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- Mot ett effektivare bostadsbyggande -

Sammanfattning 
De ökade bostadspriserna, och därtill svårigheten för framförallt unga att ta sig in på 
bostadsmarknaden är något som ofta tas upp i svensk media. Det finns finns många förslag 
och teorier för hur detta ska lösas. En sak är de flesta dock överens om, det behövs byggas 
fler bostäder och det bör ske inom en snar framtid.

För att effektivisera bostadsbyggandet behövs nya metoder att arbeta med. Det finns en rad 
exempel på metoder som implementerats i tillverkningsindustrin och förbättrat effektiviteten 
avsevärt. En av dessa är Lean Production som på senare år börjat anpassas och tillämpas 
inom byggbranschen, då benämnt som Lean Construction. 

Denna rapport belyser de teoretiska metoder som finns till effektivisering, och hur vår 
samarbetspartner Peab Bostadsproduktion AB arbetar med dessa teorier i praktiken. En 
jämförelse mellan teoretisk och aktuell arbetsmetodik har utförts för att belysa ett par 
problem som uppstått under produktionen av ett flerbostadshus i Hökarängen. 

Resultatet visar på vikten av att göra rätt från början. Små misstag i ett tidigt skede kan ofta 
leda till större misstag mot slutet av processen, och rapporten syftar till att hitta vägar för att 
minimera dessa. 
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- Mot en effektivare byggprocess -

Abstract 
The increasing housing prices and the problems for young adults to enter the property 
market are often raised in Swedish media. There are many reasons for this, and just as 
many theories of how to solve these problems. One thing however most people agree upon, 
there is a big need for building new dwellings, and it has to be done in the near future.

To make the construction of dwellings more effective, new methods to work with are 
needed. There are a few examples of methods being implemented in the manufacturing 
industry which have improved the efficiency considerably. One method is Lean Production, 
which in recent years has been modified to work better in construction. This method is 
called Lean Construction.

This report will show a few theoretical methods for improving efficiency, and how our partner 
Peab Bostadsproduktion AB works with these methods. A comparison between theoretical 
and the current way of working has been made, and a few examples of problems that have 
occurred during the construction of a residential building in Hökarängen are mentioned. 

The conclusion shows the importance of getting things right from the start. Minor mistakes 
in the early stages can often lead to bigger mistakes in the end of the process. The report 
aims to find ways to minimize them.
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Detta examensarbete motsvarar 15 högskolepoäng och är vår avslutande del inom 
Byggteknik & Design, inriktning Produktion, byggekonomi och organisation, 180 hp på 
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- Mot ett effektivare bostadsbyggande -

1. Inledning

Första kapitlet beskriver bakgrund och syfte med denna rapport, vilka avgränsningar som 
finns samt tillvägagångssätt för examensarbetet i sin helhet.

1.1 Bakgrund
Bostadsmarknaden i Sverige, och i synnerhet inom Sveriges storstadsområden lider av 
flertalet problem. Priserna för bostadsrätter ökar kraftigt vilket gör det svårt för delar av 
befolkningen att köpa en bostad. Samtidigt minskar också utbudet på hyresrätter, kötiden 
för en hyreslägenhet i exempelvis Stockholms stad var år 2014 hela 8,9 år i genomsnitt ( ). 1

I Sverige finns också en stor befolkningstillväxt, vilken berör främst storstadsområdena. 
Enligt ett rapport från Boverket ligger bostadsbyggandet för tillfället på en historiskt hög 
nivå, detta är ändå inte tillräckligt för att motsvara den stora befolkningstillväxten. Detta 
resulterar i att tillgång och efterfrågan på bostäder ej står i jämvikt ( ). Samtidigt har 2

kostnaden för att bygga i Sverige har under många års tid ökat i högre takt än 
konsumentpriserna, vilket bidrar till en dyrare slutprodukt ( ).3

I diagrammet överst på nästa sida visualiseras en jämförelse mellan KPI och BPI. 
Konsumentprisindex (KPI) är ett mått på hur hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklats 
för den inhemska privata konsumtionen, medan byggnadsprisindex (BPI) mäter 
prisförändringar för bostadshus. Statistiken är rensad från regionala skillnader och 
kvalitetsförändringar. Byggnadspriset utgörs av anslutningsavgifter och kostnader för 
yrkesarbetare samt byggherrekostnader såsom administration, projektering, ränta och 
mervärdesskatt.

 Bostadsförmedlingen i Stockholm. Statistik bostadskön i Stockholm [internet]  Hämtad: 2015-05-13. URL: https://bostad.stockholm.se/1
statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/

 Boverket. Boverkets indikatorer, nummer 3 november 2014. [internet] Hämtad: 2015-05-13. URL: http://www.boverket.se/globalassets/2
publikationer/dokument/2014/boverkets-indikatorer-nr3-november-2014.pdf 

 Boverket.  Svenska byggkostnader i en internationell jämförelse. [internet] Hämtad: 2015-04-15. URL: http://www.boverket.se/3
globalassets/publikationer/dokument/2014/svenska-byggkostnader-i-en-internationell-jamforelse.pdf 
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- Mot ett effektivare bostadsbyggande -

I början av diagrammet syns en nedgång som kan förklaras med fastighetskrisen mellan 
åren 1990-1994. Efter 1998 så sker en betydligt snabbare utveckling av BPI för småhus och 
flerbostadshus än KPI. Detta fortsätter sedan fram till dagens tidpunkt. 

Byggbranschen ses av många som en konservativ bransch. Inom ofta pressade kostnads 
och tidsramar utförs byggprojekt idag på samma sätt som de alltid har gjort. Det finns 
exempel på företag som har försökt ändra på detta och öka marginalerna och effektiviteten 
genom att tillämpa metoden Lean Construction. Genom ökade marginaler och ökad 
effektivitet finns en förhoppning om att också kunna öka bostadsbyggandet. Kan vi göra 
mer av mindre borde vi kunna vända denna trenden.
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Figur 1:1 - Diagram BPI och KPI. Källa: Statistiska Centralbyrån
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1.2 Problembeskrivning
I rapporten Slöseri i byggprojekt ( ) uppges det direkt värdeökande arbetet, det vill säga 4

aktiviteter som agerar värdeökande på slutprodukten endast uppgår till 17,5 % av den totala 
arbetstiden för den enskilde byggnadsarbetaren. Enligt samma rapport så går 45,4 % av 
arbetstiden åt till så kallat nödvändigt ont ( ). Nödvändigt ont är det arbete som måste 5

utföras men som inte skapar något direkt värde till slutprodukten. Några exempel på 
nödvändigt ont är: montering av byggnadsställningar, transport av material på arbetsplatsen 
samt tid som går till att arbetsplanering. 

Peab AB har antagit ett stort antal strategier för att reducera andelen nödvändigt ont och 
öka andelen värdeskapande arbete. Dessa strategier bygger på Lean Construction och har 
sammanställts i ett textmaterial med konkreta verktyg kallat Rätt från mig - 
Produktivitetsverktyg för byggverksamheten i Peab. Trots dessa verktyg och strategier så 
förekommer det ändå vissa problem inom bostadsproduktionen och projekt blir ibland 
dyrare än beräknat. Detta examensarbetet har som uppgift att reda ut varför detta sker. 

