
 

 
 

Optimering av gipshantering inom 
produktion 
 

Reducering av onödiga kostnader 

 

 

Optimization of plasterboard management during 
construction 
Reduction of unnecessary costs  

 

Författare:  Max Sörensen, Adam Higson 

Uppdragsgivare: JM Entreprenad AB 

Handledare:  Jonas Hafeez, JM Entreprenad AB 

  Alicja Tykocka Ström, KTH ABE  

Examinator: Per Roald, KTH ABE 

Examensarbete: 15 högskolepoäng inom Byggteknik och Design  

Godkännandedatum:  2015-06-07  

Serienr:   BD 2015;18 

 
 



 

  

ii 
 



Sammanfattning 

Gips är ett av de vanligaste och mest användbara material som finns tillgängligt vid 
husbyggen i dagsläget. Materialet är både brandsäkert och återvinningsbart, vilket också 
bidrar till dess funktionalitet. Tyvärr uppstår problem vid hanteringen av gipsskivor som leder 
till ökade kostnader, slöseri av resurser och onödiga förflyttningar av materialet som är 
tidskrävande.  

Studien är indelad i två delar, en del som är baserad på tidigare studier och en andra del som 
är baserad på intervjuer. Tillsammans ger de två delarna en bra överblicksbild av den totala 
kostnaden för gipsskivor och dess hantering. Intervjuerna och diagrammen är uppdelade i sex 
delar som är framtagna med syftet att ge en tydlig bild av de olika delkostnaderna som uppstår 
vid hanteringen av gips samt nödvändiga för att ta fram en totalkostnad.     

Resultatet redovisas i en sammanfattning av intervjuerna som genomförts samt ett antal 
diagram som ger en klar bild av kostnaderna i dagsläget och hur de kan se ut med föreslagna 
tillämpningar. De personer som medverkar i intervjuerna är framförallt anställda på JM 
Entreprenad AB. Intervjuer har också gjorts med flertalet leverantörer och tjänstemän som 
sitter på andra befattningar fördelade på ett antal olika företag. 

Resultaten från intervjuer och diagram stämmer bra överens med varandra vilket tyder på att 
kunskapen om vart det största omkostnaderna finns i dagsläget är god. Det som skiljer dessa 
två resultat ifrån varandra är vilken form av intern transport som står för den största 
kostnaden. Städning och transport av spillmaterial står för en stor kostnad, denna kostnad går 
att sänka genom att minska volymen spill som uppkommer.  

I dagsläget finns det ingen uppfattning om hur företaget skall gå tillväga för att minska på det 
uppkomna spillet. I studien finns det dock en redovisning för hur det, genom att 
mängdberäkna på ett nytt sätt, går att sänka mängden spill och på det sättet minska de interna 
transporterna.  

För att skapa en förändring gällande hanteringen av gips krävs det av företaget att lägga större 
vikt på planeringsskedet för att arbetsledaren som sköter mängdberäkning av material och 
ansvarar för samordingen skall få möjlighet till att göra hanteringen bättre. Företaget måste 
också bli tydligare med hur hanteringen skall gå till för att alla ska kunna jobba mot samma 
mål. 

Nyckelord: Logistik, Materialhantering, Gipsskivor, Lean Production, Produktionsprocess. 
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 Abstract  

Gypsum is one of the most common and useful materials available today for building houses.  
This material is fireproof and recyclable, which contributes to its great functionality. 
Unfortunately, there are some problems that occur when plasterboards are installed. This can 
lead to increases in costs, wastage of recourses and unnecessary transportation of materials.  

This study is divided into two parts: previous studies; and interviews. Together these parts 
give a clear indication of the overall cost and handling fees involved with plasterboard. The 
result of the study will be presented as a summary of all the interviews and a number of 
charts. These will show how the costs today compare with the scenarios where solutions have 
been applied.  

The interviews and the charts are based on six different steps. The purpose of these six steps 
is to get a cost for each milestone in the plasterboard handling process. Most of the people 
being interviewed are JM Entreprenad AB employees, however interviews has also been 
made with external entities for example various suppliers. 

The results of these interviews and charts are similar - which indicates that the knowledge 
exists within the company where the unnecessary costs lies. The results show that the internal 
transportation of material is the greatest cost. What separates the results from the interviews 
and charts is the kind of internal transportation that contributes to the highest cost. It is 
possible to lower this cost by reducing the amount of waste material occurring in the end of 
the construction process. 

At the moment there are no solutions within the company on how to prevent vast volumes of 
waste materials. What this study shows is that there are ways that will enable the company to 
lower levels of wastage by adapting the plasterboards, in a much greater scale then what’s 
being done today.  This will cause the internal transportation of plasterboards to decrease.  

To create this change the company needs to put more time into the planning stage. This will 
enable the supervisor to coordinate the building site and reduce the amount of waste materials. 
To enable all the employees to work in the same direction the company also needs to improve 
the structure of how to manage the plasterboards throughout the whole construction process.       

Key words: Logistics, Material handling, Plasterboards, Lean Production.   
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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete skrivet på KTH i Haninge, utbildningen 
Byggteknik och Design 180 hp. Examensarbetet är det avslutande momentet i en tre år lång 
utbildning och är skrivet av Max Sörensen och Adam Higson hos företaget JM Entreprenad 
AB. Alla åsikter i texten är våra egna och representerar inte nödvändigtvis JM Entreprenads 
syn på ämnet.   

Arbetet har varit otroligt givande och gett oss en god inblick i vår framtida bransch. Även om 
arbetet tillslut blev lyckat och gick väldigt bra under stora delar av tiden hos JM Entreprenad 
så var det inte alltid enkelt och vid de tillfällen som vi stötte på problem och fastnade så hade 
vi alltid hjälp av vår handledare Jonas Hafeez som vi vill rikta ett extra stort tack till. 

Vi vill också tacka vår handledare på KTH Alicja Tykocka Ström och vår examinator Per 
Roald för deras råd under vägen.  

Ett sista tack går till alla de människor som vi intervjuat under vårt arbete och som alltid varit 
tillmötesgående och gjort detta arbete möjligt. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Logistik och materialhantering är populära ämnen i byggbranschen. Då materialkostnader 
uppgår till en stor del av den totala produktionskostnaden är förhoppningarna stora att hitta 
nya lösningar för att minska dessa. Siffror pekar på att totala materialkostnaden (inkl. 
installationer) ligger på ca 50 % av den totala produktionskostnaden (Nordstrand 2008). Detta 
innebär att det finns stora möjligheter till besparingar inom detta område.  
 
Det finns dessutom stora möjligheter att dra ner på koldioxidutsläpp när det kommer till 
återanvändning av material och transporter. Ett av de vanligaste och mest använda materialen 
under ett byggprojekt är gipsskivor och om det är möjligt att optimera hanteringen av 
gipsskivor ger det stora möjligheter till att spara pengar, tid och resurser.   
 
Ett stort problem med slöseriet som pågår under hanteringen av gipsskivor är att det är svårt 
att uppmärksamma vad som orsaken är. Det är därför viktigt att anställda inom företaget 
lägger tid och engagemang på att uppmärksamma detta och i slutändan agerar för en 
förändring. Strävan efter att minska andelen deponi blir allt viktigare i framtidens byggprojekt 
på grund av de högre ställda kraven som ställs vid miljöcertifieringar av kunder. Därför är det 
viktigt för företag att sträva mot en reducering av materialslöseri.  
 
Det har tidigare skrivits ett antal rapporter som framför allt behandlar kostnaden av gipsspill 
och hur detta kan minskas. Men ger en analys av spill hos ett material en gedigen bild av vad 
som behöver förändras eller ger det bara en fingervisning om vad som är fel?  
 
Är det möjligt att följa materialet genom hela processen, från det att materialet köps in till det 
att materialet är förbrukat för att lokalisera, notera och i slutändan förändra hanteringen med 
hjälp av utarbetade lösningar?  
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1.2 Syfte och Målformulering 
Syftet med rapporten är att ge JME en uppfattning om vart i produktionen som onödiga 
kostnader ligger när det kommer till hanteringen av gipsskivor. Genom att undersöka detta 
kommer det finnas möjlighet att ta fram lösningar på de problem som uppenbarar sig. Ett av 
målen med rapporten är att i slutändan lämna förslag som ska kunna reducera den totala 
kostnaden på gipsskivor under produktionen, men också förbättra hanteringen av gipsskivor 
ur ett miljöperspektiv.  

Arbetet går att dela upp i tre delmål där fokus kommer att ligga på att klara av mål ett i första 
hand för att sedan gå in på de två andra delmålen. 

1. Lokalisera onödiga kostnader under materialets väg genom produktionen 
2. Åstadkomma förslag på förbättringar för att reducera kostnader 
3. Åstadkomma förslag för att göra förbättringar ur ett miljöperspektiv   

 

1.3 Frågeställning 
Är det möjligt genom analysering och fallstudier att optimera hanteringen av gipsskivor för att 
dra ner på onödiga kostnader och samtidigt göra det på ett miljövänligare sätt?  

Exempel på onödiga kostnader kan vara mängdberäkning som resulterar i ett överflöd av 
gipsskivor som sedan slängs för att det inte finns någon användning för dessa. Eller att 
planeringen av förvaringen av gipsbuntar fallerar så att yrkesarbetaren blir tvungen att flytta 
runt på material för att det inte ska vara i vägen för andra uppgifter.  

Exempel på miljömässiga förbättringar kan vara att lägga mer tid på planering av transporter 
för att minimera koldioxidutsläppen.    

1.4 Förväntade Resultat 
De förväntade resultatet med detta arbete är att hitta tydliga kostnader och miljöbelastningar 
under hela produktionsprocessen i hanteringen med gipsskivor och att hitta antingen åtgärder 
för att reducera kostnader och miljöpåverkningar. Att hitta lösningar för både miljö och 
kostnader för materialet anses svårt att uppnå.  
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1.5 Avgränsningar 
  

Att titta på kostnader och hantering av material under en produktionsprocess är ett stort 
område och risken finns att arbetet blir för stort för att klara av. Av den anledningen behandlar 
rapporten endast ett material.  

Undersökningen kommer endast att behandla de miljömässiga och kostnadsreducerande 
aspekterna och inget som handlar om den tekniska hanteringen av materialet. Detta är en 
undersökning som enbart kommer analysera JMEs hantering av det valda materialet och 
därför kommer rekommendationerna i slutendan att vara avgränsade för JME. Dock kommer 
enskilda rekommendationer vara allmängiltiga.   

Arbetet kommer enbart att fokusera på nybyggnad vilket innebär att inget fokus kommer 
läggas på ombyggnads- och rivningsprojekt.   
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1.6 Begreppsförklaringar 
 

JME   JM Entreprenad AB 

Just-in-time  Beställt material levereras i rätt mängd och tid 

Kalkylator  Anställd person som räknar på projekt 

APD  Arbetsplatsdisposition 

Ramavtal  Ett grundavtal mellan kund och leverantör för framtida avtal 

Mängdberäkning Beräkna mängden material som behövs köpas in  

Sloda/fodervagn En vagn som används vid transport av spillmaterial 

Pumpvagn  En vagn som används vid transport av tyngre material 

Gipsskivekärra Ett transportmedel för gipsskivor 

Gyproc  En tillverkare av gipsskivor 

Deponi  Avfall som ej kan återvinnas eller förbrännas 

ROT   Renovering, ombyggnad, tillbyggnad 

BIM  Building information moduling 
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3. Nulägesbeskrivning 

3.1 Organisationer 

3.1.1 JM Entreprenad AB 
Företaget JM Entreprenad AB bolagiserades år 2004. Innan dess hade verksamheten pågått 
inom moderbolaget JM AB men i och med bolagiseringen fanns det större möjligheter till att 
fokusera på entreprenad arbetet och bolaget har sedan dess ökat sin omsättning från 800 
miljoner till dagens omsättning på två miljarder. JME är uppdelat i fyra sektioner, 
Anläggning, Hus, Fasad och Affärsutveckling.  
 
Det jobbar cirka 450 anställda på JME inräknat tjänstemän och yrkesarbetare. JME har för 
tillfället ett antal olika projekt när det gäller husbyggnad, bland annat ett i Upplands Väsby 
vid namn Hammarbyvägen och ett i Vällingby vid namn Åkerbrodden. (JM Entreprenad 
2015)  
 
 
 

 
Figur 1: Visuell beskrivning av JME företagsuppbyggnad. 
 
  

5 
 



3.1.2 Nordströms/Djursholms trä AB 
Nordströms har 10 brädgårdar fördelade över större delen av mellan Sverige med över 35000 
artiklar som alla är miljögranskade. Djursholms trä är en av de tio brädgårdarna som 
Nordströms äger. Brädgården har cirka 400 aktiva kunder och Djursholms trä är en av de 
leverantörer som levererar gipsskivor till JMEs byggen (Nordströms 2015). I hanteringen av 
gips finns det hos Djursholms trä möjlighet att få: 

• Kundanpassad paketering 
• Klockslagsleverans (leverans på specifikt klockslag ±15 min) 
• Expressleverans (leverans inom tre timmar)   
• Höglyft (29 m) 
• Inplastning 

3.1.3 Wiklunds Åkeri AB 
Wiklunds Åkeri är ett företag med dryga 150 anställda, 125 förare och 25 tjänstemän som 
sköter det administrativa arbetet. WÅ står för transporter och avfallshantering för framförallt 
bygg- och industriföretag i Stockholm och Uppsala men också maskin och bodtransporter.  
Företaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. 
Wiklunds Åkeri har också ett ”Fair Transport” intyg.  (Wiklunds Åkeri 2015) 
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3.2 Platsbesök och referensobjekt 

3.2.1 Åkerbrodden 
Förskolan Åkerbrodden är ett nybyggnadsprojekt av en förskola i sammarbete med beställaren 
SISAB som påbörjades 2014 och beräknas vara färdigbyggt under 2015. Byggarbetsplatsen 
anses ha goda förutsättningar för lagring av material på plats och planeringen för utförandet 
ansågs relativt enkelt tack vare att företaget har byggt den här typen av konceptförskolor 
tidigare. (JM Entreprenad 2015) 

  

Figur 2: Projekt Åkerbrodden, konceptförskola  

3.2.2 Hammarbyvägen 
Projektet Hammarbyvägen är en totalentreprenad som är belägen i området Sigma, Upplands 
Väsby. Beställaren är AB Väsbyhem som har beställt 92 lägenheter fördelade på fem 
punkthus. Arbetet med husen påbörjades 2014 och skall vara klart 2016. Arbetsplatsen anses 
inte vara idealiskt eftersom det är små ytor att röra sig på samt att det endast finns en 
enkelriktad väg in till bygget för transporter. (JM Entreprenad 2015) 

 

Figur 3: Projekt Hammarbyvägen i nuläget (2015) 
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3.2.3 Rosenborg (referensobjekt) 
Under processen med att ta fram diagrammen som redovisas i kapitel 6.3 framkom det att det 
behövdes ett referensobjekt. Detta referensobjekt bidrar med verkliga siffor, till exempel 
kostnaden för inköpt material, tidsplan m.m. Med hjälp av dessa siffor får diagrammen en 
utgångspunkt som gör arbetet mer trovärdigt. 

Referensobjektet som diagrammen utgår från är ett nybyggnadsprojekt i Solna vid namn 
Rosenborg hus 4. Det är från plan 3 på detta hus som en del av de kostnader som används i 
diagrammen kommer ifrån. Hela byggnaden är 12500 kvadratmeter och beställaren är 
Vasakronan AB (JM Entreprenad 2015).  

 

Figur 4: Rosenborg hus 4 (referensobjekt) 
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4. Teori  

4.1 Tidigare studier 
Rapporter som behandlar gipsskivekostnader är vanligt förekommande. Rapporten 
Uppkomsten av gipsspill i nyproduktion av villor och flerbostadshus (2012) har dessutom 
gjorts på JM AB och är fokuserad på uppkomsten av gipsspill och materialkostnaden som 
gipsskivor står för.  

Rapporten Materialhantering i byggbranschen (2012) går igenom fördelarna med just-in-time 
leveranser och de logistiska möjligheterna. 

Rapporten Lean Construction i teori och praktik (2007) behandlar produktionsfilosofin ”Lean 
Construction” hos tre stora företag.  

För att skilja sig från dessa tidigare rapporter riktar denna rapport sig tydligt in på resultatet 
som i slutändan ger möjlighet till konkreta rekommendationer för JME. Rapporten går in på 
alla de områden som till viss del har behandlats var för sig i de här tre rapporterna för att få en 
rättvis helhetsbild av gipsskivans totala kostnad. Detta är något som inte gjorts tidigare.   

4.2 Gipsskivor 
Den moderna användningen av gips inom byggbranschen började 1888 av amerikanen 
Augustine Sackett som lade papper i lager med gips emellan för att hålla ihop dem. Den här 
tekniken växte och det skapades flera fabriker som kunde tillverka dessa väggskivor.  

1908 kom den första gipsskivan fram som den ser ut idag med ett lager kartong på ena sidan, 
en kärna gjord på gips och sedan ännu ett lager av kartong på baksidan. Gipsskivan spred sig 
snabbt till Europa och idag finns det mer än 200 fabriker som tillverkar gipsskivor bara i 
Europa (Gypsum to gypsum 2015). Gipsskivor är ett av det vanligaste och viktigaste 
byggmaterialen som används inom byggbranschen och en stor anledning till det är att 
gipsskivan fyller många olika funktioner på en och samma gång. Gipsskivor fungerar väl som 
isolerande material och det är både brandsäkert och ljudisolerande (Gyproc 2015).  

Gipsskivor är ett av ytterst få material som under konstruktionen av ett hus går att återvinna 
till precis samma funktion som det hade från början. Betong till exempel går att återanvända i 
vägar som fyllmaterial men det går aldrig att återvinna betongen för att göra om det till en ny 
platta. Med gipsskivor är det däremot möjligt.  

Om gipsspillet lämnas till en tillverkare är det möjligt att återställa gipset till sin ursprungliga 
form och sedan göra om det till nya gipsskivor igen. Det innebär att det finns en väldigt stor 
potential att minska miljöpåverkan när det kommer till gipsskivehantering så länge som 
gipsskivan återvinns (Euro Gypsum 2007).  

Det finns många typer av gipsskivor och standardgipsskivan är den vanligaste. Här följer 
några exempel på olika gipsskivor som går att få tag på.  
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Standargipsskiva har en tjocklek på 12.5 mm och en bredd på antingen 0,9 eller 1,2 meter 
och en höjd som varierar mellan 1,8 och 3,6 meter. Standargipsskiva används invändigt i 
väggar och tak. Skivan väger 9 kg per kvadratmeter (Burström 2006). 

