbörjades. Även montering av 

utfackningspartier, trappor, plattbärlag och balkonger påbörjades vilka samtliga har en 

leveranstid på närmare tre månader vilket försvårar tidigarelägganden av dessa aktiviteter 

bestämda under produktionen. Även att onödig lagring på byggarbetsplatsen gärna undviks 

ligger till grund för att det väljs att inte tidigarelägga en leverans utifall att man skulle komma 

att ligga före produktionstidplanen. 

I och med att det är först efter placering av plattbärlagen mellan plan ett och två som andra 

yrkesgrupper, som till exempel installatörer, blir aktuella i produktionen och att JM 

Entreprenad i det läget låg i fas med produktionstidplanen har inga andra yrkesgrupper 

påverkats av den forcering och försprång som har hållits initialt. Hade produktionen istället 

valts att forcera ytterligare hade diskussioner med de involverade underentreprenörerna blivit 

nödvändiga för att säkerställa hur pass väl de kommer att kunna följa med i arbetstempot och 

möjligtvis kanske även en ny arbetsordning av aktiviteterna kan bli aktuell till viss del. Det är 

inte säkert att involverade underentreprenörer skulle ha samma möjlighet att sätta in 

ytterligare resurser som JM Entreprenad skulle ha samt att deras leveranser kanske inte 

möjliggör en forcerad arbetstakt trots att ytterligare personresurser kanske kan sättas in i 

projektet. 

Successivt när avstämningarna mot produktionstidplanen var utförda och jämförda med det 

verkliga läget hade all information som var aktuell och relevant utifrån de uppkomna 
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avvikelserna insamlats. Detta för att kunna påbörja arbetet med rapportens analys och 

sedermera en presentation av rekommendationer till projektet Kv. Solägget och för JM 

Entreprenad som företag gällande förbättringar och förändringar som har framkommit i 

rapporten vara intressanta att utforska mer för ett eventuellt införande i verksamheten i 

framtiden. Då det visade sig att inga förseningar uppkom i produktionen under tiden för 

fältstudien är analysen och rekommendationerna mestadels kopplade till JM Entreprenad till 

skillnad från den projektspecifika aspekten som annars hade varit möjlig att utgå ifrån. Att 

sätta in ytterligare resurser initialt kom troligtvis att bli en central bakgrund till varför inga 

förseningar uppkom och ses således som ett åtgärdsförslag på hur tidplanen hade kunnat 

följas.  
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6 Analys 
Att det redan initialt i fältstudien hade skett en avvikelse i avstämningen mot 

produktionstidplanen kom att spela en central roll och kommer med största sannolikhet att 

fortsätta vara avgörande fram till och med slutbesiktningen. Detta för att om det istället inte 

hade valts att sätta in mer resurser i ett tidigt skede för att se till så att produktionen låg i fas 

med det planerade inför de kritiska aktiviteterna skulle det uppstå en risk att det senare skulle 

ha blivit nödvändigt att sätta in betydligt mer kostnadskrävande åtgärder för att kunna bli 

klara i tid till slutbesiktning. Detta innebär att resursavstämningar utförda under 

fältstudieperioden påvisar en högre åtgång av resurser än det planerade (se bilaga 3). 

I och med den positiva avvikelsen i startskedet uppkom en frågeställning inom 

byggstyrningen att behandla hur arbetet skulle läggas upp för att lyckas upprätthålla det 

försprång som hade uppnåtts då det nu finns fel bemanning jämfört med var produktionen 

skulle befinna sig enligt produktionstidplanen. Det handlar således om att uppnå ett effektivt 

personresursutnyttjande de perioder när aktiviteter pågår som inte kräver lika mycket resurser 

som produktionstidplanen har planerat för likaväl som att vid mer resurskrävande aktiviteter 

klara av dessa med de resurser som finns som nu är underdimensionerade det planerade. En 

åtanke att bejaka vid val av ordning vid utförande av aktiviteterna är att rätt resurser vid 

resurskrävande aktiviteter innebär en snabbare utförd aktivitet och för den sakens skull kanske 

inte alltid innebär någon vinst vid ett tidigareläggande. Utan att ta till nya arbetsmetoder och 

datorstyrda hjälpmedel vid försök till upprätthållande av liknande försprång krävs därför en 

stor förståelse för hur alla arbetsmoment hänger samman samt beror av och påverkar varandra 

för att hitta den bästa lösningen. Även om inte den totala byggtiden kan kortas ner ska det i 

det läget letas efter de aktiviteter som för med sig tidigarelägganden av så många andra 

aktiviteter som möjligt och utan att påverka andra aktiviteter negativt genom att till exempel 

hindra framkomligheten. Samtidigt bör det funderas över om de lösningar som finns på hur 

man ska kunna upprätthålla att produktionen ligger före det planerade är långsiktliga 

lösningar eller om det kommer att ställa till problem längre fram. 

Under perioden för fältstudien följde alla leveranser den uppsatta leveransplanen och några 

analyser kring eventuella avvikelser är därför inte aktuella. Exakt vilka faktorer som har legat 

bakom ett uteblivande av avvikelser från leveransplanen är svårt att avgöra mer än att de 

strategiska inköpen troligtvis har haft en positiv inverkan och underlättat arbetet med inköp. 