1.3 Syfte och förväntat resultat
Det primära syftet med denna rapport är att skapa en ökad förståelse för vikten av god 
planering och kommunikation på en byggarbetsplats. Rapporten syftar till ökade kunskaper 
inom byggprocessen och hitta de svårigheter som finns med att implementera ett 
effektiviseringsverktyg så som Rätt från mig. Ett flertal konkreta fall där misstag har skett 
under produktionen kommer behandlas och analyseras. En förhoppning finns att rapporten 
ska kunna visa på orsakssamband mellan de svårigheter som finns med att implementera 
nya strategier och de misstag som har skett i produktionen. Rapporten kommer efter givna 
utgångspunkter dessutom innehålla förslag för att underlätta liknande svårigheter i framtida 
projekt. På lång sikt skulle en mer optimerad byggprocess kunna leda till att vända trenden 

 Josephsson, P. Saunoriipi,L. Slöseri i byggprojekt [Internet] Göteborg: Centrum för management i byggsektorn: Chalmers tekniska 4
högskola; 2005. ISSN 1402-7410 

 Peab Sverige AB. Rätt från mig! - Produktivitetsverktyg för byggverksamheten i Peab. Solna (2010)5
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med ökande byggnadspriser, och därtill göra det mer lönsamt att bygga bostäder vilket det 
finns ett mycket stort behov utav.  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1.4 Metod
Inledningsvis beskrivs de teorier som ligger till grund för examensarbetet. Syftet är att skapa 
en ökad förståelse till var det finns teoretiska effektiviseringsmöjligheter och att skapa en 
bild av hur byggbranschen ser ut idag. 

Lean Construction samt industriellt byggande är det två metoder för effektivisering som 
behandlas. Faktainsamling har i denna del skett genom tidigare vetenskapliga studier i 
ämnen, samt genom organisationer som aktivt arbetar med att inspirera till en högre grad 
av implementering av Lean Construction. 

Vad gäller industriellt byggande ses detta som ett sätt att öka standardiseringsgraden, vilket 
är en av förutsättningarna för att arbeta med Lean Construction.

I fallstudien kopplas den teoretiska grunden till ett praktiskt utförande. Peab AB som är 
samarbetspartner för examensarbetet har tagit fram ett arbetsverktyg som heter Rätt från 
mig, vilken bygger på berörda teorier. Dokumentet tas upp och förklaras i sin helhet med 
syfte att undersöka en tänkt optimal arbetsmetodik. 

Sedan utförs ett platsbesök på Brf Ekskogen där två olika moment som i hög grad skiljer sig 
från optimal arbetsmetodik belyses. Här påvisas vilka konsekvenser dessa moment har fått 
för produktionen i sin helhet, och vilka konsekvenser det i värsta fall skulle kunna få. Även 
vägar mot ökade standardiseringar beskriv ur ett praktiskt utförande, här genom Peab PGS 
som är Peabs satsning på industriellt byggande. 

I den avslutande kapitlet slutsats och diskussion kopplas teori och praktik ihop, och de 
svårigheter som kan uppstå med att implementera ett effektiviseringsverktyg sammanfattas.
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1.5 Avgränsningar
Då ett examensarbete om 15 högskolepoäng endast innefattar tio veckors heltidsarbete så 
krävs det tydliga avgränsningar. Fallstudien behandlar enbart uppförandet av Brf Ekskogen, 
som under tiden för examensarbetet befann  i sitt slutskede. 

Resultat och slutsats baseras på två olika fall där ett optimalt arbetsflöde inte uppnåtts. 
Arbetet tar därför enbart hänsyn till dessa, detta kan dock innebära att det existerar andra 
aspekter som är betydelsefulla för fungerande arbetsflöden inom byggnadsproduktion. 
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2. Teoretisk referensram

I denna del av rapporten beskrivs några av de teoretiska referensramarna som ligger till 
grund för ökad effektivitet inom byggbranschen.

2.1 Lean-teorin
Inspirerat av Fords massproduktionssystem började Toyota år 1930 utveckla en 
produktionsmetod som bygger på ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser, eliminering 
av slöseri samt kontinuerlig förbättring och utveckling av verksamheten ( ). Målet var att 6

också att involvera samtliga medarbetare för att få det dagliga arbetet att flyta på bättre, 
genom en bättre involvering skapas ökad förståelse för processens helhet. En grupp 
forskare vid Massachusetts Institute of Technology gjorde en studie där 
produktionssystemet i västvärlden jämfördes med det produktionssystem som användes i 
Japan och fann stora skillnader. Dessa sammanfattades och en metod kallad Lean 
Production utvecklades. Idag tillämpas denna metod inom flera olika verksamhetsområden, 
störst är teorin inom just tillverkningsindustrin.

Produktionsprocessen inom bygg skiljer sig en hel del mot tillverkningsindustrin. Inom 
tillverkningsindustrin finns ett konstant produktionsflöde, där varje moment utförs flera 
gånger dagligen. Arbetet sker enligt löpandebandprincipen där varje moment har specifika 
uppgifter, vilket ger processen ett mycket kontrollerat och förutsägbart flöde. 

Inom byggproduktionen handlar det istället om en så kallad tillfällig fabrik, där de olika 
momenten varierar i hög grad mellan olika byggprojekt. Att driva en produktion i projektform 
anses inom tillverkningsindustrin vara dyrt och resulterar ofta i ökade 
produktutvecklingskostnader, låg grad av standardisering samt höga kostnader för 
centraladministration. Inom byggbranschen jobbas det i stort sett uteslutande i projektform 
vilket bidrar till svårigheter att tillämpa just Lean Production. Det har därför under åren 

 Lean Concepts AB. Om Lean. http://leanconcepts.se/om-lean/ [2015-04-17]6
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utvecklats en anpassad variant av Lean Production kallad Lean Construction för att bättre 
passa byggprocessen och för att skapa en mer processorienterad byggprocess.
  
I stora drag bygger Lean Construction på att skapa goda förutsättningar för ett bra flöde i 
produktionen. Man eftersträvar ett kontinuerligt flöde av yrkesarbetare, verktyg och material 
för att undvika onödiga och kostnadskrävande stopp. Målet med Lean Construction kan 
enkelt sammanfattas med en strävan att göra mer av mindre.

2.1.1 Push and pull
Centralt inom Lean är att det arbetas med ett Pull-system. Att arbeta med ett pull-system 
innebär att produkten produceras först när efterfrågan uppstått. Ett behovsstyrt system 
innebär att material och produkter flödar genom processen baserat på behov vid den 
aktuella tidpunkten. Längre ned i texten beskrivs just-in-time som en metod att realisera ett 
behovsstyrt system.

Motsatsen är ett push-system vilket innebär att produkten produceras och lagerhålls tills 
dess att en efterfrågan har skapats.