Lättviktsgipsskiva (Ergolite) väger ca 25 % mindre än en standardgipsskiva och är till för att 
göra hanteringen smidigare och den är dessutom enklare att skruva i men lika stark som en 
vanlig standardgipsskiva. Skivan används invändigt i väggar och i tak. Tjockleken är 12,5 mm 
och bredden är 0,9 m. Standardlängden är mellan 1,8 m och 3,6 m med en vikt på 6,7 kg per 
kvadratmeter (Gyproc 2015).  

Hårdgipsskiva har en tjocklek på 12,5 mm, bredden är 0,9 m, längden varierar mellan 2,5 
och 3 meter, skivan väger 11,7 kg per kvadratmeter. Skivan används i lokaler där stöttålighet 
är prioriterat som till exempel i skolor eller på sjukhus. Skivan är föresedd med en förstärkt 
kant och klarar därför av hårda transporter som kan riskera att ta sönder en vanlig gipsskiva 
(Gyproc 2015).   

Brandgipsskiva har en tjocklek på 15,4 mm, en bredd som varierar mellan 0,6 och 1,2 meter. 
Skivan väger 12,7 kg per kvadratmeter och längden varierar mellan 2,4 och 3 meter. 
Brandgipsskivan används som en vanlig gipsskiva i de utrymmen som det ställts ett högre 
krav på brandsäkerhet än vad en vanlig gipsskiva klarar av.  

Skivan är tjockare än en vanlig gipsskiva som ger ett bättre brandmotstånd och dessutom 
krymper den mindre vid förångning av den bundna vätskan i skivan vilket gör att skivan 
håller sig kvar på den monterade platsen även vid brand (Gyproc 2015).  
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4.3 Logistik 
Logistik är läran om effektiva materialflöden och är en benämning för alla de aktiviteter som 
ansvarar för att material och varor är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vid rätt logistiskt 
utförande ger detta kunder och det egna företaget en ekonomisk vinning genom större intäkter 
och mindre kostnader. Det kan också behandla miljöaspekten om det finns behov av det.  

Logistik går att definiera på ett antal olika sätt. I boken Logistik: Läran om effektiva 
materialflöden definieras logistik så här: ”planering, organisering och styrning av alla 
aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden 
av använd produkt, och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters 
behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 
miljökonsekvenser.” (Jonsson, Mattsson 2012) 

Logistik kan beröra många olika områden i produktens kedja från tillverkning till slutprodukt. 
Till exempel hur mycket av produkten som ska tillverkas och hur mycket som behövs köpas 
in för att färdigställa produkten. Vem som ska användas som leverantör, hur ska materialet 
levereras, hur ska material byggas in i produkten/huset. Hur slutprodukten ska levereras till 
kunderna eller mer branschspecifikt hur överblivet material från husbyggen skall hanteras när 
det kommer till sophantering och återvinning.  

Genom att hitta lösningar till de här frågorna finns det möjligheter för alla intressenter att 
möta sina mål rent logistiskt men också ekonomiskt och ur miljösynpunkt. 

För företag som tillverkar en eller flera specifika produkter finns det stora möjligheter till att 
ta fram rutiner som fungerar för varje produkt och som skapar en smidig och effektiv 
tillverkning.  

I byggbranschen är det här en stor utmaning eftersom att varje projekt ser annorlunda ut, det 
kan det till och med vara skillnad på logistiken när två identiska hus skall byggas bredvid 
varandra. Detta kan bero på att när det första huset byggts finns det mindre plats och 
utrymmen att förvara material på vilket försvårar logistiken för det andra husbygget. 

Det innebär att planeringen när material skall tas in, hur mycket material som skall tas in, 
materialförflyttningar på lagret och när avfall ska köras iväg alltid ser olika ut och eftersom de 
här stegen är grundbulten inom logistikhantering finns det många fallgropar och möjligheter 
(Jonsson, Mattsson 2012). 
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4.3.1 Målkonflikter 
Målen som finns på den logistiska hanteringen kan komma från olika håll och orsakar 
konflikter mellan de olika målen vilket resulterar i att enskilda mål kan bli negativt påverkade 
av att andra mål uppfylls. Målkonflikterna uppstår i relationen mellan: tid, kostnad och 
kvalitét. (Storhagen 2011) 

En möjlig logistisk målkonflikt kan till exempel vara att ett företag har tänkt hålla nere 
koldioxidutsläppen genom att planera in ett fåtal men stora transporter med material, 
samtidigt som företaget vill projektera för ett snabbt och effektivt byggande där det är viktigt 
att inte ha för mycket material som förhindrar arbetet eller riskerar att bli skadat. 

  

  Figur 5: Målkonflikter i logistiken (Storhagen 2011)         
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4.4 Lean  
Lean Production eller Lean som det också kallas är en västerländsk tolkning av ”Toyota 
Production System” som uppkom i Japan redan på 30-talet. Den dåvarande ägaren Kiichiro 
Toyoda åkte till Fords Motor Companys för att studera sätt att bygga bilar på band. Toyoda 
märkte snart att det standardiserade sättet som Ford byggde bilar på var effektivt men 
eftersom det inte fanns samma resurser i Japan skulle det krävas att produktionen 
effektiviserades ytterligare.  

Genom att minska eller helt ta bort allt som inte bidrar med något värde till slutprodukten är 
det möjligt att minska den totala kostnaden. Det som inte bidrar med något värde kan kallas 
för spill eller slöseri.  

Genom att identifiera slöseriet blir det lättare att uppmärksamma och förbättra det som i 
dagsläget görs på ett slösaktigt sätt. Därför finns det inom Lean-konceptet en sammanställning 
på det som anses vara slöseri, detta kallas ”De 7 slöserierna” (Anderson et al. 2004). 

4.4.1 De 7 slöserierna  
• Överproduktion 
• Väntan 
• Mellanlager 
• Transporter 
• Onödiga förflyttningar 
• Felaktiga produkter 
• Onödiga processer 

Överproduktion gör att det saknas köpare och priset på varan sjunker, att vänta på nästa steg i 
processen ger kostnader som löner som betalas ut i onödan. Lager som går att undvika ger 
fördelen att storleken på det bundna kapitalet blir lägre vilket är önskvärt. Transporter är 
något som kostar både när det kommer till tid och kapital.  

Onödiga förflyttningar gör att tid slösas och arbetarna slösar på energi som kunnat gå till 
annat mer värdeskapande. Felaktiga produkter kräver tid att åtgärda och kan resultera i att nya 
leveranser behövs göras. Onödiga processer kan till exempel innebära att det finns brister i 
standarden för hur uppgifter utförs. (Anderson et al. 2004) 

4.4.2 Just-in-time 
I Lean-konceptet ingår också begrepp som just-in-time (Anderson et al. 2004) med syftet att 
göra små leveranser med hög kvalité. Om material och produkter levereras vid rätt tid, med 
rätt mängd och rätt kvalité minskar väntetider och kapitalbindning vilket är önskvärt. 

4.4.3 Kapitalbindning 
Tillgångar kan delas upp i två kategorier, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. I 
anläggningstillgångar ingår tillgångar som sträcker sig över en längre period när det kommer 
till användande som till exempel byggnader, maskiner och datorsystem. 
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I kategorin omsättningstillgångar ingår tillgångar som varar under en kortare tid, till exempel 
material som ligger i lager, transporter och kundfordringar (Jonsson, Mattsson 2012). 
Kundfordringar tillhör omsättningstillgångar eftersom den normala kredittiden är 30 dagar 
vilket får ses som en förhållandevis kort tid (e-conomic 2015). 

Enligt Lean-konceptet så går det att dra ner på omsättningstillgångar genom att använda sig 
av bland annat just-in-time leveranser, gipsskivor anses vara en omsättningstillgång och 
genom att applicera Lean-koncpetet finns det möjligheter att minska 
kapitalbindningskostnaderna som gipsskivor bidrar till.  

4.5 Avfall 
Hanteringen av avfall är en viktig aspekt i byggbranschen. Både tillverkare och användare av 
diverse material i byggbranschen strävar efter att använda material som är lätthanterliga när 
det överblivna materialet ska bli avfall. Materialet skall helst gå att återvinna och gärna inte ta 
upp för mycket plats i förvaringscontainrarna.   

Gips är ett material som varken anses vara ett miljö- eller hälsofarligt ämne. Detta gör att 
avfallshanteringen av gipsskivor inte kräver personal med någon särskild behörighet eller 
specialskydd. (Norgips 2015) 

En fördel med gipsskivor är att gipset i skivorna kan återvinnas. Gipsspillet körs iväg till 
återvinningscentraler som sedan separerar papp och annat material från skivorna innan 
gipsmassorna kan användas till tillverkning av nya gipsskivor. För att kunna återvinna 
gipsspillet finns det särskilda krav. Ett krav är att gipscontainern endast får innehålla gipsspill 
och inga andra material än det eftersom de riskerar att förstöra återvinningscentralerna.  

Det finns ett antal återvinningscentraler för gipsspill i Sverige. Två av dessa är Gyproc och 
Gips Recycling. Gyproc tar dock endast emot gipsskivor som de tillverkat själva. Däremot tar 
Gyproc ingen kostnad för att ta emot gipsavfallet, vilket gör att ett beslut att återvinna 
gipsskivor är ett enkelt val. Kostnader för att slänga gipsspill i fraktionerna deponi och 
blandat avfall är mycket höga. Genom att systematiskt sortera i rätt fraktion minskar slöseriet 
med tillgångar.  

4.6 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön är en viktig aspekt på en byggarbetsplats. Om arbetsmiljön inte tas på alvar 
riskerar detta att leda till stora och dyra kostnader. Hanteringen av gipsskivor på en 
byggarbetsplats kan variera beroende på hur platsen och bygget ser ut. I vissa fall finns gott 
om plats och gipsskivorna är aldrig i vägen för någon. I andra fall är det ont om plats och 
skivorna behöver flyttas runt flera gånger för att de är i vägen för någon.  

Nackdelen med gipsskivor är att dem är tunga och skrymmande. En bunt innehåller ca 42 
stycken gipsskivor, där varje skiva väger ca 20 kg. Detta medför att gipsbuntar är svåra att 
förflytta och placera rätt. Genom att placera gipsbuntarna rätt från början minskar risken att 
den behöver flyttas igen vilket ger en förbättrad arbetsmiljö. 

Vid montering av gipsskivor är det viktigt att använda rätt verktyg för att utföra jobbet. 
Monteringen av gipsskivor i tak och på höga väggar innebär exempelvis att det krävs en 
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lift/ställning för att kunna utföra jobbet korrekt. Det är även viktigt att de anvisningar som 
gipstillverkaren tillgodser hantverkarna med följs för en säker montering. Genom att inte följa 
anvisningarna kan monteringsmomentet ge upphov till skador på till exempelvis rygg, axlar 
och armar. 

4.7 Miljöaspekten i byggbranschen  
Allt mer fokus läggs på att minska miljöpåverkan runt om i världen. Byggsektorn är inget 
undantag där både kunder och företagen själva ställer högre krav på hur stor miljöpåverkan ett 
byggprojekt får ha. I dagsläget finns det ett flertal olika miljöcertifieringssystem för 
byggföretag i Sverige och andra länder. Dessa certifieringssystem ställer krav på 
byggföretagen om allt från koldioxidutsläpp till slöseri av resurser, under byggprocessen samt 
i förvaltningsskedet. Vid byggandet av studiens referensobjekt följde JM Entreprenad det 
amerikanska certifieringssystemet LEED. 

 

Vid certifiering av kommersiella byggnader är LEED ett system som vanligen kan följas. 
LEED bedömer byggnadens prestanda utifrån ett antal olika områden, till exempel 
energianvändning, materialanvändning och inomhusklimat. I dessa områden finns det flera 
kriterier som måste uppfyllas.  

För de kriterier som uppfylls vid besiktning tilldelas projektet poäng. Beroende på hur många 
poäng som projektet tilldelats kan projektet klassas som antingen silver, guld eller platina. 
(SGBC 2015)  

Ett vanligt förekommande miljöproblem inom byggbranschen är den stora mängd 
koldioxidutsläpp som sker under byggprocessen. Vid alla typer av projekt måste material 
transporteras till arbetsplatsen och avfallet måste transporteras bort från arbetsplatsen. Vid 
större projekt är det många olika entreprenörer inblandade och transporterna tenderar att bli 
många.  

Det är möjligt att minska antalet leveranser till ett byggprojekt genom att alla de entreprenörer 
som jobbar tillsammans håller en god kommunikation. Med en god kommunikation är det 
möjligt att använda sig av så kallade samleveranser där flera entreprenörer beställer endast en 
leverans för flera olika material och syften.     
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5. Metod 

5.1 Förutsättningar 
JM Entreprenad lyder under en mängd ramavtal vilket innebär att JME har kontrakt med 
diverse entreprenörer, leverantörer och åkeriföretag. Det innebär att det inte finns möjlighet 
till att byta ut en leverantör mot en annan, det här är anledningen till att det inte förekommer 
någon utvärdering ifall leverantören är den idealiska samarbetspartnern. Fokus ligger istället 
på det som är realistiskt att påverka, tillexempel förbättringar med nuvarande leverantör.   

5.2 Kvalitativ och kvantitativ metod  
Kvalitativa och kvantitativa metoder används för att få fram väsentlig fakta inom forskning. 
Den kvantitativa metoden används för att få fram fakta som är baserad på exempelvis 
mätningar. Den typen av forskning ger endast numerisk fakta och statistik. Kvalitativ 
forskning baseras på intervjuer och frågor som ställs till erfarna individer för att få svar på 
frågeställningar (Perceptio 2007).   

5.3 Intervjuer och enkät 
Huvudsyftet är att lokalisera onödiga kostnader för hanteringen av gipsskivor och genom att 
dela upp hanteringen i flera och mindre steg blir det lättare att sätta en totalkostnad. För detta 
krävs numerisk fakta såsom tider på montering för gipsskivor, kostnader för material och 
hyror av verktyg. Direkta kostnader är möjliga att finna genom att gå igenom följesedlar från 
leverantörer.  

För att få fram tider krävs det antingen att göra mätningar för att avgöra hur lång tid diverse 
aktivitet tar eller genom att ställa frågor till en mängd individer för att sedan uppskatta hur 
lång tid en aktivitet tar, den så kallade kvalitativa metoden.  

I denna rapport har fokus legat på att få fram tider genom den kvalitativa metoden eftersom 
att mätningar kräver mer tid och resurser än vad som finns tillgängligt under detta arbete. 
Därför anses inte den kvantitativa metoden lämplig för denna rapport. Dock används ett 
referensobjekt där vissa kostnader är tagna ifrån, till exempel fakturor för inköpt material eller 
kostnader av hyror. 

För att få fram fakta med hjälp av kvalitativ forskning används både intervjuer och en enkät. 
Intervjuer och enkäter har båda fördelar och nackdelar. En enkät har fördelen att den ger 
direkta åsikter från individer utan att dessa behöver ta någon notis till vad andra personer i 
dennes närhet tycker och tänker.  

Nackdelen med enkätundersökningar är att personen som blir tillfrågad inte har möjlighet till 
att ställa kompletterande frågor som potentiellt skulle kunna bidra med viktig information i 
slutändan.  

Störst fokus i detta projekt har legat på intervjuerna med diverse erfarna människor inom 
byggbranschen. Intervjuerna har både varit i grupp och enskilt. Intervjuerna ger en bättre 
överblick av ett ämne än vad en enkät gör, en nackdel är dock att intervjuer är mer 
tidskrävande, både i utförande men också sammanställning.  
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Fördelarna med en enskild intervju jämfört med en enkät är att den ger samma resultat som en 
enkät men med möjlighet till att utveckla frågorna och komma med synpunkter som annars 
kunde ha missats.  

En gruppintervju har också många fördelar men också nackdelar som är viktiga att notera. 
Dels finns risken att en tystlåten person inte kan göra sig hörd på grund av att andra i rummet 
tar större utrymme och att en persons åsikt kan göra att andra inte vågar yttra sina egna åsikter 
som möjligtvis skiljer sig åt.  

Fördelarna anses dock väga tyngre då en diskussion skapas vid intervjuer i grupp som ofta 
resulterar i information som annars aldrig hade dykt upp. När erfarna och oerfarna tjänstemän 
och hantverkare med olika roller på en arbetsplats diskuterar fram och tillbaka skapas det en 
form av mellanväg som är intressant när slutsatser senare skall göras (Hedin1996).  

5.4 Induktion och deduktion 
Deduktion innebär att projektet utgår ifrån en ursprunglig teori som med hjälp av hypoteser 
testas för att komma fram till om teorin stämmer överens med verkligheten eller inte. Denna 
rapport är skriven utifrån en induktiv metod som utgår från iakttagelser, data och erfarenheter 
där målet i slutändan är en utläggning eller modell som kan göra nytta (Hedin 1996).    
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5.5 Beskrivning och redovisning av kostnader i stegen 
Ett av målen med denna rapport är att lokalisera och reducera onödiga kostnader inom 
gipshanteringen. För att enklare kunna utföra detta är hanteringen indelad i sex olika steg. 
Dessa steg framgår i figur 6 nedan. Varje steg består av en del kostnader som anses belasta 
det specifika steget. 

 

Figur 6: Gipshantering indelad i steg 

För att undersöka om det går att reducera de lokaliserade kostnaderna är följande text baserat 
på två olika scenarion som JME anser vara lämpliga för att reducera kostnaderna. Det första 
scenariot är baserat på att man har en APD ansvarig person på en byggarbetsplats och det 
andra scenariot är baserat på att använda måttanpassade gipsskivor. 

Alla kostnader som kommer att redovisas är direkt kopplade till referensobjektet Rosenborg. 
Vissa kostnader är baserade på fakturor och handlingar, medan enstaka kostnader kommer att 
vara uppskattningar baserade på intervjuer. Detta kommer att framgå tydligt i texten nedan.  

I dagsläget räknar JME med att hantverkarna har en effektiv arbetstid för montering av 
gipsskivor på ca fyra timmar per arbetsdag. Detta kan redovisas på följande sätt:  

Tiden det tar att montera en gipsskiva är ett uppskattat medelvärde, baserat på intervjuade 
personer = 6 minuter (0,1 h/skiva) 
Antal gipsskivor att montera är baserat på fakturor från leverantör = 1134 st. 
Antal dagar för montage är baserat på tidplanen för referensobjektet = 28 dagar. 

1134×0,1
8

= 14,175 dagar för montering av gipsskivor.   

14,175
28

x 8 = 4,05 h/dag effektiv tid för gipsning. 