Leveranserna tas däremot i beaktande vid arbetet med att bibehålla ett tidsmässigt försprång 

då tiderna från beställning till leverans är avgörande vid val av aktiviteter att utföra. 

Precis som skrevs i avsnittet om genomförande hade de materialen som var aktuella i de 

aktiviteter som tidigarelades en kort leveranstid och den detaljerade planeringen är således 

inte lika fast vid inköpsplanen som tidigare upprättats. Samt att vid närmande av de aktiviteter 

som är beroende av leveranser med längre leveranstid i förväg ha möjliggjort goda 

förberedelser så att arbetet fortskrider på ett bra sätt när till exempel leveranser kommer på 

sådant som lyfts på plats direkt från lastbilen utan att mellanlagras på marken. 

Mellanlagringar bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt då det bland annat medför det 

dubbla antalet lyft och därmed en nästintill dubbel tidsåtgång, dubbel kapacitet av en kran 
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samt fler moment som är beroende av faktorer och kan gå fel på något sätt. Alla dessa faktorer 

påverkar på ett eller annat sätt tidsåtgången eller den ekonomiska biten av ett projekt och 

därmed indirekt även möjligheten till att hålla produktionstidplanen. 

Precis som en stor del av den teoretiska referensramen behandlade står det på de första 

raderna i en bok som behandlar byggstyrning att ”en väl upplagd och konsekvent genomförd 

planering utgör en av de mest betydelsefulla förutsättningarna för ett lyckat byggprojekt” 

(Nordstrand, Révai 2006). Författarna till den meningen anser även att en väl utarbetad 

planering även är en förutsättning för att lyckas hålla tider, uppnå en god ekonomi och uppnå 

rätt kvalitet. Nordstrand och Révai behandlar även ett antal andra skäl såsom utökade 

möjligheter att skaffa rätt resurser, styra bygget och minska störningar. Jag anser att de 

sistnämnda skälen är en arbetsmetod för att lyckas uppnå att lyckas hålla tider, uppnå en god 

ekonomi och uppnå rätt kvalitet. På samma sätt anser jag att möjligheten att skapa god 

arbetsmiljö samt att lära känna bygget är nödvändiga, precis som Nordstrand och Révai vidare 

anser, men däremot att även det ligger som grund för att lyckas hålla tider, uppnå en god 

ekonomi samt rätt kvalitet. På samma sätt ligger det i byggherrens intresse att använda sig av 

dessa faktorer som en nödvändighet för att upprätta en väl utarbetad kontraktstidplan. Således 

menar jag att planeringens egentliga syften är just att lyckas hålla tider, uppnå en god 

ekonomi samt rätt kvalitet. Däremot innebär en planering att man bearbetar ett antal alternativ 

och kan på så sätt tidigt välja bort de mest störningskänsliga alternativen då ”målsättningen 

med en bra planering är att så långt som möjligt förhindra uppkomsten av störningar och 

minimera effekten av de störningar som trots allt uppstår” (Nordstrand, Révai 2006). Även 

här återkommer till JM AB:s utarbetade arbetsformer som får ses som väl utarbetad planering 

och en bra grund inför projektstart. Däremot tåls det att diskutera hur väl dessa arbetsformer 

fungerar att implementera i JM Entreprenads verksamhet i projekt liknande Kv. Solägget utan 

att genomföra några revideringar och anpassningar. 

Trots att man har en väl utarbetad planering kan avvikelser mot produktionstidplanen uppstå, 

däribland förseningar. Dessa avvikelser upptäcks främst utifrån avvikelser i olika 

styrningsverktyg där till exempel det kalkylerade inte överensstämmer med det verkliga och 

där det inom ekonomin i sin tur påverkar prognosen eller om mer resurser inte sätts in 

påverkas istället datumet för slutbesiktning, en situation som vill undvikas att hamna i. Vad 

som ligger bakom dessa avvikelser kan ha sin grund i en mängd olika störningar och hinder 

såsom en bristande organisation, planerings- och projektledningsverktyg och resurser. Utöver 

detta finns det även delvis hårda och mjuka faktorer som kan påverka hur pass väl 

produktionen följer produktionstidplanen och på så sätt anger vilken typ av 

byggstyrningsåtgärder som behövs. 

Till de hårda faktorerna som är värda att se över räknas exempelvis tillgång till maskiner, 

utrustning, verktyg och material. Som exempel skulle en underdimensionering av kranar snart 

påverka hela produktionen då ett flertal aktiviteter skulle bli försenade. I de avstämningar som 

har utförts skulle en underdimensionering av kranar ha kunnat påverka monteringen av 

utfackningsväggar, placering av plattbärlag samt förflyttning av väggformar vid gjutning 

negativt. Mjuka faktorer såsom personresurser, kompetens, bristande samordning mellan olika 

yrkesgrupper samt sjuk- eller annan frånvaro är ytterligare faktorer som kan påverka 
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produktionen. I en artikel från Svensk byggtjänst stod det att ”Projektledarens kompetens 

påverkar hela projektets tidplan och ekonomi” (Svensk byggtjänst 2009) vilket jag anser att 

det ligger mycket sanning i då det är projektledaren och även andra inblandade personer i 

projektet som utfärdar de beslut som ligger till grund för genomförandet av produktionen och 

således även slutresultatet. Vidare har vi de yttre faktorerna som är svåra att i förtid ta hänsyn 

till i och med att det inte är något vi kan bestämma över. Det kan handla om vädrets inverkan 

där kyla kan komma att påverka till exempel gjutning och anläggningsarbeten, vind kan 

försvåra montering av utfackningspartier och andra arbeten som involverar lyft med kran eller 

så kan kraftig vind till och med ge upphov till strömavbrott och nederbörd i form av snö kan 

försena arbetsmoment då det först måste skottas vilket kan få stora konsekvenser vid 

aktiviteter som är kritiska. 

