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Sammanfattning  
Med anledning av JM:s satsning på Lean Construction, där företaget arbetar med att effektivi-

sera verksamheten, syftar detta arbete till att identifiera frekvent försenade arbetsmoment och 

orsaker till detta. Arbetets datainsamling av olika typer av förseningar har avgränsats till nio 

tillhandahållna flerbostadsprojekt från olika delar av Sverige. Den data som har behandlats 

innefattar mötesprotokoll och tidsplaner som sedan låg till grund för de personliga intervjuer 

med arbetsledning för de olika projekten. Utifrån insamlad data och intervjuer genomfördes 

en enkätundersökning via Internet riktad till arbetschefer, platschefer och arbetsledare. Totalt 

blev 93 stycken personer från Stockholm och 95 från regioner inom affärsenheten Riks blev 

inbjudna att delta i undersökningen.   

 

Genom granskning av tillgängligt material kunde det konstateras att de arbetsmoment som 

vanligen upplever någon form av försening är: 

 

 Arbeten under normalplan 

 Ställningsarbeten 

 Fasadarbeten 

 Hissmontage 

 Plattsättning 

 Köksleveranser 

 

Vad beträffar arbeten under normalplan är brisfälliga geotekniska undersökningar en vanlig 

orsak till försening, vilket i sin tur kan leda till undermåliga bygghandlingar.  Andra vanliga 

orsakerna till att ovanstående moment blir försenade är framförallt bristande styrning av egen 

personal och underentreprenörer. Detta gäller i både upphandling som i det dagliga arbetet. 

Vid upphandling förekommer det otydligheter angående arbetets omfattning samt när och hur 

det ska utföras. Detta gäller främst vid avtal med dotterbolag. I det dagliga arbetet uppstår 

problem med styrning framförallt på grund av otydligheter i kommunikationen. Personalen är 

inte alltid medveten om hur och när arbetet skall utföras. Detta förvärras även ytterligare av 

att arbetsledningen i olika projekt har olika planeringsrutiner och ställer olika höga krav.  

 

JM måste bli bättre på att genomföra mer utförliga geotekniska undersökningar. Detta för att 

undvika de annars stora risker för felaktiga handlingar som sedan kan orsakar förseningar och 

merkostnader när projekt stöter på icke förutsedda problem.  

 

Företaget måste även bli bättre på rutiner kring styrning och planering av arbete. Det är därför 

viktigt att tydliga avtal upprättas med underentreprenör, där samtliga parter är delaktiga i pla-

neringsprocessen. För att förbättra arbetet med Lean är det även viktigt att JM blir bättre på att 

dokumentera förseningar och orsaker till dessa. Utöver detta bör det även skapas ett särskilt 

system som kan hantera och bearbeta avvikelser gentemot tidsplanen.  

 

Nyckelord: förseningar, orsaker, Lean Construction, Strukturerad Produktion, tidsplanering 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
Following JM's focus on Lean Construction, where the company is working to streamline its 

operations, this report aims to identify frequently delayed operations and the reasons for this. 

The data collection of different types of delays has been limited to nine provided apartment 

building projects from different parts of Sweden. The processed data includes meeting 

minutes and schedules which then formed the basis of personal interviews with supervisors of 

the various projects. Based on the collected data and interviews a survey was conducted on 

the Internet targeted at managers, site managers and supervisors. A total of 93 people from 

Stockholm and 95 from regions within the National Business Unit were invited to participate 

in the survey. 

 

Through review of available material, it was found that the operations that usually experience 

some form of delay are: 

 

• Works below ground level 

• Scaffolding 

• Cladding 

• Elevator montage 

• Tiling 

• Delivery of kitchen fittings 

 

As for work below ground level the substandard geotechnical studies are a common cause of 

delay, which in turn can lead to substandard construction documents. Other common reasons 

for the delays in the aforementioned operations are above all a lack of managing of their own 

personnel and subcontractors. This applies both in the case procurement as well as their daily 

work. In the procurement of subcontractors, there is often ambiguity regarding the extent of 

the work and when and how to execute the work. This applies especially to the agreements 

with affiliates. In everyday operations problems with managing caused by ambiguity in com-

munication often appear. Staff is not always aware of how and when the work is to be per-

formed. This is exacerbated even further by the site management in different projects that 

have different planning processes and have different demands. 

 

JM needs to implement more detailed geotechnical investigations. This is to avoid the other-

wise high risk of substandard construction documents which then can cause delays and addi-

tional costs when the project encounters unforeseen problems. 

 

The company must also be better at tasks involving planning and managing work. It is there-

fore important that clear agreements are established with the subcontractor, in which all part-

ners are involved in the planning process. In order to improve the work with Lean, it is also 

important that JM gets better at documenting delays and their causes. In addition, they also 

need to create a special system that can manage and process deviations from the schedule. 

 

Keywords: delays, causes, Lean Construction, Structured Production, scheduling 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
Detta examensarbete är skrivet vid Kungliga Tekniska Högskolan, som en del av högskolein-

genjörsutbildningen Byggteknik och Design vid institutionen för Byggvetenskap år 2012. 

Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng och har utförts i samarbete med JM AB.  

 

Arbetet har varit mycket spännande och lärorikt, då vi har fått möjlighet att se flera delar av 

JM:s byggverksamhet, vilket har ökat vår förståelse av byggprocessen och orsaker till att för-

seningar uppstår.  

 

Vi vill främst tacka John Eklund, chef för produktionsutveckling på JM, för bra handledning 

och stort visat engagemang under arbetets gång. 

 

Vi vill även tacka alla som har tagit sig tid att svara på våra frågor under intervjuer och i vår 

enkätundersökning.  

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare på KTH, Thomas Johansson, för vägledning under arbe-

tets utförande.   

  

 

Stockholm, maj 2012 

 

Sandra Dahlborg och Christopher Gidlund 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Byggföretaget JM AB har under de senaste åren gjort satsningar inom Lean Construction, 

vilket är en västerländsk tolkning av Toyota Production System (TPS). TPS är en verksam-

hetsstrategi som syftar till att öka flödeseffektiviteten genom att bland annat eliminera icke 

värdeskapande moment samt att utföra arbete rätt från början. Filosofin har under de senaste 

decennierna kommit att bli allt oftare tillämpad i olika branscher, framförallt inom fordons-

tillverkning men även inom sjukvård.  

Intresset för verksamhetsfilosofin har under den senaste tiden även ökat inom byggsektorn 

och JM är idag det ledande företaget inom området. Arbetet har medfört nya enhetliga och 

standardiserade sätt att utföra arbetsmoment, såväl som på byggarbetsplatsen som huvudkon-

toret. Då arbetssättet fortfarande är alldeles nytt för de flesta inom JM, råder det därför fortfa-

rande en viss brist på återföring av information kring de orsaker till att vissa byggprojekts 

sluttider inte stämmer överens med de ursprungligen planerade tidsplanerna. Att följa upp 

orsaker till att förseningar i projekt uppstår är en mycket viktig del i arbetet med Lean, då det 

hjälper företaget till att eliminera slöseri och att genomföra arbetet rätt från början.   

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på olika moment som vanligen blir försenade i 

produktionen samt orsaker till att dessa förseningar uppstår. Avsikten är även att jämföra oli-

ka projekt med varandra för att se om det går att påvisa konkreta orsaker till att ett projekt har 

följt tidsplanen väl eller mindre väl. Förhoppningen med denna studie är att den skall komma 

JM till nytta i deras fortsatta arbete med Lean Construction. 

 

1.3 Avgränsningar 
Detta arbete berör enbart förseningar inom produktionen. Insamlad data om olika typer av 

förseningar har hämtats från nio tillhandahållna flerbostadsprojekt. Dessa projekt är belägna 

runt om i företagets olika affärsenheter och regioner i landet. 

 

1.4 Lösningsmetoder 
De metoder som har valts för att uppnå arbetets syfte och mål är följande: 

 

Datainsamling  

Protokoll från avstämningsmöten och tidsplaner har granskats för respektive projekt för utläs-

ning av arbetsmoment som har blivit försenade och varför.  

 

Intervjuer med arbetsledning 

Efter granskningen av projektens protokoll och tidsplaner genomfördes intervjuer med bygg-

ledare till varje projekt. Dessa syftade till att verifiera tidigare framtagna uppgifter, ge närma-

re förklaring till varför försening uppstod samt få reda på ytterligare information om projektet 

som ej har framgått ur protokoll.   

 

Enkätundersökning 

Efter alla intervjuer hade genomförts granskas tillgänglig data för utläsning av vilka arbets-

moment som är mest frekvent försenade. Dessa moment valdes sedan ut till enkätundersök-
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ningen, där arbetschefer, platschefer och arbetsledare runt om i landet fick ta ställning till hur 

de upplever att dessa utvalda arbetsmoment följer tidsplanen.   
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2. Nulägesbeskrivning  

2.1 Företaget JM AB 
JM är ett av Nordens största byggföretag med 2 400 anställda och omsätter cirka 12 miljarder 

kronor med verksamhet belägna i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Belgien. Fokus för 

JM:s verksamhet ligger på nyproduktion av bostäder, vilket företaget genomför med totalent-

reprenad. Verksamheten i Sverige är uppdelad i affärsenheterna Stockholm och Riks. Stock-

holm är sedan ytterligare uppdelat i regionerna Nord, Syd och Stad. Riks uppdelning är 

Malmö, Syd, Öst och Väst.
1
 JM har under de senaste åren arbetat hårt med att bli ett mer 

Lean-orienterat företag. Det arbete  resulterade i att företaget fick byggsektorns årliga Lean-

pris 2011, vilket delas ut av Lean Forum Bygg och tidningen Byggindustrin. (Hindersson 

2011) Arbetet har resulterat i en ny struktur gällande både produktionen och projekteringen av 

deras byggen, de nya sätten att arbeta på kallas Strukturerad Projektutformning. Syftet och 

målet med JM:s nya sätt att arbeta är att skapa ett så bra flöde som möjligt i samtliga delar av 

byggprocessen samt att eliminera olika typer av slöseri. Förutom detta syftar det även till att 

arbetsmomenten skall utföras lättare och mer enhetligt. 

 

2.2 Strukturerad Projektutformning 
Att arbeta enligt standardiserade metoder har länge varit normen för de flesta av dagens indu-

strier. Generellt gäller detta dock inte för byggindustrin. Ett visst arbetsmoment i byggbran-

schen kan utföras på ett flertal olika sätt, som bland annat kan bero på vilket företag som an-

svarar för bygget eller vilket arbetslag som utför momentet. I och med detta uppstår det lätt 

vissa problem, till exempel vid planeringen av arbetet eller vid omflyttning av personal från 

ett arbetslag till ett annat. För att lösa detta problem har JM tagit fram en ny struktur med nya 

rutiner för hur arbeten ute i produktionen samt arbetet med projekteringen skall utföras, vilket 

kallas strukturerad projektutformning. 

 

2.2.1 Strukturerad Produktion 
Strukturerad produktion syftar till att införa standarder för hur alla arbetsmoment skall utföras 

och se ut när de är färdigställda. Som en del i att få detta arbete att fungera i praktiken har JM 

tagit fram monteringsanvisningar, vilket är beskrivningar av hur de olika arbetsmomenten 

skall utföras. Monteringsanvisningarna har framställts, testats och utformats genom samarbete 

mellan utvalda yrkesarbetare och tjänstemän. Även övriga medarbetare har möjlighet att 

kommentera och ge förbättringsförslag under tiden de används i produktionen. Dessa anvis-

ningar gäller i dagsläget för samtliga medarbetare på JM. 

 

Ytterligare ett steg i arbetet med strukturerad produktion har varit att standardisera produk-

tionstidsplanerna. Tidigare har platscheferna haft mer inflytande när det gäller tidsplanernas 

utformning för arbeten över normalplan. Detta har medfört tydliga tidsmässiga skillnader mel-

lan projekt som egentligen bör har liknande tidsplaner. De tekniska lösningarna som JM an-

vänder sig av i merparten av deras byggnader ser i dagsläget ofta likadana ut. Detta innebär i 

förlängningen även att arbetsmomenten över normalplan bör vara lika mellan projekten, vilket 

bör resultera i likartade tidsplaner. Med detta i åtanke har JM arbetat fram en ny struktur för 

hur tidsplaneringen skall se ut. I denna struktur är det förutbestämt hur lång tid olika moment 

bör ta och hur planeringen av dessa bör se ut. Detta innebär att det inte längre skall finnas 

                                                 
1
 http://www.jm.se/Templates/TwoColumnPage.aspx?id=3578 

 

http://www.jm.se/Templates/TwoColumnPage.aspx?id=3578
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några personliga åsikter som påverkar tidsplanernas utformning. Denna nya struktur kan dock 

inte täcka in arbeten under normalplan, då förutsättningarna för dessa arbeten kan variera be-

roende på bland annat markförhållanden, installationer och konstruktionsmässig utformning. 

Platscheferna ansvarar därför fortfarande över planeringen för de arbetsmoment som ingår i 

denna del av byggnaden. Då produktionstidsplanerna ej innehåller någon hög detaljeringsgrad 

av de olika arbetsmomenten krävs ytterligare nedbrytning av dessa. Detta sker genom att, på 

byggarbetsplatsen, upprätta tidsplaner gällande fem respektive en veckor. Varje vecka skall 

dessa tidsplaner presenteras och sedan stämmas av i närvaro av representanter för samtliga 

yrkesgrupper. Eklund
2
 

 

2.2.2 Strukturerad projektering 
Strukturerad projektering syftar till att standardisera lösningar beträffande utformningen av 

husen. Här har det tagits fram riktlinjer för hur byggnaderna skall utformas, gällande bland 

annat rumshöjder. (Törnqvist, Ragnerstam 2004)  Detta är en viktig del av arbetet då riktlin-

jerna för strukturerad produktion är anpassad efter en viss förutbestämd utformning av bygg-

projektet. (Henriz 2011) 

 

Genom införandet av dessa standarder hoppas JM på ett mer effektivt byggande, där medarbe-

tarna lättare skall kunna samarbeta och där slutresultatet blir bättre och mer enhetligt. (Henriz 

2009) Detta innebär dock inte att arbetet med strukturerad projektutformning är avslutat, utan 

det är ett fortgående projekt där förbättringar och nya lösningar ständigt efterfrågas. Eklund
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 John Eklund chef för Produktionsutveckling JM, handledarmöte 4 april 2012 

3
 John Eklund chef för Produktionsutveckling JM, handledarmöte 4 april 2012 
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3. Teoretisk referensram 
 

3.1 Lean 
Lean är en förkortning av begreppet Lean Production (Petersson et al. 2009) och är en verk-

samhetsstrategi (Modig och Åhlström 2011) som syftar till att enträget sträva efter att elimine-

ra alla icke värdeskapande aktiviteter, så kallat slöseri, för att skapa en effektivare och mer 

kundfokuserad verksamhet. (Petersson et al. 2009)  

 

3.1.1 Historien bakom Lean 
Det som idag kallas för Lean kommer ursprungligen från Toyota Production System. Det bör-

jade med att Toyotas grundare Kiichiro Toyoda besökte USA och Europa för att studera bil-

industrin (Petersson et al. 2009) efter andra världskrigets slut. (Modig och Åhlström 2011) 

Efter närmare studier konstaterades det att det fanns mycket att lära av den massproducerande 

industrin, men att den behövde anpassas till de japanska förhållandena. Japan var efter kriget 

fattigt och det fanns därför ingen marknad för stora volymer av massproducerade bilar. Vad 

som istället var aktuellt var att tillverka mindre mängder av lastbilar och bilar i olika model-

ler. På grund av ekonomiska skäl var det även tvunget att skapa en produktionsstrategi med 

korta ledtider för att få tiden mellan råvara och färdig produkt så kort som möjlig. Med en 

begränsad investering i maskin och verktyg skulle även produktionssystemet kunna producera 

olika modeller och varianter. Därför kom fokus att hamna på att tillverka rätt detalj då den 

efterfrågades och att leverera den på utsatt tid, det vill säga  Just-in-time, vilket är en av Toyo-

tas huvudprinciper. (Petersson et al. 2009)  

 

Den andra grundprincipen i Toyotas produktionssystem är Jidoka. Jidoka betyder ungefär 

"automatisering med mänsklig touch" (Modig och Åhlström 2011) och begreppet härstammar 

från Kiichiros far Sakichi Toyoda som utvecklade den automatiserade vävstolen år 1918. 

Vävstolen var revolutionerande när den kom, då den hade en funktion som gjorde att textil-

produktionen stoppades automatiskt när en tråd i väven gick av. Genom detta blev det möjligt 

att identifiera, analysera och eliminera problemet omedelbart. Maskinerna blev automatisera-

de och "mänskligt smarta" och kunde automatiskt urskilja problem och stoppa processen när 

dessa uppstod.   

 

På grund av bristen på resurser tvingades Toyota att utveckla nya sätt att se på effektivitet, 

vilket resulterade i att företaget kom att fokusera på flöden istället för resurser. 

 

3.1.2 Resursfokus versus kundfokus 
 

3.1.2.1 Resurseffektivitet 
Detta är vad som traditionellt sett kallas för effektivitet och där målet är att utnyttja resurser så 

effektivt som möjligt. I en resurseffektiv verksamhet ligger fokus på de resurser som krävs för 

att producera en produkt eller leverera en tjänst. En resurs kan antingen vara fysisk eller 

mänsklig och kan exempelvis vara personal, lokaler, utrustning, redskap, datorer och affärssy-

stem. Resurseffektivitet är ett mått på hur mycket en resurs används i förhållande till en be-

stämd tidsperiod.  

Då en verksamhet väljer att fokusera på att maximera användandet av resurser kommer antalet 

flödesenheter i arbete att öka. Det kommer att resultera i en minskad flödeseffektivitet, sär-

skilt då verksamheten präglas av hög variation. Förutom detta kommer den resurseffektivise-
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rande strategin även att skapa ett oberoende mellan de olika delarna i verksamheten, vilket 

kommer att försvåra arbetet med att effektivisera flöden. Därmed är en resurseffektiviserande 

strategi inte lean. 

 

3.1.2.2 Flödeseffektivitet 
Vid flödeseffektiviteten fokuseras det på den enhet vars värde förbättras inom en verksamhet. 

Denna enhet kan inom tillverkning vara en produkt som förädlas genom omvandling av olika 

material. I tjänstesammanhang är det oftast kunden som utgör flödesenheten, vars behov skall 

tillfredsställas. Det kallas för flödeseffektvitet på grund av att fokus ligger på den enhet som 

så att säga "flyter" genom verksamheten. Resurserna utnyttjas endast då det finns en efterfrå-

gan, och på vissa ställen i verksamheten finns det även en överkapacitet för att kunna till-

fredsställa kundens behov så snabbt som möjligt. Flödeseffektivitet är ett mått på hur mycket 

värdet på en flödesenhet förbättras under en bestämd tidsperiod, där tidsperioden löper från 

det att en efterfrågan har identifierats till den tidpunkt när det aktuella behovet är tillgodosetts. 

 

3.1.2.3 Direkta konsekvenser av låg flödeseffektivitet 
De direkta konsekvenserna är de kostnader som uppstår till följd av en låg flödeseffektivitet. 

Det som först händer vid en låg flödeseffektivitet är att kapital binds. Detta är ett problem 

som framförallt rör hantering av material. Råmaterial eller produkter som ännu inte levererats 

till kund binder kapital i form av omsättningstillgångar i verksamhetens balansräkning. Dessa 

tillgångar måste finansieras på något vis och då bundet kapital inte kan användas på något 

alternativt sätt resulterar detta i att företagets kortsiktiga betalningsförmåga försämras. Förut-

om detta orsakar även en hög kapitalbindning försämrad lönsamhet för företaget. Oavslutade 

projekt binder även kapacitet genom att de kräver uppmärksamhet, tid och andra resurser.  