2.2.2 Eliminering av slöseri
Lean Construction syftar till att minimera det som inom filosofien kallas för slöseri. Ett 
slöseri enligt Lean är en aktivitet som inte direkt kan kopplas till något värdeskapande för 
slutprodukten. Enligt Lean-teorin finns 8 former av slöseri som definierats:

1. Väntan - Är det slöseri som uppstår när arbetet inte kan fortgå eller påbörjas. 
Anledning till väntan kan vara väntan på beslut från ledare, väntan på att föregående 
medarbetare ska slutföra sin del, eller väntan på en leverans.
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2. Rörelse - Innebär all den tid den enskilde yrkesarbetare lägger på att förflytta sig. 
Anledningen till rörelse kan vara att hämta verktyg, ta reda på information, hämta 
material eller förflytta sig fram och tillbaka mellan olika rum inom ett bostadsprojekt 
på grund väntan på andra yrkesgruppers färdigställande. 

3. Lager - Det bör eftersträvas att hålla minsta möjliga lager, utan att skapa stopp i 
produktionsflödet. Det kan handla om verktyg och maskiner som finns på 
arbetsplatsen och som inte för tillfället inte behövs. Onödig lagerhållning bidrar till 
ökad trängsel och därmed  minskar möjligheten för yrkesarbetarna att utföra sitt 
arbete effektivt.

4. Omarbete - Ett omarbete är ett moment som måste göras om på grund utav 
misstag, skadade material, fel leveranser eller bristfällig planering. Alla typer utav 
omarbete innebär en ökad ledtid från start till färdigställande.

5. Överarbete - Innebär onödigt arbete som egentligen inte behövs utföras, eller 
arbete som är gjort innan det behövs göras och som inte bidrar till ett mer färdigställt 
projekt. Detta kan tillexempel vara ett arbete som är utfört i ett för tidigt skede, och 
som därför måste rivas ned och göras om.

6. Transporter - Hur transporter av material, personal och verktyg  påverkar 
arbetsgången. Transporter är inte direkt värdeskapande och onödig förflyttning av 
material på arbetsplatsen kan leda till att materialet skadas. Även om det aldrig går 
att helt ta bort transporter bör målet vara att reducera dem till lägsta möjliga nivå.

7. Överproduktion -  Produceras det mer än vad som egentligen behövs för att 
komma ett steg närmare ett färdigt projekt? Detta leder till onödiga kostnader för 
bland annat lager och transporter.

8. Outnyttjad kreativitet - Möjligheter till förbättring genom att lyssna till de anställda, 
kompetenser, lära av varandra. Här finns det möjlighet att utnyttja den erfarenhet 
som finns för en effektivare process och också hitta de optimala sätten att lösa en 
specifik uppgift på.       
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Dessa 8 punkter är de grundläggande slöserierna inom Lean och hänsyn bör tas till 
samtliga för att skapa ett optimalt produktionsflöde utan onödiga flaskhalsar. Därtill finns det 
fler former av slöseri som bör beaktas. Bland annat kan kostnaden för skador och dålig 
hälsa hos de anställda ses som ett slöseri och bör därför helt elimineras. Genom högre grad 
av delaktighet och engagemang ökar också hälsan och välmåendet, vilket är kärnan i hela 
teorin. Fokus bör dessutom i högre grad ligga på en väl utförd projektering. Flertalet av de 
slöserier som nämnt kan minskas genom detta, då fel i tidplaner, ritningar och handlingar 
kan elimineras helt om projekteringen är väl utförd.

�11

Figur 2.1 - Slöserier enligt Lean
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2.1.3 Lean-Templet
Ofta illustreras Lean som ett tempel som bilden nedan illustrerar. Dess olika delar beskrivs 
vidare:

Högst upp i templet finner vi kundfokus. Tanken är att den värdeskapande delen ska stå i 
fokus för hela processen, vilket innebär att huvudfokus alltid är att skapa värde hos 
slutkunden.

Just-in-time, ofta förkortat JIT och illustrerat som templets vänstra pelare kan enkelt 
förklaras som rätt produkt, i rätt antal och vid rätt tid för att minimera slöseriet väntan. 
Tanken är att minska lagerhållning och att skapa ett kontinuerligt flöde i processen. Varje 
person som är delaktig i processen ska kunna utföra sina uppgifter utan avbrott. Minskad 
lagerhållning kan dessutom bidra till ett förenklat arbete då det ofta förekommer brist på 
utrymme på byggarbetsplatsen.

Kvalité innebär att ha en hög kvalité i utförandet från början för att på så sätt minimera 
senare omarbete. Här bör noterats att kvalité i detta fall inte har att göra med produkten i 

�12
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sig, utan snarare att kvalitén på utförandet är på önskvärd nivå. En felsäkrad produktion 
ökar den slutgiltiga kvalitén på slutprodukten. Om ett fel upptäcks i ett senare skede innebär 
det en ökad kostnad för åtgärd, vilket i sin helhet innebär ökad kostnad per kvadratmeter. 
 
Grunden består av mätningar och standardiseringar. Mätningar innebär att organisationen 
undersöker och skapar kontroll över sina processer och skapar en grund för att bedriva 
kontinuerligt förbättringsarbete. Standardiseringar används för att alltid använda det bästa 
sättet att utföra ett arbete. Genom att ökad standardiseringsgrad ökar också sannolikheten 
för en felsäkrad slutprodukt. 

I mitten av templet finner vi engagemang. Genom ökad delaktighet hos samtliga personer 
inom processen ökar vi engagemanget och därmed också chanserna till ett väl utfört 
arbete, med minskad risk för skador och dålig hälsa.

 

2.1.4 Ständigt förbättringsarbete
Kaizen är det japanska ordet för förändring till det bättre och är något som ofta benämns i 
samband med Lean. Att kontinuerligt och ständigt försöka ändra något till det bättre är ett 
av målen med tankesättet. Detta handlar inte om stora radikala förändringar av processer i 
sin helhet, utan om små justeringar för att minimera de icke-värdeskapande aktiviteter som 
förekommer inom produktionen. Det är också viktigt att involvera och engagera hela 
organisationen till en kontinuerlig förbättring, allt ifrån chefer till yrkesarbetare.

2.2 Jämförelse traditionell produktion
Det finns en hel del skillnader mellan Lean och traditionell produktion. Inom traditionell 
produktion antas samtliga aktiviteter vara värdeskapande på något sätt, medan inom Lean 
så delas aktiviteterna i två delar; aktiviteter som direkt tillför värde till slutprodukten och 
aktiviteter som inte gör det. 
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För att kontrollera om Lean-strategin efterföljs så behöver det tas hänsyn till åtgång av 
kostnader och tider samt värdet av flöden. Detta kan jämföras med traditionell produktion 
där det enbart tas hänsyn till kostnaden för enskilda aktiviteter. Även synen på 
förbättringsarbete skiljer de olika tankesätten åt, inom Lean fokuseras det på att minimera 
slöserier och att öka effektiviteten kontinuerligt. Inom traditionell produktion sker denna 
förbättring främst genom implementering av ny teknik. 