En orsak till de förseningar som väntas och som även låg bakom beslutet att sätta in mer 

resurser initialt är de enhetstider som används i projektet. Dessa enhetstider är samma som de 

som JM AB använder sig av under sina projekt de bygger själva men nu med den skillnaden 

att det är JM Entreprenads hantverkare som ska utföra arbetet och inte har den rutinen som 

JM AB kan förvänta sig av sina anställda. På Kv. Solägget gjordes bedömningen att med hjälp 

av att påbörja produktionen i ett så tidigt skede som möjligt och genom att i början sätta in 

mer resurser än vad som var kalkylerat komma in i den arbetsgång som JM AB:s arbetsrutiner 

innebär och närma sig den enhetstid som kommer att krävas under projektet. 

Vid de samtal jag har haft med hantverkare inom företaget har alla varit eniga om att de 

upplever att enhetstiderna har minskats. Hur länge de har upplevt att denna minskning har 

pågått är svårt att säga mer än att de hantverkare som samtal har skett med och som har mer 

än tjugo års erfarenhet i branschen har upplevt en stor förändring under dessa år. I en intervju 

med Kinnman visar det sig att enhetstiderna i princip är oförändrade sedan 1970-talet och han 

hänvisar till litteratur som behandlar arbetsdata och som publicerades 1973. Den litteraturen 

har lett till en ny fundering gällande hur det kommer sig att hantverkarna upplever att en 

skillnad av enhetstiderna har skett. En trolig förklaring till deras upplevelser anser jag vara att 

det under dessa tjugo år som hantverkarna har att jämföra mot har skett en stor utveckling 

inom bostadsbyggandet, delvis arkitektoniskt och beträffande installationer, och att vi idag 

står inför en utmaning med mer komplexa byggnadsverk än tidigare och där mer funktioner 

ska byggas in i byggnaden samtidigt som det har skett en enorm teknisk utveckling i 

samhället som också gör sig påmind inom husbyggnad. 

Parallellt med utvecklingen av bostadsbyggandet har det även skett en utveckling av de 

hjälpmedel som finns att tillgå för hantverkare. Dagens hjälpmedel kan betraktas som 

betydligt bättre än vad de tidigare var och de fortsätter att ständigt utvecklas ytterligare. Till 

exempel används idag betydligt bättre kranar vilket möjliggör en snabbare gjutningsprocess. 

Däremot innebär bättre hjälpmedel inte alltid till ett mer tidseffektivt byggande då ett 

införande av ytterligare maskiner och hjälpmedel kan komma att leda till längre väntetider 

och tider för hämtning av maskinen, större sårbarhet till exempel vid strömavbrott och 

troligtvis även större underhålls- och reparationskostnader. Således behöver därför inte 

moderna hjälpmedel alltid vara gynnande för produktionen, däremot kan de fungera som ett 
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ovärderligt hjälpmedel för hantverkarna för att undvika onödiga förslitningsskador och 

olyckor. 

För att enhetstiderna ska upplevas som minskade måste det innebära att utvecklingen av 

bostadsbyggandet överstiger utvecklingen av maskiner och hjälpmedel och upplevelsen av 

minskade enhetstider förstärks ytterligare av en eventuell bristande arbetsledning vilket får en 

direkt inverkan hos hantverkarna. 

Vidare kan en skillnad hos den enskilda hantverkaren idag mot för låt oss säga 20 år sedan 

uppfattas gällande till exempel tillgänglighet. Då tänker jag främst på mobiltelefoner vars 

utveckling idag möjliggör att de anställda ständigt är nåbara under arbetstid, både för samtal 

som rör den professionella verksamheten men även för privata kontakter. Tack vare 

hjälpmedel som headset behöver inte mobilen vara en huvudsaklig orsak till att enhetstiderna 

upplevs som hårdare satta idag än tidigare då arbetet kan fortgå i stort sett oförändrat. 

På JM Entreprenad har andelen hantverkare som är långtidssjukskrivna minskat med 54 

procent sedan 2006 då företaget bolagiserades och ligger idag på 2,4 procent (Sjöberg 2010). 

Denna minskning är svårmotiverad för att ha som grund för att andelen hantverkare som är 

långtidssjukskrivna skulle påverka hur enhetstiderna upplevs idag. Även hos tjänstemännen 

har andelen långtidssjukskrivna minskat men med 64 procent sedan 2006 vilket i sin tur inte 

bör kunna ligga till grund för en eventuell försämring av arbetsledningen inom produktionen 

och på så sätt leda till en försämring av arbetstakten på byggarbetsplatsen. Trots att vård av 

barn är vanligare förekommande bland män idag mot tidigare visar det sig att andelen 

hantverkare som är hemma för vård av barn är 0,7 procent på JM Entreprenad (Sjöberg 2010) 

vilket jag anser är en försummande liten andel för att kunna ligga till grund för att 

enhetstiderna upplevs svåra att uppnå. 