5.5.1 APD-Ansvarig 
Scenario ett är att ha en arbetsplatsdispositions ansvarig, hädanefter nämnt APD ansvarig, på 
en byggarbetsplats och hur det kommer att påverka de olika stegen. APD ansvarig kommer att 
ta över uppgifter som hantverkarna inte behöver utföra, vilket medför sänkta timkostnader och 
hanteringskostnader, samt att hantverkarna kan jobba mer effektivt varje dag.  
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Med en APD ansvarig på plats kommer den effektiva tiden att öka genom att hantverkarna 
kan fokusera på monteringen, detta genom att låta APD ansvarig överta vissa arbetsuppgifter.  
Detta gör att hantverkarnas tid för hanteringen av gips kommer minska med 1 timme och 
tiden för spillhanteringen med 0,5 timmar.  

Ny effektiv tid för gipsning = 5,55 h/dag. 
Total tid för montage av gips 1134 × 0,1 = 133,4 h.  

Ny tid för montering av alla skivor = 113,4
5,55

= 21 dagar.  

5.5.2 Måttanpassad mängdberäkning 
Scenario två är ett nytt tankesätt vid mängdberäkning. Detta går först och främst ut på att 
beräkna exakt antal skivor i stället för kvadratmeter, och sedan måttbeställa dessa skivor för 
att minska spillmängden.  

När en beställning av gipsskivor sker beräknas totala arean för den vägg som skall gipsas. 
Sedan divideras totala ytan med arean för den gipsskiva som skall användas. Detta ger ett 
antal skivor som krävs för att täcka den totala ytan vägg. Detta sätt gör att spillbitar måste 
användas för att täcka hela väggen, vilket inte är ett optimalt arbetssätt. Det är därför vanligt 
att den som beställer lägger på ca 10-15 % och sedan beställer materialet. Detta sätt ger 
onödigt mycket spill och dessutom kommer 10-15 % troligtvis inte att räcka, vilket gör att en 
extra leverans ofta är ett måste.  

I stället för att använda detta sätt vid mängdberäkning kan ett annorlunda tankesätt vara 
gynnsamt. Att räkna ut exakt antal skivor som krävs för att gipsa en vägg och sedan 
måttanpassa de skivor som gynnas mest av anpassning är ett sätt som kan vara mer gynnsamt. 
Vid mängdberäkning kan längden på väggen divideras med bredden på skivan och på så sätt 
få ut antal skivor som krävs. Beroende på hur stor den sista skivan kommer att vara, kan man 
beställa skivor i mått som 600 mm och 300 mm.  

Detta kommer framförallt att medföra en reducering av kostnader för hantering av 
spillmaterialet, samt en reducering av kostnader för montering. 

Genom att använda en arkitektritning för plan 3, är det möjligt att mängdberäkna hur stor yta 
som skall täckas med gips. Det går också att bestämma hur många måttanpassade skivor som 
skall beställas och hur många standardskivor som skall beställas. På så sätt är det möjligt att 
bestämma hur mycket spill det blir, samt hur lång tid det tar att montera alla skivor.  

För att ta reda på hur stor mängd spillmaterial som kan sparas krävs det att man vet hur 
mycket spill det blir i dagsläget med den vanliga metoden och hur mycket spill det blir vid 
måttanpassade skivor.  

Ytan som skall täckas med gips är 1913 m² 

Mängden gips som krävs för att täcka ytan med den vanliga metoden är 2430 m² 

Spillmängden i detta fall blir 2430− 1913 = 517m² 
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Mängden gips som krävs för att täcka ytan med måttanpassade skivor är 2107 m² 

Spillmängden i detta fall blir 2107− 1913 = 194 m² 

Mängden spill som kan sparas blir enligt följande ekvation: 

517− 194 = 323 m² 

323
517

≈ 60 % spill som kan sparas. 

Med höjdanpassade gipsskivor kommer tiden det tar för en hantverkare att montera skivan att 
ändras. Dock kommer standard gipsskivan som är 13x900x2500, fortfarande att ha samma 
monteringstid, 6 min/skiva. 

Enligt arkitektritningen blev den teoretiska mängden skivor att beställa 1168 st. 

Av dessa är 740st standardskivor och 428st måttanpassade. Av dessa måttanpassade är 272st 
höjdanpassade. De höjdanpassade kommer att få en ny monteringstid eftersom hantverkarna 
slipper mäta och skära varje skiva före montering, medan de breddanpassade kommer 
fortfarande att behöva kapas i de flesta fallen.  

Förhållandet mellan höjdanpassade skivor och totala mängden skivor kan bestämmas enligt 
följande formel: 

272
1168

= 23,29%  

Antal standardskivor i procent är alltså: 

100-23,29 = 76,71 % 

Det innebär att 76,71 % av totala mängden skivor kommer att ha en monteringstid på 
6min/skiva eller 0,1 h/ skiva. 

Resterande mängd skivor kommer att få en ny monteringstid. Denna tid är uppskattad till ca 3 
minuter per skiva eller 3

60
= 0,05 h/skiva 

Eftersom denna åtgärd gör att totala monteringstiden blir snabbare, kommer också hela 
projektet gå snabbare. Antal dagar som sparas kan bestämmas enligt följande ekvation: 

272 × 0,05 = 13,6 h 

13,6
8 ≈ 2 dagar 

Ny tid för montering av alla skivor är 26 dagar. 

  

20 
 



5.5.3 De sex stegen 
Varje steg kommer att börja med en kort text på vilka kostnader som finns i dessa steg. 
Därefter redovisas varje kostnad för sig. I denna redovisning framgår det först hur kostnaden 
ser ut idag, sedan hur kostnaden kommer att ändras med hjälp av en APD ansvarig, sedan 
undersöka hur kostnaden kommer att ändras vid beställning av måttanpassade skivor. 

1. Planering & materialkostnad 

Nedan redovisas det kostnader för inköpt material och tidskostnader för hur lång tid det krävs 
att planera detta scenario. 

Materialkostnad för inköpt material är baserat på fakturor från Djursholms trä som visar 
vilken mängd levererade gipsskivor som beställdes till plan 3. Alla dessa gipsskivor är inte av 
samma typ och dimension, men för enkelhetens skull är alla uträkningar baserade på en 
standardgipsskiva med måtten 13x900x2500.  

Kostnaden för dessa skivor är 47,14 kr/st.  

Totalkostnad för alla skivor i dagsläget är:  

1134 × 47,14 ≈ 53 457 kr 

APD ansvarig 

I detta scenario kommer materialkostnaden att vara oförändrad.  

53 457 kr. 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario kommer materialkostnaden påverkas. Eftersom mängden gips per 
kvadratmeter som köps in kommer att minska kommer också totalkostnaden att minska. Dock 
är priset för att köpa in måttbeställda skivor högre än standardskivor, vilket kommer ge en 
ökning av priset igen. Enligt samtal med Djursholms Trä AB och genom olika beräkningar är 
slutsatsen att dessa kostnader tar ut varandra och kostnaden förblir oförändrad. 

53 457 kr. 

Planeringskostnad för olika projekt är beroende av flera olika faktorer. Hur lång tid tar det 
att mängdberäkna, beställa materialet och planera när leveransen skall komma.  
Arbetsledarna säger att i dagsläget ligger den tiden runt 2h/leverans. Timkostnaden för en 
arbetsledare ligger på ca 500 kr, och antal leveranser i detta projekt är 6 st.  

2 × 500 × 6 = 6000 kr.  

APD ansvarig 

I detta scenario är det några fler aspekter som man måste ta hänsyn till, exempelvis måste 
arbetsledare bestämma vilka arbetsuppgifter som APD ansvarig skall utföra, samt få 
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genomgång av sina arbetsuppgifter, och genomgång av bygget. Denna tid är, genom 
intervjuer, uppskattad att kunna ta ca en dag extra.  

Planeringskostnaden för detta scenario kan summeras enligt följande ekvation: 

 (2 × 500 × 6) + (8 × 500) = 10 000 kr. 
 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario kommer tiden det tar för arbetsledaren att mängdberäkna, beställa materialet 
och planera när leveransen skall komma, att öka. Den nya tiden är uppskattad till ca 
3h/leverans. Dessutom tillkommer en tidskostnad för en ordentlig arbetsberedning på ca 3 h. 
Detta kommer att krävas då hanteringen och monteringen av materialet kommer att påverkas. 

Kostnaden kan summeras enligt följande ekvation: 

(3 × 500 × 6) + (3 × 500) = 10 500 kr 
 

2. Transport & Leverans 

Nedan redovisas det kostnader för transporter av material, transporter av verktyg, en 
tidskostnad för att flytta levererat material till förvaringsplats och tidskostnad att vara med 
och lossa vid leveranser.  

Transporter av material är en kostnad som är baserat på fakturor från Djursholms trä, som 
visar hur många leveranser av gipsskivor som levererats till plan 3. Antal transporter var 6 st, 
men det är olika kostnader för olika typer av transporter.  

Kostnaden för leveranserna från fakturorna kan summeras enligt följande ekvation:  

275 + 500 + 500 + 500 + 275 + 500 = 2550 kr.  

APD ansvarig 

I detta scenario kommer antal transporter och leveranser vara oförändrad. 

2550 kr 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario kommer antal transporter och leveranser vara oförändrad. 

2550 kr 
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Transporter av verktyg är en kostnad som är baserat på fakturor från CRAMO, som visar 
hur många leveranser av verktyg, som är relevanta för gipshanteringen, har levererats till 
arbetsplatsen. Antal leveranser är 12 st, men det är olika kostnader för olika typer av 
transporter.  

Kostnaden för leveranserna från fakturorna kan summeras enligt följande ekvation: 

 (595 × 5) + (450 × 3) + (955 × 3) + 995 = 8185 kr. 

APD ansvarig 

I detta scenario kommer antal transporter och leveranser vara oförändrad. 

8185 kr 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario kommer antal transporter och leveranser vara oförändrad. 

8185 kr 

Tidskostnad för att flytta levererat material till vald förvaringsplats vid varje leverans är 
en tid som kommer att variera. I dagsläget är den uppskattade tiden att frakta bort levererat 
gips till vald plats ca 1 timme. Enligt JME ligger timkostnaden för en hantverkare på ca 430 
kr/h.  

Detta kan summeras enligt följande ekvation: 

 6 × 1 × 430 = 2580 kr. 

APD ansvarig 

I detta scenario kommer APD ansvarig att överta denna arbetsuppgift. Antal timmar är 
fortfarande densamma, men en ny timkostnad tillkommer. Enligt JME ligger timkostnaden för 
en APD ansvarig på ca 300 kr/h.  

Detta kan summeras enligt följande ekvation: 

 6 × 1 × 300 = 1800 kr. 
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Måttanpassade skivor 

I detta scenario är tidskostnaden oförändrad från dagsläget. 

2580 kr 

Tidskostnad för att lossa materialet vid varje leverans är en tid som kommer att variera vid 
olika projekt. Genom intervjuer är slutsatsen att vid leverans av gips tar det ca 30 minuter, och 
vid leverans av verktyg ca 10 minuter ( 1

6
 h).  

Kostnaderna för detta kan summeras enligt följande ekvation: 

 ((6 × 0,5) + (12 × 1
6)) × 430 = 2150 kr. 

APD ansvarig 

I detta scenario kommer APD ansvarig att överta denna arbetsuppgift. Antal timmar är 
fortfarande densamma, men en ny timkostnad tillkommer.  

Detta kan summeras enligt följande ekvation: 

 ((6 × 0,5) + (12 × 1
6)) × 300 = 1500 kr. 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario är tidskostnaden oförändrad från dagsläget. 

2150 kr 
 

3. Hantering av materialet 

Nedan redovisas det kostnader för hyra av verktyg, kostnader för skadat material under 
transport och byggtiden, samt en tidskostnad för att flytta runt materialet innan montering. 

Kostnad för hyra av verktyg visar den kostnad som tillkommer för de verktyg som krävs för 
att utföra detta jobb. För att utföra detta jobb krävs det en gipsskivekärra, gipsbock, samt 
gipsvagn. Hyrorna för dessa verktyg framgår i fakturor från CRAMO. Summorna för dessa 
hyror var 2120,75kr.  
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Eftersom dessa verktyg inte enbart används vid hantering utan också vid monteringen, 
kommer enbart hälften av kostnaden drabba denna punkt. 

 2120,75
2

= 1060,4 kr.  

APD ansvarig 

I detta scenario har antal dagar minskat från 28 till 21 och då kommer också hyran att minska. 
Hyran för alla verktyg kommer att minska med 25 %. 

 7
28

= 25 %.  

Detta gör att priset för den nya hyran blir enligt följande ekvation: 

 1060 × 0,75 = 795 kr. 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario har antal dagar minskat från 28 till 26 och då kommer också hyran att minska. 
Hyran för alla verktyg kommer att minska med 7,14 %. 

 2
28

= 7,14 %.  

Detta gör att priset för den nya hyran blir enligt följande ekvation: 

 1060 × 0,9286 = 984 kr 

Kostnad för skadat material visar kostnader för material som skadats under transport och 
under byggtiden. Genom intervjuer är slutsatsen att ca 5 % av beställt material måste kasseras 
på grund av skador.  Därför kommer ca 57 skivor av totalt 1134 st att kasseras på grund av 
skador.  

Kostnaden för detta summeras enligt följande ekvation: 

 57 × 47,14 = 2673 kr. 
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APD ansvarig 

I detta scenario är antalet skivor oförändrat. 

2673 kr. 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario har antalet skivor ökat från 1134st till 1168 st. Antalet skadade skivor 
kommer vara ca 59st.  

Kostnaden för detta kan summeras enligt följande ekvation: 

59 × 47,14 = 2781 kr. 

 

Tidskostnad för att flytta runt material är en kostnad som uppstår på grund av att 
gipsbuntarna ofta står i vägen för någon på en arbetsplats. Genom intervjuer och tidigare lästa 
rapporter är slutsatsen att ca 1 timme går åt varje dag att flytta runt gipsbuntar, för två 
personer. Denna kostnad kommer att vara varje dag tills bygget är slut. 

Kostnaden för detta framgår i följande ekvation:  

430 × 2 × 28 = 24 080kr.  

APD ansvarig 

I detta scenario har antalet dagar minskat från 28 till 21, samt kommer APD ansvarig person 
kommer att få överta denna uppgift, och spenderar 2 timmar varje dag att flytta runt 
gipsbuntar.  

Kostnaden för detta framgår i följande ekvation: 

300 × 2 × 21 = 12 600 kr. 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario har antalet dagar minskat från 28 till 26, dock är det fortfarande hantverkarna 
som flyttar materialet.  
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Kostnaden för detta framgår i följande ekvation: 

430 × 2 × 26 = 22 360 kr.  

 

4. Montering av materialet 

Nedan redovisas det kostnader för hyra av verktyg, kostnader för hyra av lift som krävs vid 
montering, samt tiden det tar för hantverkarna att montera alla gipsskivor. 

Kostnad för hyra av verktyg visar den kostnad som tillkommer för de verktyg som krävs för 
att utföra detta jobb. För att utföra detta jobb krävs det en gipsskivekärra, gipsbock, samt 
gipsvagn. Hyrorna för dessa verktyg framgår i fakturor från CRAMO. Summorna för dessa 
hyror var 2120,75kr.  

Eftersom dessa verktyg inte enbart används vid montering utan också vid hanteringen, 
kommer enbart hälften av kostnaden drabba denna punkt. 

 2120,75
2

= 1060,4 kr.  

Det behövs också verktyg som skruvautomat och skruvdragare. Kostnaden för dessa hyror är 
1904 kr. 

Totala kostnaden kan summeras enligt följande ekvation: 

1060 + 1904 = 2964 kr. 

 

APD ansvarig 

I detta scenario har antal dagar minskat från 28 till 21. Hyran för alla verktyg kommer att 
minska med 25 %. 

 (1060 + 1904) × 0,75 = 2223 kr. 

 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario har antal dagar minskat från 28 till 26. Hyran för alla verktyg kommer att 
minska med 7,14 %. 

Detta gör att priset för den nya hyran blir enligt följande ekvation: 

 (1060 + 1904) × 0,9286 = 2752 kr 

Kostnad för hyra av lift visar den kostnad som tillkommer för de liftar som krävs för att 
utföra detta jobb. Hyrorna för dessa liftar framgår i fakturor från CRAMO. Summorna för 
dessa hyror var 15 699 kr. 
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APD ansvarig 

I detta scenario har antal dagar minskat från 28 till 21. Hyran för liftarna kommer att minska 
med 25 %. 

15 699 × 0,75 = 11 774 kr 

 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario har antal dagar minskat från 28 till 26. Hyran för liftarna kommer att minska 
med 7,14 %. 

Detta gör att priset för den nya hyran blir enligt följande ekvation: 

 15 699 × 0,9286 = 14 578 kr 

Tidskostnad för att montera materialet är en kostnad som kommer att variera vid alla 
projekt. Eftersom varje bygge är unikt med sina förutsättningar kommer tiden för utförandet 
att ändras. Vid montering av höga väggar eller tak, tar det längre tid för en hantverkare att 
montera, jämfört med låga väggar eller på golv.  

Genom intervjuer och äldre rapporter är ett medelvärde framtaget på hur lång tid det tar för en 
hantverkare att sätta upp en gipsskiva på just detta referensprojekt. Eftersom det är flera höga 
väggar och väggskärmar ligger denna tid på ca 6 min/skiva.  

För att få ut en totalkostnad för detta multipliceras antal skivor med tiden: 

 1134 × 0,1 × 430 = 48 762 kr. 

APD ansvarig 

I detta scenario är tidskostnaden att montera materialet oförändrad. 

1134 × 0,1 × 430 = 48 762 kr. 

 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario kommer tidskostnaden att montera materialet att ändras. Eftersom 
monteringstiden för de höjdanpassade skivorna anses vara sänkta från 6 min/ skiva till 3 min/ 
skiva kommer kostnaden att minska.  

Summan för dessa kostnaden framgår i följande ekvation: 

(896 × 0,1 × 430) + (272 × 0,05 × 430) =  44 376kr 
 

5. Hantering av spillmaterialet 
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Nedan redovisas det kostnader för hyra av verktyg, tidskostnader för att städa undan efter 
utfört arbete, samt en tidskostnad för att frakta spillmaterialet till container och slänga det. 

Kostnad för hyra av verktyg visar den kostnad som tillkommer för de verktyg som krävs för 
att utföra detta jobb. För att utföra detta jobb krävs det fodervagn och stoftavskiljare. Hyrorna 
för dessa verktyg framgår i fakturor från CRAMO. Summorna för dessa hyror var 530 kr.  

APD ansvarig 

I detta scenario har antal dagar har minskat från 28 till 21. Hyran för alla verktyg kommer att 
minska med 25 %. 

