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Sammanfattning	
 

I produktionen för ett byggnadsprojekt krävs ett optimalt produktionsflöde för att uppnå bästa 

ekonomiska och kvalitetsmässiga resultat. Dock uppstår problem i produktionen som leder till ett 

försämrat produktionsflöde som resulterar i kostnadsökningar och en förlängd byggtid. Målet med 

detta arbete var att identifiera de problem som uppstår i produktionen för att sedan utvärdera och 

analysera möjliga åtgärdsförslag på dessa problem. Arbetet har genomförts på uppdrag av företaget 

X där undersökningar har utförts vid deras projekt Y, som också ligger till grund för resultatet.   

Genom insamlad information från intervjuer, litteraturstudier och en enkätundersökning har 

problem och möjliga åtgärder identifierats. Det har arbetats fram åtta åtgärdsförslag som har 

analyserats och utvärderats med hänsyn till den insamlade informationen. Fyra av åtgärdsförslagen 

har ytterligare analyserats och utvärderats på ett djupgående sätt genom kostnadsberäkningar, för 

att utvärdera den ekonomiska lönsamheten för dessa.    

Resultatet av examensarbetet visar att flera av de åtgärdsförslag som utvärderats medför ett positivt 

resultat, där arbeten utanför ordinarie arbetstid medför den största kostnadsbesparingen. Det 

framgår även att uppförande av extra antal bygghissar inte medför ett lönsamt resultat.  

Slutsatsen av arbetet är att de bäst lämpade åtgärdsförslagen bör vara införande av överlappstider 

vid raster, för att undvika väntetider på bygghissar och inbärning av material utanför ordinarie 

arbetstid, för att reducera spilltiden under den ordinarie arbetstiden.  Dessa förslag går att införa 

med små åtgärder till skillnad från införande av arbete utanför ordinarie arbetstid som kräver en 

större åtgärd. 

En rekommendation till företaget är att vidare analysera de åtgärdsförslag som det inte genomförts 

kostnadsberäkningar för. Utifrån en analys av dessa åtgärdsförslag bör det kunna konstateras att fler 

detaljerade arbetsberedningar, en ökad mängd erfarenhetsåterföringar och deltagande av 

underentreprenörer och lagbasar vid ett tidigare skede i projektet kan bidra till ytterligare 

förbättringar av produktionsflödet.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Optimering, Produktionsflöden, Kostnader, Byggtid, Åtgärdsförslag 
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Abstract	
 

In the production of a construction project an optimal production flow is required in order to achieve 

the best economic and quality results. However, problems arise in the production which leads to a 

decreased production flow that causes increased costs and an extended construction period. The 

purpose of this work was to identify the problems that occur in the production to then evaluate and 

analyze possible proposals to solve these issues. The work was commissioned by company X where 

investigations have been carried out at their project Y, which also forms the basis of the results. 

Through information gathered from interviews, literature studies and a survey have problems and 

possible measures been identified. It has been developed eight proposals for action which have been 

analyzed and evaluated with regard to the gathered information. Four of the proposed measures 

have been further analyzed and evaluated in a profound way by cost estimates, to evaluate the 

economic profit of these proposals. 

The results of the thesis show that several of the proposed measures that have been evaluated 

results in a positive outcome, where work outside normal working hours provided the greatest cost 

savings. It is also clear that insertion of additional number of building elevators do not entail a 

profitable result. 

 

The conclusion drawn is that the best suited proposals for action should be the introduction of 

overlapping times during breaks, to avoid waiting times for the building elevators and transportation 

of materials outside normal working hours, in order to minimize interruption times during regular 

working hours. These proposals can be introduced with small resources in contrast to the 

introduction of work outside normal working hours that demands a greater measure. 

A recommendation for the company is to further analyze the proposed measures that have not been 

calculated with regards to cost estimates. Based on an analysis of these proposals it should be 

concluded that more detailed work preparations, an increased amount of experience reversals and 

participation of the subcontractors and foremen at an earlier stage in the project can contribute to 

further improvements in production flows. 

 

 

 

 

 

Keywords: Optimization, Production flows, Costs, Construction period, Proposed measures 
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Förord	
 

Examensarbetet, som omfattar 15 hp, utgör en del av högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och 

design på KTH och har genomförts under vårterminen år 2015. Arbetet är utfört på uppdrag av 

företaget X för att arbeta fram och analysera åtgärdsförslag för optimering av produktionsflöden vid 

byggnadsprojektet Y och för framtida projekt inom företaget.  

Ett stort tack vill vi rikta till företaget X för att ha gett oss möjlighet att utföra detta examensarbete. 

Vi vill särskilt tacka våra handledare Anna Mellström och Björn Feldin på företaget X som har hjälpt 

oss med en god handledning genom hela examensarbetets genomförandetid.  

Ett stort tack vill vi också rikta till vår handledare på KTH, Thomas Johansson, som har varit hjälpsam 

genom att ge oss goda råd och tips för fortlöpandet av arbetet. Slutligen vill vi tacka alla som ställt 

upp genom deltagande i intervjuer och enkätundersökningen och som delat med sig av sina 

erfarenheter inom byggbranschen.  