Gällande en utveckling av komplexiteten hos byggnadsverk ställer jag mig frågan om 

utvecklingen av bostadsbyggandet har kommit att påverka andra faktorer som gör det ännu 

svårare att hänga med i utvecklingen. Här vill jag påstå att utvecklingen som går mot mer 

komplexa byggnadsverk även ger upphov till ett förändrat behov av byggstyrning och 

arbetsledning och ställer således nya krav på tjänstemännen vilket inte alltid är implementerat 

inom projekten men som successivt kommer att förändras i och med den närmsta tidens stora 

pensionsavgångar. 

Även en upplevd försämring av tjänstemännens förmåga att planera produktionen är något 

som har framkommit vid mina samtal med hantverkare. Orsaken till det upplevs sämre idag 

än tidigare kan jag tänka mig beror på att majoriteten av tjänstemännen idag är 

högskoleutbildade och inte har någon tidigare branscherfarenhet till skillnad från tidigare då 

det var vanligt att som tjänsteman ha en bakgrund som hantverkare och därför var bättre 

insatta i produktionen och vilket arbetssätt som är att föredra. Den förändringen ställer 

förändrade krav på högskoleutbildningarna så att förväntningarna av byggstyrning från 

hantverkare på arbetsplatserna och företagsledningen uppfylls. Samtidigt som vi förmodligen 

befinner oss i ett paradigmskifte och att det i framtiden inte kommer att ställas liknande krav 

på arbetsledningen som det tidigare har gjorts utan att det blir andra kvaliteter som värdesätts 
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som det är lättare att få med sig från en teoretisk utbildning för att på så sätt möta den 

bakgrund som morgondagens arbetsledning kommer att ha. 

Hittills har de mjuka parametrarna framstått som en ytterst liten och knappt påverkande 

parameter till att enhetstiderna upplevs som minskade vilket i sin tur även hänger ihop med 

vad som kan ligga till grund för eventuella förseningar inom produktionen. Jag vill påverka 

den framställningen genom att mena att en av de största mjuka faktorerna till dessa 

förseningar troligtvis till stor del bottnar i det tidigare utbredda arbetet efter ackord vilket 

även om motivationen och engagemanget hos hantverkarna inte var större än idag ändå gjorde 

att arbetstakten var högre. Lagbasen hade en betydligt starkare roll under samma period vilket 

delvis kan ha kompletterat den eventuellt bristfälliga kompetensen hos tjänstemännen som 

upplevs av hantverkarna, trots att denna bristande kompetens kanske fanns i samma 

utsträckning tidigare. 

I den teoretiska referensplanen behandlar Nordstrand och Révai att en bra planering vanligtvis 

leder till mer motiverade medarbetare vilket jag delvis håller med om. Däremot är det 

troligtvis lättare att få de egna anställda att prestera bättre utifrån ett större deltagande i 

planeringsarbetet än vad det skulle vara med underentreprenörerna då dessa förmodligen inte 

är involverade i eventuella incitament inom projektet eller bonusutbetalningar efter år med 

gott resultat hos generalentreprenören. Troligtvis är det möjligt att se liknande variationer 

även mellan hantverkare och tjänstemän inom samma företag. 

En höjning av enhetstiderna som lösningsförslag på den upplevda problematiken skulle göra 

ett företag mindre konkurrenskraftigt gentemot konkurrerande byggbolag så att man vid en 

upphandling dels lämnar ett anbud som är tillräckligt konkurrenskraftigt så att vi lyckas vinna 

upphandlingen och få projektet samtidigt som projektet ska göra så att vi går med vinst. Av 

den anledningen skulle det vara svårare att införa höjda enhetstider på JM Entreprenad än på 

JM AB där de bygger i egen regi. Samt att JM Entreprenads projekt vanligtvis är mer 

komplexa och det kan förekomma stora variationer i de verkliga enhetstiderna som fås efter 

avslutad aktivitet. 

En del av de faktorer som ligger bakom avvikelser mot produktionstidplanen är möjliga att 

påverka med enkla medel men ju mer enhetstiderna pressas desto svårare blir det att 

ytterligare påverka de faktorer som normalt ligger bakom avvikelser. Förr eller senare uppnås 

en gräns där den mänskliga faktorn inte går att påverkas ytterligare, oavsett väl utvecklade 

hjälpmedel såsom maskiner. En sådan minskning av enhetstiderna påstår jag enbart skulle 

vara gynnande för företaget och uppfylla företagets rådande vinstintresset och inte de enskilda 

anställda. Däremot är det resultatet bara kortsiktligt då ett sådant långt gånget ingrepp i 

produktionen troligtvis kommer att påverka personalpolitiken negativt med större andel 

sjukskrivningar och förtidspensionärer samt att anställda söker sig till alternativa arbetsgivare 

som följd. Anledningen till att jag här utgår mycket ifrån en hantverkares perspektiv är att jag 