Detta gör att priset för den nya hyran blir enligt följande ekvation: 

 530 × 0,75 = 398 kr. 

 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario har antal dagar minskat från 28 till 26. Hyran för alla verktyg kommer att 
minska med 7,14 %. 

Detta gör att priset för den nya hyran blir enligt följande ekvation: 

 530× 0,9286 = 492 kr 

Tidskostnad för städningen är en kostnad för den tiden som hantverkarna lägger ner varje 
dag på att städa efter utfört arbete. Det ingår i hantverkarnas arbetsuppgifter att utföra detta 
arbete och genom intervjuer är slutsatsen att det är lämpligast att hantverkarna fortsättningsvis 
utför detta arbete själva. I dagsläget lägger hantverkarna på JME ner ca 1 h/dag på att städa 
undan efter sig. I detta fall handlar det om ett arbetslag på två personer som arbetar med gips.              

 Se följande ekvation: 

 1 × 2 × 430 × 28 = 24 080kr.  

APD ansvarig 

I detta scenario har antalet dagar minskat från 28 till 21, men APD ansvarig kommer inte att 
överta dessa arbetsuppgifter. Om APD ansvarig skulle ta över detta arbete finns risken att 
hantverkarna skräpa ner mer än vanligt eftersom de slipper ta hand om skräpet. 

Detta gör att tidskostnaden för städningen blir enligt följande ekvation: 

 1 × 2 × 430 × 21 = 18 060 kr. 
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Måttanpassade skivor 

I detta scenario har antalet dagar minskat från 28 till 26. Dessutom har mängden spill minskat 
med 60 %. Summan för detta blir enligt följande ekvation: 

1 × 2 × 430 × 26 × 0,4 = 8944 kr. 

Tidskostnad för att slänga spill är en kostnad för den tiden som det tar APD ansvarig att 
transportera spillmaterialet till container och sedan slänga det i rätt container. I dagsläget 
lägger hantverkarna på JME ner ca 1 h/dag på denna arbetsuppgift.  

En kostnad för detta kan sammanställas enligt följande ekvation: 

 1 × 430 × 28 = 12 040 kr.  

APD ansvarig 

I detta scenario har antalet dagar minskat från 28 till 21. Denna kostnad kan sammanställas 
enligt följande ekvation: 

1 × 300 × 21 = 6300 kr. 

 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario har antalet dagar minskat från 28 till 26. Dessutom har mängden spill minskat 
med 60 %. Summan för detta blir enligt följande ekvation: 

1 × 430 × 26 × 0,4 = 4472 kr. 
 

6. Sophantering 

Nedan redovisas det kostnader för etablering av sopcontainrar, hyra av kärl, tidskostnad för att 
flytta kärl, kostnader för transporter, kostnader för att hämta upp kärlen, samt en tidskostnad 
för att ha en person som hjälper till vid tömning. 

Etableringskostnad är en engångskostnad för referensprojektet. Denna kostnad ligger enligt 
ramavtal med Wiklunds på 425 kr.  

APD ansvarig 

I detta scenario är denna kostnad oförändrad 

425 kr. 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario är denna kostnad oförändrad 

425 kr. 
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Hyra av kärl är en kostnad som tillkommer för de dagar som man behöver ha avfallskärl på 
arbetsplatsen. Denna kostnad är baserad på fakturor från Wiklunds och ligger på ca 770 kr för 
28 dagar.  

APD ansvarig 

I detta scenario har antalet dagar minskat från 28 till 21. Hyran för alla verktyg kommer att 
minska med 25 %. 

Detta gör att priset för den nya hyran blir enligt följande ekvation: 

 770 × 0,75 = 578 kr. 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario har antalet dagar minskat från 28 till 26. Hyran för alla verktyg kommer att 
minska med 7,14 %. Dessutom har mängden spill minskat med 60 %. 

Detta gör att priset för den nya hyran blir enligt följande ekvation: 

770 × 0,9286 × 0,4 = 286 kr. 

 

Tidskostnad att flytta kärl är en tidskostnad som tillkommer när kärlen skall flyttas inomhus 
till utomhus och vice versa, vid tömning. I referensprojektet har 8 st tömningar skett, och 
tiden för att flytta kärlen är uppskattad till ca 30 min vid varje tömning.  

Denna kostnad kan sammanställas enligt följande ekvation: 

 0,5 × 8 × 430 = 1720 kr. 

APD ansvarig 

I detta scenario kommer APD ansvarig att överta denna uppgift. 

0,5 × 8 × 300 = 1200 kr. 

 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario kommer mängden spill att minska med 60 %. Antal tömningar kommer dock 
att bli 4 st. 

0,5 × 4 × 430 = 860 kr. 
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Transportkostnader är kostnader som tillkommer vid varje upphämtning och tömning av 
kärl. Dessa kostnader är baserade på fakturor från Wiklunds och varje transport kostar 500 kr. 
Antalet transporter till Plan 3 är 8 st. 

Summan för dessa kostnader kan summeras enligt följande ekvation: 

500 × 8 = 4000 kr. 

 

APD ansvarig 

I detta scenario är denna kostnad oförändrad. 

4000 kr. 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario har mängden spill minskat md 60 %. Dock krävs det fortfarande 4 transporter. 

500 × 4 = 2000 kr 

 

Upphämtning av kärl är kostnader som tillkommer varje gång tömning sker. Kärlen skall 
hämtas när de är fyllda och skall sedan köras bort.  

Dessa kostnader är baserade på fakturor från Wiklunds och ligger på 6 435 kr.  

Dessutom finns det en kostnad för gips som ej är Gyproc och ger en kostnad att återvinna.  

Denna kostnad ligger också enligt fakturor från Wiklunds på 554 kr. 

 

APD ansvarig 

I detta scenario är kostnaden oförändrad. 

6435 + 554 = 6989 kr kr. 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario kommer spillmängden att minska med 60 %.  

6989 × 0,40 = 2796 kr. 

 

Tidskostnad att hjälpa vid tömning är en kostnad som tillkommer då hantverkarna behöver 
hjälpa till när Wiklunds kommer och skall tömma. Bland annat måste hantverkarna skriva på 
ett kvitto varje tömning och leverans. 
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Tiden för detta är uppskattad till ca 30 min/tömning och kan sammanställas genom följande 
ekvation: 

 0,5 × 430 × 8 = 1720 kr. 

APD ansvarig 

I detta scenario kommer APD ansvarig att överta denna arbetsuppgift. 

0,5 × 300 × 8 = 1200 kr. 

 

Måttanpassade skivor 

I detta scenario kommer mängden spill att minska med 60 %. Därför kommer antalet 
transporter att minska till 4 st.  

0,5 × 430 × 4 = 860 kr. 
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6. Resultat 

6.1 Inledning 
Resultatdelen är indelad efter de steg som har tagits fram tidigare för att få en tydlig bild av 
gipshanteringen. I resultatet är det svaret på intervjufrågorna som bestämmer under vilken 
rubrik som frågorna ligger. Till exempel om den tillfrågade anser att utsättning av gipsbuntar 
är den viktigaste orsaken till höga kostnader hamnar den frågan under rubriken ”Hantering av 
materialet”. För att få intervjuerna i sin helhet se bilaga 1-9  

6.2 Resultat av intervjuer  

6.2.1 Planering och inköp 
Vikten av en god planering är välkänt inom byggbranschen och ses ofta som en eller 
möjligtvis den viktigaste förutsättning till om ett projekt skall bli lyckat eller inte. Planeringen 
pågår under en mycket lång tid och består av en rad olika delar, den första mängdberäkningen 
på gipsskivor görs till exempel redan i anbudet då syftet är att få fram en totalkostnad för 
projektet. Det krävs sedan ännu en mängdberäkning av arbetsledare när den personen är på 
bygget eftersom att mängdberäkningen som gjorts i anbudet inte ses som tillförlitlig. Det kan 
också bero på att mängderna för enskilda rum eller dylikt ej finns med. 

En arbetsledare utrycker sig såhär:  

"Jag kan inte förstå att man ska behöva mängda så många gånger som det görs idag, ibland 
kan en gipsvägg mängdas tre gånger innan den beställs." 

Samtidigt inser de flesta tillfrågade att mängdberäkningen som gjorts i anbudet ofta är gjort på 
ett annat företag som är specialiserade på anbud där det är viktigt att hålla nere alla kostnader. 
Men uppfattningen är ändå att det skulle kunna sparas tid och pengar ifall det bara behövde 
mängdas en gång och att denna mängdberäkning gick att lita på till en viss mån. 

På frågan: Har du några verktyg för att underlätta mängdberäkningen, är det något verktyg du 
saknar? Går åsikterna isär något. Vissa anser att skalstock och miniräknare duger gott och väl 
medan det hos andra arbetsledare finns intresse för att testa framtida metoder. 

Det visade sig också att det fanns åsikter om hur mängdberäkning gick till. Följande fråga 
ställdes till representanter från JM AB. Har ni några åtgärder i dagsläget för att minska 
spillmängden under produktionen? 

”Jag tror också att om man mängdar gipsskivor som antal skivor istället för kvadratmeter 
skulle det kunna minska mängden spill också. Det tar dessutom onödig tid att hålla på att 
omvandla till kvadratmeter, det är ingen som har nytta av den enheten.” 
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På frågan: Om du får välja en del i hanteringen av gips som du vill ses förbättras, vad skulle 
det vara? Svarar en av arbetsledarna:  

”Om jag ska vara ärlig så tror jag att om jag som arbetsledare är här i ett mycket tidigare 
skede, kan jag sitta och planera och fundera på hur saker och ting ska utföras. Jag som är 
arbetsledare för stomkomplettering kommer jag in samtidigt som jobbet ska utföras, vilket 
inte ger mig någon tid till planering.”  

Det här uttalandet stämmer också bra överens med yrkesarbetarnas åsikt om att det viktigaste 
förbättringsområdet är planeringen. Arbetsledare bör kopplas in i ett tidigare skede ute på 
bygget för att få en tydligare bild av projektet och mer tid till god planering som anses skulle 
gynna projektet ekonomiskt även om arbetsledarens lönekostnad stiger. 

På frågan: Tror du att arbetsberedning är viktigt för att effektivisera hanteringen av 
exempelvis gips? Går åsikterna isär bland yrkesarbetarna och det blir tydligt att positiva och 
negativa erfarenheter spelar roll för valet av svar.  

Exempelvis anser några snickare att det efter en eller två arbetsberedningar kan bli lite tradigt 
och att dessa möten mest hålls för att de måste hållas. Andra åsikter som kommer fram är att 
det borde hållas fler arbetsberedningar, i dagsläget hålls endast arbetsberedningar inför så 
kallade ”kritiska moment”. En av yrkesarbetarna ansåg att det skulle vara positivt att ha en 
arbetsberedning inför exempelvis gipsning:  

”Det finns mycket som kan gå fel vid gipsning om man kör sitt egna race. Det gäller att tänka 
på alla andra underentreprenörer som också ska montera saker i väggen. Om man har en bra 
arbetsberedning slipper man nog en del backjobb.” 

Åsikterna hos platschefer och arbetsledare är mer entydliga, alla tillfrågade står positiva till 
arbetsberedning. Ett argument är:  

”Det kanske känns onödigt men det blir alltid något nytt som ska tas upp.” 

 

6.2.2 Transport och leverans 
Transporten av gipsskivor sköts idag av leverantörer som JME har ramavtal med. I och med 
ramavtalen ligger inte fokus i intervjufrågorna på om det är relevant med ett byte av 
leverantör utan fokus ligger på de leverantörer som används i nuläget. Detta skrivs det mer 
detaljerat om i kapitel 1.5.  

I dagsläget kan gips levereras i en mängd olika höjder och två olika bredder när det kommer 
till standardstorlekar, detta borde kunna utnyttjas vid byggande då spill kan minskas när 
gipsskivor anpassas efter vägghöjden. 

Att beställa rätt material i rätt tid till rätt plats (just-in-time) anses av både leverantörer och 
tillfrågade personer på byggarbetsplatserna som mycket viktigt för att ett projekt ska nå sin 
fulla potential.   
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Hur ser ni på begreppet just-in-time? Svarar Djursholms trä:  

”Fördelarna är att arbetsplatsen slipper ha materialet liggandes. Slipper flytta omkring 
materialet och förhoppningsvis slipper kostnader. En nackdel kan ju vara att fler transporter 
krävs, vilket bidrar till större miljöpåverkning.”  

Att använda sig av just-in-time metoden ger enligt alla tillfrågade fler transporter än vad att 
köpa in en större mängd material och lagra det på arbetsplatsen.  

Men alla tillfrågade är också övertygade om att fördelarna väger upp nackdelarna. Ett vanligt 
förekommande argument för att ha ett lager är att det ger en säkerhet ifall något material 
skulle ta slut. Eller att yrkesarbetarna behöver stå stilla vilket anses vara en av de mest 
onödiga kostnaderna enligt alla platschefer och arbetsledare.  

På frågan. Brukar ni försöka ha ett lager på arbetsplatsen eller vill ni minska behovet av lager 
med just-in-time leveranser? Svarade representanter från JM AB:  

”Nej, alltså jag kan inte se någon fördel med att ha ett lager på en arbetsplats. Kostnaderna 
för att flytta materialet och skador som kan uppstå är bara onödiga.” 

Det nämndes också att det är sant att arbetare som står stilla på grund av att det saknas 
material kostar mycket men om det händer finns det möjligheter att se över felet som uppstått 
och korrigera det.  

Däremot om det alltid finns ett överflöd av material blir det mycket svårare att lokalisera fel 
när det kommer till inköp och montering och dessutom måste det materialet som sedan blir 
över fraktas iväg på något sätt.  

Ett stort miljöproblem bedöms vara att det beställs stora mängder material helt i onödan.  

”Att det slösas med för stora volymer av material tror jag är det största miljöproblemet inom 
produktionen. Jag tror det är viktigt att tänka på vad som går att återvinna och återanvända 
och sen försöka göra det.”  

Ett miljöproblem är alla de transporter som krävs under ett projekt och genom att uppmuntra 
leverantörer till att använda samleveranser är det möjligt att minska dessa transporter. Har du 
förslag på hur man kan minska antal transporter till och från bygget? 

 ”Ett sätt att minska antalet transporter kan vara att leverantören ser till att planera sin rutt 
ordentligt så att dem kan leverera till flera byggen med en och samma bil.” 

Det här sättet att jobba på finns redan hos många leverantörer och ansvaret för att det här ska 
ske i så stor utsträckning som möjligt ligger i nuläget endast hos leverantören.  

Åsikterna om relationen mellan leverantör och personen som beställer går isär något. De 
tillfrågade anser alla att det är viktigt att det går att lita på leverantören till exempel att 
materialet alltid kommer den tid som är planerad.  
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Det är viktigt att känna sig prioriterad hos leverantören för att vara säker på att företaget 
kanske går före mindre kunder om det skulle behövas.  

6.2.3 Hantering av materialet 
Hanteringen av materialet uppfattas hos de flesta intervjuade som den största omkostnaden 
som uppstår hos gipsskivor. Anledningen till detta är att gipsskivor är ett material som är 
förhållandevis otympligt eftersom att det väger relativt mycket och är skrymmande på 
arbetsplatser.  

Det är av yttersta vikt att gipsbuntarna som köps in ställs på rätt plats från första början. Om 
det inte sker kan gipsbunten behöva flyttas så mycket som upp till två timmar om dagen enligt 
intervjuer. För att flytta på bunten går det åt tid som kunde gått till montering plus att 
lönekostnaden för snickarens lön samt risken att skivor går sönder vid förflyttning.  

Var tror du att största kostnaden inom materialhanteringen ligger? 

”Av egen erfarenhet är det när man inte får in materialet i tid. När man måste bära 
materialet in i huset. Det är viktigt att rätt material finns på rätt plats från början. Jag tror att 
planeringen är väldigt viktig för att lösa detta.” 

De flesta är överens om att ifall möjligheten finns skall gipsbunten placeras vid 
monteringsplatsen. Får arbetsledaren eller liknande som har ansvar för 
arbetsplatsdispositionen möjlighet till att planera detta kan det sparas in stora summor pengar 
men i dagsläget anser många av de tillfrågade att det finns för lite tid för den här typen av 
planering.  

En möjlighet att sänka kostnaden på den här posten är att anställa en person som kan sköta 
den här sortens arbete, som till exempel att flytta buntar. Personen har en lägre lön än 
hantverkarna vilket ger lägre lönekostnader för tiden som bunten måste flyttas runt. Personen 
möjliggör också för hantverkarna att lägga mer tid på monteringen av gipset.  

Den här typen av roll har testats i ett av projekten och ansågs användbart och välbehövligt. 
Dock för att detta skall vara lönsamt anses det att projektet inte får vara allt för litet eftersom 
personens lön inte skulle kosta för mycket i förhållande till projektet.  

Eftersom det endast var en platschef som hade testat att anställa en person för den här rollen 
är det svårt att avgöra om rollen uppfyller den funktionen som det är tänkt. De arbetsledare 
och platschefer som inte hade testat detta var tveksamt inställda till om det skulle ge ett 
positivt resultat men den platschef som hade testat detta var positivt inställd till det och ville 
gärna prova det i fortsättningen också. Såhär svarade platschefen som hade provat att anställa 
en person som inte vara snickare att sköta förflyttning av material och liknande. 

”Ja det är jättebra, det underlättar väldigt mycket och man sparar mycket tid och pengar. Vi 
har haft en person på ett bygge och det fungerade väldigt bra.”  
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Wiklunds Åkeri erbjuder leverans ända fram till monteringsplatsen. En möjlighet som dem 
erbjuder är att leverera materialet efter arbetstid för att inte vara i vägen under till exempel 
monteringen. Enligt Wiklunds fungerade detta bäst med hjälp av en bygghiss då personerna 
som levererade buntarna kunde med hjälp av en pumpvagn köra dessa direkt upp till de olika 
våningsplanen. Wiklunds menar att det inte finns någon anledning att använda sig av en 
höglyft som dem ansåg skulle kosta onödiga pengar för den här sortens tjänst.  

6.2.4 Montering av materialet 
Det finns endast ett sätt att sänka kostnaden och det är genom en reducering av tiden det tar 
att sätta upp en gipsskiva.  

Genom att göra arbetet mindre komplicerat för snickarna är detta möjligt. Vid intervjuerna 
framkom det att flertalet tjänstemän och yrkesarbetare hade åsikten att det finns för många 
olika väggtyper på projekten i dagsläget. En vägg kan innehålla ett antal olika väggtyper 
beroende till exempel av vad ljudkravet är satt till i rummet bakom.  