2.3 Standardiserat byggande 
För att kunna tillämpa Lean Construction fullt ut krävs det som tidigare beskrivet att 
standardiseringar införs. Standardisering av arbetsmetoder och produkter ökar 
industrialiseringsgraden och processtänkandet inom byggproduktionen vilket är en 
förutsättning för en god effektivisering. Enligt rapporten Slöseri i byggprojekt ( ) utgörs 25% 7

av den totala tiden av nödvändigt ont vilket motsvarar drygt en timme av arbetsdagen, detta 
skapar en stor förbättringspotential. 

2.3.1 Industriellt byggande 
Ett sätt att öka standardiseringar inom byggtekniken är genom så kallat industriellt 
byggande. Detta innebär att det har skapats en mer homogen byggprocess där 
variationerna mellan olika projekt minimeras. Ett resultat av detta är att 
produktionskostnaderna kan reduceras kraftigt genom en väl utförd projektering och genom 
leverans enligt Just-in-Time. Då detaljer produceras under mer kontrollerade former i en 
fabrik bidrar det också till ökad kvalitetssäkring. Byggtiderna kan kortas avsevärt. 

Inom exempelvis produktion av småhus finns en avsevärt högre effektivitet än vid 
produktion av flerbostadshus vilket härleds till de många likheterna med 
tillverkningsindustrin, med hög grad av förtillverkning och standardisering ( ). Enligt en 8

 Josephsson, P. Saunoriipi,L. - Slöseri i byggprojekt [Internet] Göteborg: Centrum för management i byggsektorn: Chalmers tekniska 7
högskola, 2005. ISSN 1402-7410

 Boverket :Industriellt Byggande - Koncept och processer, Maj 2008,  ISBN: 978-91-85751-99-08
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artikel i tidningen Ny Teknik sker 80-90 procent av byggandet av småhus genom industriella 
metoder ( ). Trots många fördelar så är synen på prefabricerat byggande delad. Det finns 9

en hel del negativa aspekter att väga in för att få en helhetsbild:

1. Tunga transporter - Precis som i den övriga tillverkningsindustrin är inte 
tillverkningen av byggelement platsberoende utan kan produceras på andra platser 
som är mer kostnadseffektiva. Detta innebär sedan tunga transporter med stora 
byggelement från fabrik till arbetsplats.  

2. Ej anpassningsbar slutprodukt - Det kan uppstå svårigheter att anpassa enskilda 
byggnader utifrån specifika krav eller behov vid prefabricering, då allting gjuts i  
formar eller byggs ihop till element i förväg. Arkitekten får en ökad svårighet att 
förverkliga sina visioner i projekt.       

3. Lönsamhet - För att åstadkomma en god lönsamhet krävs att det byggs i stora 
volymer och i stora serier. Initialt kräver industriella system stora investeringar och 
mycket resurser måste läggas på att planera och projektera. 

4. Yrkesskicklighet - Genom en hög grad av industrialiserat byggande kan mycket 
kompetens gå förlorad. Arbetet blir mer monotont då det handlar mer om att montera 
ihop moduler än att bygga hus. 

 NyTeknik - Sverige är bäst i världen på industriellt byggande. [Internet] Sept 2014. Hämtad: 2015-05-15. URL: http://www.nyteknik.se/9
tekniknyheter/article3846373.ece

�15

http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3846373.ece


- Mot ett effektivare bostadsbyggande -

3. Nulägesbeskrivning

Här ges en beskrivning av vår samarbetspartner Peab, vilka affärsområden som finns inom 
företaget. I kapitlet ges också en beskrivning av det berörda bostadsprojektet, Brf 
Ekskogen.

3.1 Peab AB
Peab AB är ett av de största bygg-och entreprenadföretagen i Sverige, med 
verksamhet i hela Norden; Sverige, Norge och Finland. Företaget är grundat 1959 
av bröderna Mats och Erik Paulsson, och namnet Peab är en förkortning för 
Paulsson entreprenad aktiebolag ( ). Peabs affärsidé beskrivs:10

"Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla 
led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, 
skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden” ( ).11

Sedan starten 1959 har Peab växt till ett storföretag med drygt 13 000 anställda och 
företaget har idag en omsättning på över 43 miljarder kronor. Peabs huvudkontor är 
placerat i Förslöv, Skåne.

 

  Peab Sverige AB - Om Peab, [Internet] Hämtad 2015-04-13, URL: http://www.peab.se/om-peab/ 10

 Peab Sverige AB - Om Pean, [Internet] Hämtad 2015-05-27, URL: http://www.peab.se/om-peab/affarside/11
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3.2 Affärsområden inom Peab AB
Företaget är idag fördelat på fyra samverkande affärsområden; bygg, anläggning, 
industri och projektutveckling, vilka beskrivs kort nedan: 

 
Bygg - Utför entreprenader åt båda interna samt externa beställare i Norden. 
Det kan handla om nyproduktion av bostäder och lokaler, renovering, om- 
och  tillbyggnad samt byggservice. Byggservice innebär exempelvis 
underhåll, reparation och försäkringsarbeten. 150 platskontor finns strategiskt 
placerade runt om i Norden, fördelat på 16 regioner varav 12 stycken i 
Sverige. Dessutom finns två specialiserade bostadsproducerande regioner i 
Stockholm, Göteborg och i Öresundsregionen. 
 
Anläggning - Affärsområde anläggning bygger samt underhåller 
infrastruktur, det vill säga järnvägar, vägar och broar. 

Industri - Affärsområde industri arbetar med exempelvis grundläggning, grus, 
sand, tillfällig el, etableringar, uthyrning av kranar och hissar samt med 
prefabricerade betongelement. Består av flertalet större företag där målet är 
att vara en totalleverantör av dessa produkter och tjänster. 

Projektutveckling - Under affärsområde projektutveckling samlas Peab-
koncernens resurser vad gäller utveckling av bostäder och kommersiella 
lokaler. Det skiljs på fastighetsutveckling och bostadsutveckling där 
fastighetsutveckling riktar sig främst mot företag och bostadsutveckling riktar 
sig mot konsument.
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3.3 Beskrivning av bostadsprojektet Brf Ekskogen
I Hökarängen söder om Stockholm håller Peab Bostadsproduktion AB på att bygga Bfr 
Ekskogen. Fördelat på tre huskroppar ska totalt 69 lägenheter produceras. Ett LSS-boende 
ska dessutom uppföras som en del i ett av husen. Projektet påbörjades i November 2013, 
och förväntat bli klart till sommaren 2015. Som beställare står Peab Bostadsutveckling AB.

3.3.1 Konstruktion
Stora delar av Ekskogen bygg på plats, stommen består av betong och gjuts med formar. 
Ytterväggarna av betong är däremot prefabricerade med betong mineralull och puts. Vissa 
stomytterväggar utgörs även av utfackningsväggar i trä.
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Innerväggarna består till större delen av halvprefabricerade skalväggar. Dessa har två sidor 
bestående av 50 mm betong med ett mellanrum som gjuts på plats i samband med 
bjälklagsgjutning. Dessutom finns bärande innerväggar, dessa är platsgjutna i betong.