anser att hantverkarna är den hårdast utsatta yrkeskategorin inom byggproduktionen och att 

det till stor del beror på att det är lätt att de, när det är tidsbrist, frångår att ta hjälp av de 

hjälpmedel som finns att tillgå för att utföra arbetsmomenten och på så sätt utsätter sin kropp 

för onödiga risker i form av bland annat förslitningsskador. 
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Något som jag reagerade på gällande resultaten av de gjutna väggar och valv på plan ett i 

samtliga trapphus var att ytan på några ställen var skadad och bestod av ojämnheter troligtvis 

uppkommet bland annat av täta formar (se bilaga 1, bild 16). Många av dessa ojämnheter 

kommer inte att åtgärdas av det antal spacklingar som ingår i det avtal som är upprättat med 

firman som sköter målningen utan kommer att leda till en beställning på tilläggsarbete. Den 

här typen av ojämnheter är inget som är unikt för just det här projektet men ändock en viktig 

iakttagelse att ta med sig till kommande projekt då det troligtvis blir billigare att vara 

noggrann redan från början när det gjuts vilket blir klarlagt vid en jämförelse av kostnaden för 

de tilläggsarbeten för målarna att åtgärda de ojämna väggytorna mot vad andra åtgärder, 

lösningar på uppstått problem eller i förebyggande syfte, skulle kosta. 
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7 Slutsatser 
Genom att det initialt i skedet när fältstudien påbörjades hade satts in mer resurser än vad som 

varit planerat i kalkylen hade det i tidigt skede uppnått en avvikelse i avstämningen av det 

verkliga läget jämfört mot produktionstidplanen bestående av ett upp till två veckors 

försprång mot det planerade. Således kom aldrig några förseningar att bli aktuella. 

Anledningen till varför dessa ytterligare resurser sattes in trots att ingen försening var aktuell 

var att det redan innan produktionen påbörjades befarades att förseningar annars skulle uppstå 

i och med att fler aktiviteter påbörjas i vecka 45 och att produktionen samtidigt kommer in i 

ett kritiskt skede då det kommer att vara svårt att ta igen uppkomna förseningar. Det 

bedömdes att om det i stället hade valts att invänta ett senare skede för att med säkerhet kunna 

se hur produktionen påverkats tidsmässigt skulle den då nödvändiga åtgärder vara betydligt 

mer kostsamma än dessa åtgärder som här sattes in. Åtgärden som genomfördes ses därför 

som en del av vad bra planering innebär. 

En annan förklaring till varför inga förseningar i produktionstidplanen kom att bli aktuell kan 

kopplas till de strategiska inköp som används i projektet. Dessa strategiska inköp som 

används av JM AB samt av JM Entreprenad då man är generalentreprenör åt JM AB är en 

åtgärd för att reducera risken för sena leveransers inverkan på förseningar mot 

produktionstidplanen inom produktionen. I vilken utsträckning de strategiska inköpen bidrog 

till detta i just detta projekt är svårt att avgöra. Troligtvis kommer dess inverkan att vara 

betydligt större senare i produktionen då de leveranser som då blir aktuella har betydligt 

längre leveranstid än de material som använts inom perioden för min fältstudie. 

Det som kan komma att påverka produktionen är de enhetstider som är uppsatta av JM AB 

och som nu ska implementeras på JM Entreprenads hantverkare som vanligtvis inte har 

nyproduktion av bostäder som sin främsta arbetsuppgift till skillnad från JM AB:s 

hantverkare. Därför menar jag att genom att se över de enhetstider som används klargöra 

huruvida det är möjligt för JM Entreprenad att genomföra projekt åt JM AB utan att utföra 

justeringar. Genom att framöver utföra fler projekt åt JM AB kommer även JM Entreprenads 

hantverkare bli vana vid de gällande arbetssätten och därmed även kunna följa enhetstiderna 

bättre vilket skulle kunna leda till att projekten lättare klarar sig på de planerade 

personresurserna samt inte behöver en lika lång inkörningsperiod och projekten blir då mer 

kostnadseffektiva. Att justera enhetstiderna kan ses som en mer svårtillämpad åtgärd då 

projektet utförs på uppdrag åt JM AB men skulle däremot kunna genomföras på de egna 

projekten. Det har visat sig att enhetstiderna i princip är oförändrade sedan 1970-talet men 

däremot anser jag att utvecklingen av bostadsbyggandet har överstigit utvecklingen av 

maskiner och andra hjälpmedel och att det är det som gör att enhetstiderna i vissa fall upplevs 

minskade idag mot vad de var tidigare. 

Utöver att påverka enhetstiderna finns möjligheten att justera produktionstidplanen, först och 

främst genom att minska de inplanerade glappen, för att undvika att produktionen blir 

försenad vid slutbesiktningen. Detta är något som i största mån försöks att undvikas då det 

kan påverka kvaliteten och innebära större riskmoment. Att senarelägga slutbesiktningen är 
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inte heller önskvärt då de fasta omkostnaderna är en stor utgift på en byggarbetsplats och 

därför sällan gör en senarelagd slutbesiktning till en fördelaktig åtgärd. 