För tillfället är alla väggtyper anpassade precis efter de krav som ställs på väggen. Genom att 
reducera antalet väggtyper och höja kravnivån något på dessa skulle färre väggtyper kunna 
ersätta uppsjön av väggtyper som används i dag.  Detta skulle spara tid i monteringsskedet 
och förenkla arbetet för yrkesarbetare och tjänstemän på byggplatsen.  

Anser ni att man kan spara tid med färre väggtyper på ett bygge? 

"Ja verkligen! Jag kan inte fatta varför det ska finnas så många olika väggtyper. Många 
väggtyper är helt onödiga, vilket gör att många kostnader blir helt onödiga också." 

I dagsläget anser yrkesarbetarna att verktygen som behövs för montering av gips allt som 
oftast finns på plats. Det var ingen av de tillfrågade som ansåg att dem saknade något specifikt 
verktyg.  

Onödiga kostnader som uppstår under monteringen är oftast backjobb som krävs när 
monteringen inte utförts ordentligt. Ett av de vanligaste misttagen som begås är att inte föra in 
skruvarna som håller skivan på plats ordentligt. Genom att vara noggrann och gå igenom 
skivorna efter monteringen kan detta undvikas.  

”Att man inte drar till skruven är nog vanligaste felet. Maskinen kan vara svag och då går 
inte skruven in ordentligt.” 

Andra backjobb som uppkommer är de som krävs när en tjänsteman har tänkt fel eller en 
snickare har gjort fel. Till exempel gipsas det ibland på delar av väggen som inte skall gipsas 
igen. Genom bättre planering och fler arbetsberedningar kan den här typen av kostnader 
undvikas vilket ger mer tid till det värdeskapande arbetet.   

Ett annat tillvägagångssätt för att dra ner på kostnader är att få en bra struktur på monteringen. 
Genom att skapa mallar för hur monteringen av gipsskivan skall gå till kommer det underlätta 
för snickaren och i sin tur göra att arbetet både går snabbare och att potentiella misstag 
undviks. 
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Under intervjuerna framkom det från flera hantverkare att det alltid går snabbast att jobba två 
och två när gips skall monteras. I dagsläget är det upp till hantverkarna själva att bestämma 
om dessa vill jobba ensamma eller inte vilket resulterar i att det ibland används två personer 
och ibland endast en. Hur jobbar ni med hanteringen av gipsskivor?  

”Det är lite olika, men jobbar man två och två så kan man enkelt jobba snabbare och 
effektivare. Däremot så måste man planera rätt så att inte någon blir stående och inte gör 
någonting. Men jobbar man på höga höjder och måste använda lift är det definitivt 
nödvändigt att vara två, annars tar det mycket längre tid att montera gips. Men om man 
jobbar i t.ex. lägenheter där det vanligen är 2500 i rumshöjd går det bra att vara ensam 
också.”  

6.2.5 Hantering av spillmaterialet 
Efter att gipsskivorna blivit monterade och sitter på väggen uppkommer det alltid gipsspill 
som behöver förvaras på bygget en viss tid och sedan transporteras bort. Direkta kostnader 
som uppstår är till exempel kostnader för att transportera gipsskivorna i och transporter och 
föra gipsspillet tillbaka till tillverkaren. Indirekta kostnader i det här skedet är tiden det tar att 
gå med gipsspillet från monteringsplatsen till containrarna och tiden det tar att städa.  

Det här skedet i hanteringen anses vara en av de tyngre kostnadsposterna. Anledningen är att 
det läggs ner mycket tid på gång fram och tillbaka till containrar som tar bort tid från det 
värdeskapande arbetet som i det här fallet är monteringen av gipsskivor. 

I dagsläget använder sig företaget av slodor för att transportera gipsspillet från 
monteringsplatsen till containrarna och det är i det här skedet som företaget förlorar pengar. 
Ett alternativ till detta är att använda sig av ett så kallat ”bombrör” för att snabbare 
transportera spillet till containern. En av de tillfrågade säger såhär:  

”Det vore väldigt bra om man kunde ha ett bombrör så att man kan kasta ner all gips rakt ner 
i containern.”    

Även i det här skedet kan det vara lönsamt att ta in en person som inte är hantverkare för att 
sköta interna transporter i och med att den personen kräver en lägre timlön blir det en 
besparingsåtgärd samt att hantverkarna kan ägna mer tid åt det dem är bra på. Anser du att det 
är lönsamt att anställa/ hyra in folk för att minska byggarbetarnas tid åt hantering och flytt av 
material? 

”Rätt man på rätt plats! Vi vill ju utnyttja kompetens på rätt ställe så det kan jag hålla med 
om kan fungera som hjälper till att ta hand om transporten.”  

6.2.6 Sophantering  
I dagsläget ser sophanteringen på JM Entreprenad olika ut från projekt till projekt. Största 
anledningen till att det skiljer sig är att alla projekt har olika grundförutsättningar och olika 
krav beroende på beställaren. Det läggs inte mycket tid på sophanteringen i dagsläget och 
ingen av de tillfrågade nämner sophanteringen som något problem i dagens verksamhet.  
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Kostnader för hyror av till exempel containrar är väldigt låga och etableringsavgiften är 
relativt låg jämfört med den totala kostnaden.  

Det som kostar mest i det här skedet är upphämtningen och bortforslingen av materialet därför 
är det viktigt att hålla nere på transporterna i så stor utsträckning som möjligt.  

Är det ett vanligt problem med blandcontainrar och hur mycket kan det kosta? 

”Ja det uppstår i princip blandcontainrar på varje bygge. Däremot mängden varierar 
kraftigt. Men ser man till att hantverkarna slänger rätt fraktioner i rätt container kan man 
minska den procenten rejält. Kostnaden kan bli mycket högre och mycket onödigare vid 
blandade fraktioner.”  

Det är därför också viktigt att inte lägga ett material i fel container eftersom att blandat 
fraktionen tillsammans med deponifraktionen är de två dyraste fraktionerna som är betydligt 
större än de mindre fraktionerna. Genom att anställa en person som ser till att alla material 
hamnar i rätt fraktion är det möjligt att hålla dessa kostnader nere.  

De tillfrågade anser att om det skall vara rimligt att anställa en person som har detta i uppdrag  
måste den personen ha fler arbetsuppgifter eftersom att det kostar för mycket att ha en person 
som bara sköter sophanteringen.  

Behöver ni folk som hjälper till vi utkörning och upphämtning? 

”Så länge vi vet vart containern ska stå så behövs ingen hjälp, vi behöver bara en påskrift att 
vi varit där. Ibland kan det underlätta om vi får hjälp, men det brukar inte vara något krav.”  

Detta är ett exempel på ett moment som sophanteraren kan ha ansvar för att vara med vid, 
borttransporter av material istället för att en snickare skall hjälpa till med detta.  
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6.3 Resultat av Diagram 
Genom att sammanställa de sex olika stegen i olika diagram, ger det möjligheten att analysera 
kostnaderna i dagsläget och deras förhållande till varandra. De mörka områdena visar 
kostnader för inköpt material och lönekostnaden för att montera materialet. De är kostnader 
som anses vara svårpåverkade, vilket innebär att det inte lagts något fokus på att sänka dessa. 
De ljusa områdena representerar de resterande kostnaderna i stegen. Dessa kostnader är olika 
typer av omkostnader, som till stor del anses vara onödiga och lättare att påverka. 

 

Diagram 1 

 

I dagsläget ligger de största omkostnaderna på hanteringskostnader, vilket kan utläsas ur 
Diagram 1. En orsak till detta är att planeringskostnaden är relativt låg, vilket ger upphov till 
uppkomsten av onödiga kostnader. I detta fall står omkostnaderna för mer än 50 % av 
totalkostnaden, vilket gör att det är lämpligt att utföra någon åtgärd för att reducera dessa 
kostnader. 
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Diagram 2 

 

Genom att överlåta vissa arbetsuppgifter till en APD ansvarig är det möjligt att reducera 
omkostnader och jämna ut förhållandet mellan dessa. I diagram 2 framgår det tydligt att 
kostnaderna jämnat ut sig och att totalkostnaden har minskat. Detta scenario kräver mer tid i 
planeringsskedet men lönar sig under byggtiden. Detta scenario gör det möjligt att spara upp 
till 12 % av totalkostnaden endast på gipshanteringen. 
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Diagram 3 

 

Genom att använda ett nytt tänk vid mängdberäkning ger det möjligheter att beställa 
måttanpassade gipsskivor. Med måttanpassade gipsskivor kommer framför allt mängden spill 
att reduceras. I Diagram 3 framgår det hur omkostnaderna förhåller sig med varandra i detta 
scenario och gör det möjligt att spara upp över 15 % av totalkostnaden inom gipshanteringen. 
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Diagram 4 

Detta diagram är en uppskattning av hur kostnaderna möjligtvis kan se ut ifall Diagram 2 och 
3 kombineras. Den beräknade tiden är i detta diagram, nio dagar kortare än  i 
originaldiagrammet eftersom måttanpassning sänker tiden med två dagar och APD-ansvarig 
sänker tiden med sju dagar. Resterande uträkningar är en kombination av de mest gynnsamma 
förhållandena från båda diagrammen.   
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7. Analys 

7.1 Inledning 
I analysdelen dras det slutsatser och diskuteras kring de diagram som tagits fram i samband 
med arbetet samt de intervjuer som gjorts för att uppnå arbetets syfte. Det som diskuteras i 
detta kapitel baseras på resultaten från intervjuerna och tolkningar från dem diagram som 
tidigare nämnts.  

7.1.1 Materialkostnader  
Kostnaden för inköpt material är den enskilt största kostnaden av gipsets totalkostnad men det 
är också tillsammans med monteringskostnaden den mest nödvändiga kostnaden för 
slutprodukten. Detta innebär att en minskning av denna kostnad riskerar att sänka kvalitén på 
slutprodukten. I dagsläget finns det ingen indikation på att denna post är onödigt stor, varken 
från tjänstemän eller hantverkare.  

Teoretiskt sätt är det möjligt att reducera kostnaden genom att minska gipsspillet och därmed 
undvika att köpa in onödigt mycket material som sedan bara slängs. I verkligheten minskar 
dock inte materialkostnaden i detta fall på grund av att det krävs anpassning av skivor som i 
dagsläget kostar mer per kvadratmeter vilket resulterar i att kostnaden för inköpt material i 
själva verket hamnar på samma nivå eller i vissa fall också ökar.  Se kapitel 5.5.3 för ingående 
kostnader.  

Kostnaderna som idag finns på gipsskivorna är baserade på ramavtal och förhandlas centralt 
hos JME, dessa kostnader är redan idag ofta väldigt fördelaktiga för JME och att initiera ett 
byte till en ny leverantör skulle förmodligen kosta mer än vad som är möjligt att spara. 

Däremot finns det stora summor att spara på annat håll, genom att minska materialspillet. 
Detta diskuteras det mer ingående om i kapitel 7.1.4  

Slutsatsen är att det finns möjligheter till att minska materialkostnaden men att det i slutändan 
inte skulle resultera i några betydande skillnader och av den anledningen borde energin läggas 
på andra poster där potentialen för kostnadsreduceringen är betydyligt större.  

7.1.2 Planering 
Baserat på resultat från både intervjuer och diagram blir det tydligt att kostnaden för planering 
behöver öka för att få en minskad totalkostnad i slutändan. De flesta av de rekommendationer 
som redovisas i kapitel 8.0 resulterar i en ökning av planeringskostnaden.  

Målet har varit att lokalisera onödiga kostnader och minska dessa men planeringen anses 
aldrig vara en onödig kostnad och därför har det inte lagts något fokus på att spara in på denna 
post. JME skall inte heller fokusera på att försöka spara in pengar på denna post, istället bör 
fokus riktas till att höja kostnaden på posten med noggrant utvalda arbetsuppgifter for 
tjänstemännen. I dagsläget läggs det i jämförelse med de andra posterna väldigt lite tid på 
planeringen när det kommer till gipshantering.  
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Åsikten hos yrkesarbetarna är att det finns stora möjligheter till att spara pengar genom en 
mer genomtänkt planering. Denna åsikt är vanligt förekommande bland yrkesarbetare men 
borde av den anledingen tas på allvar av tjänstemännen.  

Tjänstemännen och då speciellt arbetsledarna på JME har samma åsikt som hanterverkarna 
om att det bör finnas mer tid till planering. JME borde låta arbetsledaren komma in i ett 
tidigare skede i byggprocessen för att få möjligheten till att göra en god planering som 
förbättrar arbetsplatsdispositionen, ger möjlighet till en noggrannare mängdberäkning och ett 
effektivare sätt att arbeta.  

I dagsläget är det upp till den ansvarige arbetsledaren göra en mängdberäkning på de material 
som behöver beställas in. En mängdberäkning görs också i kalkylskedet, oftast av ett inhyrt 
företag och i vissa fall av JMEs egna kalkylatorer.  

Det anses av många arbetsledare som en onödig kostnad att mängdberäkna allt material två 
gånger och ibland även tre gånger, möjligheten att endast mängdberäkna en gång har 
undersökts utan några givande resultat. Ett stort problem är att kalkylen görs av ett externt 
företag med syfte att hålla kostnaden så låg som möjligt vilket medför att mängden som de 
räknats på ofta är underskattad. 

Därför bör fokus läggas på att ge arbetsledarna så goda förutsättningar som möjligt när det 
kommer till mängdberäkning och då krävs det mer tid för att noggrant kunna räkna på detta. 
Det krävs också ett nytt tankesätt när det gäller mängdberäkning, som det tidigare redovisats i 
kapitel 5.5.2 för att få bukt med spillproblemet. Att endast mäta ut arean på väggen och sedan 
lägga på 10 procent ger en felaktig bild av hur mycket material som behöver köpas in och 
därför krävs det att personen som sköter mängberäkningen tänker ett steg längre.  

Under intervjuerna med hantverkarna framkommer det att dessa arbetar betydligt mer 
effektivt vid gipsmontering ifall arbetet utförs två och två istället för att en hantverkare arbetar 
ensam.  

I dagsläget finns det inga riktlinjer för hur hanterverkarna skall montera gipsskivor och 
inställningen hos tjänstemännen är att det ingår i hantverkarnas utbildning att kunna dessa 
saker själva och därför ges inga direktiv för hur monteringen skall gå till.  

Genom att införa samtal med erfarna och skickliga snickare mer regelbundet finns stora 
möjligheter till att liknande information som tidigare nämnts kommer upp till ytan och med 
hjälp av dessa samtal är det möjligt att ta fram riktlinjer som företaget kan använda sig av på 
framtida projekt. 
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7.1.3 Verktyg och maskinkostnader 
JME har idag ett avtal med CRAMO gällande kostnader för hyror. Detta avtal anses 
fördelaktigt för JME och det finns ingen undersökning på om det skulle löna sig att byta 
leverantör. Hantverkarna i studien menar att det inte saknas några verktyg när det kommer till 
monteringen av gipsskivor i dagsläget. 

Enda sättet att reducera kostnaden som idag finns på hyror är att dra ner på antalet timmar 
som verktygen idag används under. Med hjälp av bättre planering och användandet av 
måttanpassning anses detta möjligt, se kapitel 7.1.2 för diskussion kring måttanpassning.  

Vid interna transporter på bygget används idag pumpvagnar och gipsskivevagnar i stor 
utsträckning för att förflytta gipsskivor som i slutändan skall sorteras och slodor används för 
att flytta gipsspillet från monteringsplatsen till containern. Dessa kostnader är nödvändiga på 
bygget och behöver inte reduceras.  

Det är däremot nödvändigt att se över de tillfällen när det behövs elektriska pumpvagnar. En 
bunt med gipsskivor väger ca 800 kg och enligt de tillfrågade hantverkarna gör en elektrisk 
pumpvagn stor skillnad i komfort och av den anledningen kan det vara önskvärt att lägga mer 
pengar på verktygskostnader. 

Kostnaderna på verktyg och maskiner är svårfrånkomliga och svåra att undvika, det är möjligt 
att minska dessa kostnader genom en effektivare montering som i sin tur minskar tiden som 
verktygen gör nytta. Det är möjligt att förbättra arbetsmiljön med användning av rätt verktyg 
vid rätt tillfälle, denna slutsats baseras på resultat från de intervjuer som genomförts. 
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7.1.4 Interna och externa transporter 
Förflyttningen av material inne på byggarbetsplatsen är en oerhörd stor tidskostnad på JME 
projekt idag. Från intervjuerna framkommer det att de flesta tillfrågade är övertygade om att 
förflyttningen av gipsbuntar som placerats fel är den enskilt största onödiga kostnaden. Det 
har visat sig att denna uppfattning stämmer bra överens med diagrammen. Det vill säga att de 
interna transporterna står för en stor del av totalkostnaden.  

Det som skiljer diagrammet och de tillfrågade är vilken form av intern transport som står för 
den största kostnaden. Enligt diagrammet är det hanteringen av spillmaterialet som är den 
största kostnaden vad gäller interna transporter. Det visar att de anställda behöver fokusera på 
detta moment och se över potentiella förbättringar. 

För att JME skall kunna reducera kostnaderna för interna transporter krävs det förändringar i 
planering och utförande. De tillfrågade har åsikten att med god planering är det möjligt att 
minska dessa kostnader. Diagrammen visar också tydligt att ökad planering ger önskat 
resultat.  

En god planering ger möjlighet till att minska kostnaden för förflyttning av buntar. Att låta 
arbetsledaren planera placeringen av gipsbuntarna är ett av få sätt som går att använda för att 
minska tiden som läggs på att flytta gipsbuntar. Problemet som uppkommer vid en utökad 
planering är att tiden som läggs på den behövda planeringen måste bekostas och detta gör att 
det finns tveksamheter. Diagrammen visar dock att den nya kostnaden för planering är mindre 
än kostnaden som krävs för att flytta på gipsbuntarna.  

I de fall där det inte finns några bra alternativ att placera gipsbuntarna finns det ändå en 
möjlighet att minska kostnaden för förflyttningen av dessa. Att anställa en person som sköter 
flyttningen av materialet från en plats till en annan. Eftersom denna person har en lägre lön än 
hantverkarna ger det goda förutsättningar för att sänka timkostnaden. Nackdelen med den här 
sortens anställning är att det lägger på en hel extra lön varje månad som inte betalas för 
tillfället.  

Tveksamheten som finns hos de tillfrågade handlar om ifall det är värt att belasta lönekontot 
med en extra lön. Diagrammen visar att det går att göra stora besparingar endast när det gäller 
gipshantering, dock inte tillräckligt för att tjäna igen hela lönen.  