Bjälklagen består av plattbärlag vilket innebär att de är delvis prefabricerade. Plattbärlagen 
lyfts på plats med kran och monteras, sedan monteras installationer innan plattbärlagen 
gjuts igen. Ovanpå detta läggs sedan övergolv i olika varianter beroende på rumstyp. 
Vindsbjälklaget är även det utfört på samma sätt med skillnaden att 500 mm lösull monteras 
på dess ovansida. Samtliga hus är grundlagda på grundsulor eller pelarsulor.

Yttertaket består av uppstoppade trätakstolar från vindsbjälklag. Det yttre taket består av 
taktegel som ligger Råspont spikas fast ovanpå takstolarna och yttre sikten består av 
tätskikt av papp samt taktegel.

3.3.2 Arkitektur
Hökarängens centrum anses ha ett kulturhistoriskt värde i översiktsplanen för Stockholm, 
varför stor hänsyn skall tas till helhetsmiljön i området och de enskilda byggnadernas 
kulturhistoriska värde ( ). Området bebyggdes under 1940-1950 talet och var den första 12

stadsdelen efter andra världskriget som fick tunnelbaneförbindelse med innerstaden.

 Peab Bostad AB - Hökarängens nya pärla - Brf Ekskogen [Försäljningsbroschyr] Solna. 201212
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Figur 3:4 - Konstruktionsdetalj. Källa: Peab Bostad AB
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De tre husen som utgörs av Brf Ekskogen syftar därför till att anpassas efter den befintliga 
bebyggelsen i närområdet, vad gäller framförallt volym och formspråk. Närliggande 
bebyggelse består främst av mindre lamellhus. Husen som utgör Brf Ekskogen har smala 
huskroppar med sadeltak och återhållsam arkitektur. Puts används som fasadmaterial 
färgat i varierande ljusgrå toner. Andra partier av glas, metall och ädelträ bidrar till att 
byggnaderna upplevs mer moderna. Samtliga lägenheter har balkong, alternativt uteplats 
mot natur. Ett öppet samband mellan kök och vardagsrum eftersträvas.  Garage finns i två 
av de tre husen.   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Figur 3:5 - Illustrationsbild. Källa: Peab AB
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4. Fallstudie

Fallstudien syftar till att koppla teoretiska referensramarna med praktiskt utförande i 
produktionen. Här tydliggörs hur Peab jobbar med resurseffektivisering samt hur väl de 
anvisningar Peab har gett ut tillämpas i ett specifikt projekt.

4.1 Rätt från mig
Hösten 2010 lanserade Peab Sverige AB dokumentet Rätt från mig! - Produktionsverktyg 
för byggverksamheten i Peab ( ). Principerna i detta dokument bygger på Lean 13

Construction och bakgrunden var omfattande diskussioner kring Peab och branschens 
generellt sett svaga produktivitetsutveckling. 

Genom att formulera en tydlig strategi för genomförandet skapades ett verktyg med syfte att 
öka mängden värdeskapande arbete under byggprojektets alla moment. Analyser och 
studier utfördes i sex olika projekt tillsammans med operativ personal på olika nivåer. 

Resultatet visar på goda möjligheter att öka produktiviteten påtagligt med hjälp av relativt 
små medel. Tankesättet har formulerats efter tre olika principer; Först kommer kvalité, 
Värde och förluster och Daglig styrning vilka beskrivs vidare i rapporten.

4.1.1 Först kommer kvalité
En av de grundläggande principerna som nämns är Först kommer kvalité.  Denna del 
påtalar vikten av ett korrekt utförande från början genom att utföra arbetet med hög kvalité. 
Kvalité i det här fallet innebär att arbetet utförs enighet med gällande specifikation. På så 
sätt kan man producera mer, med mindre resursförbrukning och på kortare tid. Som ett 
resultat av detta bör man kunna producera till en lägre kostnad per enhet, till exempel per 
kvadratmeter färdig bostadsyta . 

13 Peab Sverige AB - Rätt från mig! - Produktivitetsverktyg för byggverksamheten i Peab. Solna, 2010
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I Rätt från mig beskrivs Q L E  som en princip för att underlätta att utföra arbete med rätt 
kvalité. Q L E  är förkortning för Quality, Leadtime, Efficiency, översatt till svenska; Kvalitet, 
Ledtid, Effektivitet. Denna princip menar att förbättringar måste ske i inom alla led, genom 
att:

1. Minskad andel fel i hanteringen inom samtliga led.
2. Minska ledtid för de olika processerna, tid är pengar.
3. Minska resursförbrukningen, mer resurser kan då frigöras och främjar då till organisk 

tillväxt.
 
Det är viktigt att förbättringen sker i just denna ordningen. En acceptabel kvalitetsnivå 
måste säkerställas innan ledtid och resursförbrukning minskas. Ledtiden måste dessutom 
också minskas innan resursförbrukningen. Annars föreligger stor risk att kvalitén blir lidande 
vilket leder till minskad kontroll över processen som helhet och därtill problem. Systemet 
fungerar på så sätt att förbättrar man kvalitén (Q) får man också en positiv effekt på både 
ledtid (L) och effektivitet (E). Då man gör rätt från början förbättras både ledtid och 
effektivitet. På samma sätt bidrar en förbättring av ledtiden (L) en positiv effekt på 
effektiviteten (E) genom en ökad effektivitet på grund av den minskade ledtiden. Vi 
producerar helt enkelt mer av mindre.

4.1.2 Värde och förluster
En anledning till den låga produktivitetsnivån är att mycket tid går åt till aktiviteter som inte 
anses vara värdeskapande för varken medarbetare eller kund. För att kartlägga detta vidare 
kategoriseras aktiviteterna in enligt Lean teorin. Tre underkategorier har definierats: 
värdeskapande, nödvändigt ont och onödigt arbete. 

1. Värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som direkt kan kopplas till att projektet blir 
någorlunda mer färdigställt. Exempel på detta är ansluta en ledning, montera ett fönster 
eller en gipsskiva. 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2. Nödvändigt ont utgörs av ineffektiva arbetsmetoder som det idag inte finns några 
alternativ till. Detta kan vara till exempel ritningsläsning, bära material eller såga i 
material. 

3. Onödigt arbete är aktiviteter som inte tillför något värde alls, och som successivt bör 
minimeras och på sikt elimineras helt. Dessa kan alla härledas till de 8 olika slöserierna 
inom Lean, exempelvis onödiga materialförflyttningar, väntan på leverans eller beslut.

För att på bästa sätt kunna minimera onödigt arbete krävs det ibland ökad mängd 
nödvändigt ont. Genom god förplanering kan det göra rätt från början, och således 
minimeras senare omarbete. Projektering är ett bra exempel på detta, genom en väl 
genomförd projektering underlättas planeringen och andelen arbeten som löses på plats 
minskas. Det bör inte fokuseras på att reducera nödvändigt ont utan snarare att reducera 
onödigt arbete.