Orsakerna till att förseningar mot produktionstidplanen uppstår beror av flertalet faktorer där 

en stor del av rapporten har behandlat vikten av att i förhand utforma en väl utarbetad 

planering för att på så sätt redan på förhand bli varse om de faktorer som kan komma att leda 

till förseningar senare under produktionen. Däribland har vi de mjuka faktorerna dit 

personresurser, kompetens, bristande samordning mellan olika yrkesgrupper samt sjuk- eller 

annan frånvaro hör. Utifrån frånvarostatistik från JM Entreprenad har sjuk- eller annan 

frånvaro en ytterst liten påverkan på förseningar mot produktionstidplanen. Bland de mjuka 

faktorerna kan personresurser och kompetens både hos tjänstemän och hos hantverkare 

generellt ses som stora faktorer och även till viss del svåra att påverka på kort sikt. Till de 

hårda faktorerna som angetts ingår maskiner, utrustning, verktyg och material där en 

underdimensionering kan leda till stora förseningar delvis på grund av onödig väntetid till 

exempel vid montering av utfackningspartier. Den sista gruppen av faktorer som kan påverka 

avstämningen mot produktionstidplanen är de yttre faktorerna som är svåra för företaget att 

påverka då det till exempel kan handla om väder och vind och således enbart kan undvikas till 

viss del genom en väl utförd planering vid upprättandet av produktionstidplanen med 

placering av känsliga aktiviteter under säkrare årstider i de fall det går att påverka. Yttre 

faktorer kan också handla om avvikelser uppkomna i kontakter med leverantörer till exempel i 

form av sena leveranser vilka till viss del kan säkerställas i form av samarbeten liknande JM 

AB:s strategiska inköp där ett långsiktligt samarbete ger förbättrade förutsättningar.   

En fråga jag har ställt mig under arbetets gång har varit huruvida det är möjligt att utföra 

projekt på uppdrag av JM AB där man utgår ifrån JM AB:s arbetsmetoder och dessutom 

håller produktionstidplanen och kalkylen utan att på sikt bli tvungna till att införa dessa 

arbetsmetoder även inom nyproduktion på JM Entreprenad. Resultatet av en sådan anpassning 

ser jag skulle bli att JM Entreprenad återgår till att likna den verksamhet som bedrevs innan 

bolagiseringen 2004 samt att företaget på sikt även skulle tappa strävan efter den vision som 

är uppsatt: ”att vara kundens förstahandsval på entreprenadmarknaden i Stockholm” 

(www.jm-entreprenad.se 2010) då ett upprätthållande av den visionen kräver arbetsmetoder 

anpassade efter gällande förhållanden inom entreprenad. Dessa anpassade arbetsmetoder 

behövs framför allt för att uppfylla de övergripande mål som är uppsatta för JM Entreprenads 

egen verksamhet: ”JM Entreprenad skapar värden för våra kunder genom att i god samverkan 

genomföra projekt inom rätt tid, till rätt kvalitet och rätt kostnad” (JM Entreprenad, 2009). 

Avslutningsvis vill jag påstå att oavsett vilket av de modernare hjälpmedel som har behandlats 

i rapporten som används vid byggstyrning är det viktigt att hålla fast vid och ha i beaktande 

den traditionella metodiken. Detta för att inte utsätta sig för att vara fullt beroende av tekniska 

hjälpmedel och inte förstå vad som är bakomliggande dess lösningsförslag. Jag anser att en 

sådan observation framförallt är av vikt när den bakgrund som tjänstemännen besitter och som 

troligtvis kommer att ha en ännu större utbredning framöver utgår ifrån olika akademiska 

utbildningar som vanligtvis inte inkluderar några praktiska moment inom verksamheter 

liknande JM Entreprenads produktion. Detta i bejakande i kombination med en intern 

utredning, som presenteras i avsnittet där rekommendationer presenteras, av huruvida de 
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svenska lärosätenas utbildningsinnehåll stämmer överens med de krav och förväntningar JM 

Entreprenad önskar kunna ställa på nyutexaminerade anser jag vara nödvändiga insatser för 

att väl föreberedda möta det skifte som jag vill påstå kommer att ske den närmsta tiden och 

som kommer att innebära att det ställs andra former av krav på arbetsledningen mot vad det 

tidigare har gjort och att andra kvaliteter kommer att värdesättas. 

Förslag på åtgärder som nämns i rapporten behandlar samtliga på olika sätt JM Entreprenads 

möjligheter att följa projektens produktionstidplaner med ett gott resultat samt till viss del 

projektspecifika rekommendationer för Kv. Solägget.  
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8 Rekommendationer 
En rekommendation som är direkt kopplad till projektet Kv. Solägget handlar om att JM 

Entreprenad i tidigt skede av projektet, lämpligtvis i dagsläget då gjutning på plan ett är 

avslutad i samliga trapphus, bör utföra en inventering av alla gjutna ytor som i slutskedet 

kommer att vara synliga. Detta för att bedöma ytornas skick och avgöra om de skiljer sig till 

det sämre från de referensytor som funnits tillgängliga. Därefter föreslår jag att det inom 

projektet tas ställning till om det lönar sig kostnadsmässigt att lägga in beställningar till 

målarföretaget för ytterligare spackling i projektets slutskede eller om det lönar sig att se över 

och anpassa valet av betong inför de kommande gjutningarna. Oavsett vilken åtgärd av 

förekomsten av ojämnheter på de gjutna ytorna som väljs påverkas inte produktionen i 

dagsläget tidsmässigt mer än några timmars arbete för att utföra en inventering och enklare 

kostnadsjämförelse av de båda förslagen på åtgärder. Däremot kan åtgärden som består av att 

målare ska spackla ytorna flera gånger än vad som var inkluderat i avtalet påverka 

avstämningarna, dels av produktionstidplanen, i ett senare skede. 