Av den anledningen är det viktigt att denna person har fler arbetsuppgifter gällande andra 
material och på det sättet spara tillräckligt mycket pengar för att den extra lönekostnaden inte 
skall överstiga dagslägets budget.  

Med den här sortens anställning finns det fler användningsområden. Den anställda har 
möjlighet att transportera gipsspill till container, detta är en stor kostnad som hör till interna 
transporter, eftersom den anställda har lägre lön än hantverkarna minskar även kostnaden på 
denna post.  
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Det mest effektiva sättet att minska spilltransportkostnaden är genom att reducera mängden 
spill. I intervjuerna framgår det tydligt att det läggs lite fokus på att minska mängden gipsspill 
som finns idag. Alla tillfrågade visar uttryckligen att det finns en önskan om att minska 
spillmängden men det förekom inga funderingar på hur detta skall gå till. Genom att sätta upp 
en struktur för hur mängdberäkningen skall gå till är det möjligt att få en mer genomräknad 
och korrekt mängd gipsskivor som behöver köpas in. I kapitel 5.5.2 finns redovisning för hur 
den här typen av mängdberäkning går till. 

För att förbättra mängberäkningen anses det behövas mer planering för att kunna utföra 
arbetet på samma sätt som tidigare. Flertalet Tjänstemän är osäkra på om det är värt att lägga 
ner tiden för att få mindre gipsspill. Det som diagrammen visar är dock att det är reduceringen 
av spill som ger de överlägset största kostnadsbesparingarna och därför bör JME testa allt som 
ger en möjlighet till att dra ner på spillmängden. 

Vid de tillfällen då spillmängden blir högre än önskvärt finns det alternativ för att minska 
volymen som spillet tar upp. I containern med gipsspill finns idag stora glipor med luft 
eftersom att alla spillbitar ser olika ut. Genom att flisa ner spillbitarna och minska varje bits 
storlek är det möjligt att minska den totala volymen som gipsspillet tar upp.   

Detta resulterar i att leverantören inte behöver transportera bort gipsspill från 
byggarbetsplatsen i samma utsträckning som tidigare. Ifall JME använder sig av detta verktyg 
kan antalet transporter till och från bygget minskas och likaså miljöpåverkan.  

Ett annat syfte med att flisa sönder gipsspillet är att sänka tiden som läggs på att transportera 
gipsspillet. Genom att slänga gipsspillet i ett rör som går rakt ner i en container kan 
hantverkarna slänga materialet direkt från våningsplanen. Detta är inte möjligt ifall spillet inte 
är flisat eftersom gipsspill vanligtvis är för stort för att gå ner i röret eller riskerar att fastna.  

Gipsspillet kan också sänkas genom att inte köpa in onödigt mycket material. I dagsläget finns 
det fall då tjänstemän köper in extra material för att alltid vara säkra på att ingen hantverkare 
skall bli stillastående. Ifall materialet tar slut kan inte hantverkare göra sitt jobb och detta 
anses som ett slöseri med pengar.  

Hålls lagret däremot litet minskar mängden av överblivet material och ifall materialet skulle ta 
slut finns det goda möjligheter att se felet och sedan kunna åtgärda detta till nästa projekt. 
Detta argument bör tas i beaktande då de är ett precis lika stort problem att beställa för mycket 
som för lite med skillnaden att om det beställs för mycket märks det inte av på samma sätt 
vilket gör att felet sällan upptäcks.       
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7.1.5 Montering 
Monteringen är ett av det skedet som är värdeskapande för slutprodukten, det vill säga den 
färdiga byggnaden som i sin tur innebär att det är ett värdeskapande moment även för kunden.  

Det är förhållandevis svårt att reducera kostnaden på det här momentet av den anledningen att 
det krävs tid och lönekostnader för att montera skivorna på väggen. För att minska kostnaden 
krävs det att tiden det tar för att montera gipsskivan sänks. Med nya verktyg finns det en 
teoretisk potential att minska tiden men i intervjuerna visar det sig att hantverkarna är nöjda 
med det verktyg som finns och en åtgärd på detta område skulle inte bidra med en betydande 
förändring.  

Genom att beställa in gipsskivor som är anpassade för den tilltänka byggnaden är det möjligt 
att sänka tiden för montering. I dagsläget beställer JME sällan in gipsskivor som är anpassade 
på höjden. Som tidigare nämnt sänker detta spillmängden, det bidrar också till att 
hantverkarna slipper skära onödigt mycket i gipsskivorna och det resulterar i att monteringen 
går fortare.  

Med mindre spill kan hantverkarna lägga större fokus på det som de är bra på, det vill säga 
”rätt man på rätt plats”. I teorin finns det potentiellt mycket tid som går att spendera på 
montering av gipsskivor istället för att transportera bort gipsspill till en container. I 
verkligheten är det däremot omöjligt att bara byta ut all den tid som läggs på städning till att 
montera tack vare att gipsspillet blir mindre.  

Anledningen är att det är svårt för en hantverkare att fokusera flera timmar i sträck på att 
endast montera och att städa undan gipsspill och liknande ger en välbehövlig ”paus” från 
monteringen.  

Däremot går det att använda en del av den nyvunna tiden till att montera fler gipsskivor och 
det är den tiden som gör att projektet går snabbare fram vilket resulterar i en minskning av 
maskin- och verktygskostnader. Verktygen och maskinerna behövs fortfarande användas i 
samma utsträckning men eftersom effektiviteten ökar behövs dem under en kortare tid än 
tidigare. 
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8. Rekommendationer 

8.1 Förklaring 
Här nedan redovisas rekommendationer för JM Entreprenad som med rätt tillämpning 
kommer att bidra till lägre kostnader, effektivare arbetsmetoder och en reducering av 
miljöpåverkan  

APD-Ansvarig 
En person som avlastar snickarna från sådant arbete som inte kräver snickarerfarenehet till 
exempel flytt av gipsbuntar på bygget eller transportera spill till containrarna. Personen kan 
också ta emot transporter och se till att avfallshanteringen går rätt till.  

APD-Ansvarig anses göra mest nytta på medelstora till stora projekt.  

Vid rätt tillämpning ger tjänsten möjlighet till kostnadsreducering inom produktionen och 
ökad effektivitet hos yrkesarbetarna.   

Mängdberäkning 

Dagens mängdberäkning ger ofta felaktiga mänger material, det är därför viktigt att lägga mer 
tid på detta moment än vad som görs i dagsläget. Genom höjdanpassning av 
standardgipsskivor och anpassning av den sista skivan på bredden är det möjligt att reducera 
spillmängden av gips. Höjdanpassning bör alltid strävas efter oavsett projekt. 
Breddanpassning bör ske vid projekt med en stor del innerväggar som är sammankopplade för 
bästa resultat.  

Vid rätt tillämpning ger den nya metoden kostnadsreduceringar på spillhantering samt 
avfallshantering och en minsking av miljöeffekter genom minskade materialvolymer och färre 
transporter. 

Chipper 

Starke Arvids Chipper är en maskin som slår sönder överblivet gipsspill till mindre fragment 
för att minska gipsspillets volym i en container. Genom att använda sig av maskinen är det 
möjligt att minska antalet transporter för att tömma containrar.  

Chippern bedöms fungera bäst på projekt med små ytor och stora mängder gipsspill som 
behöver förvaras på byggarbetsplatsen.  

Vid användning av denna produkt är det möjligt att minska transporter från bygget samt 
möjlighet till att skicka gipsspillet från våningar högt upp ner i rör kopplade till containrar 
vilket minskar tid för spillhantering.  

Arbetsberedning  

Vid införandet av arbetsberedning specifikt för gipsning kommer kostnaden för montering 
minska och monteringstiden kommer att sjunka samt en höjning av kvalitén på produkten. 
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Genom att vara noggrann i kommunikationen minskar risken för backjobb vilket resulterar i 
minskade kostnader och förseningar.     

Bör eftersträvs i alla projekt som använder sig av gipsskivor. 

Färre väggtyper 

Genom att använda färre antal väggtyper på ett projekt går det att effektivisera 
monteringsskedet och planeringen för tjänstemännen. Bör användas när kraven på väggarna i 
ett projekt inte skiljer sig avsevärt från varandra.  

Monteringsanvisning 

Företaget bör ta fram en policy för hur monteringen av gipsskivor skall gå till. Detta bör 
resultera i att företaget alltid har samma kvalité på väggarna som byggs oavsett byggprojekt. 
Genom att införa detta blir det också enklare att planera tiden arbetet kommer att ta och 
mängden spill.   

Slutmöten 

Genom att införa slutmöten med underentreprenörer och leverantörer kan företaget skapa en 
tydlig bild av vad som gick bra under projektet och vad som gick dåligt. Detta bör tillämpas 
på alla byggen för att företaget ska utvecklas och hitta nya metoder att arbeta på vilket i 
slutändan resulterar i effektivare arbetsmetoder och mindre slöseri. 

Placering av buntar 

Skapa tid för att planera in vart buntarna skall stå inne på byggplatsen. Detta bör eftersträvas i 
alla projekt då rätt placerade buntar minskar interna transporter på bygget samt sänker 
kostnader för slöseri av tid.  

Leverans kvällstid 

Se över möjligheten att bära in gipsbuntar på bygget under kvällstid. Tjänsten gör att 
transporten inte behöver påverka andra delar av bygget samt att hantverkare inte behöver 
sköta förflyttningen av material. Bör användas på större projekt med mycket gipsning. Till 
exempel vid bygge av bostäder.  
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Planerade leveranser 

Planera leveranser i god tid för att leverantören skall få möjlighet till att kunna planera sin rutt 
bättre och därför få möjligheten att utnyttja samleveranser. Det leder till att leverantören kan 
använda sig av färre leveranser och därför minskar utsläppen. Detta bör tillämpas på alla 
byggprojekt för att minska onödiga transporter.  

Tid för planering 

Arbetsledaren behöver komma in i ett tidigare skede i ett projekt för att ha möjligheten att 
planera det denna ansvarar för på bästa möjliga sätt. I dagsläget kommer ofta arbetsledaren in 
när avgörande moment skall starta vilket gör att till exempel mängdberäkningen blir felaktig. 
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10. Bilagor 
Bilaga 1 Intervju åkerbrodden 

Datum 2015-04-07 

Namn: Henrik Wikmar & Per Nilsson & Johnny Lindblad 

 
7. Vad har du för utbildning? 
- 4 år teknisk (Henrik Wikmar) 
-  2 år eftergymnasial (Per Nilsson) 
-  Lärlingsutbildning (Johnny Lindblad) 

 
 Vad har du för titel? 
- Platschef (Henrik Wikmar) 
- Arbetsledare (Per Nilsson) 
- Snickare (Johnny Lindblad) 

 Vad har du för erfarenhet inom detta område? 
- 15 år 3.5 år på JME (Henrik Wikmar) 
-  10 år (Per Nilsson) 
-  15 år (Johnny Lindblad) 

 
 Anser du att spill är ett problem idag? 
- spill är en kostnad, dels betala för något man inte använder och dels att betala för att 

köra bort det. (Henrik Wikmar) 
 

 Hur skulle du, i dagsläget, göra för att reducera mängden spill? 
- Kan “gömma” gipset i första lagret i väggen ifall det är en vanlig enkel gipsvägg och 

det inte är höga ljud och brandkrav. Jag gör det ganska ofta, jag har inte hört några 
problem om det. (Johnny Lindblad) 
 

 Anser du att det är skillnad på mängden spill/överblivet material om det är 
nyproduktion eller ROT? 

- ROT kan vara så mycket olika men det är väl klart jag tror att spillprocenten är lite 
högre på ROT projekt eftersom du inte riktigt vet hur det ser ut. (Per Nilsson) 

 Var tror du att största kostnaden inom materialhanteringen ligger? 

- Det skulle ju kunna vara ett strulmoment om man behöver flytta på en bunt gips ett 
par gånger och sen när du flyttar på buntarna så ska du igenom trånga utrymmen där 
gipset går sönder och då ryker ju ett ex antal skivor. (Henrik Wikmar) 

- Det gäller ju att veta vart väggarna hamnar! (Johnny Lindblad) 
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- Jag tror det är svårt att undvika att flytta en bunt minst 1 till 2 gånger. Dålig 
planering är största anledningen till att en bunt behöver flyttas, är du stressad, får in 
nya gubbar och tilläggsjobb då missar du planeringen. (Per Nilsson) 

 Anser du att det är lönsamt att anställa/ hyra in folk för att minska byggarbetarnas tid 
åt hantering och flytt av material? 

- Man behöver nästan ha en som fungerar som en förrådare på ett stort bygge. (Johnny 
Lindblad) 

- Men har man en städare så tror jag att gubbarana kan bli lata och bara slänger skräp 
omkring sig. Rätt man på rätt plats vi vill ju utnyttja kompetens på rätt ställe så det 
kan jag hålla med om kan fungera som hjälper till att ta hand om transporten. (Henrik 
Wikmar) 

 Hur ofta gör du inköp? 
- Varje dag. (Per Nilsson) 

 
 Har du några verktyg för att underlätta mängdning? 
- Topocad har jag provat för att det skulle bli enklare. (Per Nilsson) 
- BIM som kommer sen kan du ju plocka mängder från programmet. (Henrik Wikmar) 

 
 Behöver man ha så många olika typer av vägg, tjänar man på det? 
- Om man klarar ljudkrav och minimikrav så kanske det skiljer fem procent mellan en 

vägg och då är det värt att ha samma vägg på flera ställen. (Henrik Wikmar) 

 
 Vad tycker du om begreppet Just-in-time? Kan fördelarna att ha ett lager vara större? 
- Jag försöker ha framförhållning och beställa några dagar i förväg så tjänar jag 

pengar på transport. Vi lägger alltid in parametrar, vad är det som kostar mest? nio 
gubbar som står och tickar eller ha lite för mycket material. Det är ofta värt att ha ett 
litet lager. Och om någon är sjuk eller att gubbarna har jobbat snabbare än väntat så 
kan det förstöra just in time leveransen. (Per Nilsson) 

 
 Anser du att arbetsledningens relation till snickarna är avgörande för reducering av 

kostnader? Samt snickarnas engagemang. 
- Har alla roligt på jobbet så får man ett bättre resultat. (Henrik Wikmar) 
-  En bra relation tar också ner sjukdagar och håller folk glada. (Per Nilsson) 

 
 Anser du att relationen till leverantören är viktigare än priset? 
- Logistiken är viktigare att dom sköter leveranserna och levererar schyst material, 

beställer vi en förmiddagsleverans så vill jag ha materialet på förmiddagen. (Henrik 
Wikmar) 

 
 Kan Gyprocs återvinningspåse vara ett alternativ 
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- På små jobb tror jag dom kan vara användbara. Eller inne i stan där det är små ytor. 
(Henrik Wikmar) 

- Det blir ett extra moment där man ska hålla koll på ännu en leverantör. (Per Nilsson) 
 

 Anser du att arbetsledningens relation till snickarna är avgörande för reducering av 
kostnader? Samt snickarnas engagemang. 

- Det är klart det är viktigt att man har en dialog, känner jag att dom tror att dom e 
bättre så skiter ju jag i det mesta. (Johnny Lindblad) 

- Vi är ju samma lag det är ju inte bara vi utan alla UE också, alla har samma mål. 
(Henrik Wikmar) 

 
 Hur känner du inför att utföra någon form av belöningssystem för att motivera 

snickarna till ett effektivare jobb?  
- På ett sätt så har vi ju paratmetrar där sophanteringen ingår, där man får ett par 

kronor i timmen om parametrarna uppfylls. (Per Nilsson) 
 
 
 
 

 Tror du att arbetsberedning är viktigt för att effektivisera hanteringen av exempelvis 
gips? 

- Vi har ju arbetesberedning, det beror på vad det är för typ av gipsning, visst kan dom 
vara viktiga men har du gjort det ett antal gånger så känns dom onödiga. (Johnny 
Lindblad) 

-  Det kanske känns onödigt men det blir alltid något nytt som ska tas upp. (Henrik 
Wikmar) 

-  Vi har arbetsberedning inför alla kritiska moment under ett sånt här bygge. (Per 
Nilsson) 

 
 Vilka verktyg krävs för att sätta upp gips? Har ni alltid dessa verktyg på arbetsplatsen? 
- Vi beställer allt från CRAMO, men det är ju synd att vi inte har egna verktyg för 

tillexempel gips eftersom vi gipsar på varje bygge. (Johnny Lindblad) 
 

 Bygga in spill i första lagret? 
- Man bygger ju som man bygger hemma och då vill man ta tillvara på allt. Man vill ju 

inte slösa i onödan, och jag har samma tänk på jobbet. (Johnny Lindblad) 
 
 Saknar du något verktyg som kan underlätta? 
- Företaget borde äga egna automatare. (Johnny Lindblad) 

 
 Finns det något moment där fel brukar uppstå vid montering? 
- Att man inte drar till skruven är nog vanligaste felet. Maskinen kan vara svag och då 

går inte skruven in ordentligt. (Johnny Lindblad) 
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 Hur jobbar ni med hanteringen av gips? Vad är lättast?  
- Jag jobbar oftast ensam, jag tycker det är skönare men det går ju fortare att köra två 

och två, självklart. (Johnny Lindblad) 
- Men är du ensam måste du också klara dubbelt så mycket. (Per Nilsson) 

 
 Har ni några krav på utförandet som ni följer? 
- Inga speciella krav men när det kommer till ergonomi så försöker vi se till så att ingen 

behöver slita ut sig. (Per Nilsson) 
 
 Om du får välja en del i hanteringen av gips som du vill se förbättras, vad skulle det 

vara? 
- Skruva inte för mycket i första lagret, det är bara slöseri. (Johnny Lindblad) 

 
  

4 
 



 
Bilaga 2 Intervju arbetsledare 

 
Datum 2015-04-08 

 
Namn: Nicklas Hellgren 
Ålder: 43  
 
 Vad har du för utbildning? 

- Gymnasieutbildning 
 

 Vad har du för titel? 
- Arbetsledare 

 
 Vad har du för erfarenhet inom detta område? 

- Har jobbat inom byggbranschen i 26 år. 
 

 Har du någon erfarenhet inom andra områden? 
- Har jobbat som snickare och hållit på med plattsättning, montering av tvättstugor, 

där jag fick göra el- och rörjobben själv också. Har även byggt glasfasader. 
 

 Hur länge har du jobbat hos JM Entreprenad? 
- 3,5 år. 

 
 Anser du att spill är ett problem idag? 

- Ja det är det väl. Det är klart att det kan bli mycket spill, men det går ju att skicka 
spillet tillbaka till Gyproc så det har ju blivit lite bättre.  
 