 

Låg flödeseffektivitet skapar dåligt kassaflöde. Detta innebär att ju längre tid det tar att till-

verka och leverera en vara eller tjänst, desto längre tid tar det att få betalt från kunden. Oftast 

betalar kunden för produkten eller tjänsten först när den är levererad, vilket resulterar i att de 

företag och organisationer som skapar hög flödeseffektivitet genom minskade lager och kund-

fordringar kan frambringa mycket goda kassaflöden.  

 

Andra direkta konsekvenser med låg flödeseffektivitet är merkostnader för lager och förvalt-

ning. Det krävs nämligen hantering och administrering av material, information eller männi-

skor som uppstår till följd av att varan eller tjänsten ej kan levereras. Material och människor 

kommer även att behöva transporteras fysiskt, vilket skapar transportkostnader. Vad beträffar 

information innebär det ingen stor kostnad att transportera den, men den tid det går åt till att 

flytta den är betydande. Slutligen är värdeminskning av produkten även en direkt konsekvens 

av låg flödeseffektivitet, då värdet på produkten minskar allteftersom att tiden från start till 

färdig produkt blir längre. 

 

3.1.2.4 Indirekta konsekvenser av låg flödeseffektivitet 
Detta är generella problem som uppstår vid låg flödeseffektivitet, men som ej går att härleda 

till en specifik flödesenhet. Vid många enheter i omlopp blir det svårare att hantera dessa 

samtidigt, vilket resulterar i en försämrad överblick över arbetssituationen. Vid sämre över-

blick i verksamheten blir det även svårare att urskilja en specifik produkt samtidigt som pro-

blem tenderar att bli osynliga eller "försvinna" i mängden. Vid låg flödeseffektvitet tenderar 

även människan att glömma och begå misstag, då det blir många enheter att hålla reda på. 

Förutom dessa konsekvenser tillkommer det även merarbete, som är den tid och resurser som 
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verksamheten måste lägga ned för att tillgodose de behov som uppstått, till följd av att kun-

dens grundbehov aldrig tillgodosågs. (Modig och Åhlström 2011) 

 

3.1.3 Principer 
Lean handlar som sagt att enträget eliminera slöseri, och detta sker främst genom att syn-

liggöra avvikelser i verksamheten samt att lösa dem. Det som avviker från det normala kallas 

för avvikelse och är ett konkret exempel på slöseri. För att möjliggöra elimineringen av slöseri 

kan man använda sig av verksamhetens principer (Petersson et al. 2009). Det är de som defi-

nierar hur verksamheten skall tänka för att realisera dess värderingar och värderingarna defi-

nierar hur verksamheten skall vara. (Modig och Åhlström 2011) Huvudprinciperna inom Lean 

är som tidigare nämnt Just-in-time och Jidoka (Petersson et al. 2009) och inom Lean definie-

rar dessa hur en verksamhet skall öka flödeseffektiviteten. (Modig och Åhlström 2011)    

  

3.1.3.1 Just-in-time 
Innebär att sträva efter att producera och leverera på utsatt tid, varken förr eller senare. Om 

detta kan uppnås undviks den väntetid som annars hade kunna uppstå. Väntan är en form av 

slöseri. Om alla aktiviteter sker precis när de skall kan hela flödet förutsägas, vilket ger större 

möjligheter till att effektivisera genom att till exempel reducera förråd av köpt material, buf-

fertar, färdigvarulager, minska överkapacitet etcetera. 

  

3.1.3.2 Jidoka 
Den här huvudprincipen är ett japanskt begrepp (Petersson et al. 2009) som syftar till att ska-

pa en medveten verksamhet som förebygger, identifierar och eliminerar allt som hämmar, stör 

eller försämrar flödet i verksamhetens värdekedja. (Modig och Åhlström 2011) Fokus ligger 

på att göra rätt från början och att stoppa processen om något skulle gå fel. Genom att inte 

släppa ifrån sig någon defekt produkt kan kvaliteten säkras. För att detta skall fungera korrekt 

är det viktigt att alla medarbetare ges ett tydligt mandat till att stoppa processen när fel upp-

står. (Petersson et al. 2009) 

 

3.1.4 Metoder 
Här nedan presenteras några vanliga metoder som kan vara till hjälp för att realisera princi-

perna Just-in-time och Jidoka och på så vis uppnå flödeseffektivitet. (Modig och Åhlström 

2011) 

 

3.1.4.1 5S 
5S syftar till att skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats samt att skapa rätt attityd 

och beteende bland medarbetarna.  De fem beståndsdelarna är: (Petersson 2009) 

 

1. Sortera  

2. Strukturera 

3. Städning 

4. Standardisera 

5. Skapa vana  

Eklund
4
  

 

                                                 
4
 John Eklund chef för Produktionsutveckling JM, handledarmöte 14 maj 2012 
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En välorganiserad och funktionell arbetsplats är en basal förutsättning för att kunna standardi-

sera verksamhetens arbete. Standarden gör det möjligt att upptäcka avvikelser då det blir lätta-

re att påvisa vad som är normalt och vad som är onormalt.  I sin tur är standarden en förutsätt-

ning för att kunna eliminera slöseri. 

  

3.1.4.2 PDCA 
En annan tillämpningsbar metod för att för-

verkliga principerna Just-in-time och Jidoka är 

PDCA. Metoden beskriver hur förbättringsar-

betet kan struktureras. PDCA utförs cykliskt 

och består av de fyra delarna Plan (planera), Do 

(genomföra), Check (kontrollera) och Act 

(standardisera). PDCA fungerar väl ihop med 

den tidigare nämnda metoden 5S, där syftet är 

att skapa en välorganiserad och funktionell 

arbetsplats. Men medarbetarna behöver förut-

om detta även lära sig att arbeta effektivt med 

förbättringsarbeten. (Petersson et al. 2009) 

 

 

3.1.4.3 Last Planner 
Last Planner kan förklaras som en rutin eller ett system för hur planering av olika arbetsmo-

ment skall gå till. Detta system skall fungera som ett komplement till Lean-orienterade före-

tags arbetsmetoder. Syftet och tanken med detta nya sätt att planera arbetet är att alla inblan-

dade, även på de lägre nivåerna i företaget, skall vara delaktiga i beslutsfattandet och plane-

ringsarbetet i ett tidigt skede. Alla inblandade parter, exempelvis underentreprenörer, skall 

även kunna yttra sig om hur planeringen av arbetsmomenten skall se ut. Tanken med Last 

Planner är även att detaljeringsgraden för planeringen ser olika ut beroende på i vilket skede 

ett arbetsmoment befinner sig i. Med detta menas att ju närmre montageskedet ju noggrannare 

planering. Genom att utöka detaljeringsgraden och noggrannheten för planeringen minimeras 

risken att någonting går fel och arbetsmomentet blir försenat.  

Genom att låta alla berörda parter medverka i detta arbete kommer alla åtaganden att granskas 

och diskuteras på detaljnivå. Detta skall sedan leda till att alla är medvetna om vad som måste 

vara utfört innan olika arbetsmoment kan påbörjas och vilka olika problem som kan tänkas 

uppstå under arbetets gång. Vid denna typ av planering finns det enligt Last Planner två regler 

som måste beaktas: 

 

1. Om man lovar att utföra ett visst arbetsmoment skall man också se till att det blir gjort. 

 

2. Om arbetsmomentet inte går att utföra skall man inte lova att man kan utföra det. 

 

För att Last Planner skall fungera så bra som möjligt är det viktigt att de aktiviteter som finns 

med i planen följs upp. Uppföljningen skall dels fungera som ett hjälpmedel där produktions-

ledningen snabbt skall kunna se om någonting inte stämmer, samt att den skall fungera som 

ett mätvärde. Last Planners mätvärde kallas PPC, The Percentage of Promises Completed, det 

vill säga hur stor procentuell del av det lovade arbetet som är utfört.  Detta mätvärde kan se-

dan användas i erfarenhetsåterföring samt i jämförelser mellan olika projekt.  

 

Figur 3.1 PDCA-cykeln (Petersson et al. 2009) 
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Alla problem går dock inte att förutse och planera bort innan projekten startar, vissa problem 

kommer att uppdagas under arbetets gång. Tanken är trots detta, att Last Planner skall fungera 

på ett sådant sätt att det skall vara lätt för alla att snabbt tala om när problem uppstår eller 

misstänks uppstå. Om arbetet fungerar på detta sättet kommer nödvändiga åtgärder att kunna 

vidtas i ett tidigt skede, vilket kommer att leda till att större störningar helt eller delvis und-

viks. ”Bad news is good information. Bad news early is really useful.”  

 

Likt alla grundtankar inom arbetet med Lean skall även Last Planner fungera på ett värdeska-

pande sätt. När dörren för god kommunikation och planeringsarbete har öppnats skall det allt-

så finnas mycket att vinna för företaget. Last Planner ökar möjligheterna för företagen att mi-

nimera oväntade och onödiga kostnader, samt hjälper till att förbättra arbetsflödet. Det har 

även visat sig att skador på arbetsplatser har kunnat minimerats där Last Planner har använts. 

Dansk forskning visar att en sådan arbetsplats lyckades minska skador med 65% samt att 

sjukfrånvaron sjönk med 70%. (Mossman, Pearson 2012) 

 

3.1.4.4 Visuell Planering 
Visuell planering togs fram i Japan vid Toyotas samarbete med JMAC. Denna metod för att 

planera arbete togs fram som ett steg i att ytterligare effektivisera deras produktionslinje. Likt 

Last Planner är tanken med Visuell Planering att skapa värde för företaget genom att undanrö-

ja icke värdeskapande moment (slöseri), både i form av outnyttjad arbetstid som onödiga ma-

terialkostnader. Tanken med Visuell Planering är att alla medarbetare skall vara medvetna om 

vilka arbetsmoment som skall utföras, hur de skall utföras, hur de olika arbetsmomenten 

hänger ihop och vilka leveranser som skall komma vid speciella tider. Det finns även ytterli-

gare en del i Visuell Planering som är av stor vikt för medarbetarna; vad är målet och hur det 

skall uppnås. Kunskap om detta skall hjälpa samtliga medarbetare att förstå vikten av sin egen 

arbetsinsats samtidigt som förståelsen av hur allt hänger ihop ökar. Genom att samtliga med-

arbetare har kunskap om sitt eget och andras arbete skapas en delaktighet inom organisationen 

som hjälper till att skapa bättre arbetsflöde. 

 

Arbetet med Visuell Planering skall börja tidigt i projektet. Redan i början skall det tydliggö-

ras för samtliga medarbetare hur arbetet skall komma att se ut. Detta kan göras på ett flertal 

olika sätt. Många använder sig av olikfärgade post-it-lappar för att bygga upp strukturen för 

projektet. Detta görs för att det skall det vara lätt att flytta och ändra de olika arbetsmomenten 

samt för att alla medarbetare skall kunna se hur planeringen ser ut, på detta sätt har alla en 

möjlighet att påverka tidigt i planeringsarbetet vilket hjälper samarbetet mellan alla yrkes-

grupper. När alla kan se när, till exempel vissa leveranser skall komma, är det lätt att veta 

vilka moment som skall vara utförda innan och efter leveransen. På detta sättet minskas  den 

stress som kan uppstå hos medarbetarna när de inte vet vad som skall göras nu och längre 

fram. Även slöseri av arbetstid minimeras då målet är att ingen skall behöva gå och fråga om 

vad som skall göras.  

 

Då tidsplanen är färdigställd bör de moment som anses kritiska identifieras. Dessa moment 

skall sedan skyddas mot förseningar och problem under den resterande tiden av projektet. När 

planeringen har byggts upp är det av yttersta vikt att alla håller sig informerade och uppdate-

rade om eventuella förändringar i den. Det är därför viktigt att rutiner skapas på arbetsplatsen 

som innebär att tidsplaneringen kontrolleras regelbundet.  

 

Ett sätt för att få planeringen så strukturerad och tydlig som möjligt är att upprätta tidsplaner 

för fem och respektive en veckor. På detta sättet fås en tydlig sammanfattning av det kom-

mande arbetet både på kort som längre sikt. Det är även viktigt att stämma av tidsplanen mot 
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verkligheten regelbundet. Genom att göra det uppmärksammas det tidigt när något moment 

börjar bli försenat och problemet kan då åtgärdas snabbare. Vid arbete med Visuell Planering 

är det mycket viktigt att företaget försöker arbeta bort tankesätt som "jag gör det sedan". Om 

sådana tankesätt får leva kvar är risken överhängande att projektet går sämre.  

 

Det är även viktigt att företaget vid planeringen av arbetet inte blir för ambitiöst. Att planera 

in för mycket under en för kort tid bör alltså inte göras. Detta medför endast att produktivite-

ten minskar. Dock bör verksamheten vara medveten om att det inte heller är effektivt att pla-

nera in för lite aktiviteter och på så sätt ha en för "snäll" tidsplan. Detta kan istället medföra 

att det tar för lång tid att utföra för moment som annars skulle gå snabbare, vilket därmed in-

nebär att personalkostnaderna ökar. (Dalman 2005)  

 

Här har några olika metoder för att realisera en mer lean verksamhet presenterats. Dock är det 

viktigt att betona att vilken metod som sedan väljs eller vad den kallas inte har någon betydel-

se. Allt som hjälper verksamheten att eliminera, förutse och hantera den aktuella variationen i 

verksamheten är bra metoder för att förverkliga en lean verksamhetsstrategi. (Modig och Åhl-

ström 2011) 
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4. Faktainsamling 
Fakta som bearbetas och ligger till grund för resultatet i detta arbete kommer från tillhanda-

hållen information om de granskade projekten, litteraturstudien, personliga intervjuer samt en 

enkätundersökning. Litteraturstudien, som tar upp och behandlar tidigare utförda arbeten och 

studier inom området, ligger till grund för eventuella påståenden och antaganden i rapporten. 

Nödvändig fakta angående detta presenteras tydligare under avsnittet teoretisk referensram. 

Den specifika informationen om de granskade projekten innefattade mötesprotokoll från bas-, 

bygg-, vecko- och avslutsmöten samt produktions-, huvud- och veckotidsplaner.  
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5. Genomförandet 

 

5.1 Litteraturstudie 
Under denna del av arbetet granskades tidigare framtagen information inom ämnet samt in-

formation om hur dagsläget ser ut. Den information som där visade sig vara av intresse bear-

betades och analyserades för att sedan fungera som en bas vilken detta arbete grundar sig på. 

Genom den information som tagits fram kunde generella brister gällande rutiner och arbetssätt 

inom branschen identifieras, vilka sedan kom att bidra till utformandet av efterföljande ar-

betsmoment. 

 

5.2 Datainsamling 
Författarna blev av JM tilldelade nio olika projekt som ansågs lämpliga att studera. För att få 

en tydlig bild av de olika projektens omfattning och planering, var det första steget att granska 

tidsplanerna för respektive  projekt. Typen av de granskade tidsplanerna varierade mellan 

produktions- och veckotidsplaner. I ett steg till att strukturera den framtagna informationen 

och underlätta för jämförelser mellan de olika projekten, delades olika arbetsmoment in i 

lämpliga huvudaktiviteter. Uppdelningen blev följande; Arbeten under normalplan, Stomme, 

Tak- och Fasadarbeten och Inredning. Genom denna uppdelning kunde försenade arbetsmo-

ment snabbt sorteras in under en viss specifik kategori, vilka sedan kunde jämföras mellan de 

olika projekten. 

 

Efter detta granskades interna mötesprotokoll från respektive projekt. De protokoll som 

granskades var från bas-, vecko-, arbetslednings- och avslutsmöten. Samtliga förseningar och 

problem som nämndes i dessa protokoll antecknades och diskuterades. Därefter utfördes av-

stämningar med tidsplanerna utifrån informationen från protokollen. Genom dessa avstäm-

ningar kunde vissa förseningar identifieras som följdförseningar, med detta menas förseningar 

orsakade av tidigare försenade arbetsmoment. Denna identifiering var nödvändig då fokus för 

detta arbete var att identifiera de ursprungliga förseningarna, vilka är orsaken till följdförse-

ningar. 

 

Utifrån denna information kunde intervjufrågor utformas. Dessa frågor byggde på problem 

vilka är vanliga för branschen samt om arbetsmoment som blivit försenade eller drabbade av 

problem för ett flertal av de granskade projekten. Det utformades även projektspeciefika in-

tervjufrågor, vilka utgick från information tagen ur mötesprotokoll och tidsplaner för respek-

tive projekt. 

 

5.3 Personliga intervjuer 
För att få ytterligare information kring omfattningen av och anledningen till vissa arbetsmo-

ments förseningar, utfördes personliga intervjuer med delar av arbetsledningen för respektive 

projekt. De personer som intervjuades var arbetschefer, platschefer samt arbetsledare och in-

tervjuerna genomfördes på byggarbetsplatser, över telefon samt på huvudkontoret. Under in-

tervjuerna behandlades de allmänna och projektspecifika frågorna som tagits fram under 

Litteraturstudie Datainsamling Personliga  

intervjuer 

Enkätunder-

sökning 

Analys 

Figur 5.1 Arbetsgång 
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granskningen av projekten. Intervjuerna behandlade även ytterligare information kring om-

fattningen av projekten samt ej tidigare omnämnda problem som uppstått under arbetets gång. 

Efter sammanställningen av informationen från intervjuerna utfördes jämförelser mellan de 

olika projekten, detta för att se likheter och skillnader som skulle kunna användas under det 

kommande arbetet med enkätundersökningen. 

 

5.4 Enkätundersökning 
Genom den information som tagits fram under granskningen av projekten samt under inter-

vjuerna med arbetsledningen kunde ett antal arbetsmoment och arbetsområden, vilka ofta 

drabbats av förseningar, identifieras. För att se om förseningarna för dessa arbetsmoment och 

arbetsområden enbart gällde för de projekt som granskats under detta arbete, genomfördes en 

enkätundersökning. Enkäten bestod av tio frågor, där respondenterna inledningsvis fick be-

svara vilken befattning de har och hur länge de hade varit anställda i den befattningen i före-

taget. Därefter följde sju frågor där de svarande fick gradera hur väl ett arbetsmoment följer 

tidsplanen på en skala med alternativen Mycket Dåligt, Dåligt, Bra och Mycket Bra. Den ti-

onde och sista frågan var uppbyggd som de tidigare sju, men här fick respondenterna ange om 

det fanns något annat arbetsmoment de ville belysa som ej hade tagits upp i enkäten. Frågorna 

med graderade svarsalternativ hade även ett kommentarfält där det fanns möjlighet att kom-

mentera sitt svar.  

 

Enkätundersökningen genomfördes via Internet och frågeformulären skapades på Survey-

Monkeys hemsida och distribuerades sedan via e-post till arbetschefer, platschefer och arbets-

ledare. Totalt blev 93 stycken personer inom Stockholmsregionerna och 95 stycken inom de 

regioner som ingår i Riks, inbjudna. Uppdelning syftade till att se om några väsentliga skill-

nader mellan de olika affärsenheterna kunde utläsas. 
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6. Resultat 
Här nedan presenteras resultaten från de tre olika lösningsmetoderna som valdes; datainsam-

ling från protokoll och tidsplaner, intervjuer samt enkätundersökning. För att värna om re-

spondenternas anonymitet hanteras alla källor konfidentiellt.   

 

6.1 Granskning av projekten 
Som tidigare nämnt blev författarna tilldelade nio flerbostadsprojekt från företagets olika af-

färsområden, varav fyra stycken ansågs ha fungerat mindre väl. Här nedan presenteras resulta-

ten av datainsamlingen och intervjuer från de olika projekten.  

 

6.1.1 Projekt 1 
Projektet är beläget norr om Stockholm och består av två etapper om sammanlagt cirka 140 

stycken bostadsrättslägenheter i storlekar två till fem rum och kök. Detta är ett projekt som 

har ansetts ha fungerat väl och följt tidsplanen bra. 