Då förekomsten av ojämnheter på ytskikten av de gjutna ytorna inte är unikt för produktionen 

vid Kv. Solägget är ovanstående rekommendation även riktad till övriga projekt vid JM 

Entreprenad. Det gäller således projekt som består av nyproduktion eller där gjutning av ytor 

som i slutskedet kommer att vara synliga förekommer. Rekommendationen är att JM 

Entreprenad gör en intern undersökning av hur eventuella förekomster av ojämnheter på 

gjutna ytor påverkar företaget eller enskilda projekt ekonomiskt och tidsmässigt. En sådan 

undersökning anser jag vara ett förslag på frågeställning vid kommande examensarbeten vid 

JM Entreprenad. De använda betongkvalitéerna inom projekten är baserade på 

sammansättningar speciellt framtagna för JM AB. Här kan en utvärdering av dessa ses som en 

fortsättning av en eventuell kommande interninventering.  

För att minimera riskerna för sena leveranser föreslås att möjligheten till utarbetande av en 

arbetsmetod hos JM Entreprenad motsvarande JM AB:s strategiska inköp utreds. Jag är 

avvaktande med att påstå att upplägget ska till stor del efterlikna JM AB:s upplägg och att en 

sådan lösning skulle vara den ultimata lösningen för att reducera förseningar och andra 

störningar som uppkommer utifrån kontakter med leverantörer och vid leveranser samt 

möjligheten att pressa inköpspriser. Detta i och med att JM Entreprenad delvis har ett behov 

av fler inblandade leverantörer för att täcka upp de situationer som kan uppstå vid en 

entreprenad. En möjlig utformning av JM Entreprenads motsvarighet anser jag kan inkludera 

ett strävande efter lean construction för att uppnå tillgång till rätt manskap, leveransprecision 

samt systematiskt undvika slöseri med material, personresurser och tid. I fallet med Kv. 

Solägget skulle en väl utvecklad lean construction, som även består av samarbetsavtal med ett 

antal leverantörer, kunnat möjliggöra ett bibehållet försprång i produktionstidplanen på Kv. 

Solägget genom att exempelvis mer resurser sätts in när man kommer till mer resurskrävande 

aktiviteter som kanske dessutom är kritiska och vid andra skeden i produktionen på Kv. 

Solägget skulle lean construction kunna möjliggöra att personresurserna används effektivt 

även fast man ligger före produktionstidplanen och det från början var tänkt ett behov av fler 

resurser än det nu behövs. Detta samarbetsavtal skulle även kunna bidra till mer flexibla 

leveranstider om det skulle bli aktuellt med att tidigarelägga eller skjuta upp en leverans. Vid 
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utarbetandet av en arbetsmetod lämplig för JM Entreprenad kan utöver en koordinering av 

leverantörerna även en involvering av datorprogram liknande bim vara möjlig på sikt vilket 

har möjligheter att sköta projektering och produktion femdimensionellt där den fjärde 

dimensionen som berör tidsplaneringen även når leverantörerna. Leverantörerna får på så sätt 

redan vid projekteringen insikt i vad som ska tas fram och även senare under produktionen en 

insikt i hur produktionen fortskrider och när en planerad leverans är aktuell att leverera vilken 

kan ses som en värdefull koordinering av produktionstidplan och leveransplan inom 

produktionen och därmed även ge en leveransprecision. Ett sådant arbetssätt skulle även 

kunna ses som ett steg mot ett effektiviserande av logistiken och på det sättet skulle vi även 

reducera de risker som finns med förvaring av material på byggarbetsplatser där stöld och 

dyra lagerkostnader ofta är ett problem. 

En central del av rapporten har berört vikten av god planering och produktionsstyrning vilket 

förankras i använd litteratur. Det har även kommit efterfrågningar från hantverkare på Kv. 

Solägget beträffande bättre förmåga att planera hos många tjänstemän. För att göra JM 

Entreprenads projekt mer effektiva både kopplat till att hålla tiden utifrån en 

produktionstidplan men även sett till kalkylen och på så sätt bli mer konkurrenskraftiga vid 

upphandlingar ges rekommendationen att JM Entreprenad ser över de krav och förväntningar 

som man önskar ställa på nyutexaminerade. Visar det sig att upplägget av de 

högskoleutbildningar som finns i Sverige inte stämmer överens med de kvalitéer företaget 

söker hos nyutexaminerade ser jag det aktuellt att utarbeta egna internutbildningar och 

handlingsplaner för tiden på de första projekten nyutexaminerade kommer i kontakt med. Det 

kan även ses som en åtgärd för att ta del av den stora mängd värdefull kunskap som redan 

anställda vid företaget besitter så att det sker en återföring och förmedling innan anställda går 

i pension eller av annan anledning slutar på företaget och många års erfarenheter och 

kunskaper går förlorade. Om det ses som troligt att JM Entreprenad kommer att utföra ett 

flertal projekt åt JM AB framöver bör även en utbildning för förbättrande av byggstyrning och 

planering tas fram med dessa arbetsmetoder som utgångspunkt. Jag ser gärna även att en 

sådan utbildning även behandlar vikten av en nästintill minutiös planering för att vara väl 

förberedd vid exempelvis leveranser. Utbildningen rekommenderas även ta upp det 

fördelaktiga inom produktionen med ett införande av informations- och avstämningsmöten 

dagligen även vid mindre projekt för att minimera risken för förseningar ytterligare
12

. 