 Hur skulle du, i dagsläget, göra för att reducera mängden spill? 
- Ja, fast jag tror inte man kan minska så mycket med tanke på hur man bygger. Det 

blir alltid urskärningar för fönster och dörrar som blir spill. 
 
 
 

 Anser du att det är skillnad på mängden spill/överblivet material om det är 
nyproduktion eller ROT? 
- Ja det tror jag, det blir mer i spill och överblivet material vid nyproduktion. Vid 

ROT brukar man ofta ha mindre plats, vilket gör att man tar in mindre mängder av 
material, där av mindre risk för överblivet material. 
 

 Var tror du att största kostnaden inom materialhanteringen ligger? 
- Av egen erfarenhet är det när man inte får in materialet i tid. När man måste bära 

materialet in i huset. Det är viktigt att rätt material finns på rätt plats från början. 
Jag tror att planeringen är väldigt viktig för att lösa detta. 
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 Anser du att arbetsledningens relation till snickarna är direkt avgörande för reducering 

av kostnader? Samt allas engagemang. 
- Ja, man måste ju kunna kommunicera med varandra, annars hade det aldrig 

fungerat.  
 Anser du att det är lönsamt att anställa/ hyra in folk för att minska byggarbetarnas tid 

åt leveranser etc. 
- På vårt bygge hade det inte fungerat av flera olika orsaker, men i vissa fall ja, det 

kan fungera. 
 

 Tror du att arbetsberedning är viktigt för att effektivisera hanteringen av exempelvis 
gips? 
- Vi har inte haft så många arbetsberedningar på just detta bygge, men vi försöker 

att ha ett inför alla moment. Men jag tror att det kan vara bra att försöka ha ett 
samordningsmöte med flera yrkesgrupper än bara snickarna. Så alla vet vad som 
gäller. 
 

 Om du får välja en del i hanteringen av gips som du vill se förbättras, vad skulle det 
vara? 
- Om jag ska vara ärlig så tror jag att om jag som arbetsledare är här i ett mycket 

tidigare skede, kan jag sitta och planera och fundera på hur saker och ting ska 
utföras. Jag som är arbetsledare för stomkomplettering kommer jag in samtidigt 
som jobbet ska utföras, vilket inte ger mig någon tid till planering. 

 
 
 

 Hur ofta gör du inköp? 
- Gips beställer jag inte ofta, med tanke på att det redan ska finnas i huset. Men det 

blir minst 2 gånger med extra beställningar för varje hus. Så det blir minst tio 
extra beställningar totalt. 
 

 Har du några verktyg för att underlätta mängdning? Är det något verktyg du saknar? 
- Jag använder skalstock och miniräknare. Jag är rätt nöjd med det, jag känner att 

jag är för gammal för BIM, haha. 
 

 Vilken procentsats vid spillberäkning använder ni? 
- Jag brukar ta 10%. Men det är olika vid olika projekt, men i det här projektet har 

jag använt 10%. 
 

 Anser du att relationen till leverantören är viktigare än priset? 
- Nej det gör jag väl inte. Man vill ju ha så billigt pris som möjligt, om jag kan få ett 

mycket billigare pris någon annanstans vill jag ju ha det. Men det är viktigt att 
dom fortfarande håller tiderna, däremot är vi ju bundna av ramavtal så vi får inte 
köpa från vem som helst. 
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 Gyproc erbjuder påsar för förvaring av gipsspill som ska återvinnas, är det bra eller 

dåligt med påsar istället för container? 
- Containrar är bättre, på det här bygget skulle jag i alla fall säga att containrar är 

det bästa. Det vore väldigt bra om man kunde ha ett bombrör så att man kan kasta 
ner all gips rakt ner i containern. 
 

 Hur brukar du tänka vid ex utplacering containrar? 
- Ja vi försöker få dom så nära som möjligt. Men det är inte alltid så lätt, här t.ex. 

är det inte återfyllt så det är som ett dike i vägen. Det gör att vi måste gå längre 
för att kasta i en annan container. 

 
 
 

 Anser ni att man kan spara tid med färre väggtyper på ett bygge? 
- Ja verkligen! Jag kan inte fatta varför det ska finnas så många olika väggtyper. 

Många väggtyper är helt onödiga, vilket gör att många kostnader blir helt onödiga 
också. 
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Bilaga 3 Intervju Djursholms Trä AB 
 

Datum 2015-04-01 

Namn: Kim Forsström & Louise Guthe 

 

 Hur ser er materialhantering ut gällande gips? (omflyttning, förvaring etc.), finns det 
några svårigheter inom materialhantering idag? 

- Gips staplas på höjden i lagret, går enkelt att göra med hjälp av truckar. Vi försöker 
se till att få snurr på allt material, så inte materialet blir stående för länge. Om en 
bunt gips blir stående för länge ökar risken att den bunten blir skadad, därför försöker 
vi se till att äldre buntar går ut före nya. 
 

 Anser du/ni att materialspill/överblivet material är ett problem idag? Vad tror du/ni är 
den stora anledningen till att det blir mycket spill? 
- Idag finns det större spann av längder på gips, vilket vi tror har bidragit till en 

minskning av spillet. Men det är klart att det fortfarande blir mycket spill, så det 
är nog absolut ett problem. 

 
 Köper ni tillbaka oanvänt material? 

- Ja, allt lagerlagt material tar vi alltid tillbaka, vi hjälper även till att ta tillbaka 
specialbeställt material. Materialet måste vara oskadat och sen tar vi en 
returavgift, som ligger runt 20 % av vad ni köpte materialet för. 
 

 Vad kostar en bunt med gips? 
- En bunt kostar runt 2500-3000:-, beror på längd och mängd. En bunt med 900 mm 

gips består av ca 42st skivor. 
 

 Finns det möjlighet att köpa exakta areor i gips? Hur mycket extra kostar det? 
- Ja, det går att få exakta areor, lättast är att ta kontakt med tillverkaren. Det 

tillkommer en kostnad om ca 1-3:-/ m², beroende på mängd. Detta pris är 
beroende av beställd mängd. För mindre beställningar än 8 buntar kan priset öka. 

 
 
 

 Vilket material beställs i störst volym? 
- Vanligast är att vi får beställningar på material som används i lätta inneväggar. Tex 

gips, plåtreglar, isolering. 
 

 Vad kostar transport/leverans?  
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- Vi debiterar JME 500:- för vanlig dagen efter leverans, 275:- för 
planeringsleverans (beställning dag 1 leverans dag 3) blir billigare för att vi kan 
planera våra rutter mycket bättre. 

 
 Det står på er hemsida att ni utför hus- och lägenhetsanpassade leveranser, hur utför ni 

dessa och vad kostar det? Vad händer om mängden som levererats blir fel? 
- Det innebär att exempelvis längdkapat material är packat i en viss ordning och 

levereras till en bestämd plats, vanligtvis vid lägenhetsbyggen, då levereras rätt 
mängd i rätt ordning till varje plan. Om det blir fel så tar vi självklart tillbaka 
materialet, men det blir sällan fel, vi kontrollerar leveransen väldigt noga. Men 
om det skulle bli ett fel så löser vi såklart det på bästa sätt. 

 
 Hur många kunder levererar ni till?  

- Ca 400 st 
 

 Inom vilken radie kör ni leveranser? 
- Vi kör inom Stockholmsområdet, vid transporter använder vi oss av våra andra 

anläggningar som kan ligga bättre geografiskt.  
 

 Hur mycket kostar leverans med höglyft? 
- Vi debiterar ordinarie fraktkostnad, plus en höglyftstillägg á 1450:-/timme 
 

 Vad kostar klockslagsleverans? 
- Vi debiterar ordinarie fraktkostnad, plus 500:- 
 

 Vad kostar Expressfrakt? 
- Vi debiterar 1150:- för leverans inom 3 timmar. 
 

 Vilka tillverkare köper ni gips från?  
- Vi köper endast gips från Gyproc och hela vårat sortiment är miljögranskat. 
 

 Hur ser avtal ut om material skadas under transport? Samt har ni genomgång av 
materialets kvalitet innan leverans? 
- Transportören ansvarar för godset. Vi kollar alltid vår last innan den skickas. 

Oftast kollar vi den 2 gånger men ibland även 3 gånger. Men om något händer så 
debiterar vi aldrig kunden för det. Utan det löser vi med transportören.  

 
 Hur ser ni på begreppet Just-in-time?  

- Vi ser positivt på detta. Fördelarna är att arbetsplatsen slipper ha materialet 
liggandes. Slipper flytta omkring materialet och förhoppningsvis slipper 
kostnader. En nackdel kan ju vara att fler transporter krävs, vilket bidrar till 
större miljöpåverkning. 

 
 Har era förare utbildning i ECO-driving? 
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- Ja, minimumkrav på våra transporter är EURO 5. 
 

 Hur ofta uppstår det fel med leveranserna? 
- Vi har 99 % leveranssäkerhet. Ifall fel uppkommer så försöker vi alltid att lösa det 

omgående i samråd med kund. 
 

 Vad har era leveransfordon för ungefärlig bränsleförbrukning och vilken typ av 
bränsle används? 
- Bilarna kör på diesel och drar ca 34l/100km vid blandad körning.  
 

 Är det olika priser på era olika brädgårdar? 
- JME har samma pris på alla våra brädgårdar. 

 
 Vet ni ungefärlig vikt på standardgipsskiver? (900 bredd, 1200bredd, 13mm, 9mm) 

- Renoveringsgips: 6x900x2700 mm: ca 13,6 kg  
Utvändig gips (Storm): 9x900x2700 mm: ca 18,5 kg. 9x1200x2700 mm: ca 23 kg 
Normalgips Ergo 13x900x2500 mm: ca 20 kg 
Lättviktsgips 12x900x2500 mm: ca 17 kg 
Normalgips 13x1200x2500 mm: ca 27 kg 

 
 
 
 
 

 Hur ser du på er kontakt med JME idag och kan den förbättras? Går leveransen att 
göras smidigare? 
- Relationen är bra i dagsläget men den kan absolut bli bättre och utvecklas på 

många sätt. Ett exempel är att vi fördjupar oss ännu mer i leveransplaner, 
materialbehov redan i startmötesfasen. Att vi som leverantör kan få vara med och 
påverka konstruktioner/lösningar på plats för att hitta prisvärda lösningar. 
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Bilaga 4 Intervju JM AB 

Datum 2015-04-20 

 

Namn: John Eklund & Tim Larsson 

 
 Vad har ni för jobbtitel? 

- Chef för produktionsutveckling (John Eklund) 
- Logistiksamordnare (Tim Larsson) 

 
 Har ni någon erfarenhet inom andra områden? 

- Har jobbat inom JM AB i 40 år. Har arbetat som bland annat utsättare, 
arbetsledare och platschef. (John Eklund 

- Jag har precis läst Väg och vatten i Lund. Så har bara jobbat sen januari på JM AB. 
(Tim Larsson)  

 
 Anser ni att materialhanteringen är ett problem idag?  

- Ja, alltså det är alltid ett problem, men vi håller på att försöka lösa dessa problem.  
 

 Vart inom materialhanteringen tror ni att den största onödiga kostnaden finns? 
- Jag tror att den största onödiga kostnaden ligger i interna transporter på 

arbetsplatsen. Att materialet ligger på fel ställen i fel mängd vilket gör att man 
måste flytta runt det flera gånger. 
 

 Har ni några åtgärder i dagsläget för att underlätta materialhanteringen? 
- Ja, vi försöker styra hanteringen av t.ex. material med olika anvisningar som säger 

hur materialet ska hanteras och hur det ska monteras. (Tim Larsson) 
 

- Jag anser att det är viktigt att få alla hantverkare att arbeta på samma sätt innan 
man hittar en generell lösning på ett problem. Annars kommer det inte att fungera. 
(John Eklund) 
 
 

 Anser ni att det är lönsamt att anställa/ hyra in folk för att minska byggarbetarnas tid åt 
hantering och flytt av material? 

- Ja, det kan vara smart för att minimera tiden som hantverkarna slösar på att flytta 
material. På så sätt kan de i stället fokusera på att utföra arbetet. (Tim Larsson) 

- Men det krävs lite planering för att det ska fungera, det är inte bara att kasta in en 
person i ett projekt och tro att det ska fungera felfritt. (John Eklund) 

 
 Brukar ni använda er av flera olika väggtyper i ett byggprojekt eller är det oftast 

samma eller ett fåtal olika?  
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- Vi har ett antal väggtyper som vi använder i våra projekt, är nog ca 30 stycken 
totalt. Men alla typer används inte i samma projekt. 
 

 Om ni använder flera olika typer, anser ni att man kan minska hanteringskostnaden 
genom att reducera antal väggtyper? 

- Eftersom vi bygger samma typ av projekt gång på gång, och det är uppstyrt på 
samma sätt så tror jag inte att det kommer påverka så jättemycket. Men jag tycker 
fortfarande att det är onödigt många olika väggtyper som finns, borde gå att 
minska. (John Eklund) 
 

 Anser ni att spill är ett problem inom materialhanteringen idag? 
- Ja, självklart är det ett problem. Men det är ett svårt problem, vi försöker hitta 

lösningar för att minimera det. 
 

 Har ni några åtgärder i dagsläget för att minska spillmängden under produktionen? 
- Ja, det med hjälp av våra monterings- och logistikanvisningar så hoppas vi att 

spillmängden kommer att minska. Det är dock relativt nytt så vi vet inte riktigt hur 
det kommer att fungera. Men vi hoppas det ska minska mängden. (Tim Larsson) 

- Jag tror också att om man mängdar gipsskivor som antal skivor istället för 
kvadratmeter skulle det kunna minska mängden spill också. Det tar dessutom 
onödig tid att hålla på att omvandla till kvadratmeter, det är ingen som har nytta av 
den enheten. (John Eklund) 
 
 
 

 Använder ni er av färdiga dörröverstycken i gips för att minska spillmängden idag?  
- Nej det är en myt, vi har anvisningar som säger att vi inte ska använda sådana för 

det finns risk för sprickbildning. 
 

 Lägger ni ner mycket mer tid på logistikplaneringen om det är ont om plats på en 
arbetsplats? Jämfört med om det finns gott om plats. 

- Ja, det är ju ganska mycket upp till platschefen att bestämma hur mycket tid han vill 
lägga ner på planeringen. Men ja det är klart man behöver lägga ner olika mycket 
tid beroende på förutsättningarna. (Tim Larsson) 
 

- Jag tror däremot att arbetsplatser med mindre plats kan generera ett bättre resultat 
jämfört med gott om plats. För om det är gott om plats finns det risken att man inte 
tänker efter lika mycket som man kanske hade behövt, vilket kan bli en nackdel. 
(John Eklund) 
 

 Brukar ni försöka ha ett litet lager på arbetsplatsen eller vill ni minska behovet av ett 
lager med Just In Time leveranser? Finns det nackdelar med att ha ett för litet lager? 
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- Nej, alltså jag kan inte se någon fördel med att ha ett lager på en arbetsplats. 
Kostnaderna för att flytta materialet och skador som kan uppstå är bara onödiga. 
(John Eklund) 
 

- Det behöver inte vara ett centralt lager på en arbetsplats, men om materialet ligger 
på monteringsplatsen någon dag extra så gör det inget. Men då gäller det att den 
ligger på rätt plats och inte nere i källaren t.ex. (Tim Larsson) 

 
 Gyproc erbjuder påsar för förvaring av gipsspill som ska återvinnas, är det bra eller 

dåligt med påsar istället för container? 
- Vet ej, vi brukar använda mindre containrar istället. 

 
 Vet ni vilka enhetstider ni använder för gipsmontering? 

- Ligger runt 0,14 – 0,33h/kvm.  
 
 
 Om du får välja en del i hanteringen av gips som du vill se förbättras, vad skulle det 

vara?  
- Ett säkert sätt att kunna ta in materialet till montageplatsen och att det inte är i 

vägen för någon sen. (Tim Larsson) 
 

- Tror att mängdberäkningen bör ändras, se till att man mängdar antal skivor i stället 
för kvadratmeter. (John Eklund) 
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Bilaga 5 Intervju kalkylator 

 

Datum 2015-03-30 

Namn: Jon Hedenstedt  

Ålder: 26  

 

 Vad har du för utbildning? 
- Högskoleingenjör, utbildad av Kungliga Tekniska Högskolan, Byggteknik och Design, 

inriktning Konstruktion. 
 

 Vad har du för jobbtitel? 
- Biträdande Kalkylator 

 

 Vad har du för erfarenhet inom detta område? 
- Har ingen tidigare erfarenhet, började som biträdande kalkylator och håller 

fortfarande på att lära mig, målet är att bli kalkylator. 
 

 Har du erfarenhet inom andra områden? 
- Nej, kom hit direkt efter examen. 

 

 Hur länge har du jobbat hos JM Entreprenad? 
- Började jobba här i November 2013  

 

 Anser du att materialspill/överblivet material är ett problem idag? 
- Ja det tror jag, det blir alltid någon typ av spill, det är svårt att komma ifrån. 

 

 Vad tror du är den stora anledningen till att det blir mycket spill? 
- Jag tror det är svårt att måtta upp allting exakt, vissa ställen måste du anpassa 

bitarna, det kan vara svårt att göra i kalkyl, tror det måste göras på plats. Skador och 
transport skador tror jag är en viktig del. Den mänskliga faktorn kommer alltid att 
spela stor roll i sådana här sammanhang. 

 

 Vilket kalkylprogram använder du? 
- Använder ett program som heter MAP. 
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 Har du tillgång till andra program? 
- För kalkylen använder vi bara MAP, men vi använder också flera andra program för 

att hjälpa till med kalkylen, till exempel Excel, Word, Byggnet och Geometra. 
 

 Vad är Geometra för något? 
- Geometra är ett mått- och mängdningsprogram som jag använder ganska mycket. 

Använder det om vi inte beställer mängder, utan ska själv mängda upp till exempel 
innerväggar. Vid större projekt är det kanske vanligare att vi beställer mängder från 
en konsultfirma. 

 

 Hur gör du dina beräkningar? 
- Normalt sett görs det mesta digitalt, använder mig av olika mängdningsprogram, som 

exempel Geometra, men ibland skriver jag ut ritningar och mängdar med skalstock om 
det är små mängder.  

 

 Vilka olika storlekar på projekt brukar du räkna på? 
- Allt möjligt, från 50 miljoner till 500 miljoner. 

 

 Hur väljer du spillprocent?  
- Spillprocenten är olika hela tiden, varierar från projekt till projekt. Mycket erfarenhet 

krävs för att bestämma, jag själv kan inte sätta procent på spill, det kan ju bli helt fel. 
Däremot min kollega som har mer erfarenhet, klarar av att uppskatta olika 
procentsatser. Brukar kunna ligga mellan 5-10%.  