4.1.3 Daglig styrning
En hög frekvens utav planering, uppföljning och styrning skapar bättre förutsättningar för en 
effektivare byggprocess. Kan ett fel upptäckas i god tid minskar det risk för ändringar i 
tidsplanen samt en reducerad kostnad för åtgärd. Viktigt är att redan i ett tidigt skede 
involvera samtliga parter inom projektet. Tydlig information ges om olika arbetsroller och 
ansvar, mötet skapar också goda förutsättningar att enas i ett tidigt skede om viktiga beslut, 
samt att alla de involverade lär känna varandra. Här bör så många parter som möjligt 
medverka, till exempel konsulter, arkitekter, konstruktörer och specialister. 

Syftet är att dagligen koordinera samtliga aktiviteter så att samtliga yrkesgrupper vet vad 
det ska göra och var de ska arbeta. På så sätt säkras att arbetet utförs enligt plan, och 
eventuella avvikelser och störningar kan snabbt hanteras. Yrkesarbetarna får dessutom en 
bättre överblick över hur aktiviteterna hänger ihop, vilket leder till bättre förutsättningar för 
ett bra och resurseffektivt arbete. Man ska kort, helst runt 5 minuter på en fast tidpunkt 
stämma av aktuellt läge med tidsplanen.
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4.2 Peab PGS
Peab har startat ett dotterbolag som heter Peab PGS. Peab PGS har som uppgift att 
förändra och förnya bostadsproduktionen genom standardiseringar och en reperterbar 
byggprocess. PGS kan beskrivas som ett byggsystem med ungefär 20.000 standardiserade 
artiklar som kan återanvändas i olika projekt. Ett flerbostadshus som produceras enligt 
denna princip tar 26 veckor från byggstart till färdigställande, detta kan jämföras med 
bostadsprojekt Brf Ekskogen som beräknas ta cirka 100 veckor att färdigställa. Brf 
Ekskogen byggs med konventionella metoder. 

4.3 Avvikelser i produktionen
Under produktionen av Ekskogen har identifiering gjorts av några aktiviteter där misstag 
skett, vilket har lett till flertalet problem. Här görs en koppling mellan ett bristfälligt utförande 
och de slöserier som tidigare nämns enligt Lean. 

3.4.1 Inledande observationer
Den första observationen genomfördes under måndagen den 27 april 2015 i Hökarängen, 
Ekskogen. Besöket bestod till stor del av rundvandring på bygget tillsammans med Gabriel, 
en utav projektets arbetsledare. Gabriel ansvarar för flertalet yrkesarbetare samt samordnar 
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Figur 4:1 - Prefabricerade element. Källa: Peab PGS
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kontakten med underentreprenörer. Vid platsbesöket nämndes ett flertal komplikationer som 
har uppstått under produktionsskedet där processen inte fungerat optimalt, dessa nämns 
vidare i rapporten.

 
4.4 Gipsskivor
Under projekteringsskedet hade ett antal gipsskivor glömt att mängdas för vilket i ett relativt 
sent skede upptäcktes av en yrkesarbetare. Det faktiska flödet beskrivs nedan, och 
efterföljs av beskrivning utav ett optimalt flöde. 
 

4.4.1 Arbetsflöde- faktiskt flöde
1. Under projekteringsskedet, vid mängdning av gipsskivor missar en tjänsteman att 

räkna med en del av ytterväggarna i respektive lägenhet. 

2. Produktionen inleds, när det kommer till stomresning är det tänkt att gipsskivorna 
som senare ska monteras i samtidiga lägenheter lyfts in med kran innan 
ovanliggande bjälklag monteras och gjuts. Gipsskivorna lyfts in precis som planerat, 
dock i ett mindre antal än vad som egentligen behövs. 

3. Övriga arbeten färdigställs, när det är dags att montera gipsskivorna upptäcker en 
yrkesarbetare att det saknas ett antal gipsskivor. Detta omöjliggör färdigställandet av 
det planerade arbetet. 

4. Yrkesarbetaren går ner till platskontoret för att upplysa arbetsledaren om att ett antal 
gipsskivor saknas.

5. Arbetsledaren måste då avbryta pågående arbete för att prioritera att monteringen 
av gipsskivorna kan slutföras. Först måste arbetsledaren ta reda på vilken gipsskiva 
som saknas, sedan hur många gipsskivor som saknas för att till sist beställa dessa.  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6. Efter gipsskivorna levererats till byggarbetsplatsen måste de fraktas från 
leveransplatsen in till byggnaden. Detta innebär extraarbete för yrkesarbetarna. 

7. När gipsskivorna nu är på plats i respektive lägenhet kan de nu monteras.

4.4.2 Arbetsflöde - optimalt flöde
1. Under projekteringsskedet utförs mängdning. Det sammanställs hur mycket av 

respektive material som behövs, när dessa bör levereras samt planering av 
leveranser utförs. 

2. För att förenkla hanteringen av gipsskivor levereras dessa in i byggnaden med kran, 
före ovanliggande bjälklag monteras och gjuts. Detta förenklar leveransen och risk 
för skador på gipsskivorna minimeras. 

3. När det i ett senare skede blir dags för att montera gipsskivorna finns dessa redan 
levererade, och yrkesarbetaren kan sedan direkt börja montera dessa på väggarna.

4.4.3 Jämförelse av arbetsflöden
Det är stora skillnader mellan det faktiska flödet och det optimala. Ett enkelt misstag under 
tidigt skede i byggprocessen leder till flertalet komplikationer, många av dessa kan kopplas 
samman med de slöserier som finns definierat enligt Lean:

• De yrkesarbetare som skulle monterat gipsskivorna kommer nu hamna inom slöseriet 
väntan och rörelse enligt Lean. Rörelse sker då yrkesarbetaren förflyttar sig från sin 
arbetsplats till platskontoret för att ta reda på information. Väntan inträffar då 
yrkesarbetare väntar på leverans av det saknade materialet samt väntan på beslut från 
arbetsledare. Dessutom tar det onödig tid för yrkesarbetaren att upptäcka felet och 
informera arbetsledaren om problemet. Är arbetsledaren inte på plats eller otillgänglig 
innebär det ännu mer väntan.  

• När arbetsledaren väl informerats om aktuellt läge måste tid läggas på att finna en 
lösning. De uppgifter som arbetsledaren vid tillfället utför blir nu bortprioriterade. 
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Arbetsledaren måste först ta reda på vilken typ av gipsskivor som saknas, mängda dessa 
för samtliga lägenheter för att till sist utföra en beställning. Detta härleds till slöseriet 
omarbete samt överarbete. Arbetsledaren gör om arbete som redan skulle vara 
färdigställt, och utför dessutom arbete som vid ett optimalt processflöde inte behövts.  

• När beställningen väl är levererad till arbetsplatsen måste den bäras in manuellt till varje 
enskild lägenhet. Detta kopplas till slöseriet överarbete då arbetet normalt inte ska 
behövas utföras. 

Det bör också tilläggas att den tillkommande hanteringen av gipsskivorna i sin tur kan 
medföra ännu fler flaskhalsar i ett optimalt produktionsflöde:

• Den extra hanteringen av gipsskivorna från leveransplats till lägenhet innebär en större 
risk för skada på materialet. Hänsyn bör därför tas till ett högre svinn än normalt. 