För att återkoppla till min teori om att den bristande planeringen hos många av dagens 

tjänstemän beror av den uteblivna praktiska bakgrunden inom produktion som tidigare var 

vanligare är rekommendationen att det i de handlingsplaner som tas fram ingår för de 

nyutexaminerade tjänstemännen en tids praktik bland hantverkarna, något som ska ses som ett 

obligatoriskt inslag. Den praktiken är i dagsläget mer aktuell än någonsin då bland annat 

Kungliga tekniska högskolan i början av 2000-talet tog bort den obligatoriska praktiken från 

sina ingenjörsutbildningar och det gör att det i dagsläget är möjligt att vid examen inte 

kommit i kontakt med någon verksamhet inom byggbranschen. 

                                                           
12

 Dessa informations- och avstämningsmöten kallas även för check-in/check-out-möten. På check-in-mötet på 
morgonen behandlas den dagens agenda och vid check-out-mötet som hålls innan dagens slut utförs en 
utvärdering av hur dagen har gått. 
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Mina förslag om internutbildningar, handlingsplaner och någon form av praktik även som 

nyutexaminerad tjänsteman anser jag vara direkt kopplade till personalpolitiken och kan ses 

som en investering i den enskilda anställdes kompetens såväl som i företaget. 

För att undvika att hamna i ett tillstånd som jag beskrev i analysavsnittet gällande en negativ 

utvecklingstendens inom personalpolitiken på hantverkarsidan, rekommenderas att säkerställa 

att företagsledningen är införstådda med hur hantverkarna upplever sin situation inom 

företaget. Det kan ske utifrån en intern undersökning, förslagsvis med hjälp av en enkät som 

varje anställd medarbetare på hantverkarsidan får svara på. Intressanta frågeställningar skulle 

vara hur de upplever dagens enhetstider, om de upplever sina arbetsuppgifter som varierande 

eller skulle önska en förändring, hur de ser på fasta lagtillhöranden, hur de upplever dagens 

ansvarsfördelning samt byggstyrning inom företaget. Att en ansvarsfördelning som består av 

ett större inflytande för hantverkare gynnar produktionstakten och hantverkarnas motivation 

berör Nordstrand och Révai i den teoretiska referensramen. Däremot anser jag att en sådan 

undersökning även skulle ligga som underlag för hur JM Entreprenad kan minska andelen 

långtidssjukskrivna och andelen förtidspensionärer ytterligare. Även andelen som byter 

bransch eller arbetsgivare för att anse sig kunna klara av arbetsuppgifterna kan på så sätt 

reduceras. Dessa är en del av de mjuka faktorer som är behandlade i analysen och som ligger 

till grund för förseningar inom produktionen. 

Det är inte enbart de egna anställda som är bakomliggande faktorer till eventuella förseningar 

inom produktionen. Dessa förseningar kan likväl uppstå på grund av bristande engagemang 

och motivation hos underentreprenörerna vilket jag anser kan påverkas genom att se över 

olika alternativ till ett införande av incitament som även involverar dem. Underentreprenörer 

som är lika måna som JM Entreprenad i form av generalentreprenör om att slutföra projekten i 

tid med minimalt med förseningar och en kostnadseffektiv produktion vill jag påstå skulle 

hjälpa JM Entreprenad att uppnå företagets uppsatta målformulering gällande att utifrån en 

”god samverkan genomföra projekt inom rätt tid, till rätt kvalitet och rätt kostnad” (JM 

Entreprenad, 2009). En liknande åtgärd föreslår jag skulle vara intressant att se över även 

gentemot hantverkarna för att bemöta eventuella brister i motivation och engagemang i 

arbetet.  
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Bild 4. Modell över Kv. Solägget vid färdigbyggt 
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Bild 7. Väggform trapphus ett, vecka 41 2010 
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Bild 10. Gjutning av bottenplatta i trapphus två, vecka 42 2010 
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Bild 12. Valv i trapphus ett, vecka 45 2010  



 

 
 

 

Bild 13. Plattbärlag på plan två i trapphus två, vecka 46 2010 

 

Bild 14. Valv i trapphus tre, vecka 46 2010 

 
Bild 15. Installationer på plattbärlag plan två i trapphus ett, vecka 46 2010 



 

 
 

 
Bild 16. Ytskikt på valv efter gjutning i trapphus tre, vecka 46 2010 

  



 

 
 

Bilaga 2 Avstämning av produktionstidplan 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

Bilaga 3 Ackumulerad tidkurva 
 

För veckorna 32 – 43 2010. 
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