6.1.1.1 Protokollresultat 
Ur tillhandahållna protokoll från basmöten har det kunnat utläsas att arbetsmomenten stomme 

och inredning blev försenade. Stommen var, enligt protokollen, mellan fyra dagar och två 

veckor försenad under projektets gång. Detta gäller för båda etapperna, dock påverkade förse-

ningen av stommen enbart inredningen i en av etapperna. Arbetet med inredningen upplevs en 

aning ojämnt, då det stundvis har varit försenat för att sedan ligga före tidsplanen. Förutom 

inredningen låg även arbetsmomentet stomkomplettering före tidsplanen under en kort period 

i den första etappen. 

 

6.1.1.2 Intervju med platschef  
Under intervjun med platschef (vidare kallat PC) på projektet hävdar denne att stommen blev 

försenad på grund av att arbetena under normalplan drog ut på tiden. Markförhållandena var 

inte som förväntat vilket resulterade i att fler åtgärder än beräknat fick vidtas. Arbetsmomen-

tet utfördes även under vinterhalvåret, vilket uppges ha försvårat situationen på grund av den 

stora mängd snö som föll under perioden. PC anser att vintern borde tas hänsyn till när tids-

planen skall ritas, genom att lägga till en veckas extra tidsfrist på grund av eventuella svåra 

väderförhållanden. Arbeten under normalplan anser PC över lag är ett moment som tar längre 

tid än förväntat. Hen

 upplever att det sällan görs tillräckligt väl utförda geotekniska under-

sökningar, vilket ofta leder till "överraskningar" angående hur den faktiska marken ser ut. 

Arbetet brukar i regel fungera bättre när projektet har kommit upp ur källare och garage till 

normalplan. Då upplevs det lättare att hålla en lämplig takt. Stommen blev även försenad på 

grund av att det var problem med källarväggar, då det inte framgick tydligt nog i handlingarna 

vilken typ av armeringsnät som skulle användas. Det visade sig att de nät som var tänkta att 

användas var tyngre och mer svårhanterliga än förväntat. PC uppger att förseningen i källaren 

totalt uppgick till tre veckor.  

 

Arbeten med terrasser upplevs svåra att beräkna hur lång tid de kommer att ta. Anledningen är 

att det är många moment i arbetet och det brukar krävas att ställningar får flyttas mycket. PC 

upplever att det avsätts för litet tid till arbeten med terrasser. Det finns än så länge inga mon-

teringsanvisningar för detta arbete.  

 

                                                 

 "hen, könsneutralt personligt pronomen i stället för hon och han." - Nationalencyklopedin 



16 

 

Projektet har inte haft några problem med ställningsarbeten och det anses över lag vara ett 

arbetsmoment som fungerar bra, så länge huset ifråga inte har en "konstig" form, det vill säga 

många utstick. Om huset dock har detta brukar det ta längre tid att få upp ställningen, då dessa 

utstick gör att arbetet blir svårare att utföra. 

 

Plattsättningsarbeten är ett moment som ofta tar längre tid än planerat, dock inte i detta pro-

jekt. Det  uppstår oftast förseningar på grund av alla de olika tillvalen på plattor som kunden 

kan välja. Arbetet uppges fungera bättre då en standard används vilket gör att inte lika många 

varianter av plattor måste hanteras.  

 

Det har även varit problem med hissmontage, vilket enligt PC berodde på att den personal 

som underentreprenören skickade var ny och oerfaren. Arbeten med ställningar, plattsättning 

och hissmontage utförs vanligen av underentreprenörer och PC upplever det svårt att få dessa 

att arbeta i linje med strukturerad produktion och hen anser att det blir nästa utmaning för 

företaget att få med dessa på det.  

 

En annan vanlig anledning till att förseningar uppstår anges vara bristfälligt ritningsunderlag 

enligt en arbetsledare som hastigt kom in under intervjun. Arbetet med monteringsanvisning-

arna uppger denne fungera bra bland yrkesarbetarna, dock "under protest". Enligt arbetsledare 

är de inte engagerade i frågan, då de upplever att det tar mycket lång tid att få respons på de 

förbättringsförslag som har lämnats.   

 

Vid frågan hur det fungerar att stämma av veckotidsplanerna svarade PC att det inte görs då 

de inte ser vitsen med att ha en så detaljerad tidsplan och stämma av den varje vecka, då den 

ändå kommer spricka på grund av den höga detaljeringsnivån.   

 

Övriga åsikter från PC är att kalkylavdelningen borde få bättre underlag från konstruktör så 

att de kan göra mer trovärdiga kalkyler. Sedan vore det önskvärt om projekteringsavdelningen 

var mer engagerad i produktionen och kom ut på byggarbetsplatsen oftare, för att "se att deras 

handlingar stämmer". PC:s åsikt är att projekteringen är underbemannad. 

 

6.1.2 Projekt 2 
Projektet är beläget i Skåne och består av två etapper om sammanlagt cirka 70 stycken bo-

stadsrättslägenheter. Detta är ett projekt som det anses ha gått mindre bra för.  

 

6.1.2.1 Protokollsresultat 
Ur tillhandahållna protokoll från basmöten och veckomöten har det kunnat utläsas att projek-

tet blev försenat med källaryttervägg där kranen angavs som orsak. Det uppstod även förse-

ningar vid murning av grundsulor på grund av intilliggande byggföretags arbeten. Vidare blev 

arbetena med socklarna försenade då dessa var feltillverkade i fabrik. Projektets fasadarbeten 

blev försenade på grund av bristfälliga ritningsunderlag. Utöver dessa förseningar uppges det 

även att det har varit problem med ventilation, el, fjärrvärme, pålfundament och gjutning av 

bottenplatta. Gjutningen angavs försenad på grund av problem med ingjutningsdetaljer, men 

det gick inte att utläsa ur några protokoll varför de andra momenten blev försenade.  

 

Tillsammans med protokollen samt tillhandahållna tidsplaner kunde det konstateras att arbe-

tena med bottenplattan blev kraftigt försenade. Enligt den ursprungliga produktionstidsplanen 

skulle bottenplattan ha varit klar sista veckan i maj, men ur ett basmötesprotokoll framgick 
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det att dessa arbeten fortfarande pågick i slutet av augusti. Ur protokoll beskrevs det att en ny 

stomtidsplan togs fram i mitten av augusti, men denna har ej gått att finna.  

 

6.1.2.2 Telefonintervju med platschef  
Inledningsvis hade projektet problem med grundarbetena, då markarbetena först startades 

upp, men sedan lades projektet på is i ungefär ett år. Efter detta byttes organisation i projektet 

och en ny produktionstidsplan togs fram och då fungerade arbetet bättre. 

 

Då en ny organisation tillsattes byttes även platschef ut och den PC som intervjuades tillträd-

de vid detta utbyte. Vid tillträdet upplevde PC att överlämningen blev en aning bristfällig, då 

denne anser att all nödvändig information inte kommit fram. PC var vid tillträdet även enga-

gerad i två andra projekt, vilket också kan ha bidragit till att överlämningen blev sämre än vad 

den kunde ha varit. 

 

Projektet hade vissa problem med källaren, dels på grund av vintern med dåligt väder, vilket 

gjorde det svårt att utföra arbetena, men även på grund av att källarväggarna var mer kom-

plexa än vad som hade räknats med, vilket också medförde att det tog längre tid än planerat. 

 

Problemet med källarytterväggen berodde på att kranen ursprungligen var placerad mitt i hu-

set. För att sedan kunna fortsätta arbetet var kranen tvungen att monteras ned, men för att kla-

ra av det fortsatta arbetet blev det nödvändigt att hyra in en ny kran som monterades utanför. 

Detta medförde en viss försening. 

 

Problemet med murningen av grundsulorna och det intilliggande byggföretaget berodde till 

stor del på bristande kommunikation mellan de olika byggföretagen, vilket resulterade i en del 

oenigheter sinsemellan. Men sedan gemensamma planeringsmöten infördes har kommunika-

tionen fungerat bättre.  

 

Socklarna i projektet blev felproducerade på grund av att felaktiga handlingar hade skickats 

till fabriken. Efter denna incident togs beslut om att socklarna skulle gjutas på plats istället.  

 

Förseningen av fasadarbetena berodde enligt PC på bristande rutin och planering hos under-

entreprenören som utförde arbetet, vilket även hävdas vara huvudorsaken till de uppstådda 

förseningarna gällande el, ventilation och fjärrvärme. Förutom detta anges även bristfällig 

resurssättning som orsak.  

 

Leveranserna anses ha fungerat bra och leverantörerna håller oftast tiderna, förutom när det 

kommer leveranser som har gått igenom en omlastningscentral, då händer det att de blir för-

senade med upp till någon dag. Dock kan detta oftast undvikas genom att göra beställning i 

god tid. 

 

PC anser att det är mycket vikigt att tidsplanen stäms av och försöker själv vara noga med 

detta och informera andra om dess vikt. Till en början var det lite problem med tidsplanering-

en och avstämningarna, vilket till stor del tros bero på att många av arbetsledarna var unga 

och nya. PC hade gärna sett en bättre blandning av åldrar bland arbetsledarna. Tidsplanering-

en upplevdes fungera bättre när lagbasarna fick delta vid planeringen med arbetsledarna.   

 

I just det här projektet har det varit svårt att använda monteringsanvisningarna i källaren, då 

det var många speciallösningar som inte anvisningarna täckte. Engagemanget kring monte-

ringsanvisningarna upplevs inte stort bland yrkesarbetarna. De har accepterat att de skall an-
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vända dem, men gör det inte gärna då de anser att deras sätt är bättre. PC är även själv lite 

skeptisk till strukturerad produktion då hen tycker att det är för mycket tvång. Vidare anses 

det att det borde bli mindre administration kring avvikelserapporteringen av monteringsanvis-

ningar, då det upplevs ta för lång tid och borde vara effektivare.   

  

6.1.3 Projekt 3 
Projektet är beläget i området Riks Öst och omfattas av två etapper med sammanlagt drygt 

100 stycken bostadsrättslägenheter i storlekar om en till fyra rum och kök. Detta projekt anses 

vara ett de bättre projekten. 

 

6.1.3.1 Protokollsresultat etapp 1 
Tillhandahållet internt material har varit protokoll från basmöten under projektets gång. Ut-

ifrån dessa har det kunnat utläsas att projektet tidigt blev försenat när det gäller markarbeten. 

Rent praktiskt innebar detta att uppfyllning av platta på mark blev förskjuten en vecka.  

 

Enligt protokoll uppstod det även förseningar med gjutning av valv i ett par trapphus till följd 

av armeringsbrist. Totalt blev stomtidsplanen framskjuten tre dagar och därefter reviderades 

den. Arbetena med putsen uppges i protokollen ha startat sent på grund av problem med ställ-

ningsarbetena. Dock gick det ej att utläsa vad det var som orsakade problemet med ställning-

en. Förutom detta kunde det utläsas att arbetena med plattsättningen blev fyra dagar försena-

de. 

   

6.1.3.2 Protokollsresultat etapp 2  
Enligt de interna basprotokoll som tillhandahållits blev projektet försenat med en garagevägg 

mot kranen. Gjutning av bjälklag blev försenat, dock verkar det inte ha varit någon större för-

sening då byggledarna inte tog upp detta som ett stort problem vid senare möten. Andra för-

senade moment var ventilationen och ställningarna. Ställningsarbetena blev cirka två dagar 

efter tidsplanen. Dessa uppräknade förseningar verkar inte ha drabbat projektet hårt, då inga 

av dem påverkade sluttiden för bygget. 

 

6.1.3.3 Intervju med platschef 
 

6.1.3.3.1 Etapp 1 
Uppfyllningen av platta på mark blev försenad på grund av att det var en ovanligt sträng vin-

ter, då väderleken försvårade arbetet. Dock anser inte PC att det behövs någon extra tidsfrist i 

tidsplaneringen under vinterhalvåret, utan de eventuella väderrelaterade problem som uppstår 

får hanteras då de inträffar. 

 

Projektet hade problem med leveranserna av bjälklagsarmering, då den blev försenad. PC 

menar att det är svårt att uppfylla leverantörens krav på beställning sju veckor innan första 

leverans då de själva får specifikationen två veckor innan de skall börja armera. Detta resulte-

rar i onödig väntan och i vissa fall nödleveranser. 

 

De har på projektet även haft problem med leveranser av kök. Leverantören kom inte på utsatt 

tid, trots att beställningen gjordes mellan tio till tolv veckor innan första leverans. Det är även 

vanligt att det fattas delar i leveransen när den väl kommer.  
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PC uppger att stomtidsplanen inte följdes till 100 procent, då det vanligen tog elva dagar för 

ett trapphus istället för tio dagar. Detta berodde på att det var besvärligt med armeringen, vil-

ket uppstod till följd av att man lät platsgjuta väggarna. PC anser att det hade varit bättre om 

man hade använt sig av skalväggar istället, då det inte riktigt räckte till att arbeta med bara en 

kran, utan en mobilkran fick även hyras in som komplement för att arbetet skulle fungera. 

 

Anledningen till att ställningsarbetena blev försenade var att ett nytt sätt att bygga ställningar 

testades. Istället för att börja bygga ställningen först när stommen är klar byggdes ställningen 

parallellt med stommen. Trots förseningen fungerade arbetet bra. PC tror att om rutin fås på 

att arbeta enligt detta sätt kan det bli riktigt bra. Dock är det helt avgörande hur hög ställ-

ningshyran är. På just det här projektet hade det avtalats halva priset på hyran under tiden 

ställningen byggdes och sedan full hyra när den var klar.    

 

Putsen blev försenad till följd av ställningen och att de som utförde arbetet hade problem med 

en maskin. PC menar även att putsen är väderberoende och att det då är svårt att utföra arbetet 

vid sämre väderlek.  

 

Arbetet med plattsättningen blev något försenad på grund av att det skedde en miss i starten. 

Plattsättarna hade inte förstått att de skulle börja lägga plattor där tidsplanen markerade det, 

utan de började med sina förberedelser då. Enligt PC är detta ett moment som brukar fungera 

bra, men att det är ett personrelaterat arbete som beror till stor del på vem som utför arbetet. 

Hen anser även att arbetsmomentet är känsligt för förseningar, då den nya tidsplanestrukturen 

inte innehåller några glapp. 

 

6.1.3.3.2 Etapp 2 
Stommen blev försenad till följd av att stomtidsplanen planerades om och det bestämdes att 

den skulle byggas i en annan ordning än vad som var tänkt från början.  

 

Det uppstod lite problem med gjutning av en garagevägg som stod nära kranen, vilket resulte-

rade i att det blev trångt att gjuta väggen. Den här väggen var även lägre än de andra (den var 

2300 mm hög och de andra var 2800 mm), vilket resulterade i att de högre väggarna priorite-

rades då de var av samma höjd. Till följd av detta blev arbetena med väggen försenad. 

 

I slutskedet av projektet blev det tvunget att projektera om ventilationen i källaren, då det inte 

hade framgått tydligt nog i handlingarna hur en styrcentral för ventilation skulle sitta. PC an-

ser att det oftast brukar fungera bra med ritningshandlingarna, det kan hända att det fattas nå-

gon detalj ibland, men oftast är det inga större fel. 

 

PC tillägger sedan att hen känner oro inför slutskedet av projektet då moment som inredning, 

lister, komplettering med mera skall starta. Anledningen till oron är att det finns mycket i det 

här skedet som kan gå fel, då det är många olika aktörer som skall utföra sitt arbete på i prin-

cip samma plats samt att det kan uppstå fel med leveranser.  

 

PC blev tillfrågad om hur avstämningarna av tidsplanen fungerar och hen ansåg att det funge-

rar bra och de stämmer av varje vecka och månad. Morgonmötena med yrkesarbetarna uppges 

fungera bra, men det råder skilda meningar om dessa möten samt de längre informationsmö-

tena på fredagar. Denna tid schemaläggs som ackordstid men många av yrkesarbetarna upple-

ver att mötena tar tid ifrån deras ackord och skulle hellre se att dessa möten schemalagdes så 

att de får tidlön vid de tillfällena. Detta är något som inte PC håller med om, då denne anser 
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att dessa möten är till för att underlätta för yrkesarbetarna så att de kan utföra sina arbeten 

korrekt och på utsatt tid. 

  

Arbetet med monteringsanvisningarna uppges ha fungerat bra över lag. Dock upplevs det ha 

varit mycket dålig respons på förbättringsförslag av monteringsanvisningarna, tills helt nyli-

gen då det har tillsats mer personal till supportavdelningen.  

  

6.1.4 Projekt 4 
Projektet ligger i området Stockholm Stad och är en etapp i ett större nybyggnadsområde. 

Etappen består av cirka 110 stycken bostadsrättslägenheter om ett till fem rum och kök. Pro-

jektet anses har fungerat väl och följt tidsplanen bra, dock så uppstod det vissa förseningar.  

 

6.1.4.1 Protokollsresultat 
Det interna material som har kunnat tillhandahållas har varit protokoll från basmöten och 

veckomöte, dock har det varit svårt att hitta relevant internt material om det här projektet. 

 

Inledningsvis blev produktionstidsplanen försenad med en och en halv vecka där den största 

orsaken anges vara problem med bottenplattan, då den hade flera nivåer. Detta resulterade i 

att gjutningen skedde i flera etapper och därför tog det längre tid. 

 

Väggar i ett trapphus anges ha startat 14 dagar försent och två veckor efter denna avstämning 

uppges stommen vara 15 dagar efter tidsplanen. Under projektet skall stommen ha blivit totalt 

20 dagar försenad.  

 

I slutskedet av projektet uppstod det mindre förseningar invändigt såsom kök, dörrar och 

sockel. Orsaken till förseningen anges vara inkörningstiden samt att alla hjälpmedel inte fun-

nits på plats.  

 

6.1.4.2 Intervju med arbetschef 
Anledningen till att stommen och sedan hela projektet blev försenat var enligt arbetschef (vi-

dare kallad AC) att garaget tog längre tid än beräknat. Detta berodde i sin tur på att marken 

var mycket ojämn och bottenplattan fick gjutas i olika nivåer, vilket drog ut på tiden. AC 

uppger att det blev en miss i avläsningen av ritningarna av hur ojämn marken verkligen var, 

men att ritningsunderlaget även var bristfälligt, då det inte gick att utläsa hur ojämn marken 

var. AC anser att det heller inte gjordes tillräckligt med grundundersökningar och anser att 

anledningen till detta är att företaget vill spara pengar inledningsvis i projektet. Enligt AC 

råder det även brist på kunskap och erfarenhet hos de beslutande och de som projekterar.  

 

Plattsättning är ett arbete som enligt AC inte fungerade bra. Arbetena med detta gick sämre i 

etappen till följd av de många tillvalen av plattor. Sedan resurssatte inte entreprenören till-

räckligt mycket heller enligt AC.   

 

6.1.5 Projekt 5 
Detta är ett projekt som har drabbats av ett antal förseningar, där de flest av arbetsmomenten 

anses varit underentreprenörens ansvar. Projektet omfattar drygt 140 stycken hyresrättslägen-

heter i storlekar en till fyra rum och kök och är en etapp i samma större nybyggnadsområde 

som projekt 4. 
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6.1.5.1 Protokollsresultat 
Det interna material som har använts är protokoll från basmöten, platsledningsmöten och 

byggmöten. Från dessa har det kunnat utläsas att projektet i tidigt skede blev ungefär en och 

en halv vecka försenat, dock angavs ingen vidare förklaring om varför.  

 

Underentreprenören som levererade och monterade hissarna i projektet blev försenade och vid 

ett tillfälle låg de två veckor efter tidsplanen.  