• Under samma leverans ökar även risken för att redan färdigställt arbete tar skada. Det 
kan till exempel vara att ytskikt på färdigmålade väggar skadas när gipsskivorna bärs in, 
vilket i sin tur leder till ännu mera omarbete. 

• Förutom det extra tid som läggs på att bära in gipsskivorna för den enskilde 
yrkesarbetaren så kan intransporten innebära störningsmoment för övriga yrkesarbetare. 

Efterkommande yrkesarbetare som till exempel målare i det här fallet, kanske tvingas att 
senarelägga sitt arbete då det tar längre tid än väntat för att färdigställa gipsväggarna. Även 
om målaren skulle kunna påbörja arbetet bidrar det till ökad trängsel på arbetsplatsen. 
Målaren kanske dessutom måste gå mellan flera olika rum för att kunna utföra sitt arbete. 
Målarens arbete kan då kopplas till både slöseriet väntan samt slöseriet rörelse. 

4.4.4 Resultat av dålig planering av gipsskivor
Det är mycket svårt att göra en korrekt kalkyl över den totalkostnad detta misstag har 
inneburit. Det finns dock flertalet moment som direkt kan kopplas till en tillkommande 
kostnad för slutprodukten. Framförallt i form av extra arbetstid både vad gäller 
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yrkesarbetare och tjänstemän, men även tillkommande materialkostnad. De extra 
gipsskivorna blir en tilläggskostnad som inte finns med i den ursprungliga kalkylen. Det 
finns också stor risk för ökat spill då dessa gipsskivor måste levereras genom byggnaden, 
och därtill även risk för skada på övriga material vid transport, vilket leder till ännu mer 
extrakostnader.

4.5 Väggarmering
Vid platsgjutna konstruktioner så gjuts väggarna på plats vid byggarbetsplatsen med hjälp 
av formar. Vid gjutning av betong så används armeringsjärn för att säkerställa de krav på 
hållfasthet som som finns efterlevs. Det som avgör ett armeringsjärns kapacitet är dess 
kvalité och tjocklek. Vid komplicerade och stora byggnadsverk så behövs det ofta många 
olika sorters järn eftersom att lasterna kan variera kraftigt. Nedan syns en vägganslutning 
som visar med lila streck och svarta punkter hur armeringsjärn används. Det är tydligt att 
flera olika dimensioner används på en väldigt begränsad yta. 
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4.5.1 Felprojektering av armeringsjärn
Under formgjutningen av väggarna så upplevde yrkesarbetarna att gjutningen av väggarna 
var komplicerade, detta eftersom många olika sorters armeringsjärn användes under ett och 
samma momentet. De problem som kan tänkas förekomma av att många olika 
armeringsjärn används är att det föreligger en risk att ta fel vid gjutning. Det kan medföra att 
ytterväggarna inte har tillräcklig kapacitet att ta upp de dragkrafter som uppstår i 
konstruktionen, det kan senare leda till sprickbildning, andra estetiska skador eller i värsta 
fall kollaps av byggnad. För att säkerställa rätt val av armering så lades mycket tid ned på 
att granska de handlingar som fanns tillgängliga på byggarbetsplatsen. Utöver detta så 
skulle även bockningsmaskinerna omkaliberas vid byte av tjocklek av armeringsjärn.

Den onödiga ritningsläsningen och det extra bockningsarbetet som utfördes innebar ett 
stort slöseri av tid som skulle kunna användas till värdeskapande arbete. I de allra flesta fall 
så finns det möjlighet att använda armering med grövre dimension för att på så sätt få 
samma storlek på samtliga armeringsjärn. Detta ger dock ökade kostnader på grund utav 
högre materialtillgång men på lång sikt så sparas pengar in genom att tiden som går åt till 
materialhantering minskas. 

När yrkesarbetarna upptäckte problemet och flaggade för det till platsledningen så 
beslutades det att nya konstruktionshandlingar skulle tas fram i samråd med projektörer. En 
stor process inleddes för för att ta fram nya konstruktionshandlingar till de väggar som 
omfattades av den undermåliga projekteringen.

Detta innebar att det tillkom mycket oplanerat administrativt arbete för arbetsledningen.
Eftersom att arbetet vid tillfället fick avbrytas så tvingades arbetarna skulle gjuta väggar 
tvingades utföra annat arbete som inte var optimalt för stunden. Det bidrog till en sänkt 
effektivitetsgrad. 
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4.5.2 Resultat av armeringsslöseri 
Det är svårt att räkna ut hur mycket det här har kostat projektet eftersom bristfällig 
dokumentering ej möjliggör spårning. Fakta är dock att det har skett ett flertal revideringar 
av konstruktionshandlingar efter byggstart, se bilaga 1. 

En direkt följd av att det inte upptäcktes tidigare kan vara för att platschefen som 
representerade Peab Bostadsproduktion under de sex projekteringsmöten som hölls 
emellan den den 27 juni 2013 och 25 November slutade arbeta innan byggstart.

Även om det är svårt att dra några direkta slutsatser så syns det tydligt i 
produktionskalkylen att kostnaderna för konstruktören har ökat betydligt. Oavsett anledning 
så medverkar ovan nämnd projektering till att frångå förverkligandet av standardiseringar 
som ligger till grund för en mer effektiv byggprocess. 

4.6 Personalomsättning
Både arbetsledare och platschef har uttryckt problem med att inte har varit med under 
projekteringsskedet. Samtliga tjänstemän på plats har dessutom blivit delaktiga i projektet 
efter byggstart, det har inneburit vissa svårigheter. På grund utav detta så har 
platsledningen tvingats till att utveckla ett eget tillvägagångssätt för framdrift. Detta hade 
kunnat  som skiljer sig ifrån den tänkta strategin och de verktyg som Peab har tagit fram.

4.6.1 Tidigare studier i ämnet

I en studie kallad Erfarenhetsåterföring ( ) från 2011 har författaren i samarbete med Peab 14

undersökt rutiner kring just erfarenhetsåterföring. I likhet med effektiviseringsverktyget Rätt 
från mig finns det tydliga rutiner hos Peab kring hur detta optimalt bör fungera, men att det 

  Arvidsson H. Erfarenhetsåterföring. [internet] KTH.  2011 URL:http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:483365/FULLTEXT01.pdf14
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praktiskt sett har fungerat dåligt eller inte alls.  Målet med denna studie är att visa på hur 
bättre erfarenhetsåterföring kan bidra till en högre produktivitet på arbetsplatsen.

I studien utfördes en enkätundersökning där svar samlades in anonymt från både 
yrkesarbetare och tjänstemän verksamma vid uppförandet av Peabs projekt Victoria Tower i 
Kista. Totalt svarade 14 yrkesarbetare och 3 tjänstemän på enkäten. De flesta respondenter 
hade mer än tio års erfarenhet.

Erfarenhetsåterföring kan kopplas till Lean-teorins åttonde slöseri; kreativitet. Kreativitet 
handlar som tidigare nämn om att lära av varandra och att utnyttja den kompetens som 
finns till högsta grad. Ytterligare fördelar med en hög grad av erfarenhetsåterföring är att 
man på så sätt, i enlighet med Lean-teorin arbetar mot en kontinuerlig förbättring. 