 

 Vad använder du för enhetstider på gips? 
- Enhetstider varierar också i olika typer av projekt. Det finns färdiga enhetstider i 

programmet men dom stämmer inte alltid. Så det krävs lite erfarenhet att kunna veta 
vad som är rimligt eller inte. Så ofta måste man ändra enhetstiderna för att anpassa.  

 

 Går du igenom tidigare projekt och letar misstag? 
- När man lämnar anbud så lämnar man en så kallad anbudskalkyl, och sedan göra 

man en produktionskalkyl om man räknat hem jobbet. Då har man möjlighet att ändra 
något om man ser att det är felaktigt. Jag brukar inte vanligtvis kolla igenom räknade 
kalkyler, när vi har räknat hem projektet så släpper vi oftast det, vårat jobb är att 
räkna hem jobben. 

 

 Får du feedback efter att projekten är klara? 
- Ja, det får vi. Då har vi möten med till exempel entreprenadingenjör och platschefen. 
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 Finns det något du själv skulle vilja förbättra eller ändra på? 
- Ja, alltså det är ju det här med BIM i sådana fall. Att kunna använda sig av 3D-

modeller för att mängdberäkna och på så sätt slippa ta hjälp av mängdningsfirmor 
och på så sätt slippa extra kostnader och eventuella missar som kan uppstå. 
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Bilaga 6 Intervju platschef 
 

 
Datum 2015-04-02 

 
Namn: Roger Franzén 
Ålder: 44 år 
 
 
 Vad har du för utbildning? 
- Började läsa teknisk högskola men hoppade av och började som snickarlärling. Men sen 

har jag läst klart utbildningen i efterhand. Har flera utbildningar från 
Byggmästerföreningen också. 
 

 Vad har du för titel? 
- Platschef. 

 
 Vad har du för erfarenhet inom detta område? 
- Har jobbat som platschef sen år 2000 ungefär. 

 
 Har du någon erfarenhet inom andra områden? 
- Började på ett mindre företag som snickare, då fick jag göra allt möjligt, bland annat 

betongarbeten. Sen har jag jobbat som arbetsledare också. 
 

 Hur länge har du jobbat hos JM Entreprenad? 
- Sedan Augusti 2012. 

 
 Anser du att spill är ett problem idag? 
- Ja, det tycker jag, det går definitivt att minska spillmängden idag. 

 
 Var tror du att största kostnaden inom materialhanteringen ligger? 
- Jag tror att tidsmässigt när man får leveransen spelar stor roll. Får du den för tidigt 

måste du flytta runt den, vilket ger onödiga kostnader. Att ta hem för mycket gips kan 
också bidra till höga kostnader, som ofta kan sluta med att man slänger gipsen för att man 
inte orkar flytta runt det mer. 
 

 Har du gjort inköp någon gång? 
- Ja självklart har jag det. 

 
 Har du utbildning/erfarenhet inom mängdning? 
- Nej det har jag inte, men det går ju inte att mängda på så många olika sätt. Men jag 

brukar inte alltid lägga till spillfaktorn direkt, bara om det är specialmaterial då lägger 
jag på 15 % på en gång. Jag tar hellre en extra leverans än att beställa för mycket. 
 

 Brukar det du mängdar stämma bra? 
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- Absolut! Haha 
 

 Rutiner för återvinning 
- Vi har rutiner men det är olika på olika projekt, vissa projekt är miljöcertifierade och då 

gäller andra krav för t.ex. återvinning.  
 

 Vad tycker du om begreppet Just-in-time? Kan fördelarna att ha ett lager vara större 
- Ja det är bra, kan jag lagra det någonstans är ju lager ok, men annars är Just-in-time ett 

måste. Vid trånga byggen är lager inget att föredra. Men om det ska finnas ett lager på en 
arbetesplats ska det finnas någon vits med det, för att hålla sysselsättningen hos 
snickarna. Problemet med lagring av gips är att det tar mycket plats och måste förvaras 
där det är torrt. 
 

 Anser du att det är bra att anställa folk för att minska byggarbetarnas tid åt hantering och 
flytt av material? 

- Ja det är jättebra, det underlättar väldigt mycket och man sparar mycket tid och pengar. 
Vi har haft en person på ett bygge och det fungerade väldigt bra. Han kostade ungefär 
300:-/timme 
 

 Gör JME något i dagsläget för att minska spill?  
- Nej, alltså det är upp till varje platschef som avgör hur mycket man ska satsa på att 

minska spill. Jag försöker alltid minska kostnaden på mina projekt, jag blir allergisk när 
man slänger saker i onödan. Däremot har miljöcertifieringssystemen krav på hur stor 
mängd som får slängas i ett projekt, vilket vi måste ta hänsyn till. 
 
 
 

 Blir det skillnad på mängden spill/överblivet material om det är nyproduktion eller ROT? 

- Vid nyproduktion blir det alltid en viss mängd spill, men jag tror att vid ROT-projekt så 
blir det lite mer spill faktiskt. 
 

 Tycker du att relationen till leverantören är viktigare än priset? 
- Jag tyckte det förut, då kunde man få hjälp av leverantören om man var osäker på vad 

man skulle ha. Nu känner jag mig mycket mer säker på vad jag ska ha, så nu känns det 
inte lika viktigt längre. Men det är klart att det är väldigt viktigt att ha en bra relation, 
man vill ju känna sig prioriterad vid leveranser. Så det är klart att det påverkar, vid 
en bra relation brukar man ju dessutom få bra priser. 
 

 Brukar ni göra APD-planer? Hur brukar du tänka vid ex utplacering containrar?  
- Ja, jag gör alltid APD-planer vid mina projekt, vissa blir mer utförliga än andra. Men 

det är viktigt för att kunna planera och minska kostnader som annars kan bli höga. 
Containern brukar jag försöka ställa så man minskar transportvägen. Finns det 
bygghiss ställer jag den nära hissen. 

18 
 



  

19 
 



 
Bilaga 7 Intervju hantverkare 

 
Datum 2015-04-08 

 
Namn: Thomas Hilding 
Ålder: 42  
 
 Vad har du för utbildning? 

- Gymnasieutbildning 
 

 Vad har du för titel? 
- Snickare 

 
 Vad har du för erfarenhet inom detta område? 

- Har jobbat som snickare i 25 år. 
 

 Har du någon erfarenhet inom andra områden? 
- Nej det har jag inte. 

 
 Var tror du att största kostnaden inom materialhanteringen ligger? 

- Jag tycker att det är viktigt att man planerar rätt från början. Annars kommer man 
att dra på sig massor av onödiga kostnader garanterat. Så jag tycker att 
projektering- eller planeringsstadiet är viktigast. 
 

 Anser du att arbetsledningens relation till snickarna är direkt avgörande för reducering 
av kostnader? Samt allas engagemang. 
- Ja, helt klart. Det är väldigt viktigt att man har en bra relation, annars vill man ju 

inte jobba eller hjälpa personen. Om alla är glada och trevliga är det mycket 
lättare att jobba också. 
 

 Anser du att det är lönsamt att anställa/ hyra in folk för att minska byggarbetarnas tid 
åt leveranser etc. 
- Ja det tror jag skulle fungera. Däremot gäller det att ha klara direktiv vad han ska 

göra. Det gäller att personen är villig att göra kanske lite jobb som är skitiga 
också. Sen är det väldigt bra om personen kan utföra lite olika typer av jobb som 
kanske lite el- och rörjobb. 
  

 Tror du att arbetsberedning är viktigt för att effektivisera hanteringen av exempelvis 
gips? 
- Absolut det tycker jag verkligen. Det finns mycket som kan gå fel vid gipsning om 

man kör sitt egna race. Det gäller att tänka på alla andra underentreprenörer som 
också ska montera saker i väggen. Så om man har en bra arbetsberedning slipper 
man nog en del backjobb.  
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 Om du får välja en del i hanteringen av gips som du vill se förbättras, vad skulle det 

vara?  
- Jag vill se förbättring av planeringen, i dagsläget är den inte bra och gör att vi i 

produktionen får det svårare att jobba. 
 

 Vilka verktyg krävs för att sätta upp gips? Har ni alltid dessa verktyg på arbetsplatsen? 
- Vi har inte alla verktyg på plats, men det som vi saknar hyr vi från CRAMO. 

 
 Saknar du något verktyg som kan underlätta? 

- Nej, allt som jag kan behöva kan CRAMO erbjuda. 
 

 Finns det något moment där fel brukar uppstå vid montering? 
- Nej inte direkt, det som brukar kunna vara är att skruvskallarna kan sticka upp. 

Att man inte lägger ner tiden på att skruva ordentligt. Men jobbar man två och två 
så hinner man ju kolla av så att man gjort det ordentligt. Men det händer ju att 
man kapar fel, däremot är det inte lika vanligt. Men allt kan ju hända. 
 

 Hur jobbar ni med hanteringen av gips? Vad är lättast? (två och två, ensamma) 
- Det är lite olika, men jobbar man två och två så kan man enkelt jobba snabbare 

och effektivare. Däremot så måste man planera rätt så att inte någon blir stående 
och inte gör någonting. Men jobbar man på höga höjder och måste använda lift är 
det definitivt nödvändigt att vara två, annars tar det mycket längre tid att montera 
gips. Men om man jobbar i t.ex. lägenheter där det vanligen är 2500 i rumshöjd 
går det bra att vara ensam också.  

Bilaga 8 Intervju Wiklunds Åkeri AB 
 

Datum 2015-04-10 

Namn: Nina Neuman & Henry Laitinen 

 

 Hur många kunder levererar ni till?  
- I dagsläget ca 3000 aktiva kunder, där 90 % är till kunder inom byggsektorn. 
 

 Inom vilken radie kör ni leveranser?  
- Storstockholm, Uppsala och Enköping.  
 

 Har era förare utbildning i ECO-driving? 
- Ja, vi har interna utbildningar, och vi hade senast en heldagsutbildning för alla 

våra körare i vintras. 
 

 Vad betyder Euro 5? 
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- Alla tunga fordon har en miljöklassning, en euroklassning. Euro 5 är en 
miljöklassning som visar att partiklar och kväveoxider har minskat från förra 
klassen, tyvärr har dock inte bränsleförbrukningen gått ner. Alla nya bilar som vi 
köper in är nu Euro 6 klassade. 

 

 Har ni egen återvinningsanläggning? 
- Vi är delägare i en återvinningsanläggning som ligger ca 5 km härifrån och sen 

brukar vi använda SRVs återvinningsanläggning. Vi åker dock med gipsspill till 
Gyprocs anläggning med gips som kommer från Gyproc, annat gips kör vi till Gips 
Recycling som ligger på samma ställe. Dom tar även emot gips med exempelvis 
tapeter, väv, färg eller skruv på. 

 
 
 

 Vad har era leveransfordon för ungefärlig bränsleförbrukning och vilken typ av 
bränsle används? 
- Bilarna har en förbrukning på ca 4liter/mil. Men det beror helt och hållet på hur 

förarna kör, det går att minska förbrukningen rätt rejält och öka den också.  
 

 Har ni någon form av rabatt, i sådana fall vad har JME för rabatt i dagsläget? 
- Ja, vi har ramavtal med JME i dagsläget, vilket ger er rabatt på alla våra tjänster. 

Den rabatten varierar beroende på vilken tjänst vi pratar om. 
 

 Anser ni att materialspill/överblivet material är ett problem idag?  
- Ja, det gör vi absolut, plast är något som vi anser vara ett material som ger 

upphov till onödiga kostnader. Det finns pressar som trycker ihop mjukplast och 
gör att plasten tar mindre plats och blir en billigare kostnad för er. Annars är 
självklart allt spill ett problem. 

 
 Hur fungerar er tjänst sopRent?  

- Vi erbjuder en tjänst där vi har personal på plats hos er som ser till att allt 
material hamnar på rätt ställe på en gång. Han hjälper även till med leveranser 
och tömning och allmän logistik. Ser till att det är rent och fint vid containrarna 
och minskar risken för skador på grund av att det är stökigt. 

 

 Är det ett vanligt problem med överfyllda containrar och hur gör ni då?  
- Det är rätt vanligt. Man får inte köra runt med överfyllda containrar, då kan 

förarna bli av med körkortet ifall dom blir stoppade av polisen. Men det är upp till 
var och en av förarna hur man löser det på plats. Men dom har rätt att neka till 
borttransport om personalen på plats vägrar flytta om skräpet i containern. 

 
 Är det ett vanligt problem med blandcontainrar och hur mycket kan det kosta? 
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- Ja det uppstår i princip blandcontainrar på varje bygge. Däremot mängden 
varierar kraftigt. Men ser man till att hantverkarna slänger rätt fraktioner i rätt 
container kan man minska den procenten rejält. Kostnaden kan bli mycket högre 
och mycket onödigare vid blandade fraktioner. 
 

- Hur lång tid tar det ungefär vid utkörning och upphämtning? 
- Det beror på hur arbetsplatsen ser ut. Men att placera ut containerna tar ungefär 

10 minuter och att hämta tar lite längre tid, runt 20 minuter kanske. 

 Hur många gipsbuntar får plats i en leverans? 

- Max vikt som en lastbil med släp klarar är ca 30 ton, så ca 30 gipsbuntar. 

 Hur gör ni när ni återvinner gips? 
- Vi hämtar erat gipsavfall på arbetsplatsen och sedan kör vi vanligen det till en av 

våra anläggningar och när vi har tillräckligt mycket gips åker vi till en 
återvinningsanläggning, tex Gyproc och lämnar gipset. 

 
 Har ni några krav som måste uppfyllas för att kunna återvinna gips? Typ av gips, tapet 

etc. 
- Gyproc återvinner endast deras egna gips och det ska helst vara rent från allt. 

Däremot tar Gips Recycling emot annat gips som har tapetrester eller dylikt kvar. 
 

 Går det att återvinna fuktig gips? 
- Ja det går. 
 

 Har ni begränsningar eller krav på miljöbelastning? 
- Vi har centrala miljökrav från företaget och sedan kan kunder ha olika miljökrav 

också. Men det är nästan alltid krav som vi uppfyller.  

 Hur väger ni gipset i containrarna? t ex om gipset är fuktigt 

- Allt gips vägs per ton, så om det har regnat och gipset sugit åt sig vätska så 
kommer den tyngden ändå att räknas.  

 Behöver ni folk som hjälper till vi utkörning och upphämtning? 

- Så länge vi vet vart containern ska stå så behövs ingen hjälp, vi behöver bara en 
påskrift att vi varit där. Ibland kan det underlätta om vi får hjälp, men det brukar 
inte vara något krav. 

 Har ni märkt skillnad på mängd deponi när skatten har höjts 
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- Nej vi har inte märkt någonting än, tror det måste höjas mera innan en märkbar 
skillnad syns. 

 Hur ser ni på er kontakt med JME idag och kan den förbättras? 
- Vi tycker att vår kontakt med JME idag är väldigt bra, ni brukar vara duktiga på 

att sortera enligt fraktionsanvisningarna. Förbättringar kan alltid ske, men i 
dagsläget vet vi inte exakt vad som vi borde förbättra. Kanske att vi har mer 
ingående möten och försöker planera mera logistik tillsammans. 
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Bilaga 9 Intervju verksamhetsutvecklare 
  
  

Datum 2015-04-09 
  
Namn: Philippa Doolke 
Ålder: 25 
  
 
 Vad har du för utbildning? 
- Jag har en kandidat i miljövetenskap. 

 
 Vad har du för titel? 
- Verksamhetsutvecklare inom kvalitét och miljö. 

 
 Vad har du för erfarenhet inom detta område? 
- Har inte så mycket erfarenhet än, blev nyligen examinerad från SLU. 

 
 Hur länge har du jobbat hos JM Entreprenad? 
- Sedan Januari 2015, så ca två månader. 

 
 Vilka miljöproblem anser du vara viktigast inom produktion? 
- Att det slösas med för stora volymer av material tror jag är det största miljöproblemet 

inom produktionen. Jag tror det är viktigt att tänka på vad som går att återvinna och 
återanvända och sen försöka göra det.  
 

 Var tror du att det största problemet ligger? 
- Jag tror att slöseriet av olika material är ett större problem än själva transporten, 

även om transporten är ett väldigt stort miljöproblem.  
 
 Hur skulle du, i dagsläget, göra för att försöka åtgärda dessa miljöproblem? 
- Jag tror att om man har en logistikansvarig på större byggen, så kan det göra att 

slöseriet blir mycket mindre. Det är också viktigt att ha någon ansvarig för planering 
av vart materialet ska förvaras någonstans, för att minska antalet onödiga 
förflyttningar av t.ex. gips. 

 
 Har du förslag på hur man kan minska antal transporter till och från bygget? 
- Ett sätt att minska antalet transporter kan vara att leverantören ser till att planera sin 

rutt ordentligt så att dom kan leverera till flera byggen med en och samma bil. Sen 
måste självklart den som beställer se till att han planerar i god tid också, så han inte 
behöver beställa mer material dagen efter. 

 
 Är det värt att ha någon som tar hand om transporter och leveranser, enbart? 

25 
 



- Ja det tror jag kan göra nytta både för att dra ner på kostnader och 
miljöpåfrestningar men också för att förbättra arbetsmiljön på bygget. 

 
 Anser du att det mängden koldioxidutsläpp ökar med Just-in-time leveranser? 

Ja det ökar förmodligen mängden av utsläpp. 
 
 Ni har också skrivit att det var ca 3400 materialtransporter till Rosenborg, är det 

inkluderat med UEs transporter? 
Det är endast JMEs egna transporter. 
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Bilaga 10 Enkät  

• Hur mycket tid lägger ni ner på att mängda gips? 
 

• Hur mycket tid lägger ni på planering för leverans? 
 

• Hur lång tid tar det att göra en beställning? 
 

• Hur många tar emot en leverans? 
 

• Hur lång tid tar en mottagningskontroll? 
 

• Är arbetsledare med vid leverans? 
 

• Hur ofta behöver man flytta en gipsbunt pga dålig placering? 
 

• Hur mycket tid brukar ni lägga ner/veckan på att flytta material? (vid leverans & dålig 
placering) 
 

• Hur många gipsskivor/bunt skadas pga hanteringen? 
 

• Hur många brukar ni vara när ni flyttar gipsbuntar? 
 

• Hur lång tid tar det att sätta upp en gipsskiva vid vägghöjd 2500? 
 

• Hur lång tid tar det att sätta upp en gipsskiva vid vägghöjd > 2500? 
 

• Hur lång tid tar det att sätta upp en gipsskiva i tak vid vägghöjd 2500? 
 

• Hur mycket tid lägger ni ner på att slänga och städa upp spillmaterial? 
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