 

Haninge, juni 2015 

Daniel Gleimar och Kristoffer Lind 
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Begreppsförklaring	
 

UE   Underentreprenör 

YA   Yrkesarbetare 

PC  Platschef 

AL   Arbetsledare 

AC  Arbetschef 

PrC  Produktionschef 

EI  Entreprenadingenjör 

Lagbas   Yrkesarbetare som representerar arbetslaget i byggproduktionen 

Byggsamordnaren  Anpassad programvara som innehåller olika funktioner för att styra och 

planera ett byggnadsprojekt  

PBL  Plan‐ och bygglagen 

Varvschema  Schema för styrande av aktiviteter som återupprepas 

Tavelmöte  Möte där olika yrkesroller vid ett projekt samlas vid en whiteboardtavla för 

att stämma av produktionsarbetet och lösa kommunikations‐ och 

planeringsproblem 

Just in time  Leverans av material i precis den mängd och vid den tidpunkt som 

materialet behövs 

Spilltid    Tid som ej utnyttjas för produktivt arbete i produktionen 

ÄTA‐tider  Tid som åtgår för ändrings‐, tilläggs‐ och avgående arbeten  
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1. Inledning	

1.1 Bakgrund	
I samband med produktionen för ett byggnadsprojekt krävs ett så effektivt flöde samt friktions‐ och 

hinderfritt arbete som möjligt. Genom detta kan bästa resultat uppnås och en så optimal tidplanering 

som möjligt kan utföras och därigenom kan rätt ekonomiska resultat åstadkommas för projektet. 

Verkligheten är dock sådan att problem uppstår på byggarbetsplatser där till exempel leveranser är 

fel, inkommande leveranser ska dela på användningen av samma kran, många vill ha tillgång till 

bygghissar under samma tid och flera arbeten ska utföras samtidigt, vilket kan leda till att hinder 

uppstår. Till följd av dessa problem uppstår oväntade stopp och fördröjningar i produktionen. Detta 

resulterar i extra kostnader genom förskjutningar i tidplanen, mer materialspill och väntetider för 

byggarbetarna.  

Examensarbetet, som utförts på uppdrag av företaget X, handlar om att ta fram möjliga lösningar på 

hur man kan förbättra flödena i produktionen av ett byggnadsprojekt, för att minska stopp och 

fördröjningar för att på så sätt effektivisera produktionen.  

Byggnadsprojektet som analyserades är Y på Kungsholmen. Projektet, som påbörjades år 2013, 

innefattar rivning av två kontorsbyggnader där sedan två nya punkthus byggs. De två byggnaderna 

har 15 respektive 16 våningar och kommer att bestå av 187 lägenheter totalt. Fastigheten kommer 

även att bestå av garage‐ och sockelvåningar, förskola och två lokaler [11]. Då bygget ligger i centrala 

Stockholm, byggplatsen är trång och andra projekt pågår parallellt, ställs höga krav på logistik och 

planering för att få projektet att fungera utan hinder.  

1.2 Målformulering	
Målet med examensarbetet är att utreda och analysera möjliga förslag på lösningar och förbättringar 

till de problem som uppstår i produktionen, för att optimera flödet och effektivisera produktionen 

för ett byggnadsprojekt, utan att försämra kvaliteten i projektet. Förslagen analyseras utifrån olika 

kriterier med hänsyn till ekonomi, tidsbesparing, hinder på arbetsplatsen, apl‐ och driftavbrottstid (se 

kap.3), resursåtgång och materialspill. De framtagna förslagen ska kunna appliceras och vara 

vägledande vid optimering av produktionsflödet i framtida projekt för företaget X. 

1.3 Avgränsningar	
Examensarbetet utfördes under vårterminen 2015 och pågick under cirka 10 veckor. Tidsåtgången 

för framtagande av förslag och utvärdering av dessa har varit svår att avgöra innan examensarbetet 

påbörjades, vilket har lett till att arbetet behövt begränsas. Begränsningarna består av framtagande 

av flera åtgärdsförslag och därefter genomförande av en fördjupande utvärdering av ett förslag i 

taget inom den uppsatta tidsramen. 

På företaget X finns det inget system för inrapportering av driftavbrott och fördröjningar i 

produktionen. Detta har medfört svårigheter att få en optimal bild av hur ofta detta uppstår och hur 

stor inverkan det har på produktionsflödet.  
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1.4 Förväntat	resultat	
Det förväntade resultatet efter avslutat examensarbete är att ha tagit fram förslag för optimering av 

byggproduktionen vid bostadsprojektet Y. Förslagen för optimeringen utgår från identifierade brister 

och problem i byggproduktionen, där minst ett förslag ska kunna tillämpas på flera av företaget X 

framtida projekt.  

Optimeringen ska gälla en förbättring av produktionsflödet, vilket innebär minskade stopp, 

fördröjningar och väntetider under projektet och därigenom en bättre uppföljd tidsplanering. 

Minskat materialspill, reduktion av oväntade extra kostnader och mindre åtgång av resurser är andra 

exempel på förbättringar som kan bli en positiv påföljd av resultatet för arbetet.   

1.5 Lösningsmetod	
Rapporten baseras på information från kvalitativa och kvantitativa data. Den kvalitativa delen utgörs 

av intervjuer och litteraturstudier och den kvantitativa delen består av en enkätundersökning. Den 

kvantitativa delen kompletterar den kvalitativa delen och framtagande av förslag för optimering av 

produktionsflödet har arbetats fram genom denna information som underlag. 

Insamling av informationsunderlag genom intervjuer gav en inblick i hur byggproduktionen vid 

bostadsprojektet Y fungerat. Genom intervjuerna kunde även uppstådda problem identifieras. 