 

Vid ett flertal tillfällen gjordes avstämningar av tidsplanen och genomgångar angående hur 

projektet låg till med de olika momenten. Genom dessa genomgångar/avstämningar kan det 

utläsas att följande aktiviteter har varit försenade: 

 

 Tätskikt tak 

 Fasadställningar 

 Puts 

 Plåt 

 Hiss 

 Enkling (gipsarbete) 

 Isolering (utvändig, görs i samband med putsen) 

 Plattsättning 

 Takarbeten 

 Arbeten med lister 

 El-arbeten 

 Rör-arbeten 

 

Vid ett tillfälle låg arbete med putsen cirka sju veckor efter tidsplanen. 

 

6.1.5.2 Telefonintervju med platschef 
Att bygget blev försenat med en och en halv vecka i början berodde enligt PC på att markent-

reprenören inte höll tidsplanen.   

 

Ställningsarbetena blev försenade på grund av problem med ställningsfirman, vilka PC upple-

ver att det vanligen är svårt att arbeta med. PC uppger att de nu har bytt ställningsfirma och att 

det nu fungerar mycket bättre. 

 

Den största förseningen av ett enskilt arbete som uppstod drabbade fasadputsen. Detta berod-

de på att det var en mycket sträng vinter med ovanligt låga temperaturer i flera veckor, vilket 

gjorde det svårt att utföra arbetet. Förseningen berodde dessutom enligt PC på att även arbets-

laget från fasadfirman var okvalificerat.  

 

Förseningen av hissmontaget berodde på bristande planering från underentreprenören och 

enligt PC brukar det generellt vara så med den firman.  

 

Det brukar även vara återkommande problem med köksleveranserna. Det är vanligt att de inte 

kommer på utsatt tid samt att det saknas delar i leveransen. Leveranser av plattor är även nå-

got som fungerar sämre då det är många tillval, då det är vanligare att fler delar blir restnote-

rade. PC anser att plattsättningen har fungerat bra i det här projektet.  

Monteringsanvisningarna har tagits emot väl bland medarbetarna anser PC och hen tycker att 

det är bra att de har tagits fram, dock finns det vissa saker i dem som PC och yrkesarbetarna 

skulle vilja göra på annorlunda vis.  
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I projektet upprättar de inte veckotidsplaner utan håller sig till femveckorstidsplaner. Avstäm-

ningen av dessa fungerar bra och PC anser att det är deras viktigaste verktyg för att styra och 

kontrollera.   

 

6.1.5.3 Intervju med arbetschef 
Etappen blev försenad på grund av liknande omständigheter som i projekt 4, men dock inte 

lika allvarliga. 

 

AC menar att det var stora problem med putsarbetena. Enligt denne hade entreprenören brist-

fällig personal. Sedan var även putsen tjockare än vanligt och arbetet utfördes under vintern. 

AC anser att det är vanligt att det uppstår problem med putsarbetena och att det krävs mycket 

bevakning av underentreprenören för att se till att denne utför sitt arbete. Dock hävdar AC 

vidare att det inte bara går att ställa krav på underentreprenören, utan att även ställa krav på 

den egna organisationen och se till att det är ordning på arbetsplatsen.  

 

Det är vanligt att det blir problem med hissleverantören, då de bland annat har svårt att med-

dela när de inte ligger i fas med tidsplanen. AC upplever att det kan vara svårt att ställa krav 

på de större företagen, då de kanske inte ser JM som sin viktigaste kund. Att underentreprenö-

ren ibland har anställda som varken pratar svenska eller engelska är något som inte heller all-

tid underlättar arbetena, då kommunikationen försvåras. 

 

Plattsättningen uppges ha fungerat bra, vilket till stor del beror på de få tillvalen av plattor 

som tillkommer vid hyresrätter. JM borde marknadsföra sin originallägenhet mer än vad som 

görs idag anser AC och menar att det även borde tas fram fler så kallade "paketlösningar", 

vilket minskar antalet tillval. 

 

Arbetena med ställningar är ett moment som ofta fungerar mindre bra enligt AC. Hen anser 

att företaget måste bli bättre på att planera hur arbete skall utföras.  

 

Enligt AC så haltar kommunikationen mellan projekteringen och produktionen generellt. Pro-

jekteringen är sällan klar i tid och detta resulterar i att problem får lösas på plats ute i produk-

tionen. AC tror att detta beror till stor del på att projekteringen är underbemannad samt att det 

brister i kunskap och erfarenhet av produktion på avdelningen. 

 

Avstämningar av tidsplaner tycker AC generellt fungerar bra, dock måste det ske förbättringar 

angående att bevaka och vidta åtgärder vid förseningar direkt när de uppstår och inte vänta.  

Vad beträffar leveranser tycker AC att de fungerar bra när det kommer till betong, men att 

köksleveranser fungerar generellt dåligt. Hen tror att det beror mycket på de olika tillvalen, då 

det ofta tar längre tid att ersätta en defekt vara om den är tillval än om den vore standard.  

 

AC anser slutligen att företaget måste bli bättre på att sätta ihop organisationer som fungerar 

tillsammans. Hen menar att det är mycket viktigt att människor med olika erfarenhet blandas 

så att de kan lära av varandra. Kunskapsåterföringen från projekt till projekt upplever AC 

fungerar mycket dåligt. AC menar att det görs mycket misstag om och om igen och det måste 

ske en förbättring angående att ta till vara på den information som ges vid projektens avslut-

ningsmöten för att förebygga detta.  
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6.1.6 Projekt 6 
Projektet är beläget i södra Stockholm och omfattar drygt 40 stycken bostadsrättslägenheter. 

Projektet anses ha gått mindre bra. 

 

6.1.6.1 Protokollresultat 
Informationen om hur projektet har gått är hämtat ur protokoll från bas-, bygg- och avsluts-

möten. I dessa framgår det att problem uppstod vid byggstarten vilket försenade bygget och 

framförallt stommen cirka en vecka. Stommens försening utökades ytterligare en vecka då 

projektet drabbades av brist på armeringsjärn. Det uppstod även problem med betongpumpen 

och beställningar av betong när valven skulle gjutas. Betongpumpen var vid upprepade tillfäl-

len försenad, samt att den inte hade blivit rengjord på ett korrekt sätt innan, vilket resulterade i 

att betongbilarna fick vänta på att lasta av sin betong. Det visade sig även att flera beställning-

ar av betong hade försvunnit ur betongleverantörens system. Det blev inte några större förse-

ningar av detta men arbetsflödet blev däremot lidande. Arbetsledningen tog även beslutet att 

påbörja arbetet med stommen för nästkommande projekt samtidigt som arbetet med inred-

ningen pågick för detta projektet, utan att få tillräklig förstärkning av arbetskraft. Eftersom att 

man bara hade en byggkran ansåg arbetsledningen att byggtiden för stommen skulle ha varit 

kortare om skalväggar hade använts istället för platsgjutna väggar. Detta eftersom att kranen 

även krävdes för att lasta av leveranser. Den totala förseningen för stommen uppgick till tre 

veckor. 

 

Leveranser av material och maskiner till bygget fungerade inte som de skulle. De kök som 

levererades var ofta inkompletta, följesedlar saknades och de placerades inte i rätt lägenhet. 

Ett flertal maskiner och verktyg var trasiga eller saknades helt i leveranserna. Vitvaror levere-

rades sent, trots noggrann planering och tydliga överenskommelser. I och med att projektet 

låg i ett område där flera andra byggföretag arbetade var det tvunget att dela transportvägar. 

Framkomligheten kunde därför vid vissa tillfällen vara begränsad, vilket krävde alternativa 

hjälpmedel för att lasta av varorna. Detta kostade mer pengar och tog längre tid än planerat. 

 

Ur protokollen kan man även utläsa att ett flertal arbetsmoment, vilka tillhörde inredningen, 

blev försenade. Det rörde sig om gipsarbeten, köksmontering, listning/sockling, hissmontage, 

badrumsinredning och plattsättning. Hissmontaget blev försenat på grund av att vissa öglor ej 

hade monterats, det momentet blev då försenat tre veckor.  

 

Projektet hade stor omsättning på tjänstemän. En av arbetsledarna som ansvarade för utvändi-

ga arbeten blev ersatt efter halva byggtiden. En annan gick på föräldraledighet och en ersätta-

re fick tas in under den tiden. Ytterligare en arbetsledare avslutade sin anställning helt på JM. 

 

6.1.6.2 Intervju med platschef 
Anledningen till förseningen i starten av projektet berodde på arbeten med källare och garage. 

Dessa utrymmen var gemensamma för olika fastigheter som byggdes av olika byggföretag. 

Genom JM anlitades en underentreprenör till att utföra arbetena. Problemen uppstod eftersom 

det sakandes tydliga avtal över när arbetet skulle vara färdigställt. PC sade att det är ett vanligt 

problem att tidsplanerna inte följs vid detta arbetsmoment, om det över huvudtaget har upprät-

tats några tidsplaner. 

 

Många av problemen med att stommen blev försenade på grund av att de endast hade tillgång 

till en kran samt att den var svår att placera på ett lämpligt ställe. Anledningen till att de en-

dast använde en kran var att arbetsledningen utgick ifrån att skalväggar skulle användas. Dock 
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uppstod det problem på fabriken som skulle tillverka dessa som gjorde att de inte kunde leve-

reras i tid. Då beslutades det att väggarna skulle platsgjutas istället. Gjutning är ett moment 

som kräver mycket tid av kranen och då det tog längre tid än förväntat med väggarna blev 

leveranser och stomarbeten mycket styrda av kranen. Detta i kombination med en enda trans-

portväg till bygget, vilken delades med andra byggföretag krävde god planering och framför-

hållning. Leveranserna till bygget planerades därför regelbundet tillsammans med övriga 

byggföretag på området för att undvika köer och problem. Det uppstod därför problem och 

förseningar när vissa byggföretag fick leveranser som inte hade planerats in eller när leveran-

serna var försenade. Det skulle egentligen inte ha varit problem med transportvägen menade 

PC. Tillsammans med Stockholm Stad hade man planerat byggstarterna på ett sådant sätt att 

transporter skulle kunna flyta på bra. Men när lågkonjunkturen slog till blev det dock stopp i 

byggandet för många företag och planerna lades om. När konjunkturen sedan vände började 

ett av de andra byggföretagen bygga ett hus de egentligen skulle ha byggt sist, vilket gjorde 

att de fick dela på vägen ändå. 

 

Arbetet med inredningen blev försenat på grund av att tidsplanen var ritad efter ett ackordslag, 

men när det placerade laget kom visade det sig att det inte var ett sådant lag. Därför tog de 

momenten lite längre tid än vad som var avsatt i tidsplanen. PC vill dock påpeka att det inte 

var negativt att få det här laget, då de utförde arbetet mycket noggrant och det blev inte många 

fel som behövde åtgärdas i slutet. Vid planeringen av nästa projekt, där samma arbetslag skul-

le användas, tog PC hänsyn till hastigheten på laget och det gick då mycket bättre att hålla 

tiderna.  

 

När PC tog beslutet att börja arbetet med stommen för ett annat projekt samtidigt som arbetet  

med inredningen pågick, förutsattes en förstärkning av yrkesarbetare. Tyvärr fick projektet 

inte den förstärkning som krävdes, utan arbetsledningen var tvungna att plocka hantverkare 

från ett annat lag samt hyra in personal från ett bemanningsföretag. På grund av detta blev det 

ingen lagkänsla och det fanns en ovilja att hjälpas åt, då de ansåg sig tillhöra olika arbetslag.  

 

Det var första gången som PC var med om brist på armeringsjärn, vanligtvis fungerar dessa 

leveranser bra. För att lösa problemet och hålla bygget igång fick de ta in mindre ströleveran-

ser.  

 

Enligt PC var det inte några större problem med hissmontaget, viss tid gick åt till att påminna 

underentreprenören om vad som skulle göras men annars fungerade det ganska bra. Arbetet 

fungerade mycket bra för att vara den underentreprenören, tyckte PC. 

 

Andra arbetsmoment som blev försenade var plattsättning och ställningsbyggande. Anled-

ningen till att plattsättningen blev försenat var för att underentreprenören använde sig av 

okvalificerade hantverkare, PC menar vidare att detta är ett moment som ofta drabbas av för-

seningar. Ställningsbyggandet hade inte behövt bli försenat. Det berodde på missförstånd om 

vad som skulle ingå i priset. PC antog att det skulle ingå en arbetsledare när de hade upphand-

lingen, men senare visade det sig att det inte ingick i den beställningen och JM fick själva 

hitta någon till att leda arbetet.  

 

Under projektet hade de även stor omsättning på tjänstemän vilket inte gjorde ledningen av 

ställningsarbetet lättare. Enligt PC fungerade överlämnandet till de nya tjänstemännen ganska 

bra, det uppstod trots detta en del missar eftersom att all information inte alltid kommer fram. 

Detta är något som JM borde bli bättre på, anser PC. Det blir allt vanligare att folk byter tjäns-

ter och arbetsplatser och JM borde ta fram bättre rutiner för att klara av detta. 
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Samarbetet med huvudkontoret och projekteringsledningen kunde ha fungerat bättre. PC anser 

sig ha fått ofullständigt underlag för att kunna planera bygget. En del av förseningarna hade 

inte behövt inträffa om all information om väggtyp och typ av arbetslag hade kommit fram 

tidigare i processen. Även problemen med leveranserna av verktyg och maskiner skulle kunna 

bli bättre om inköpsavdelningen på huvudkontoret lyssnade mer på vad de ute på bygget an-

ser. Samma sak gäller supporten till strukturerad produktion, speciellt när det gäller frågor 

kring monteringsanvisningarna. Det var mycket svårt att få tydliga svar från dem förut, detta 

har dock blivit bättre, menar PC. 

 

PC anser att arbetet med strukturerad produktion och projektering är suveränt, arbetet ute i 

produktionen fungerar mycket bättre när alla vet precis hur saker skall göras och vem som 

skall göra det. Arbetet underlättas också då det inte kommer att finnas så många detaljer från 

arkitektens sida som är svåra att lösa rent praktiskt. Just på den punkten brast det lite i det här 

projektet. De övriga i arbetsledningen är av samma åsikt som PC på denna punkt. Det var 

dock lite svårare att övertyga hantverkarna om det nya arbetssättet i början, speciellt när det 

gällde monteringsanvisningarna. Det var dock mycket bra engagemang bland dem när det fick 

se tidsplaneringen och fick veta när saker och ting skulle vara gjorda och vilka av dessa som 

var kritiska. Avstämningarna av tidsplanerna har fungerat bra, de har upprättat och arbetat 

med fem och enveckorstidsplaner. 

 

När det kommer till hur vinterarbetena har fungerat säger PC, att det var mycket jobbigt förra 

vintern. Det var mycket snö som stal tid från själva byggandet. Det är dock inget som behövs 

ta hänsyn till vid upprättandet av tidsplaner. 

  

6.1.7 Projekt 7 
Projektet är beläget i södra Stockholm och omfattar drygt 40 stycken bostadsrättslägenheter. 

Detta är ett av de projekt som anses ha gått bra. Detta innebär dock inte att projektet har varit 

helt utan förseningar. Den information som presenteras här är hämtad från veckomöten samt 

byggmöten. 

 

6.1.7.1 Protokollresultat 
Projektet drabbades tidigt av en stor försening gällande markarbeten och främst pålning. Som 

mest var detta moment sju veckor försenat. I och med detta drabbades även efterkommande 

arbetsmoment av följdförseningar. Andra förseningar i projektet var inredningsarbeten samt 

ställningsarbeten. Ställningsarbetet blev försenat med fyra till fem dagar. Inredningsarbetet 

blev försenat på grund av många halvdagar/klämdagar samt tillkommande arbeten som ej 

hade planerats in. Förseningen rörde sig om cirka två dagar. 

 

6.1.7.2 Intervju med platschef 
Den nuvarande platschefen tog över arbetet från en tidigare platschef som var med och ansva-

rade för arbetet med marken och pålningen. Därför kunde den nye platschefen inte svara på så 

många av de frågor ställdes rörande dessa arbeten. Platschefen tyckte att överlämningen mel-

lan sig själv och tidigare PC fungerade sådär. Vid tidpunkten för själva överlämnandet ansåg 

PC sig ha tillräklig information för att klara av arbetet. Det var först längre fram i projektet 

som denne insåg att det behövdes ytterligare information för att få helheten av projektet. 
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Anledningen till att ställningsarbetet blev försenat berodde på ett missförstånd. PC hade påpe-

kat för ställningsarbetarna att de byggde på ett ställe som inte var akut. Detta hade då miss-

uppfattats som att de inte skulle bygga någon ställning alls på denna plats. Detta missförstånd 

reddes sedan ut och de lyckades arbeta in förseningen. 

 

Generellt anses det vara god kommunikation mellan underentreprenörer och arbetsledningen. 

Om det är någonting som inte stämmer eller som skulle kunna orsaka förseningar talar man 

om detta för berörda parter. I och med detta kan man lösa problemen tidigt, innan det hinner 

bli något allvarligt problem. Även leveranserna har fungerat bra. Vid enstaka tillfällen har 

någonting blivit försenat, detta har dock inte påverkat arbetsflödet så mycket. Kommunikatio-

nen mellan de olika byggföretagen som arbetade i området har fungerat väl. Ibland har det 

varit någon leverans eller maskin som blockerat infarter eller liknande men detta har kunnat 

lösas genom att bara tala med inblandade parter. PC menar att det ingår i jobbet att prata med 

folk så detta var inget problem. 

 

Även kommunikationen mellan yrkesarbetarna och tjänstemännen fungerar bra, samma gäller 

mellan huvudkontoret och tjänstemännen. PC tycker sig ha fått tillräklig information från dem 

för att kunna utföra sitt arbete. Ibland har PC fått ringa till de ansvariga för projekteringen för 

att reda ut någon viss detalj men detta är vanligt och anses inte vara något problem. 

 

Vid tidpunkten för intervjun var det endast plattsättning som riskerade att bli försenat. Alla 

var dock medvetna om detta och försökte hjälpas åt för att detta inte skulle bli något stort pro-

blem. PC anser att det generellt är plattsättning och målning som är de arbetsmoment som lätt 

blir försenade. PC menar att detta dels kan bero på den press JM sätter på underentreprenörer 

för att sänka priserna vid upphandlig, vilket senare resulterar i att de inte har råd att resurssätta 

tillräkligt. Det kan också vara så att JM inte ställer tillräkligt höga krav på att de skall hålla 

tiderna, vilket man skulle kunna göra genom att reglera avtalen med dem. 

 

Arbetet med strukturerad produktion fungerar generellt bra. Det har dock varit svårt att plane-

ra detta projektet efter strukturerad tidsplanering eftersom det här projektet har fem lägenheter 

per plan och trapphus, jämfört med tre lägenheter per plan och trapphus vilket är det normala 

för JM. I och med detta har de haft svårt att hinna lyfta in material i lägenheterna eftersom den 

avsatta tiden i tidsplanen är anpassad för tre lägenheter. Utöver detta fungerar strukturerad 

produktion bra. Avstämningar av tidsplaner görs varje vecka och de upprättar tidsplaner för 

både fem och en veckor. PC anser att det kan vara svårt att göra förändringar i femveckors-

tidsplanen, det är lättare att göra dessa ändringar i veckotidsplanerna eftersom man då får en 

mycket bättre överblick över momenten. Även hantverkarna tycker att det fungerar bra med 

strukturerad produktion och monteringsanvisningarna. PC tror också att de uppskattar genom-

gångarna av tidsplanerna de har varje vecka.  

 

Det har inte varit några större problem på det här projektet tycker PC. Hissmontaget har fun-

gerat bra, underentreprenören blev färdiga före tidsplanen. På det här projektet har det inte 

varit några problem med att enbart arbeta med en kran eftersom att skalväggar användes till 

stommen. Det har inte heller varit några problem med leveranserna av maskiner och verktyg. 