Vi skapar därtill också ett ökat engagemang hos samtliga medarbetare vars positiva 
aspekter blir ett bättre utfört arbete, vilket i sin tur leder till högre kvalité på utförande, 
mindre fel i senare skeden och därtill en effektivare byggprocess. Utförs arbetet på ett 
optimalt sätt minskar dessutom risken för olyckor och därtill skador hos yrkesarbetarna.  
Minskad stress genom ett effektivare arbete minimerar risken för onödiga stopp i flödet.

En annan intressant del i rapporten är den som handlar om tidsförbrukning. Likt denna 
rapport har man utgått från samma undersökning ( ) som visar att den direkt 15

värdeskapande tiden för en yrkesarbetare är mycket låg, och att mycket tid går åt till 
exempelvis indirekt arbete och materialhantering. En intressant aspekt här är att 
yrkesarbetarna har uttryckt att drygt 6 timmar av totalt 8 utgörs av direkt värdeskapande 
arbete. Den uppfattade andelen värdeskapande arbete och den faktiska mängden baserat 
på dessa undersökningar står härmed långt ifrån varandra.

  Josephsson, P. Saunoriipi,L. - Slöseri i byggprojekt [Internet] Göteborg: Centrum för management i byggsektorn: Chalmers tekniska 15
högskola, 2005. ISSN 1402-7410 
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5. Slutsats och diskussion

Här presenteras de slutsatser som vi kommit fram till efter att arbetet färdigställande.

Liten tuva stjälper ofta stora lass är ett uttryck som ofta förekommer inom kaologin ( ). Det 16

innebär i stora drag att små detaljer kan vara avgörande för hur väl någonting ska lyckas. 
Små detaljer kan aktivera kedjereaktioner som kan leda till förödande konsekvenser. 
Efter studiens genomförande så står klart att väl genomförd projektering och 
arbetsberedning är av yttersta vikt för ett framgångsrikt bostadsprojekt. 

Vad som är essentiellt för att kunna tillämpa Lean Construction fullt ut är att kontinuerliga 
förbättringsåtgärder genomförs. I Rätt från mig så beskrivs det hur uppföljningar ska ske 
enligt Peabs modell. Gemensamt för de båda fallen som nämnts så har dettta frångåtts och 
ingen dokumentation har beskrivit de produktionsavvikelser som skett. Av den anledningen 
så är det svårt att säga vilka verkliga konsekvenser det har fått i form av olika typer av 
slöseri. Det uppföljningsmöte som hålls sker efter att avetableringen av byggarbetsplatsen 
har skett. Där bjuds inblandande in till att diskutera de saker som har skett under 
produktionen med en förhoppning om att en erfarenhetsåterföring ska ske inför framtida 
projekt. Dilemmat med detta är det ställer höga krav på att enskilda personer förväntas 
minnas de utmaningar som har uppstått under produktionen trots att ingen dokumentation 
har genomförts. 

Det skulle dock krävas en djupare undersökning för att kunna bekräfta en positiv korrelation 
mellan den undermåliga planeringen och projekteringen och de moment där tjänstemännen 
under produktionen har frångått sin tänkta strategi. Däremot så utgör varje steg bort från 
den tänkta strategin en potentiell risk för störningar i produktionen och därmed en ökad risk 
för slöseri. I längden skulle detta leda till mindre lönsamma projekt. 
   

 What is chaos theory - [Internet] Mars 2009. Hämtad: 2015-05-29. URL: http://whatis.techtarget.com/definition/chaos-theory16
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Det finns alltid utmaningar med platsgjutna byggen eftersom det krävs en omfattande 
logistik med mycket transporter och aktörerna som är inblandade är ofta fler då det krävs 
mycket underentreprenörer och med en vinstmarginal på omkring tre procent så är det 
viktigt att produktionen går precis som det är tänkt. Annars äts vinsten snabbt upp utav de 
ökade kostnaderna i produktionsskedet. Trots att Peab tog fram materialet Rätt från mig 
redan 2010 så används det inte på ett önskvärt sätt inom produktionen. En bidragande 
orsak till detta kan vara att det saknas en strategi för att implementera ledningssystemet 
hos de anställda i Rätt från mig. 
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6. Rekommendationer och vidare studier 

Här presenteras förslag för vidare studier och rekommendationer som kan leda till ökad 
produktivitet för Peab. 

 
På Peabs hemsida finns information om att Peab är det största byggföretaget i Sverige sett 
till omsättning och antalet egna medarbetare ( ). Nästa steg ska härefter vara att:17

• Nöjdast kunder i branschen

• Bästa arbetsplatsen i branschen

• Mest lönsamma företaget i branschen

Nöjda kunder skapas genom ett väl utfört arbete. En av de bärande principerna inom Lean 
är just att skapa värde för kunden. Alla aktiviteter som utförs på byggarbetsplatsen ska 
direkt kunna ses som ett led till att skapa ett slutligt värde för kunden. Är arbetet dessutom 
rätt utfört från början, minskar det risk för förseningar och onödigt extraarbete vilket i sin tur 
också leder till nöjdare kunder. Enligt Lean ska alltid kunden stå i fokus.

Nästa mål är att vara den bästa arbetsplatsen i branschen. Även här bör en högre 
tillämpning av Rätt från mig kunna bidra till denna punkt. Det tidigare nämnda Lean-
templets kärna består just av engagemang. Vi skapar genom ökat engagemang bättre 
utveckling hos medarbetarna och därtill också möjligheten till en högre framgång. Företaget 
består av medarbetare, och det är också dessa som är företagets främsta resurs. Skapar vi 
en trivsam och bra arbetsplats borde också personalomsättningen minska. Trivs man på sin 
arbetsplats ökar viljan att vilja vara kvar där en längre tid. Minskad personalomsättning 
leder till enklare inlärning, kortare startsträcka och troligtvis också mindre antal misstag. Vi 
tror också att ökat engagemang hos de anställda medverkar till att förhindra att det sker hög 
personalomsättning under tiden som ett bostadsbygge framskrider.
För att bli det mest lönsamma företaget i branschen tror vi att ett steg i rätt riktning mot 
målet är att undervisa platsledningen mer om verktyget Rätt från mig och därmed öka 

 Peab AB - Nästa steg [Internet] , hämtad 2015-05-29, URL: http://www.peab.se/om-peab/press-och-media/nyhetsarkiv/nasta-steg/17
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implementeringsgraden. Verktyget finns ju redan där, men mer resurser behöver läggas på 
att utbilda personalen för en ökad helhetsförståelse. Allt som tas upp i både Rätt från mig 
och i dess teoretiska bas Lean bygger på att göra mer av mindre, vilket i sin tur ökar 
lönsamheten. 

För att kunna bekräfta de slutsatser som nämndes i föregående kapitel så skulle en mer 
omfattande studie behöva utföras där fler byggarbetsplatser inkluderas, det skulle också 
krävas att personer som jobbar inom bostadsproduktion får svara på de slutsatser som har 
antagits i denna rapport. 
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1. Ritningsförteckning
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