Intervjuerna utfördes dels med olika yrkesroller i form av arbetsledare och lagbaser på företaget, 

dels med olika UE för att få olika perspektiv på hur arbetet i byggproduktionen fungerat för alla 

involverade (se kap. 4). Litteraturstudier genomfördes med inventering och analys av kurslitteratur, 

forskningsrapporter och artiklar för att få information om byggprocessens olika faser som berör 

produktionsskedet och vilka brister och problem som kan uppstå. Enkätundersökningen, som är 

utförd av tjänstemän på företaget, utgjorde den kvantitativa informationen där en bredare bild av 

dessa problem framgår (se kap. 4). 
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2. Nulägesbeskrivning	
 

Företaget X grundades år 1935 när snickaren och bondsonen X ombads att bebygga en villatomt i 

Södra Ängby. Under 1940‐talet övergick X från att bygga villor till att istället bygga flerbostadshus, 

vilket skulle bli den huvudsakliga verksamheten för företaget X. Efter två generationsskiften är 

företaget X än idag ett familjeföretag [9]. 

Idag är företaget X uppdelat i fyra bolag som ägs av företaget X. Dessa är företaget X, företaget Z, 

företaget Y och företaget U. Deras verksamhet är uppdelad i byggnation, ägande, förvaltning och 

utveckling av fastigheter. De är verksamma i Storstockholm och har ca 330 anställda. År 2014 

förvaltades 13 518 lägenheter av företaget X samt över 600 nya lägenheter och bostäder var under 

produktion eller blev färdigställda under samma år [10]. 

Företaget X vill alltid säkerställa en hög kvalitetsnivå på deras arbeten och arbetar kontinuerligt med 

frågor som berör detta. Deras ledningssystem är BF9K‐certifierat och denna certifiering innehåller 

certifieringsregler, krav på egenkontroll i projektet, krav på utbildning, krav på rutiner i projektet och 

krav på administrativa rutiner. Detta medför att ett systematiskt arbete med förbättringar utförs för 

att effektivisera arbetet inom företaget, minska deras miljöpåverkan och på ett bättre sätt möta 

kunders förväntningar [7, 8]. 

Företaget X målsättning är följande: ”Vi ska ha Sveriges effektivaste produktion av flerfamiljshus. Vår 

ambition är att leverera en kvalitet som är bättre än konkurrenternas med den snabbaste processen 

till den lägsta kostnaden” [16]. 
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3. Teoretisk	referensram	
 

I detta kapitel beskrivs de kunskaper som är inhämtade från tidigare kurser under utbildningen, hur 

byggprocessen är uppdelad med dess olika skeden, hur produktionstiden för ett byggnadsprojekt är 

indelad, olika problem som förekommer i produktionen inhämtade från olika artiklar baserade på 

tidigare undersökningar samt företagets arbete för en förbättrad kvalitet inom produktionen.    

3.1 Kunskaper	inhämtade	från	kurser	
De kunskaper som är inhämtade från olika kurser från högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och 

Design på KTH har varit grundläggande och betydande för framställandet av examensarbetet. 

Kurserna som har varit de mest betydande är följande: 

HS1006 Byggprocessen, kursen behandlar byggprocessens olika delar; lagar och bestämmelser i 

byggbranschen, entreprenadformer, upphandlingsformer och ersättningsformer. Grundläggande 

delar inom ledarskap och kommunikation samt entreprenadjuridik ingår också i kursen [12]. 

Kunskaper om byggprocessens olika delar har varit det mest bidragande från kursen för 

framställandet av examensarbetet. 

HS1015 Byggstyrning, en kurs som behandlar de övergripande delarna i anbudskalkylering; 

tidsbegrepp, resursfördelningar, material‐ och arbetskostnadsberäkningar, kapacitetsberäkningar 

och driftskostnader. Sammanställning och upprättande av anbud ingår också i kursinnehållet [13].  

Kunskaper från alla delar som kursen behandlar har varit betydande för framställandet av 

examensarbetet. 

 

HS1019 Planering av ett byggnadsprojekt, kursen behandlar de olika delar som ingår vid planering av 

ett byggprojekt; byggstyrning, arbetsledning, ekonomi‐ och kvalitetsstyrning, byggsystem och 

byggmetoder samt materialadministration och inköp [14]. 

Kunskaper från alla delar som kursen behandlar har varit betydande för framställandet av 

examensarbetet. 

3.2 Byggprocessen	
Byggprocessen kan kortfattat delas in i de fyra skedena program‐, projekterings‐, produktions‐ och 

förvaltningsskede [3]. I detta examensarbete berörs faserna projekterings‐ och produktionsskedet 

samt de mellanliggande faserna anbudsskede och byggstart.  

	

	

	

	

	

	
Figur 3.1. Exempel på indelning av skedena i byggprocessen [3] 
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3.2.1 Projekteringsskede	
 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Exempel på indelning av projekteringsskede i byggprocessen [3] 

Under projekteringen bestäms byggnadens eller anläggningens utseende, konstruktion och 

detaljutformning. Projekteringen delas in i de tre stegen gestaltning, systemutformning och 

detaljutformning. Gestaltningen innebär att byggnadens utseende bestäms och detta genomförs ofta 

av arkitekter. Till viss del parallellt med gestaltningen utförs systemutformningen, där byggnadens 

konstruktion för bärande stomme, ytterväggar, tak samt installationer utformas, vilket görs av 

konstruktörer inom olika områden. Till sist genomförs detaljutformningen, som är den största delen i 

projekteringsskedet. I detta steg slutförs all dimensionering av konstruktioner och installationer, 

bestämningar av mått samt val av material och färgsättning för ytskikt på väggar, golv och tak. 

Lösningar på krav för funktion och övriga krav arbetas även fram i detta steg, som ska uppfylla kraven 

från lagstiftning och föreskrifter [4]. 

Detaljutformningen resulterar i ritningar, beskrivningar och förteckningar, så kallade bygghandlingar. 