PC tycker att leverantören har blivit bättre och bättre under de senaste åren. Det kan dock vara 

lite långa fakturor som är svåra att handskas med. 

 

Det som kan vara lite problematiskt är vinterarbeten. Detta är dock ingenting som borde tas 

hänsyn till utan det problemet får lösas när det uppstår. Erfarenhetsåterföringen på JM kunde 
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vara bättre. Återföringen i regionen fungerar bra och alla delar med sig av sina erfarenheter, 

det är dock utanför regionen som det inte fungerar så bra. 

 

6.1.7.2 Intervju med arbetschef 
Enligt arbetschefen berodde förseningarna med mark- och pålningsarbeten på att underentre-

prenören uppgav sig ej ha fått kompletta handlingar. Dock hävdar JM att alla handlingar var 

kompletta. 

 

Enligt AC är detta en del av byggprojekten som generellt blir försenade. Det utförs även ofta 

sämre geotekniska undersökningar som inte är tillräkligt omfattande, detta är något JM i dags-

läget försöker bli bättre på.  

 

Ett annat område där det är vanligt att det uppstår problem är vid projekteringen. Det är 

många personer med lite erfarenhet från produktion som arbetar där, vilket medför att många 

handlingar och detaljer inte når den kvalitet som de kunde haft om de var bättre genomarbeta-

de. 

 

Erfarenhetsåterföringen är också något JM, historiskt sett, har varit mindre bra på. Detta har 

dock ändrats med strukturerad produktion. Nu har de tagit fram nya rutiner och system för att 

hantera och föra vidare den information som kommer från alla projekt. Strukturerad produk-

tion och strukturerad tidsplanering är något AC tycker är mycket bra. Avstämning av tidspla-

nerna är mycket viktigt, genom att göra det regelbundet kommer alla problem snabbt att iden-

tifieras och åtgärder kan planeras. Tyvärr är detta något som det ofta kan fuskas med ute på 

arbetsplatserna. Det som dock kan vara svårt med strukturerad produktion är att hantverkarna 

ofta ställer sig negativa till det nya sättet att arbeta. Det blir tydligt när vissa förbättringsför-

slag kommer in till huvudkontoret som pekar på problem som de själva tror kommer att upp-

stå, men som egentligen redan har arbetats bort. AC menar att detta bara visar att de inte har 

testat att utföra arbetet på det nya sättet.  

 

Arbetsmoment som ofta blir försenade och sticker ut från mängden är följande: 

 

 Hissmontage 

 Spackling 

 Leveranser med prefabricerade element 

 Plattsättningsarbeten och leveranser till dessa 

 Målning 

 Köksleveranser 

 Fasadarbeten 

 Ställningsarbeten 

 

Köksleveranserna kommer ofta sent och är inkompletta. AC menar att dessa problem skulle 

kunna undvikas om JM ställde hårdare krav på leverantörerna, till exempel genom viten. Ge-

nerellt anser AC att leveranser och arbeten med inredningen strular. Varför stommen inte 

drabbas lika hårt av förseningar skulle kunna vara för att de redan är vana att arbeta med 

bland annat Just-in-time-principen. Gjutningar är till exempel beroende av att betongbilarna 

kommer på utsatt tid samt att alla förberedande arbeten är färdiga i rätt tid. Detta har alla lärt 

sig inklusive leverantörerna. Nu gäller det bara att få inrednings delen att fungera på ett likna-

de sätt.  
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Vid arbetet med fasad brukar det sällan vara problem med kvaliteten på arbetet. Problemet 

ligger i att de många gånger inte klarar av att hålla tidsplanerna. Detta beror till största del på 

vilken typ av folk som kommer dit. Är det bra hantverkare med god erfarenhet fungerar det 

mycket bra, är det mindre erfaret folk uppstår det oftast förseningar. 

 

6.1.8 Projekt 8 
Projektet är beläget i södra Stockholm och tillhör regionen Stockholm Syd. Bygget omfattar 

drygt 60 stycken hyresrättslägenheter. Detta är ett av de projekt som anses ha gått bra och det 

inträffade inte några stora förseningar. Den information som presenteras här är hämtad ur pro-

tokoll från bygg- och avslutsmöten. 

 

6.1.8.1 Protokollresultat 
Ett fåtal arbetsmoment blev försenade under projektets gång, dessa var markarbeten, komplet-

tering av utfackningspartier och innerväggar samt fasadarbeten. Arbetet med marken blev 

försenat två till tre veckor. Kompletteringen av utfackningspartierna och innerväggarna star-

tade något sent, men denna försening åtgärdades snabbt. 

 

Ur protokoll från avslutsmötet för projektet framgår det att arbetsledningen tyckte att detta 

projektet gick klockrent. Det som skulle kunnat ha varit bättre är tidsplaneringen i början av 

projektet, detta berodde på det stora antalet nyanställda som inte var vana att arbeta enligt 

JM:s anvisningar. Även planeringen av ställningsarbetet kunde ha varit bättre. En annan erfa-

renhet arbetsledningen vill ta med sig till nästkommande projekt är att bli bättre på att under-

rätta berörda parter då huvudtidsplanen revideras. Samt att planera avstämningsarbetet bättre. 

 

De underentreprenörer som ansvarade för el och plattsättning fungerade bra under projektet. 

De som fungerade mindre bra var de som levererade ventilation, värmeanläggning och föns-

ter. 

 

6.1.8.2 Intervju med arbetsledare 
På grund av känsliga vattenledningar och bristande geotekniska undersökningar blev markar-

betet försenat. För att inte skada ledningarna kunde de inte utföra sprängningsarbeten som de 

egentligen hade velat. För att klara av markarbetet var det nödvändigt att förstärka vissa vä-

gar, vilket var något arbetsledningen inte hade räknat med. Generellt brukar det inte vara någ-

ra större problem med denna typ av arbetsmoment, det handlar mest om att ha god kommuni-

kation med underentreprenörer och egna hantverkare, menar arbetsledare (AL). 

 

Problemen med fasadarbetet berodde på att de hade svårt att komma överens med underentre-

prenören som skulle utföra detta arbetet. Förhandlingarna drog ut på tiden och det blev många 

revideringar av kalkylerna. När startdatum närmade sig hade inte underentreprenören tagit 

fram en tidsplan för arbetet. Detta resulterade i att JM fick ta fram en tidsplan åt dem, vilken 

underentreprenören godkände. Trots detta började inte arbetet i tid och momentet blev förse-

nat. AL anser att JM måste kunna ställa hårdare krav på sina underentreprenörer när det gäller 

tidsplanering och liknande. AL menar att de har blivit lite för bortskämda av JM under tidiga-

re år, vilket är något som bör ändras.  

 

Hissmontage brukar vara försenat, dock inte i det här projektet. Det fungerade bra eftersom att 

de hade bra kontakt med underentreprenörens arbetsledare, de kunde då lösa eventuella pro-

blem snabbt och effektivt. 
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Leveranser av maskiner och verktyg fungerade inte så bra. Trots god planering med tydliga 

leveransplaner klarade inte leverantören av att hålla dessa. Det går åt mycket tid till att ringa 

och påminna dem om vad som skall göras. Speciellt när det gäller höjning av bygghissarna. 

Höjningarna skall ske enligt leveransplanerna som JM tagit fram och AL tycker inte att det är 

ett moment som de skall behöva påminna om. Köksleveranserna brukar kunna vara problem-

fyllda, i detta projektet har det dock fungerat bra. Det kan bero på att det endast har varit en 

köksstandard vilket gör att det blir lättare för leverantören att hantera beställningarna. 

 

Tidsplaneringen för det här projektet har fungerat bra tycker AL. Det som skapade vissa pro-

blem i början av planeringen var att det var många nyanställda på bygget. Arbetsledningen tog 

då beslutet att låta dem vara med vid planeringen av arbetsmomenten. Deras förslag på plane-

ring visade sig senare vara svår att arbeta efter och en revidering krävdes. Utöver detta funge-

rade tidsplaneringen bra, det upprättades fem- och enveckorstidsplaner vilka avstämdes regel-

bundet. Arbetsledningen gick även igenom tidsplanerna med yrkesarbetarna vilket uppskatta-

des.  

 

AL anser inte att mer tid behöver avsättas för vinterarbeten, alla måste dock vara förberedda 

på vissa förändringar av tidsplanerna när det väl uppstår problem. 

 

Arbetet med strukturerad produktion fungerar bra anser AL. Det är en mycket god tanke att 

arbeta vidare med och efter vissa förändringar kommer det att fungera mycket bra. Det kan 

dock vara svårt att få med sig underentreprenörer på det nya sättet att tänka och arbeta.  

 

Projekteringen för projektet har fungerat bra. Det har varit en erfaren och kunnig projekte-

ringsledare som snabbt tagit beslut och svarat på frågor när det krävts. Över lag anser AL att 

det kan vara lite bristande kunskap och erfarenhet om produktionen hos dem som arbetar med 

projektering. AL menar att detta skulle kunna arbetas bort om de fick arbeta som biträdande 

projekteringsledare lite längre. 

 

Erfarenhetsåterföringen uppges fungera ganska bra, speciellt mellan närliggande byggprojekt. 

Det har också blivit bättre med erfarenhetsåterföringen av underentreprenörer och leverantö-

rer. Om det skulle det vara någonting som inte fungerar skriver arbetsledningen ned detta och 

skickar det vidare till inköpsavdelningen, vilka ger bra respons på deras åsikter.  

 

Anledningen till att det här projektet gick så bra var förmodligen för att det var hyresrätter, 

menar AL. Nästan allt var standard i samtliga lägenheter förutom olika tapeter. Detta i kom-

bination med skickliga och snabba hantverkare samt att de delade upp bygget i två gjutetap-

per, gjorde att arbetet flöt på och alla visste vad som skulle göras. 

 

6.1.9 Projekt 9 
Projektet är beläget i området Riks Öst och omfattar cirka 50 bostadsrättslägenheter i storlekar 

mellan en och fyra rum och kök. Detta är ett projekt som anses ha fungerat sämre. Det materi-

al som tillhandahölls var interna protokoll från basmöten, dock gick det ej att utläsa om något 

moment blev försenat.  

 

6.1.9.1 Telefonintervju med platschef 
Projektet hade inledningsvis problem med arbeten under normalplan. Pålning och markarbe-

ten gick bra, men efter det att grundplattan och källarväggarna började gjutas uppstod det för-

seningar. Detta berodde till största del enligt PC på att det var vinter och att det snöade myck-
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et. Projektet råkade sedan ut för en personskada då en lagbas ramlade och skadade sig illa. 

Till följd av detta blev projektet försenat med omkring två veckor.   

 

PC anser inte att tiderna behöver anpassas efter vinterarbeten, utan hen menar att sådana pro-

blem får lösas när de kommer, och att det skall vara tillåtet att bli försenad på grund av 

ogynnsam väderlek.  

 

Vid frågan om det finns något moment som PC anser behöver mer tid än den tilldelade svara-

de denne att det skulle vara bra med en längre lucka mellan tätt tak till gipsning av innerväg-

gar. Detta för att alla skall hinna ställa om ordentligt. PC anser även att de inte skall behöva 

fastställa inflyttningsdatum i ett så tidigt skede som det görs nu. Det vore bättre om detta 

gjordes i ett senare skede då de vet mer säkert hur bygget ligger till gentemot tidsplanen.  

 

Leveranserna upplevs ha fungerat bra under projektets gång enligt PC. Det har varit lite pro-

blem tidigare i andra projekt, men inga allvarligare incidenter.  

 

Underentreprenörernas arbeten anges ha fungerat ganska bra under det här projektet. Hiss-

montage brukar fungera bra och det har det även gjort nu. Den grupp som har tappat lite tid är 

målning. Plattsättning har fungerat bra på det här projektet, men det fungerade inte bra på den 

tidigare etappen. Detta berodde till största del enligt PC på att entreprenören hade resurssatt 

med personal som inte utförde sitt arbete väl. Många av entreprenörerna som arbetade på 

bygget var sådana som PC hade arbetet med förut och denne upplevde därför inga problem 

med att kommunicera med dessa. Den grupp som ofta upplevs som långsamma är ventilatio-

nen, "vent brukar hålla en jämn och låg nivå".  

 

Ställningsarbetena uppges ha fungerat mycket bra på projektet, men det gjorde det inte i det 

föregående projektet. Anledningen där var enligt PC att underentreprenören inte utförde sitt 

arbete korrekt, men det blev väl kompenserat i detta projektet. Fasadarbeten upplevs också ha 

fungerat bra.  

 

Genomgångarna av veckoplaneringarna med hantverkarna upplevs fungera bra. Det uppges ha 

varit lite olika nivå på engagemanget bland medarbetarna, där vissa är mycket ivriga om att få 

veta när saker och ting skall utföras, medan andra glömmer det som har sagts så fort de går 

därifrån, enligt PC.  

 

Avstämningarna görs regelbundet, oftast hålls det så kallad daglig beredning varje dag för att 

hålla reda på vad som måste göras och hur de olika momenten ligger till i förhållande till tids-

planen.  

 

PC uppger att samarbetet med lokalkontoret fungerar bra och att de upplever att de får hjälp 

med det de behöver. Det händer ibland att det är något problem med projekteringen, men detta 

brukar oftast lösas utan större svårigheter.  

 

Vad gäller strukturerad produktion så anser PC att det är en god tanke och hen tycker att det 

är ett steg i rätt riktning för företagets utveckling. Dock har PC inte arbetat med det själv än. 

Tanken var från början att projekt 9 skulle utföras enligt strukturerad produktion, men detta 

ändrades sedan och de har därför arbetat enligt det gamla systemet.  

 

Av denna anledning var det heller inte tänkt att projektet skulle använda sig av monteringsan-

visningar, men PC bad om att få dem ändå. Hen ville prova att använda dem för att se hur de 
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Arbetsc
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13% 

Platsch
ef 

27% 
Arbetsl
edare 
60% 

Fråga 1. Stockholm 

fungerar i verkligheten, och de har visat sig fungera bra. Det enda problemet som de har upp-

levt är att få svar på frågor kring anvisningarna. Det har inte varit tillräckligt med personal 

som har arbetat med supporten, men PC hoppas att detta skall fungera bättre i framtiden nu 

när det har tillsatts mer personal.   

 

6.2 Enkätundersökningen 
Här nedan presenteras en sammanställning av svarsresultaten på enkätfrågorna, exklusive 

fråga 10, som istället går att finna i bilaga 3. Layouten av enkäten och dess frågor går att finna 

i bilaga 2. Fråga 10 redovisas i bilaga 3, där även samtliga kommentarer till de övriga frågor-

na också går att finna. 

 

6.2.1. Resultat från alla yrkesgrupper 
 

Fråga 1.Vilken är din befattning i företaget?  

 

 

 

 

 

 

 

  

Riks  
  

Arbetschef 9 

Platschef 29 

Arbetsledare 37 

Totalt 75 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm  
  

Arbetschef 9 

Platschef 19 

Arbetsledare 42 

Totalt 70 

Figur 6.1 Diagram Fråga 1. Alla 

yrkesgrupper Riks  

Figur 6.2 Diagram Fråga 1. Alla 

yrkesgrupper Stockholm 
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Fråga 1. Riks 
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Figur 6.3 Diagram Fråga 2. Alla 

yrkesgrupper Riks 

Figur 6.4 Diagram Fråga 2. Alla 

yrkesgrupper Stockholm 

Fråga 2. Hur länge har du arbetat i befattningen i företaget?   

 

 

 
 
 
 
 
Riks 

        
 

Arbetschefer 
 

Platschefer 
 

Arbetsledare 
<5 år 8 89% 

 
16 55% 

 
29 78% 

5-10 år 1 11%   4 14%   6 16% 

10-15 år 0 0%   2 7%   0 0% 

15-20 år 0 0%   2 7%   0 0% 

>20 år 0 0%   5 17%   2 5% 

Ej besvarad 0 0%   0 0%   0 0% 

Totalt 9 100% 
 

29 100% 
 

37 100% 

         
         Stockholm 

        
 

Arbetschefer 
 

Platschefer 
 

Arbetsledare 
<5 år 3 33,3% 

 
13 68,4% 

 
27 64,3% 

5-10 år 3 33,3%   5 26,3%   12 28,6% 

10-15 år 2 22,2%   1 5,3%   0 0,0% 

15-20 år 1 11,1%   0 0,0%   0 0,0% 

>20 år 0 0,0%   0 0,0%   3 7,1% 

Ej besvarad 0 0   0 0   0 0 

Totalt 9 100,0% 

 
19 100,0% 

 
42 100,0% 

 

 

 

 

 

 

<5 år 
71% 

5-10 år 
14% 

10-15 år 
3% 

15-20 år 
3% 

>20 år 
9% 

Fråga 2. Riks 

<5 år 
62% 

5-10 år 
26% 

10-15 år 
7% 

15-20 år 
1% 

>20 år 
4% 

Fråga 2. Stockholm 
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Fråga 3. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidsplanen? 

 

Arbeten under normalplan  

   

 

 

 
Riks 

        
 

Arbetschefer 
 

Platschefer 
 

Arbetsledare 
Mycket Dåligt 0 0% 

 
0 0% 

 
1 3% 

Dåligt 0 0%   4 14%   6 16% 

Bra 9 100%   22 76%   25 68% 

Mycket Bra 0 0%   2 7%   2 5% 

Ej besvarad 0 0%   1 3%   3 8% 

Totalt 9 100% 
 

29 100% 
 

37 100% 

         
         Stockholm 

        
 

Arbetschefer 
 

Platschefer 
 

Arbetsledare 
Mycket Dåligt 1 11,1% 

 
0 0,0% 

 
3 7,1% 

Dåligt 4 44,4%   5 26,3%   9 21,4% 

Bra 3 33,3%   13 68,4%   24 57,1% 

Mycket Bra 1 11,1%   1 5,3%   2 4,8% 

Ej besvarad 0 0,0%   0 0,0%   4 9,5% 

Totalt 9 100,0% 
 

19 100,0% 

 
42 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.5 Diagram Fråga 3. Alla 

yrkesgrupper Riks 

Figur 6.6 Diagram Fråga 3. Alla 

yrkesgrupper Stockholm 
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Fråga 4. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidsplanen? 

 

Ställningsarbeten  

 

 

 

 
Riks         
 Arbetschefer  Platschefer  Arbetsledare 
Mycket Dåligt 0 0%  0 0%  0 0% 

Dåligt 1 11%   2 7%   4 11% 

Bra 7 78%   24 83%   25 68% 

Mycket Bra 1 11%   1 3%   4 11% 

Ej besvarad 0 0%   2 7%   4 11% 

Totalt 9 100%  29 100%  37 100% 
         

         

Stockholm         
 Arbetschefer  Platschefer  Arbetsledare 
Mycket Dåligt 0 0,0%  0 0,0%  2 4,8% 

Dåligt 5 55,6%   6 31,6%   12 28,6% 

Bra 3 33,3%   12 63,2%   21 50,0% 

Mycket Bra 0 0,0%   1 5,3%   2 4,8% 

Ej besvarad 1 11,1%   0 0,0%   5 11,9% 

Totalt 9 100,0%  19 100,0%  42 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.7 Diagram Fråga 4. Alla 

yrkesgrupper Riks 

Figur 6.8 Diagram Fråga 4. Alla 

yrkesgrupper Stockholm 
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Fråga 5. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidsplanen? 