I dessa handlingar ska all nödvändig information som krävs för att entreprenören ska kunna lämna 

ett anbud samt uppfylla beställarens alla krav under produktionsskedet framgå [3]. Det är dessa 

handlingar som entreprenören utgår ifrån vid mängd‐ och kostnadsberäkning i anbudsskedet.  

Projekteringen kan antingen utföras av entreprenören med hjälp av konsulter eller av beställaren 

med hjälp av konsulter beroende av vad det är för entreprenadform för projektet. Inom företaget X 

utförs alla skedena i byggprocessen, det vill säga programskede, projekteringsskede, 

produktionsskede och förvaltningsskede.  I projektet Y är det generalentreprenad som 

entreprenadform där beställare är företaget XX och företaget X är generalentreprenör. Detta innebär 

att företaget XX utför projekteringen men tar stöd av företaget X för vissa delar i projektet [23].   
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3.2.2 Anbudsskede	

	

	

	

	
 

 

 

Figur 3.3 Exempel på  indelning av anbudskede  i byggprocessen, omarbetad av Daniel Gleimar och Kristoffer 

Lind efter [3] 

Under anbudsskedet genomförs mängdberäkning, anbudsplanering och kostnadsberäkning. Mängd‐ 

och kostnadsberäkningar utgår ifrån de bygghandlingar som arbetats fram under projekteringen [4]. I 

samband med mängdberäkningen upprättas en mängdförteckning som beskriver hur stor andel av 

och vilka material som behövs beställas. Utifrån mängdförteckningen kan det utföras en 

kostnadsberäkning av alla direkta byggkostnader som består av materialkostnader, kostnader för 

arbetsutförande samt kostnader för UE. För att beräkna kostnaderna för arbetsutförandet används 

enhetstider som är ett schablonvärde av tidsåtgång i timmar per mängdenhet [3].  

Vid anbudsplanering upprättas en placeringsritning (APD‐plan) över den kommande 

byggarbetsplatsen. Denna innefattar tillfälliga vägar, bodar, kontor och placering av större maskiner 

som till exempel kranar. Det arbetas även fram en anbudstidplan för att säkerställa förverkligandet 

av byggherrens tidskrav och den utgör även underlag för upprättande av entreprenörens 

kontraktstidplan som måste framställas då beställningen av projektet är utförd.  Placeringsritningen 

och anbudstidplanen utgör underlag för beräkning av de gemensamma kostnaderna för projektet. De 

gemensamma kostnaderna består av drift och underhåll, maskinhyror och arbetsledning [3].  

3.2.3 Byggstart	

	
  

 

 

 

 

 

Figur 3.4 Exempel på indelning av byggstart i byggprocessen, omarbetad av Daniel Gleimar och Kristoffer Lind 

efter [3] 

Mängd‐

beräkning 

Anbuds‐

planering 

Produktions‐

planering

Kostnads‐

beräkning

PROJEKTERINGS‐

SKEDE 

BYGGSTART ANBUDSSKEDE 

BYGGSTART ANBUDSSKEDE

Mängd‐

beräkning 

Anbuds‐

planering 

Produktions‐

planering 
PROJEKTERINGS‐

SKEDE 

Kostnads‐

beräkning

Uppföljning 

PRODUKTIONS‐

SKEDE 

Kontroll

Styrning 

Uppföljning 

PRODUKTIONS‐

SKEDE 

Kontroll 

Styrning 



7 
 

I samband med byggstart för ett byggnadsprojekt måste entreprenören planera produktionen för 

projektet genom en utförlig produktionsplanering. Denna produktionsplanering är viktig för att: 

 Uppfylla beställarens tidskrav 

 Uppnå god ekonomi och rätt kvalitet för projektet 

 Skapa god arbetsmiljö för de inblandade i projektet 

 Reducera mängden störningar 

 Utgöra underlag för inköp av resurser till projektet 

 Utgöra underlag för styrning av projektet 

Här utses ofta en ny organisation som ansvarar för byggnadsprojektet. Denna organisation består av 

en arbetschef, som har ansvar för ett eller flera projekt åt gången. De som ansvarar på plats ute i 

produktionen är platschefen tillsammans med arbetsledare. Andra yrkesroller i den nya 

organisationen är inköpare samt planerings‐ eller entreprenadingenjörer. Inköpare ansvarar för inköp 

av material och UE och planerings‐ eller entreprenadingenjörer är behjälpliga för platschefen med 

kostnadsuppföljning och planeringsarbeten. Under produktionsplaneringen ser man även över 

produktionsmetoder och gör metodval [3].  

I produktionsplaneringen upprättas ett flertal olika byggstartplaner samt kostnadsbudgetering vid 

byggstart. Några av dessa är:  

 Strukturplan – Visar ordningsföljden för byggnadsprojektets alla aktiviteter och de 

beroenden som dessa aktiviteter har till varandra. Innan produktionen startar genomförs 

alltså en utförlig kartläggning av den arbetsstruktur som ska råda under projekttiden [4].  

 Produktionstidplan – Inkluderar alla aktiviteter som berörs under byggtiden, inklusive 

underentreprenörers arbetsmoment. I samband med återkommande moment i flera 

våningar används ett varvschema som visar utnyttjandet av personal, formar och 

transportutrustning som till exempel användningen av kranar. En personalplan visar 

personalfördelningen under byggprojektet genom ett histogram [3].  

 Inköpsplan – Innehåller tider för planering och förberedelser av inköp. Den omfattar även 

tidsåtgång från beställning av inköp till levererande av den första leveransen till 

byggarbetsplatsen samt avropstider [4].  

 Leveransplaner – Upprättas på arbetsplatsen för att förbereda och granska 

materialleveranser.  Tidpunkter för alla materialleveranser framgår i denna plan [3].  

 Maskinplan – Klargör under vilka tidsperioder som olika maskiner behövs på arbetsplatsen 

[3].  

 Produktionskalkyl – En budget för kostnaderna i produktionen som är baserad på 

anbudsskedets tid‐ och kostnadsberäkningar. Denna upprättas för kontroll av projektets 

ekonomiska utveckling. Här indelas förväntade kostnader för projektet i en kontotabell för 

att under projektets gång kunna jämföras med de verkliga kostnaderna som uppstår [3].  
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3.2.4 Produktionsskede	
 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5 Exempel på indelning av produktionsskede i byggprocessen, omarbetad av Daniel Gleimar och 

Kristoffer Lind efter [3] 

Vid styrning under produktionsskedet används ovan nämnda planer för bemanning med YA samt 

inköp av material, UE och maskiner. De som ansvarar för projektet måste se till att produktionen 

följer dessa planer, eftersom det bästa sättet att utföra produktionen framgår av dem [3]. Det 

används ett flertal olika verktyg för att på bästa sätt undvika avvikelser från den utförda planeringen, 

som skulle resultera i att åtgårder behövs vidtas [3]. Några av dessa verktyg är: 

 Arbetsberedning – En detaljerad planering som utförs inför de aktiviteter som är i behov av 

att beredas och kontrolleras mer ingående för att förhindra att störningar uppstår. De 

aktiviteter som är i behov av en arbetsberedning beslutas i samband med byggstartskedet. 

Arbetsberedningen innehåller val av byggmetod, definition och dokumentation av 

resursbehov samt övriga förberedelser som krävs för att aktiviteten ska kunna följa tidplanen 

[3]. 

 Veckoplanering – En mer detaljerad planering än produktionstidplanen. De kommande 

aktiviteterna genomgås mer ingående varje vecka och klargörs genom veckoplaner. 

Veckoplanerna spänner över en tidperiod på två till fyra veckor framåt i projektet [3]. 

 Tidplaneavstämningar – En kontroll där uppföljning av hur det verkliga resultatet för arbetet 

förhåller sig till det planerade resultatet för arbetet. En avstämningslinje ritas in i tidplanen 

för att bedöma vilka aktiviteter som ligger i fas med tidplaneringen [3]. Tidplaneavstämningar 

sker varje vecka för veckoplanerna och ungefär en gång varje månad för 

produktionstidplanen [3]. 

 Planeringsmöten – Varje vecka hålls planeringsmöten för att fastställa veckoplanerna.  

Deltagare vid dessa möten är platschef, arbetsledare, lagbasar och möjligen ytterligare 

planerare. UE‐ eller samordningsmöten genomförs varannan vecka eller en gång i månaden 

där samordning mellan berörda entreprenörer i projektet säkerställs [3]. 

 Ekonomisk styrning – De verkliga kostnaderna för ett byggprojekt noteras och redovisas 

regelbundet under hela projekttiden. En jämförelse kan då göras mellan de budgeterade och 

de faktiska kostnaderna genom att dessa fördelas enligt samma kontoplan. Det utförs även 

slutkostnadsprognoser som jämförs med de slutliga intäktsprognoserna. Prognoser för 

slutligt täckningsbidrag fastställs också i samband med detta. Det verkliga täckningsbidraget 

framgår då alla kostnader och intäkter för byggnadsprojektet har registrerats [3].  
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Andra exempel på verktyg som kan användas för att minimera avvikelser i produktionen är daglig 

styrning, rondering och erfarenhetsåterföringar. 

 Daglig styrning – Genomförs för att säkerställa effektiviteten i produktionen, se till att 

tidplanerna följs, uppföljning och styrningen av produktionen samt lösning av uppstådda 

problem. Detta utförs genom dagliga möten som kallas för tavelmöten [16]. 

 Rondering – Utförs för att kontrollera om produktionen ligger i fas med tidplanen och för att 

kvalitetssäkra det utförda arbetet. Kvalitetssäkrandet sker genom kontroller av att moment 

är utförda och hur de är genomförda med hänsyn till arbetsberedningar, avtal, ritningar samt 

daglig styrning [16]. 

 Erfarenhetsåterföring – Innebär att uppstådda problem och positiva faktorer för ett projekt 

sammanställs och dokumenteras genom till exempel ett slutmöte där de olika yrkesrollerna 

som varit delaktiga i projektet deltar. De dokument som sammanställs under slutmötet ska 

sedan föras vidare och behandlas inför kommande projekt för att undvika att samma 

problem uppstår igen och för att ta tillvara på de positiva faktorerna som upplevdes för det 

tidigare genomförda projektet [17]. 
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3.4 Förekommande	problem	i	produktionen	
Fördröjningar, väntetider och tidsförskjutningar är vanligt i byggbranschen och dessa problem 

varierar mellan olika projekt, men samband kan identifieras för de oftast förekommande problemen. 

Dessa samband har identifierats genom undersökningar av publicerade artiklar. Artiklarna består av 

resultat från enkätfrågor och intervjuer med beställare, entreprenörer, konsulter, UE och YA. 