 

Fasadarbeten  

 

 

 

 
Riks 

        
 

Arbetschefer 
 

Platschefer 
 

Arbetsledare 
Mycket Dåligt 

 
0% 

 
1 3% 

  
0% 

Dåligt 3 33%   9 31%   7 19% 

Bra 6 67%   16 55%   25 68% 

Mycket Bra   0%   1 3%     0% 

Ej besvarad   0%   2 7%   5 14% 

Totalt 9 100% 
 

29 100% 
 

37 100% 

         

         Stockholm 
        

 
Arbetschefer 

 
Platschefer 

 
Arbetsledare 

Mycket Dåligt 1 11,1% 
 

1 5,3% 
 

1 2,4% 

Dåligt 5 55,6%   7 36,8%   18 42,9% 

Bra 2 22,2%   11 57,9%   17 40,5% 

Mycket Bra 0 0,0%   0 0,0%   1 2,4% 

Ej besvarad 1 11,1%   0 0,0%   5 11,9% 

Totalt 9 100,0% 

 
19 100,0% 

 
42 100,0% 
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Fråga 5. Riks 
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Fråga 5. Stockholm 

Figur 6.9 Diagram Fråga  5. Alla 

yrkesgrupper Riks 

Figur 6.10 Diagram Fråga 5. Alla 

yrkesgrupper Stockholm 
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Fråga 6. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidsplanen?  

 

Hissmontage 

 

 
 
Riks         
 Arbetschefer  Platschefer  Arbetsledare 
Mycket Dåligt 0 0%  0 0%  1 3% 

Dåligt 0 0%   1 3%   7 19% 

Bra 8 89%   20 69%   21 57% 

Mycket Bra 1 11%   6 21%   3 8% 

Ej besvarad 0 0%   2 7%   5 14% 

Totalt 9 100%  29 100%  37 100% 
         
         

Stockholm         
 Arbetschefer  Platschefer  Arbetsledare 
Mycket Dåligt 0 0,0%  1 5,3%  1 2,4% 

Dåligt 3 33,3%   6 31,6%   9 21,4% 

Bra 3 33,3%   9 47,4%   23 54,8% 

Mycket Bra 2 22,2%   2 10,5%   2 4,8% 

Ej besvarad 1 11,1%   1 5,3%   7 16,7% 

Totalt 9 100,0%  19 100,0%  42 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.11 Diagram Fråga 6. 

Alla yrkesgrupper Riks 

Figur 6.12 Diagram Fråga 6. 

Alla yrkesgrupper Stockholm 
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Fråga 7. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidsplanen?  
 

Plattsättning 

  

 

 
 
Riks         
 Arbetschefer  Platschefer  Arbetsledare 
Mycket Dåligt 0 0%  0 0%  0 0% 

Dåligt 0 0%   6 21%   2 5% 

Bra 7 78%   17 59%   26 70% 

Mycket Bra 2 22%   4 14%   4 11% 

Ej besvarad 0 0%   2 7%   5 14% 

Totalt 9 100%  29 100%  37 100% 
         
         

Stockholm         
 Arbetschefer  Platschefer  Arbetsledare 
Mycket Dåligt 0 0,0%  1 5,3%  1 2,4% 

Dåligt 3 33,3%   3 15,8%   8 19,0% 

Bra 5 55,6%   12 63,2%   21 50,0% 

Mycket Bra 0 0,0%   2 10,5%   2 4,8% 

Ej besvarad 1 11,1%   1 5,3%   10 23,8% 

Totalt 9 100,0%  19 100,0%  42 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.13 Diagram Fråga 7. 

Alla yrkesgrupper Riks 
Figur 6.14 Diagram Fråga 7. 

Alla yrkesgrupper Stockholm 
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Fråga 8. Hur anser du att  följande arbetsmoment följer tidsplanen?  

 

Målningsarbeten  

 

 
 
 
Riks         
 Arbetschefer  Platschefer  Arbetsledare 
Mycket Dåligt 0 0%  0 0%  0 0% 

Dåligt 0 0%   4 14%   8 22% 

Bra 9 100%   18 62%   21 57% 

Mycket Bra 0 0%   4 14%   3 8% 

Ej besvarad 0 0%   3 10%   5 14% 

Totalt 9 100%  29 100%  37 100% 
         
         

Stockholm         
 Arbetschefer  Platschefer  Arbetsledare 
Mycket Dåligt 0 0,0%  0 0,0%  1 2,4% 

Dåligt 0 0,0%   1 5,3%   4 9,5% 

Bra 8 88,9%   15 78,9%   23 54,8% 

Mycket Bra 0 0,0%   1 5,3%   4 9,5% 

Ej besvarad 1 11,1%   2 10,5%   10 23,8% 

Totalt 9 100,0%  19 100,0%  42 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.15 Diagram Fråga 8. 

Alla yrkesgrupper Riks 
Figur 6.16 Diagram Fråga 8. 

Alla yrkesgrupper Stockholm 
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Fråga 9. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidsplanen? 

 

Köksleveranser  

 

 

Riks         

 Arbetschefer  Platschefer  Arbetsledare 
Mycket Dåligt 0 0%  0 0%  2 5% 

Dåligt 2 22%   9 31%   7 19% 

Bra 6 67%   12 41%   21 57% 

Mycket Bra 1 11%   5 17%   2 5% 

Ej besvarad 0 0%   3 10%   5 14% 

Totalt 9 100%  29 100%  37 100% 
         
         

Stockholm         

 Arbetschefer  Platschefer  Arbetsledare 
Mycket Dåligt 1 11,1%  2 10,5%  1 2,4% 

Dåligt 2 22,2%   3 15,8%   8 19,0% 

Bra 4 44,4%   11 57,9%   22 52,4% 

Mycket Bra 1 11,1%   1 5,3%   1 2,4% 

Ej besvarad 1 11,1%   2 10,5%   10 23,8% 

Totalt 9 100,0%  19 100,0%  42 100,0% 

 

 

 

 

 
 

Figur 6.17 Diagram Fråga 9. 

Alla yrkesgrupper Riks 

Figur 6.18 Diagram Fråga 9. 

Alla yrkesgrupper Stockholm 
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7. Analys 
De mest frekvent försenade arbetsmomenten är: 

 

 Arbeten under normalplan 

 Ställningsarbeten 

 Fasadarbeten 

 Hissmontage 

 Plattläggning 

 Köksleveranser 

 

En sammanställning av försenade moment för respektive projekt återfinns i bilaga 4. 

 

Under intervjuerna nämndes målningsarbeten som ett moment som generellt blir försenat. 

Dock visade enkätundersökningen att detta arbetsmoment inte blir försenat lika frekvent som 

författarna först antog. Det har även visat sig att de problem som uppstår under detta arbets-

moment sällan är relaterade till själva utförandet av arbetet, utan beror snarare på tidigare ar-

beten, vilka JM själva ansvarar för. 

 

Det har framgått under de intervjuer som har gjorts att det vanligen uppstår förseningar vid 

arbeten under normalplan, det vill säga källare, garage och markarbeten. Utifrån enkätunder-

sökningen syns dock en tydlig skillnad mellan Stockholm och Riks när det gäller upplevda 

förseningar av detta arbetsmoment. Att det upplevs som ett större problem i Stockholm kan  

bero på att det byggs mer källare och garage i området än vad det görs i Riks, vilket då inne-

bär att avvikelser från tidsplanen uppmärksammas mer i Stockholm. Att merparten av de till-

frågade i Riks upplever att arbetsmomentet följer tidsplanen väl kan också ifrågasättas, då det 

är högst osannolikt att det är ett problem isolerat enbart till Stockholmsområdet, särskilt med 

tanke på att även granskade projekt och intervjuade personer utanför Stockholm har upplevt 

problem på detta område. Dessa stora skillnader i åsikter och svar kan bero på ett antal om-

ständigheter. De tillfrågade vid enkätundersökningen hade till exempel inte möjlighet att be-

svara följdfrågor, frågan kan ha missförståtts, de kan ha bristande självinsikt beträffande det 

egna arbetet eller inte varit insatta i det berörda arbetsmoment samt att de kan av någon an-

ledning ha velat mörka resultaten av deras arbeten. Det har framgått under arbetets gång att 

det är vanligt att ansvariga personer i denna bransch inte gärna vill kännas vid problem och fel 

som har uppstått under projektens gång, och mer sanningsenliga svar har yppats först efter 

följdfrågor. Enkätundersökningen skulle därför ha kunnat utformats på ett annat sätt, så att en 

bredare bild av verkligheten hade kunnat återges. Exempelvis hade frågan om Arbeten under 

normalplan kunnat omarbetats så att den innehöll frågor om delmoment i arbetet såsom mark, 

bottenplatta, källare, garage med mera.    

 

En av orsakerna till varför arbeten under normalplan blir försenade är bristande geotekniska 

undersökningar. Att detta sker tror författarna beror på att företaget vill spara pengar och tid 

inledningsvis i projekten. Dock kan den här inställningen få konsekvenser längre fram i bygg-

processen, då det kan resultera i att nödvändig data saknas i projekteringsunderlaget, vilka 

krävs för att kunna framställa korrekta bygghandlingar. Detta får i sin tur konsekvensen att 

planering och styrning av projektet blir lidande, då nödvändiga handlingar inte är korrekta 

eller kompletta. Brister i bygghandlingarna behöver inte enbart bero på otillräckliga geotek-

niska undersökningar, utan kan även bero på att projekteringsavdelningen är underbemannad 

och i vissa fall även saknar nödvändig kunskap och erfarenhet av produktion.  
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Det har framgått att många av de förseningar som uppstår i produktionen beror på bristande 

styrning, både av egen personal och underentreprenör. Detta problem är inte isolerat till ett 

specifikt arbetsmoment, utan återfinns bland samtliga av de ovannämnda arbetsmomenten. 

Problemen börjar redan vid upphandling av underentreprenörer, där det inte tydligt nog fram-

går vad arbetet omfattar samt när och hur det skall utföras. Det är särskilt vanligt vid upp-

handling av tjänster från dotterbolag såsom fasadarbeten, ställningsarbeten och markarbeten. 

Detta påstående kan styrkas genom hänvisning till tydliga skillnader gällande svar som läm-

nats under enkätundersökningen och intervjuerna. Svarande från Stockholm, vilka i större 

utsträckning anlitar dotterbolag till att utföra arbeten med fasad och mark, upplever mer pro-

blem med dessa arbetsmoment jämfört med svarande från Riks, vilka anlitar utomstående 

underentreprenörer. Att inte mer tydliga avtal arrangeras bottnar i en ovilja hos JM att ställa 

hårda krav på dotterbolag och vara självkritiska, då det tros att detta kan skapa dålig stämning 

och minskat förtroende inom den egna koncernen.  

 

Denna otydliga styrning fortsätter sedan genom hela produktionen, då personalen inte alltid är 

medveten om hur och när arbetet skall utföras. Detta förvärras även ytterligare av att arbets-

ledningen i olika projekt har olika planeringsrutiner och ställer olika höga krav. Om rutinerna 

gällande planering och styrning förbättras kommer vanliga kommunikationsproblem som ex-

empelvis språkbarriärer att minska, då samtliga inblandade är införstådda i hur och när arbetet 

skall utföras.   
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8. Slutsatser 
Efter genomförd studie kunde det konstateras att följande arbetsmoment ofta upplever någon 

form av försening: 

 

 Arbeten under normalplan 

 Ställningsarbeten 

 Fasadarbeten 

 Hissmontage 

 Plattsättning 

 Köksleveranser   

 

Förseningar av arbeten under normalplan beror främst av bristfälliga geotekniska undersök-

ningar, vilket resulterar i att bristande bygghandlingar framställs. I sin tur kan detta leda till att 

styrningen och planeringen av arbetet inte sker på ett korrekt sätt.  

 

Bristande styrning och planering beror även av otydlig kommunikation, vilket även är den 

vanligaste orsaken till att försening inträffar i samtliga nämnda arbetsmoment. Det förekom-

mer bland annat otydligheter vid upphandling av underentreprenörer, såsom omfattning av 

arbetet samt när och hur det skall utföras. Den bristfälliga styrningen forsätter sedan genom 

produktionen, vilket visar sig genom att otydliga instruktioner ges samt att olika arbetsled-

ningar har olika arbetsrutiner och krav.  
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9. Rekommendationer till JM 
Inledningsvis måste JM förbättra sina geotekniska undersökningar. Detta är något som företa-

get arbetar med i dagsläget, men enligt denna studie görs det inte tillräckligt. Undersökning-

arna måste genomföras mer utförligt än vad de görs i nuläget, för att undvika att felaktiga 

handlingar uppstår. Felaktiga handlingar kan annars riskera att orsaka förseningar och mer-

kostnader som uppstår när projekt stöter på icke förutsedda problem. 

 

Vidare måste företaget även bli bättre på rutiner gällande styrning och planering. Detta gäller 

såväl vid upphandling som det dagliga arbetet. JM måste vid upphandling bli bättre på att 

göra tydligare avtal med underentreprenörer och då särskilt när det gäller tjänster från dotter-

bolag. Det är även viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt låta underentreprenörer vara med 

och ta del av tidsplaneringen, så att alla förstår vikten av att denna följs. Det vore även nyttigt 

om företaget arbetade mer med metoderna Last Planner och Visuell Planering, för att öka del-

aktigheten hos alla medarbetare och på så vis realisera Jidoka. Det är även viktigt att alla skall 

arbeta standardiserat när det gäller planering och styrning, då ett enhetligt arbetssätt är essen-

tiellt för att skapa ett effektivare arbetsflöde i en större verksamhet som JM. Det bör därför 

utföras regelbunden uppföljning gällande sättet att planera och styra arbetet för att säkerställa 

nödvändig kvalitet.  

 

Om JM verkligen är seriösa i sin satsning mot en mer lean verksamhet måste det ske en för-

ändring i inställningen till avvikelser. Avvikelser är bränslet i arbetet med Lean och det är 

viktigt att alla anställda förstår vikten av att lyfta fram problem. Om det aldrig kommer fram 

vad som gick fel och varför, hur skall då företaget någonsin kunna bli bättre? Företaget måste 

därför bli bättre på att dokumentera förseningar och orsaker till dessa. Bäst vore det om detta 

sker regelbundet under hela produktionsskedet i samband med basmöten och byggmöten. 

Därefter är det mycket viktigt att protokoll från dessa möten kontinuerligt läggs upp på före-

tagets interna nätverk, för att det skall bli lättare för hela organisationen att ta del av denna 

information. Förutom detta bör det även skapas ett eget system för att ta hand om och bearbe-

ta de avvikelser som sker mot tidsplanen.  

 

Beträffande leveranser av kök måste en tydligare dialog med leverantören skapas, där JM 

förklarar vikten av att samtliga leveranser är kompletta och kommer i tid. Tidigare nämnda 

system för avvikelser skulle även kunna innefatta problem med leveranser, såsom förseningar, 

restnoterade varor och andra problem. Denna data skulle sedan kunna användas vid utvärde-

ring av leverantörer, vilket kan komma att ligga till grund för vidare upphandling.  
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Bilaga 2 - Enkätfrågor 

Bilaga 3 - Kommentarer från enkätundersökning 

Bilaga 4 - Sammanställning försenade arbetsmoment 

 



 



Intervjufrågor 

Planering   
• Hur mycket ”brandsläckningsutryckningar” ägnar ni er åt under arbetets gång? Vad kan 

planeras bort? Hur mycket kan förutses?  

• Sker avstämningar mot tidplanen tillräckligt ofta? Ger de någonting? Närvaro på möten? 
• Finns det något särskilt moment som vanligen kräver mer arbete än vad man tror? 
• Känner ni att det finns tillräckligt bra underlag för att ta fram bra 5-veckorsplaner och 

veckoplaner? 
 

Personalfrågor  
• Hur mycket jag-gör-det-sen mentalitet är det på bygget? - Hur är engagemanget på 

arbetsplatsen?  

• Hur fungerar samarbetet mellan arbetsplatsen och HK?  
• Känner alla att de har möjlighet att vara med och påverka? 

 

Kommunikation 
• Hur fungerar informationen om vad som ska göras varje dag? 7-minutersmötena? 
• Hur fungerar erfarenhetsåterföringen idag? Från projekt till projekt? Mentorskap? 
• Hur är kommunikationen mellan arbetsgrupperna?  
• Hur fungerar kommunikationen med andra byggföretag? (om det är ett område där flera 

aktörer finns). 

Leverantörer 
• Hur har det fungerat med leverantörerna? Varför har det gått som det har gått?  
• Hur har arbetet med leveransplanerna fungerat? 
• Just-in-time? 

Kontroll och styrning av projektet 
• Hur fungerar arbetet med monteringsanvisningar? Känner medarbetarna att de får vara med 

och påverka och utveckla dem? 
• Hur fungerar arbetet med avvikelser? Följs detta upp kontinuerligt? 
• Hur ser ni på arbetet med standardisering?  
• Använder ni er av avstämning genom PPC (Percent Plan Complete)? 
• Hur ser den dagliga styrningen av arbetet ut? Har medarbetarna god koll på vad som ska göras 

varje dag/vecka? 

Annat 
• Vad har fungerat bra under projektets gång? 
• Vad har gått mindre bra? 
• Hur har markarbetena gått? 
• Har det tillkommit något nytt moment som inte har gjorts förut? 
• Problem med hissmontage? 



• Hur har vintern påverkat ert arbete? 
• Hur många lägenheter är det? (bra vid jämförelse) 

• Har området några speciella förutsättningar? 

Sju typer av slöseri 

• Onödig väntan 
• Onödig förflyttning av arbetare eller redskap 
• Onödiga fel, omarbete eller dubbelarbete 
• Onödiga transporter av material och produkter 
• Onödigt arbete/överarbete 
• Onödigt lager 
• Onödig produktion/överproduktion 

 
 























Kommentarer från 
enkätundersökningen 

Stockholm 

Fråga 3. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidplanen:  
Arbeten under normalplan? 
 

Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Ofta är det bristfälliga markundersökningar gjorda som resulterar i att det ofta 

blir nya förutsättningar när markentreprenören väl börjar med sina markarbeten. Vi har även 

svårt att överblicka hur lång tid byggarbetena tar för källarvåningar, speciellt om det är 

komplicerat ritat.” 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Mycket Dåligt 

Kommentar: ”Väldigt svårt att bedöma hur långt tid momenten ska ta eftersom det beror på 

om det är mycket höjdskillnader, fall på garagegolvet, extra armering, dilfogar m.m.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Ibland är det för mycket folk på arbetsmomenten så att det går för många 

timmar. Ibland forceras den med för lite folk och det kan bli svårt att få fram material.” 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Så länge leveranserna kommer i tid så sker arbetet i tid. Så länge vi kör med 

bra UE som kan JM's takttider så funkar arbetet. Så länge vi har bemanning enligt 

bemanningsplan så går arbetet i tid.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Mycket Dåligt 

Kommentar: ”Blir ofta försenat pga svårt att förutse hur förutsättningarna kommer att se ut 

och pga "ovan" situation (normalplan ser alltid likadana ut)” 

 
Svarande: AC, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Varierar i projekten. I vissa fall kan det fungera men ofta blir det problem i 

källare och garage beroende på dels att förutsättningarna inte redovisats fullt ut, och dels att vi 

inte lägger ner tillräckligt med tid och engagemang i analysfasen vid upprättande av tidplanen 

för källare och garage.” 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Vi har svårt att hitta rätt när vi gör tider för källare och garage. Ofta krångligt 

med många olika höjder på botten platta eller garage källarplan.” 