Undersökningarna har varit givande för att identifiera vilka problem som ofta förekommer i 

byggbranschen. Åsikterna skiljde sig mellan de olika yrkesrollerna i resultaten som publicerats i 

artiklarna, men de problem som alla var överens om är följande [2, 5]: 

 

 Bristfälliga konstruktionsritningar 

 Materialbrist 

 Väntetider på bygghissar och maskiner som till exempel kranar 

 Brist på verktyg 

 Dålig kommunikation 

 Väntetider på andra yrkesgrupper 

 Bristande projektledning som till exempel förmedlande av otydliga direktiv  

 

Bristande planering för projektet av entreprenören är också en bidragande orsak till förseningar av 

projekttiden. Även ändringar av beställarens krav som bidrar till väntetider är ett stort problem som 

kan leda till en ökning med ca 5‐10 % av den totala projektkostnaden [1, 6]. 

Dessa undersökningar är utförda i USA, Malaysia och Mellanöstern och därför måste hänsyn tas till 

hur arbetskulturella skillnader påverkar arbetet inom byggsektorn i jämförelse med Sverige. Däremot 

så är många av de ovan nämnda problemen i byggbranschen gemensamma för de olika 

undersökningarna och därför bör dessa kunna användas som referenser till detta arbete.   

Utöver ovan nämnda orsaker till fördröjningar, väntetider och tidsförskjutningar för projekt i 

byggbranschen är även byggfel ett annat vanligt förekommande problem. I Sverige har antalet 

byggfel ökat till följd av otillräcklig kontroll och tillsyn enligt Byggkommissionens rapport från år 

2002.  Orsaker till uppståndelse av byggfel beror ofta på grund av bristande planering, dålig 

kommunikation, okunskap i beställningar samt slarv och nonchalans. Konsekvenserna av byggfel kan 

sedan leda till höga åtgärdskostnader och bristande kvalitet för projektet [15]. 
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3.5 Företaget	X:s	kvalitetsarbete	

3.5.1 Styrpärm	
Vid alla byggnadsprojekt inom företaget X utgår allt arbete från kraven i ledningssystemet BF9K. Det 

upprättas även en styrpärm för varje enskilt projekt för att på bästa möjliga sätt planera 

produktionen. Styrpärmen innehåller dokument som berör tid, ekonomi, kvalitet, miljö och 

arbetsmiljö. De dokument som styrpärmen innehåller är tidplan, prognos/kalkyl/budget, projektplan, 

kvalitetsplan, gränsdragningslista, totalkontrollplan, avtal med beställare, miljöplan och 

arbetsmiljöplan [16]. De dokument som främst berör arbetet i den här rapporten är projektplanen 

och kvalitetsplanen. 

Projektplan  

Projektplanen innehåller en beskrivning av styrningen för projektet med avseende på fem olika delar. 

De fem olika delarna är tid, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I denna plan redovisas vilka mål 

och krav som är uppsatta för projektet inom skedena inköp, projektering, produktion och överlämna, 

för att uppnå ett så optimalt projekt som möjligt med avseende på de fem olika delarna. Vardera av 

dessa skeden redovisas på ett detaljerat sätt för till exempel vilka åtgärder som behöver vidtas, 

tillvägagångssätt under det specifika skedet och vilka möten som ska genomföras. Genom detta kan 

de uppsatta målen och kraven uppfyllas. I projektplanen anges även ett antal övergripande mål inom 

byggproduktion som motsvarar miniminivåer för projektet. Några av dessa är till exempel att det inte 

ska förekomma några fuktrelaterade garantiärenden och det ska förekomma noll fel på 

slutbesiktningen. 

För produktionsskedet har företaget X satt upp ett antal aktiviteter som ska genomföras för att nå de 

uppsatta målen och de övergripande miniminivåerna för produktionen. Dessa aktiviteter är följande:  

1. Daglig styrning utifrån huvudtidplanen. 

2. Kreativt tänkande för att sänka kostnaderna, prognosavstämningar och 

månadsavstämningar. 

3. Egenkontroller och arbetsberedningar. 

4. Arbeta enligt fuktplanen. 

5. Proaktiv och återkoppla till kund i god tid. 

6. Verkställa förbättringsåtgärderna och involvera medarbetarna. 

7. Sortera enligt arbetsplatsrutinerna. 

8. Dialogmöte, skyddsrond och registrera tillbud och arbetsplatsolyckor i byggsamordnaren. 

9. Kvalitetssyn (förbesiktning). 

10. Tidsätta startmötesmallen. 

11. Arbetsberedning samt provtryckning. 
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För att uppnå en god produktionsstyrning ska även ett antal möten verkställas löpande under 

projektets gång. Mötena ska genomföras med varierande intervall från en gång i veckan för 

internmöten med arbetsledning till en gång i månaden för kontraktpartsmöten med UE. De möten 

som ska hållas är följande [18]: 

 Internmöte/avstämningsmöte med arbetsledning 

 Dagligstyrning (tavelmöte och rondering) 

 Kontraktpartsmöte med UE  

 UE‐möte 

 Interna projektmöten 

 PC/AL‐ möte 

 AC/PC‐ möte 

 PrC/PC‐ möte 

Kvalitetsplan 

Inför ett byggnadsprojekt upprättas en kvalitetsplan som är utformad för att säkerställa kundkrav och 

deras förväntningar, ta hänsyn till lagar och förordningar samt säkra andra krav avseende kvalitet för 

det specifika projektet. I kvalitetsplanen klargörs strukturen för företaget X arbete med 

kvalitetssäkring av projektet. Kvalitetsplanen omfattar kontroll, kvalitetsrisker, kvalitetskrav, 

dokumentsstyrning och erfarenhetsåterföring. De kvalitetsdokument som är uppsatta i 

kvalitetsplanen för projektet Y är följande [17]: 

 Rutin för riskhantering KMA (Kvalitet Miljö Arbetsmiljö) ‐ Används för att identifiera, värdera 

och åtgärda företaget X egna och UE:s kvalitetsrisker. 

 Mall för Totalkontrollplan ‐ I den totala kontrollplanen redovisas alla kontroller inklusive 

egenskapskrav enligt PBL (de krav som är angivna i kontrollplanen från Stockholms stad).  

Totalkontrollplanen redovisar även huvuddelar för UE i detalj på egenkontrollbladet, se 

nedan. Totalkontrollplan och egenkontrollblad hämtas på BF9K:s hemsida som sedan 

anpassas till projektet. 

 Kontrollblad för PBL krav ‐ Kontrollblad ska användas för de kontroller avseende 

egenskapskraven enligt PBL. Kontrollbladen är utarbetade av företaget X. Om fristående 

sakkunnig anlitas för att utföra kontrollen kan dennes dokument användas. 

 Mall för Egenkontrollblad ‐ Dokumentet ska användas för de kontroller utöver de som krävs 

enligt Kontrollplanen från Stockholms stad.  Företaget X och respektive UE går gemensamt 

igenom vilka byggdelar/arbetsmoment som ska kontrolleras.  

 Fuktskyddsbeskrivning ‐ Fuktskyddsbeskrivning skrivs normalt av byggherren, men om inte 

byggherren förser företaget X med denna beskrivning arbetas en egen fram med hjälp av 

mallen Fuktskyddsbeskrivning som hämtas på BF9K:s hemsida. 

I kvalitetsplanen framgår de krav som ställts för utförande av projektet som till exempel skrivelse av 

dagbok som ska kompletteras med fotografering vid behov. Det redovisas även vilka lagkrav som 

berör projektet, beställarens krav och egna uppsatta krav för projektet.   
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För att identifiera möjliga risker för projektet och för att förhindra att dessa risker inträffar så 

genomförs en riskanalys. Denna analys genomförs i tre steg och dessa är följande: 

1. Riskinventering – Insamling och framtagning av alla kritiska arbetsmoment under projektet. 

2. Riskbedömning – Genomförs för de arbetsmoment som framtogs genom riskinventering. 

3. Åtgärder – Framtas och redovisar hur risker minimeras eller elimineras för de kritiska 

momenten.  

I projektet har även ett antal punkter med olika aktiviteter satts upp för att en erfarenhetsåterföring 

ska erhållas på ett riktigt sätt. Aktiviteterna som är uppsatta är följande: 

 Regelbundet dokumentera viktiga händelser genom att föra dagbok. 

 Dokumentera viktiga arbetsmoment genom fotodokumentation. 

 Behandla avvikelser i kvalitetsplanen avseende mätning enligt kontrollblad och 

egenkontrollblad där avvikelser samt ändrade åtgärder redovisas. Betydande och övriga 

avvikelser protokollförs i en avvikelserapport. 

 Genomföra ett slutmöte med UE, projektörer och beställare för att sammanställa och 

dokumentera erfarenheter från projektet. 

 Utföra en leverantörsbedömning av de viktigaste leverantörerna och UE. 

 Implementera ett internt slutmöte för att sammanfatta slutsatser och företagets analys av 

projektet som helhet.  

Ansvarig för att erfarenhetsåterföringen utförs är produktionschefen och genomförd 

erfarenhetsåterföring registreras i byggsamordnaren [17]. 
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3.5.2 Företaget	X:s	kvalitetsresa	
Företaget X arbetar även aktivt med att förbättra kvaliteten i deras arbete och utförande. Företaget 

genomgår en kvalitetsresa, där de arbetar med att förändra arbetet för att nå högre kvalitet. I denna 

kvalitetsresa är målet för kvalitetsarbetet att arbeta effektivt i alla processer och möta kundens 

förväntningar där fokus ligger på ekonomisk uppföljning, kvalitet i utförande och takta tidplaner och 

leveranser i projekten.  

Företaget X har kommit en bit på vägen vad gäller deras kvalitetsresa, där det har uppfyllts ett antal 

punkter inom arbetet med att förbättra kvaliteten. De har infört enhetliga och effektiva arbetssätt i 

produktionen, arbete med att utveckla ledarna i produktionen genom ledarforum som hålls under 

två dagar per år, startat förbättringsarbetet på flera av deras projekt och genomfört 

kundundersökningar. Kundersökningarna har utförts för att få kunskap om kundernas behov och vad 

företaget ska utveckla för att få kunderna mer nöjda med arbetet som utförs.  

Målsättningen för kvalitetsarbetet som ska leda till nöjda kunder och lönsamma projekt är: 

 Noll fel två veckor efter slutbesiktning genomförts 

 Leverans enligt tidplan 

 Förbättringsförslag 

För att uppnå en medveten produktionsledning vid företaget X projekt används flera olika verktyg 

där samlingsnamnet för dessa kallas för kvalitetspussel. Kvalitetspusslet innehåller de olika delarna 

riskanalys, förbättringsarbete med innehållande erfarenhetsåterföring, detaljerad och resurssatt 

tidplan, intern kvalitetssyn, arbetsberedning samt daglig styrning och rondering. Styrpärmen är 

grundläggande för kvalitetspusslet, men utöver denna så utförs också uppföljningar från 

produktionsledningen inom projekten och tillämpning av revisioner från ledningssystemet BF9K. 

Uppföljning av hur långt företaget X olika projekt har kommit med arbetet enligt kvalitetspusslet 

genomförs med en så kallad status implementering. Vid status implementering går arbetscheferna, 

för de olika projekten, igenom hur väl arbetet enligt kvalitetspusslet har utförts. Syftet med status 

implementering är att säkerställa kvaliteten för produktionen och att leverans till kund sker enligt 

avtal [16].    