Svarande: AC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Ofta är det förutsättningar som kan förändras vid arbeten under normalplan 

och som till viss del kanske skulle kunna undvikas genom t ex nogrannare [sic] geo-

undersökning så att bergmängder och pålningsdjup blir mer exakta innan start. Vintern 

påverkar också mer vid arbeten under normalplan än när vi är uppe på normalplanet.” 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Våra ue har inte riktigt resurser och har inte riktiogt [sic] greppat det här med 

takttid.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”det är per vecka & plan beräknar på 1,33 på dag, men verkligheten o de 

teoretiska stämmer sällan då man tex sätter alla innedörrar/tamburdörrar på 2 dar istället för 4 

veckor som det e räknat på, det är för många moment på tidplanen,” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Normalplanen följer ofta strukturerad produktion och är mer likartade och 

därför lättare att planera. Källare och garage skiljer sig mera mellan projekten och är därför 

svårare att planera.” 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Tyvärr, så kan det förekomma ritningsbrister som medför att det stökar” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Dessa utrymmen blir oftast ställen för förvaring av material mm. och går 

därför aldrig att göra ording först det verkligen är dags i sluten. De blir alltid bra påbörjade, 

men aldrig helt färdiga först i slutskedet.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Helt ok men det kan bli bättre...” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: ”Eventuella förseningar i detta skede sker oftast pga väderförhållanden.” 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Det är många bollar att hålla i luften, när en faller så faller oftast flera...” 

  



Fråga 4. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidplanen:  
Ställningsarbeten? 
 

Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Ibland beror det på oss på JM att ställning inte blir klara tid då de inte får rätt 

förutsättningar från oss i form att upplagsytor för material och att de har rena plana ytor att gå 

på med ställningen.” 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Ett moment som ofta kommer igång för sent.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Omöjligt att veta hur lång tid saker tar beroende på vilken personal man har.” 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”När man kör med Ställab.” 

 
Svarande: AC, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Halkar ofta i tiden. Kan bero på att man inte kommer igång med ställningen 

pga av att vi inte är klara som vi sagt men också pga att det ibland saknas ställningsmaterial 

och personal som skall bygga.” 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Jag har tycker att man får bra flyt om det är ordentligt förberett innan 

momentet startas” 

 
Svarande: AL, >20 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Visst brist om material i Stockholm just nu.” 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”När vi får vara med och beställa och verkligen skriva in i inköpet start och 

stopp tider så brukar det följas. Är vi själva diffusa så blir det därefter.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: ”de följs bra, bara man ser till att ha material hemma till momenten, men 

samtidigt för man inte köra förbi nån annan yrkesgrupp” 

 
Svarande: AC, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Fasadarbetena tenderar att ta längre tid än ansatta tider i huvudtidsplan, orsak 

är tror jag att mängden jobb i fasad för egna resurser underskattas då det inte alltid framgår i 



kalkyl att putsrutor, ståndskivor, brädsarger, luftningar för lågdelstak, inklädda takfötter mm 

skall göras innan plåt och fasadisolering kan starta. Putsetapper som går under vintertid (temp 

under +5 grad) går mycket långsammare då man måste täcka av mindre etapper än vad 

putsgubbarna egentligen kan arbeta med. Putsetapper som går i slutet av produktionen och 

under normal årstid tenderar att gå lika fort som malltiderna i huvudtidsplan. Det man kan 

göra bort sig på är att starta utan att ha tillräckligt med yta att gå på helst 1000m2 per 

putsetapp.” 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Överhyror på andra projekt medför att det blir svårt för våra 

ställningsentrepenörer att få fram ställning till kommande projekt” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Ställning ligger alltid efter! Världens enklaste uppgift men ändå aldrig klara i 

tid, jag förstår inte tyvärr. Är även experter på att ta upp plats och alltid komma med för 

mycket material” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Deras arbeten rullar bra, men de livar sällan med JM fasads (Entreprenad) 

samt JM:s strukturerade tidplan. I de projekt jag sitter i just nu beror det på att vi har ett 

industritak som inte fungerar med fasad och takentreprenör som ett vanligt tak med takstolar. 

Resultatet blev att ställningar stod betydligt längre än planerat.” 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Många stora arbetsmoment utförs från ställning under lång tid. I dessa stora 

moment dyker det upp små knepiga problem och detaljer som kan ge förseningar och även 

små problem kräver en ställning att jobba ifrån. Även väder och vind (vintertid) kan ge 

förseningar. Tex att det kanske är värt att ha ställningen längre tid istället för att göra av med 

oerhörda mängder gasol för att kunna putsa. I inköp och grundplanering ser man mer kvm 

ställning och fasad. Har man sedan balkonger som ej lagda ovanför varandra utan hoppar i 

sida tex, eller mkt "kungstak" så går det mkt tid där med.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Oftast akutbyggen snarare än kontinuerligt arbete” 

 
 

Fråga 5. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidplanen:  
Fasadarbeten? 
 

Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Detta gäller vintertid då det på senare varit väldigt kalla vintrar som resulterat 

i att gasoluppvärmningen inte räcker till och att arbetena därmed avstannar.” 

 



Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Moment som också kommer igång sent eftersom putsentreprenören kräver 

stora ytor att gå på innan de börjar. Kan vara besvärligt vid terrasser.” 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Pga många fel bl.a med upphängning av tegelbalkar tappar vi tid.” 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Jag har aldrig haft en tidsplan för JM Fasad som hållt [sic] trots att de varit 

med i god tid innan.” 

 
Svarande: AC, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Förseningarna kan bero på dels att dom inte kommer fram som vi lovat men 

ofta också på att dom inte gjort en egen fullgod analys av vad som skall utföras. Dvs deras 

egen tidplan är av karaktären generell och inte projektanpassad i tillräcklig utsträckning.” 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Även här så är det viktigt att ha täta möten som involverar plåt ställning och 

fasad Vi måste styra detta på en tydligt sätt när det gäller tider.” 

 
Svarande: AL, >20 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Väder + mer komplicerad fasad” 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Svår med höga hus, tjockputs och kall vinter. Sommartid följs tiderna bra.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Fasaddelen på tidplanen är mycket förenklad mot verkligheten. Det kanske 

blir klart i tid men arbetsgången stämmer ej.” 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Varierar beroende på komplexiteten på projektet och fasaden. Vi är ofta bra på 

att driva på ställning och puts så att de följer tidplanen, vi är sämre på att knyta ihop säcken 

och få med de små detaljerna t ex plåtdetaljer eller takfotsintäckningar så att vi kan riva 

ställningen.” 

 
Svarande: AL, 10-15 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”beroende på om ställning /plåt osv är klara med sina moment” 

 
Svarande: PC, 5-10 år 



Svar: Bra 

Kommentar: ”Är det sommar och sol inget problem...:)” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”väder beroende.” 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”I vårt fall höll man till en början tidsplanen. Senare byttes personal ut och 

prestationen försämrades.” 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Beror mycket på vädret” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Pga av ställning. även väder påverkar ibland.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Deras arbeten fungerade bra.” 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Svårt att ge ett rakt svar. Huvudtidplan brukar fungera. Etapplaner och 

veckoplaner brukar ändras ganska flexibelt. Hänger mkt ihop med etablering utav putsfickor 

och vilka ytor man kan nå ifrån dessa. Vi har tex innergårdar där man måste ha putsfickan ute 

på gatsidan. Då får man putsa så långt det bara går helt enkelt, så långt slangen räcker. Sen 

medföljer det att skarver [sic] på färgfälten måste läggas på praktiska ställen, tex hörn eller 

bakom stuprör. Oavsett hur man gör med etappindelningar så är tex 1+4 eller 2+3 slutsumman 

densamma = huvudtidplanen.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Problem med att hålla upprättade tidplaner” 

 
Svarande: AL, 5-10 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Halkar lite efter då vi oftast prioriterar stomresning” 

 
 

  



Fråga 6. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidplanen:  
Hissmontage? 
 

Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”I förra projektet levererade KONE hissarna senare än avtalat på grund av strul 

på fabriken i Italien.” 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Kone håller oftast montage tid på ca 10 dagar.” 

 
Svarande: AC, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Framförallt kan det vara svårt att få besiktningsanmärkningarna åtgärdade. 

Krävs mycket tjat.” 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Kone fungerar inte sen Jimmy Ström slutade” 

 
Svarande: AC, <5år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Hissmontaget kan variera i tid väldigt mycket beroende vilket lag som 

monterar hissen. Från 2 till 4 veckor och ofta har vi två veckor i tidsplanen. Det stora 

problemet är dock inte montaget av hissen utan när den blir besiktigad så att vi kan använda 

den för byggkörning, hissarna kan ibland stå klara över en vecka innan den blir besiktigad.” 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Sällan de kommer på överenskommen tid och sällan det tar 2 veckor som de 

sagt.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”ej svensktalande” 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Min uppfattning är att KONE generellt är sena med planerat montage.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”bra, men helt plötsligt kan hissmotörerna [sic] åkt hem” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Som det är nu har vi enbart Kone som leverantör av våra hissar. Kone är 

tyvärr inte helt pålitliga gällande leveranser och montagetider trotts påtryckningar och även 

viten.” 



Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Oftast montörer ifrån Polen, som är här bara för att jobba och vill bli klara så 

snabbt som möjligt! Duktiga på sitt, men omöjliga att kommunicera med.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Har historiskt sett fungerat dåligt men har på senaste projektet fungerat 

utmärkt.” 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Mycket Dåligt 

Kommentar: ”Alltid försenat. Är hissen monterad i tid så dröjer det ett jävla tag innan de kan 

skicka någon för att besiktiga alt efter det starta igång hissarna.” 

 
 

Fråga 7. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidplanen:  
Plattsättning? 
 

Svarande: PC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”För det allra mesta, ibland halkar de efter på grund av att de har för få resurser 

för att hinna med tidsplanen.” 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Hinner inte med i tidplanen pga för få resurser. Håller ändå undan för övriga.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”tappar ofta.” 

 
Svarande: AC, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Varierar en del men tyvärr får man känslan av att plattsättarna ofta har 

resursbrist. Kan ev bero på att det är svårt att förutse vilka tillval som kommer i projekten. I 

vissa fall kan tillvalen innebära att det tar längre tid men det tillsätts inga extra resurser för att 

kompensera.” 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Är olika i mina projekt. Ett projekt inga problem alls, i ett annat har det varit 

stora problem att följa tidplan” 

 
Svarande: AL, >20 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Klagamål [sic] om parkett ligger på samma våning” 

 
Svarande: AL, <5 år 



Svar: Bra 

Kommentar: ”Beror på vilken UE det är. Det är smidigt när den UE som sätter badrummen 

även spacklar dessa.” 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Plattsättningen är det som släpat ivändigt [sic] sista året i flera av mina 

projekt.” 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Mycket Dåligt 

Kommentar: ”Har inte haft en fungerande plattfiorma [sic] på mina senaste 4 byggen. 

Antinge [sic] dålig kvalité, hänger ej med tidplan. Gör en allmänna utrymmen när de ska 

göras, tror att accordgänget [sic] ska hinna med det.” 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Plattsättning har legat efter genom hela projektet. Delvis pga dåliga 

förutsättningar i tidsplanen men framförallt pga personalbrist.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: ”bra, så länge vi har lämmnat [sic] fina ytor till de så finns det inga problem” 

 
Svarande: AC, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Tillvalen gör att det är svårt att få plattsättare att klara tider enl 

tidplanestrukturen. Beroende på vilka val som görs kan tiden per våtutrymme fördubblas mot 

standard. Att få plattsättare att bemanna upp och ner per plan beroende på hur tillvalsläget ser 

ut är lättare i teorin än i praktiken. Plattsättare har många aktiviteter vilket gör att det behövs 

ett par dagar extra i starten för att hinna få tätskikt på plats. 4 första arbetsdagarna går åt till 

tätskiktsarbeten. Med senaste revideringen av huvudtidsplanen och tillhörande villkor och 

glapp så är tätskikt platt inlagt som egen aktivitet. Då tror jag att det kommer funka bättre. Vi 

är dessutom lite för dåliga att ställa krav på de som utför arbete före plattsättare tex 

golvspacklare, gipsgubbar samt lapp och laggubbar. När väl plattsättare ropar om att det är för 

brant fall mot brunnen, buktighet i schaktvägg samt för dåligt utlagade [sic] golvvinklar är det 

oftast lite för sent att åtgärda utan störning för plattsättare.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Det svåra är inte lägenheterna utan att planera in trapphus och liknande utan 

att det krockar med övriga moment.” 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Oftast inte plattsättarens fel att han inte kan göra klart. Kakel och klinker 

plattor som sålts som tillval två år innan de skall sättas på vägg/golv är det som är problemet. 

Gör detta val senare eller se till att leverantörerna håller de produkter som valts kvar i sitt 

sortiment.” 

 



Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Tidplan följs, dock så kräver kunder en alltför hög kvalité, vem som lagt den 

ribban vet jag inte...” 

 
 

Fråga 8. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidplanen:  
Målningsarbeten? 
 

Svarande: PC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Målningsarbetena skulle dock behöva starta tidigare, alternativt att 

efterföljande parkettläggning skulle behöva flytta en vecka pga att målaren inte kan 

färdigställa lägenheter så snabbt som vår tidplan kräver. Efter några plan har man dock arbetet 

ikapp.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”behöver ha många lägenheter beroende på torktider” 

 
Svarande: AC, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Hänger med hyfsat.” 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”inga problem” 

 
Svarande: AL, >20 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Behöver 3 våningar att jobba på pga tork tider spackling ,målning mm.” 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: ”Ej allm.uttrymmen [sic]. Inte målarnas fel, mer vår struktur för dom 

utrymmena.” 

 
Svarande: AL, 10-15 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”torktider på alla momenten finns inte med vilka kan ställa till det” 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Oftast bra. De vill ligga långt i framkant så där får man bromsa men de har 

oftast lite svårt att få med sig svansen.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Mycket Dåligt 

Kommentar: ”dålig kvalite [sic] får göra om flera gånger.” 



Svarande: AC, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Torktiderna som finns med i målarens samtliga behandlingar är gränssättande 

för alla invändiga arbeten. Skall man våga skruva på takttiderna är det här man måste öka 

eller minska ytan som målaren har att arbeta på. Dvs vill man ställa farten invändigt under 

1,33 dgr/lgh så bör målaren ha mer yta att gå på. Vill man ställa farten till mer än 1,33 dgr/lgh 

så behöver målaren inte ha lika många lgh att jobba på. Målaren strys [sic] av torktider, därför 

kan det vara problem att få farten att funka under årstiderna sep till dec då det är hög 

luftfuktighet. Går dessutom fasadetapperna samtidigt då fönster och fönsterdörrar är 

igentejpade och täckta med plast så är det extra svårt att få ut allt vatten som målaren sprutar 

upp på väggarna bundet i spackel och tapetklister” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: ”fina ytor så går de av sig själva,” 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Målarna är inkörda på vad de gör” 

 
 

Fråga 9. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidplanen:  
Köksleveranser? 
 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Leveranserna brukar komma i tid men det är i princip alltid något restat som 

kommer i senare leveranser. Att hålla reda på när alla restade leveranser ska komma är 

mycket tidsödande.” 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Leveranserna kommer, dock inte kompletta vilket föranleder tillbakagång.” 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Mycket Dåligt 

Kommentar: ”Myresjökök gäller det. Vi har haft mycket förseningar, dålig kommunikation 

vid förseningar samt restat material.” 

 
Svarande: AC, 15-20 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Ofta saknat material i leveranserna.” 

 
Svarande: AC, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Leveranserna kmmer [sic] oftast enligt lev planen men är tyvärr ofta 

ofullständiga.” 

 
Svarande: PC, <5 år 



Svar: Mycket Dåligt 

Kommentar: ”Pga ej kompletta leveranser” 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Mycket Dåligt 

Kommentar: ”Myresjökök = världelösa [sic] leveranser.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Brukar fungera bra om leveranserna kommer när de är planerade och köken är 

kompletta vis leverans.” 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Mycket Dåligt 

Kommentar: ”Stora problem med att leveranser flyttas av leverantören och att leveranser inte 

är kompletta.” 

 
Svarande: AL, 10-15 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”om allt annat fungerar” 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Senaste bygget bra, 2 gånger av alla leveranser ej kommit på avseed [sic] tid. 

Fått betala då, dock mycket restat.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Förseningar från leverantör.” 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: ”Köksleveranserna har varit i tid med några få undantag. Däremot med mycket 

restnoteringar!” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”bra, kan vara svårt med sena leveranser ibland” 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”2 lev av 7 har varit sena. Fungerar ej vis strukturerad produktion. Vi har 

Marbodal som lev.” 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Har blivit mycket bättre de senaste åren.” 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Dåligt 



Kommentar: ”Önskar fler leveranser, kompletta, bättre lösningar...” 

 
 

Fråga 10. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidplanen:  
Annat moment som vi ej har berört? 
 

Svarande: PC, <5 år 

Svar: Mycket Dåligt 

Kommentar: ”Takfläktar från Exhausto hade stora problem att få fram efterfrågat material i 

tid" 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Mycket Dåligt 

Kommentar: ”Fasad partier/aluminium partier” 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Anslutningar, tele, fjärrvärme, el, vatten. Svårt att styra dessa. Viktigt när man 

beslutar att bygga och planerar att man bokar tydliga riktklinjer [sic] från projektledningen 

vad och När annars är det för sent sen när bygget är igång.” 

 
Svarande: AL, >20 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Golv spackling av badrum med korrekt fall, ofta seg moment” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Arbeten källare och biytor” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Egna arbeten/hantverkare!” 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Projektering och detaljer på ritningar ej fulländade” 

 
Svarande: AC, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: ”Plåt har haft problem i några projekt.” 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Det är vissa som har svårt att följa en tidplan, men men [sic] mycket tjat på 

vissa så funkar det oftas [sic].” 

 
Svarande: AC, 5-10 år 

Svar: Bra 



Kommentar: ”Allmänna utrymmen är ett område där vi tenderar att tappa fokus. Att få med 

lägenheter och i tid funkar alltsom [sic] oftast. Installationstäta källare med all brandtätning 

som hör till brukar hamna i lite för sent skede för att nå lika fina besiktningsresultat som i 

lägenheterna.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Leveranser och övriga underentreprenörer som ej håller avtalade tider bidrar 

till störningar i tidplan.” 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: ”Just nu inga problem, men jag har haft stora porblem [sic] med Myresjökök 

för 6 mån sedan men det fungerar bar just nu.” 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: "parkett går alltid bra" 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: "Takarbeten"  

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: "Stom arbeten [sic]" 

Svarande: PC, <5 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: "Parkett" 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: "Plattbärlags, skalväggs och utfacksleveranser." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Riks 

Fråga 3. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidplanen: 
Arbeten under normalplan? 
 

Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Garage under hus gör ofta källarna krångliga med mycket balkar och pelare" 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Vi måste justera tids plan [sic] en gång i veckan pga störningar." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Mycket Dåligt 

Kommentar: "Mycket dålig projektering:dåliga lösningar,dåliga ritningar mm." 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Ibland kan det vara vissa svårigheter att få med täckning gårdsbjälklag och 

socklar osv. Det är inte alltid man tänker på det när man gör tidplanen." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Vet ej, inte sysslat med det." 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Vad avser ni med normalplan? Avstår att svara på frågan. Svarar BRA för att 

komma vidare...." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Vad menas med normalplan? Källare och garage?" 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Det som alla fokucerar [sic] mest på att det ska fälja [sic] tidplanen eftersom 

det är så stora och dyra leveranser som är planerade att passa exakt på dagen, t.e.x. plattbärlag 

och betongpumpar." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Så länge som det inte blir en massa revideringar på ritningar så är det inga 

problem att följa tidplanen."  

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Det beror helt och hållet på hur det ser ut och under vilken tid på året. Ayy 



[sic] hålla på och gjuta platsbyggda betongbalkar på vintern tar lite längre tid, det är halt och 

kommer det mycket sön tar det tid att få iordning [sic] arbetsplatsen." 

 
Svarande: PC, 15-20 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Om all planering är gjord som det skall vara så brukar grund och källarplan 

flyta på ganska bra. Det som kan hända är ju att man t.ex stöter på lera där det skulle varit 

grusmaterial och detta innebär ju fördyrningar och tids förskjutningar." 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Det som är avgörande är om mark fått erfoderligt [sic] försprång, samt hinner 

med sitt arbete som sedan ska ske parallelt [sic], ex återfyllning." 

 
 

Fråga 4. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidplanen:  
Ställningsarbeten? 
 

Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Det funkar bra med våran ställnings ue" 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: "Det lilla vi har behövt ställning har vi fått den byggd i tid." 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "De följer med tidplan på stommen." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "varierande ibland för fort fram elller [sic] för långsamt" 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: "Ställningsarbeten tillhör arbetsmiljökrav vilket värderas högt." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Handlar om att ha planeringen klar så man kan styra entreprenör rätt från 

början. Mycket beroende på vilken firma som anlitas också, varierande engagemang!" 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Beror på vilken ställningsentreprenör som utför arbetena." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 



Kommentar: "Svårt att hålla tiderna ifall vinterväder försenar putsarbeten." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Hanteras av UE." 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Dock beror det helt och hållet vilken ställningsfirman man använder" 

 
Svarande: PC, 15-20 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Det gäller att man noga går igenom hur och när ställningen skall byggas. Hur 

många justeringar måste man göra för de olika yrkesgrupperna som skall nyttja ställningen. 

Skall arbeten utföras vintertid, vad innebär det." 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Väldigt beroende på vilka montörer man får" 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Mycket är väderberoende och temperaturberoende. Kan ställa till problem 

under vintern." 

 
 

Fråga 5. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidplanen:  
Fasadarbeten? 
 

Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Lätt att missa torktider och andra väderberoende moment som tätskikt mm. 

Det är också många yrkesgrupper som är beroende av varandra tex puts, plåt, tätskikt, 

snickare, ställningsbyggare, målare mm"  

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Ofta väldigt väderpåverkat." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Det funkar bra med ue:n men vi är lite väder beroande [sic]" 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Vi har inte påbörjat fasadarbetet på vårt projekt ännu men sidan om är dom 

försenade." 

 
Svarande: PC, <5 år 



Svar: Dåligt 

Kommentar: "Brukar bli överhyra på ställningen" 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Kan ta längre tid ibland beroende på hängande infästningar och så är det ju 

väldigt väderberoende med murning." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Milda vintrar så håller man tiderna bättre, när det är kallt så drar ofta 

torktiderna i väg och man får fördröjningar" 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Kostnadsvarierande i jämförelse med Årstiden." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Det varierar mycket mellan projekten men på mitt förra höll de tiden bra" 

 
Svarande: PC, 10-15 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Senaste bygget bestod av fasadskivor och enhetstiderna för detta stod inte i 

paritet med verklig utförandetid. Framåt sett lägger jag in de erfarenhetsvärden jag har med 

mig." 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Kan bli bättre. Många moment som påverkar tiden. Tex ställningsarbete, 

väderskydd, plåtslagare, bygg ( tak mm), putsare. Mycket samordning. Om det inte är rätt ritat 

med anslutningar mm eller om platsledning slarvar med arbetsberedningar så kan mycket tid 

gå förlorad här." 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "UE borde vara mer aktiv i framtagande av tidplan, mer detaljer." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Det som vi på JM har svårtast att planera tycker jag personligen. Vi har nästan 

bara vana av putsfasader så byter man fasadsystem till t.e.x. fasadskivor har vi inte kunskapen 

att planera för detta." 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Vi har ju altid [sic] UEn så det är lika som med ställning, det beror på vem 

man har" 

 
Svarande: PC, 15-20 år 



Svar: Bra 

Kommentar: "Det som är problemet med fasadarbete är ju väderlek och årstid. Man måste 

här liksom när man planerar ställningen titta på vilken årstid som arbeterna [sic] utförs. Kylan 

t.ex kan ställa till stora problem när det gäller putsarbete, där det måste vara minst +5 grader 

för att kunna utföra arbetet." 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Både vi som beställare och entreprenören har en förmåga att ständigt tänka 

bort vädret. ( kallt eller fuktigt ) Fast: Nu när vi ska jobba enligt LEAN så är det ju rätt princip. 

Dvs man hanterar och utreder förseningen när ett hinder inträffar. ( för att synliggöra slöseri )" 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Ej påbörjat momenten på mina byggen, därav svar "Bra"" 

 
 

Fråga 6. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidplanen:  
Hissmontage? 
 

Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Kone har inte kunnat hålla va de lovat i avtalet gällande leveranstider" 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "På detta arbetsplats så har kone [sic] fel ritning. Det var säkert det första 

ritning som var utskickat för att kolla pris. Det är denna ritningen som alla deras material är 

mätt, prissatt & beställt på. Problemet är att ritningen har ändrat sedan des & Ingen av ue har 

fått de nya updaterat [sic] ritningar. Hissen är nu nästan 50 cm kortare i höjd. Detta händer på 

varje projekt oftas [sic] med fönster & jag kan tänker mig alla ue." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Samma som föregående." --> "Vi har inte påbörjat fasadarbetet på vårt projekt 

ännu men sidan om är dom försenade." 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: "Med god framförhållning och tidsatt så fungerar det utmärkt." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Ingen erfarenhet av detta heller." 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Sista 12 månaderna har Hissleverantörerna haft svårt att hinna färdigställa sitt 

arbete i tid. Detta p g a nya hisskrav..." 



Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Svårt att följa tidplan, startar senare än planerat, drar ut på tiden, byter 

montörer. (KOne) [sic]" 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Generellt bra. Tror dock att det är 10 dgr enligt strukturerad tidplan 15 dgr 

normalt." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Alltid smärre förseningar men oftasts [sic] ingenting som påverkar så mycket 

utan endast att bygghissen får stå nån vecka längre med merkostnad som följd. Men oftast 

bara nån vecka max försenad." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Hanteras av UE" 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "KONE följer offtast [sic] tidplanen, dom har blivit bättre med åren, men man 

får alltid tjata, men när dom väl är på plats så funkard [sic] et bra" 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Har svårt att leverra [sic] hissar i tid och monteringen tar oftast längre tid och 

meddelas ej till arbetsledning att dom ligger äfter [sic]." 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Ej påbörjat momenten, tidigare erfarenheter från leverantören säger att det ska 

funka bra." 

 
 

Fråga 7. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidplanen:  
Plattsättning? 
 

Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Har precis börjat, startat sent pga av sjukdom."  

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Ibland saknas det personal." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Mycket Bra 



Kommentar: "Följer tidplanen och ser bra ut." 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: "Under förutsättning att de kan börja när de skall" 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Där har vi ett problem. Dom har ofta svårt att följa våra tider räknar för 

optimistiskt." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Samma kommentar som till fråga 8." --> "Beror på hur noggranna de är från 

början, hur många anmärkningar som finns efter besiktningen. Och om dom då kanske måste 

gå tillbaka och rätta till fel och brister" 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "På grund av att sortimentet som kunden får välja ur har för långa 

leveranstider." 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Beroende hur andra entreprenörer följer tidplanen vid färdigstallan [sic]. Om 

en yrkesgrupp kommer efter får inte alla yrkesgrupper sin tid." 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: "Bra avtalspartner" 

 
Svarande: "AL, <5 år" 

Svar: Bra 

Kommentar: "Inget större problem utan problemen ligger i att de kräver så perfekta ytor som 

våra hantverkare knappast har tiden att lägga för att få till den finishen." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Varierar beronde [sic] på UE." 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Som sagt, Beror på vem man har å jobba med." 

 
Svarande: PC, 15-20 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Det som kan vara det stora problemet är att komma ner i rätt fuktkvot. Därför 

använder vi alltid lägre vct-tal i btg när vi gjuter badrumsdelen." 

 
Svarande: AC, <5 år 



Svar: Bra 

Kommentar: "Ej påbörjat moment" 

 
 

Fråga 8. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidplanen:  
Målningsarbeten? 
 

Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Målarn [sic] frågar ofta när det är inflytt [sic] och när är sista dagen vi kan 

vara färdiga istället för att fokusera på den tiden de har fått enligt tidplanen" 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Väder kan ställer till & vi pressa de pga tids planen. Det blir aldrig bra!!" 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Beror på hur noggranna de är från början, hur många anmärkningar som finns 

efter besiktningen. Och om dom då kanske måste gå tillbaka och rätta till fel och brister" 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "ligger oftast steget före" 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Hyfsat men har också svårt att följa våra uppsatta tider. De behöver ha c:a 9 

lägenheter att jobba med så det är en klar bromskloss." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Beror på hur noggranna de är från början, hur många anmärkningar som finns 

efter besiktningen. Och om dom då kanske måste gå tillbaka och rätta till fel och brister." 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Beroende hur andra entreprenörer följer tidplanen vid färdigstallan [sic]. Om 

en yrkesgrupp kommer efter får inte alla yrkesgrupper sin tid." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Korta tider ställer till problem" 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: "Mycket duktiga målare på de sista 3 arb.pl jag varit på." 

 
Svarande: AC, <5 år 



Svar: Bra 

Kommentar: "Framdrift brukar vara bra. En del slirar med bättringar." 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Ligger dock före vilket inte alltid är så bra." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Oftast bra i själva produktionenmen [sic] har svårt att hinna med egna försyner 

[sic] och bisiktningsjobb [sic] eftersom de alltid har mycket skador efter efterföljade [sic] 

yrkesgrupper." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Varierar beronde [sic] på UE." 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: "Timblad som vi har i sthlm funkar jätte bra, Dom håller alltid tider." 

 
Svarande: PC, 15-20 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Det jobbiga är att måla med sig TRH . Trh vill man ju inte färdigställa för 

tidigt p.g.a skaderisken, fram för allt på väggarna. under byggtiden går ju alla transporter via 

TRH vilket medför stor risk för skador. Detta måste ju planeras så att sista färdigstrykning 

görs så sent som möjligt." 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Ej påbörjat moment" 

 
 

Fråga 9. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidplanen:  
Köksleveranser? 
 

Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Ofta förseningar och restade [sic] produkter som gör att montören inte kan 

göra helt klart med en återgång som följd." 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Blir broblem [sic] om inte leveranserna är kompletta" 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Har endast levererat till visningslgh [sic]. Det fattades lite saker som vi ej vet 

orsak till ännu." 



Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Överlag hyfsat, en del felleveranser, en del förseningar." 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: "Leveransen kommer till den dagen som man har bokat det, nackdelen är att det 

skall bokas långt innan. Tappar man då i tidplanen kommer köken för tidigt eller så får man 

lagra det någonstans." 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: "Det är saker vi kontrollerar själva så det är inga problem." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Under byggets gång så förändras tidplanen beroende på div olika förseningar 

eller tex. sjukdom. Och är då leveransplanerna vilket dom oftast är gjorda, så kan vissa 

leveranser komma för "tidigt"." 

 
Svarande: PC, >20 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Kan sakna kompletta lev kan förorsaka onödiga kostnader" 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "För många väsentliga saker som inte är med i huvudleveransen exempel, 

diskbänkar" 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Leverantören svarar inte upp mot ramavtalskrav. Många sena leveranser." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Leverans om 3 kök är dåligt. När det ändå ska ske en leverans borde man 

kunna ta med 6 st in." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Myresjökök har en del restade [sic] produkter till många kök. Kan ändra lev 

plan trots att vi bokat inom rätt tid" 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Om arbetslagen är bra sammansatta med äldre från JM. Så det inte blir som 

förra stället 90% av yrkesarb. mellan 20-30år och mindre en ett år på JM. Då kan det dryga ut 

på tiden i arb momenten pga. att grunderna hur JM utförande, tiden är inte tillräcklig för att gå 

igenom alla arb moment till mer än 80%" 

 



Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Har haft fler problem med våra köksleverantörer som ej kunna levererat enligt 

tidplan. Trots att avrop skett i rätt tid och de blivit förvarnade om vilka veckor köken ska hit." 

 
Svarande: PC, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Klarar inte leverera i rätt tid fast man gjort en beställning 7 v tidigare än 

avtalat." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Endast på grund av att våra leverantörer har svårt att leverare [sic] produkten 

komplett och i tid. Det är alltid någonting som fattas vid varje leverans." 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Dom är alltid i tid," 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentera: "Har varit dåliga på att leverera i tid fanän [sic] vi har gjort en levplan [sic] 14 

veckor före första leverans." 

 
Svarande: AC, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Ej påbörjat moment" 

 

 
Fråga 10. Hur anser du att följande arbetsmoment följer tidplanen:  
Annat moment som vi ej har berört? 
 

Svarande: PC, <5 år 

Svar: Mycket Dåligt 

Kommentar: "Lapp o lag Stora avvikelser mot tidplan." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Mycket Dåligt 

Kommentar: "Stommontage från Strängbetong: FULLSTÄNDIG KATASTROF." 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Swedoor har en kass leveranssäkerhet. Indragna våningar (kungsvåningar) har 

vi generellt svårt att hålla tiden på. Dessa är väldigt arbetsintensiva. Betongindustrins 

fuktdimensionering på vår betongvalv med krav på 85 % innan plattsättning brukar stämma 

dåligt med de värden vi sedan mäter." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 



Kommentar: "Tycker vi är dåliga på att planera det som vi inte har tidsatt i våran 

tidplanestruktur [sic] speciellt allting under mark, grundarbete och källare" 

 
Svarande: PC, 10-15 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "innerdörrar , kakel/klinker leveranser. takplåtmontage," 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Ändringar efter Stopptider från försäljare, kan ställa till det. Dåligt 

projektering, Därmed dåliga ritningar, när det blandas in prefab montage utifrån av annan 

entreprenör." 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Dåligt 

Kommentar: "Markarbeten" 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Markarbeten" 

 
Svarande: AL, <5 år 

Svar: Bra 

Kommentar: "Stomkompletteringar funkar oftast bra." 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: "Stomme, skalväggar, plattbärlag, balkonger, pelare, betongtrappor, 

utfackningselement." 

 
Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Mycket Bra 

Kommentar: "Parkettläggning brukar fungera perfekt." 

 
Svarande: AL, 5-10 år 

Svar: Ej viktat 

Kommentar: "Mark, skall alltid vara klar innan innflytt [sic], men får sällan den tiden dom 

behöver." 

 
Svarande: PC, 15-20 år 

Svar: Ej viktat 

Kommentar: "Det största problemen med att följa tidplanen är momentet mellanväggar. Det 

är ett stort moment där bygg, rör, el, vent är involverade i samma utrymme. Tycker 

personligen att detta är ett moment som man tar för givet att det bara skall bli klart i tid. Men 

det kräver ganska mycket planering." 

 
Svarande: PC, >20 år 

Svar: Ej viktat 

Kommentar: "Markarbeten, svårt att hitta alla förutsättningar ofta beror detta på att 

geotekniken är ofullständigt gjord, pga att beställare vill hålla ner kostnader på denna post." 



Svarande: PC, 5-10 år 

Svar: Ej viktat 

Kommentar: "Uttorkning är ofta något som är svårt att tidssätta, tex regnar det mycke när du 

bygger taken så kan det lätt dra iväg i tid" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Samlingsaktiviteter 
Huvudtidplan Underaktiviteter Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 Projekt 6 Projekt 7 Projekt 8 Projekt 9

Markarbeten
Jordschakt, bergschakt, sanering, 
pålning, spontning, fyllning, 
rörläggning, singel, isolering under 
bottenplatta

Uppfyllning av platta på mark 
förskjuts 1v framåt, pga 
vintern-väderlek.

Pålstart försenad upp till 7 
veckor pga missförstånd med 
UE

Finplanering Marköverbyggnader, växtytor, 
plattytor, stödmurar mm

Markarbeten försenade 2-3 
veckor pga känsliga 
installationer

Pålsulor Form
Pålsulor Armering
Pålsulor Gjutning

Bottenplatta Form

Bottenplatta Armering

Bottenplatta Gjutning

Väggar Väggar Form
Väggar Armering Dålig info om typ av arm.

Väggar Gjutning

Valv Valv Armering

Valv Gjutning

Tätskikt
Tätskikt

UE kunde inte 
hålla tidplanen

F.A.G Väggar F.A.G Väggar
Omplanering av stommen 
orsakade försening

Oväntat mycket 
armering i vissa 
väggar ökade 
förseningen för 
stommen.

Pga otillräkligt 
kranantal och 
platsgjutnaväggar 
uppstod det 
förseningar.

Installationer Valv Ventilation UE blev försenade
UE klar ej av att 
hålla tidplanen

Gjutning valv Gjutning valv

Omplanering av stommen 
orsakade försening. 
Armeringsbrist ökade 
förseningen ytterligare

Armeringsbrist 
orsakade viss 
försening.

Hisstoppar Montering Hisstoppar
Utformningen av 
hisstopparna var 
besvärlig

Taktäckning Tegel/Plåt/Papp
Taktäckning 
försenat 1 vecka.

Ställning upp Ställning upp Försenade 2 veckor pga 
testprojekt av ny rutin för 
ställningsbyggnad.

UE klarade inte av 
att hålla tidplanen.

Försening pga 
bristande 
kommunikation om 
vad som ingick i 
arbetet.

Försenat pga missförstånd 
mellan UE och arbetsledning

Sockel Sockel Felbyggda på fabrik
Plåtarbeten Plåtarbeten (fönsterbleck mm.)

Putsbärare/skalmurssk
iva/tilluftsdon

Drevning utv.utfack, skalmursskiva 
mm.

Fasadbeklädnad Fasadbeklädnad (Puts/Tegel)
Bristande rutin och 
planering hos UE.

Putsarbeten blev försenade 
pga vinter och problem med 
putsmaskin.

Trapphus

Hissmontage Hissmontage Sena pga nya UE
UE klarade ej av 
att hålla tidplanen

Sena pga att 
UE/leverantör ej kunde 
hålla tidplanerna

Gips/Stomkompl. Komplettering utfack Isolering, Gips, plastfolie
Gips Enkling Gips Enkling Enkling försenat

Gips Dubbling Gips Dubbling

Plattsättning våtrum Plattsättning våtrum Försedande 4d pga bristande 
kommunikation om start för 
arb.momentet.

Försening pga tillval 
och dålig 
resursplanering av 
UE.

Bristande 
resurssättning av UE

UE tappade lite tid.

Kök Kök

Köksleveraner sena.

Montering försenad 
pga långsamt arbete 
och avsaknad av 
hjälpmedel

Leveranser av kök 
sena.

Leveranser av kök 
försenade och 
inkompletta

Vs-komplettering
Sen leverans av 
installationer UE försenade

El-komplettering UE försenade

Vent-komplettering

Omprojektering orsakade 
förseningar UE höll ej tidplanen

Arbetet med 
bottenplattan och 

källarväggarna blev 
försenade pga 

vinter och 
personskada.

Oväntade 
nivåskillnader och 

bristande geo-
undersökningar 

orsakade 
förseningar. 

UE som 
levererade/utförde 

flera moment 
såsom håldäck 
blev försenade.

Vinterarbeten, val 
av puts och dåligt 
arbetslag hos UE 

orsakade 
försening på upp 

till 8 veckor.

Garaget/Källare skulle 
tillhöra flera 

fastigheter. Otydligt 
avtal med UE och 

förhandlingar drog ut 
på tiden.

Arbetet ursprungligt 
planerat efter 

ackordlag. Arbetslaget 
ändrades vilket 

medförde förseningar.

Utvändig 
Stomkomplettering

Fasad

Invändig 
Stomkomplettering

Inredning

Installationskomplettering

Källare/Garage

NORMALPLAN

Stomme

Svårigheter med 
nivåskillnader och 
markförhållanden 

pga bristande geo-
undersökning/ritning
sunderlag skapade 

förseningar.

Projekteringsändring
ar orsakade 
försening av 
prefabbalkar.

Huvudaktiviteter Produktionstidplan

Anläggning

Husunderbyggnad

Bottenplatta

Pålfundament sena pga 
att projektet lagts på is

Tog längre tid än 
planerat på grund av 

vintern, behövde även 
flytta byggkranen. 

Momentet tog längre tid 
än planerat

Trångt mellan väggar och 
kran samt ändring av 

ordningen momenten skulle 
utföras orsakade försening.