  	



16 
 

4. Faktainsamling	
 

I detta kapitel beskrivs hur faktainsamlingen för arbetet har utförts med en beskrivning av respektive 

insamlingsprocess.  

4.1 Litteraturstudie	
Insamling av information genom en litteraturstudie låg till grund för att få en djupare förståelse av 

byggprocessens olika delar och hur produktionen tillämpas i samband med byggnadsprojekt. 

Analyser och inventering av ofta förekommande brister samt åtgärder som uppstår vid 

byggnadsproduktion, gav bred information för både identifierande av problem och framtagande av 

förslag för optimering av produktionen vid bostadsprojektet Y. Information som har använts från 

litteraturstudier är kurslitteratur, forskningsrapporter och artiklar. 

Kurslitteratur har använts som informationskällor för att övergripande beskriva byggprocessens olika 

delar och hur byggstyrningen tillämpas vid nyproduktion av bostadsprojekt. Den kurslitteratur som 

användes som informationskälla var: 

 ”Byggprocessen” 

 ”Byggstyrning” 

4.2 Intervjuer		
Genom intervjuer med olika yrkesroller i form av arbetsledare, lagbaser och UE samt 

bygghissleverantör gavs underlag för att identifiera problem och vilka åtgärder som krävs för att nå 

ett förbättrat produktionsflöde. Efter en sammanställning av intervjumaterialet analyserades vilka 

områden som var i störst behov av åtgärder och därefter påbörjades arbetet med framtagande av 

förslag på förbättringar. Totalt har det genomförts sju stycken intervjuer varav två stycken med två 

olika arbetsledare, en med två lagbasar, tre stycken med tre olika UE och en med leverantören av 

bygghissarna.  

Information om arbetsledningens uppfattning om produktionen av bostadsprojektet Y och vid andra 

projekt inom företaget X delgavs vid intervjuer med arbetsledare. De två arbetsledare som har 

intervjuats är involverade i olika delar av bostadsprojektet och har olika erfarenheter som 

arbetsledare.  

Intervjun som har genomförts med de två lagbasarna gav bra information och inblick i YA:s syn på 

hur arbetet med produktionen av bostadsprojektet bedrivs och hur det fungerar vid andra projekt 

inom företaget. Lagbasarna har varit verksamma under hela projekttiden och har även varit 

verksamma vid andra projekt hos företaget X. 

De intervjuer som har genomförts med UE gav nyttig information angående deras roll i 

byggproduktionen. Arbetsområdena som de respektive UE var verksamma inom var VVS, 

golvläggning och el. De intervjuade UE var involverade i samband med bostadsprojektet Y eller vid 

andra projekt hos företaget X. 

Genom intervjun som genomfördes med bygghissleverantören gavs information om hur arbetet med 

bygghissar fungerar vid byggproduktionen. Informationen utgjordes av vanliga förekommande 

problem med bygghissar, konsekvenser av problemen och hur dessa problem kan förebyggas. 
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Kriterierna i Målformuleringen 1.2 utgör underlag för frågorna som ställdes i samband med 

intervjuerna. Intervjuerna var öppna och de frågor som ställdes berörde nedanstående områden: 

 Ekonomi 

 Tider 

 Leveranser och Just in time 

 Materialspill 

 Metoder för arbetsberedning och erfarenhetsåterföring 

 Arbeten utanför ordinarie arbetstider 

Beroende av vilken yrkesroll som intervjuades så skiljde sig en del frågeställningar inom områdena.  

Svaren gav ett brett underlag för arbetet med framtagande av förslag till förbättringar av 

produktionsflödet. Det delgavs även information och erfarenheter om ofta förekommande problem i 

produktionsskedet för byggnadsprojekt i allmänhet. Intervjufrågorna finns bifogade i bilagor 1‐4 och 

sammanställningarna av svaren finns bifogade i bilagor 5‐11. 

4.3 Enkätundersökning	
För att undersöka de anställdas syn på produktionen inom företaget har det genomförts en 

enkätundersökning som besvarats av olika tjänstemän inom företaget X. Frågorna i enkäten har 

baserats på svaren från intervjufrågorna och även andra synpunkter samt förslag i samband med 

intervjuerna. Antal personer som genomförde enkäten var åtta personer av totalt 18 tillfrågade. För 

att få en större spridning av åsikter kunde fler deltagare blivit tillfrågade att delta i 

enkätundersökningen. Dock bedöms materialet från de besvarade enkätfrågorna utgöra tillräckligt 

underlag för examensarbetet.   

Eftersom deltagande i enkätundersökningen endast utgjordes av tjänstemän på företaget X var 

frågorna anpassade för deras yrkesroll. Enkätundersökningen är därmed en begränsad 

informationskälla av de anställda inom företaget då alla yrkesroller inte har medverkat i 

enkätundersökningen. Dock utgjorde resultatet från enkäten ett betydande underlag för framtagning 

av förslag på förbättringar av produktionsflödet. 

Enkätundersökningen innehöll frågor med svarsalternativ och frågor som skulle besvaras skriftligen. 

Svaren från frågorna med svarsalternativ har sammanställts i diagram för att skapa en tydligare bild 

av hur enkätsvaren varierade. På grund av att svaren på frågorna som skulle besvaras skriftligen är 

olika så kan de inte sammanställas i diagram, utan dessa får anses som separata svar i 

enkätundersökningen eftersom de inte är statistiskt mätbara. Sammanställningen av 

enkätundersökningen finns bifogade i bilaga 12.  

  	



18 
 

5. Genomförande	
 

I januari startades arbetet med att ta fram förslag på möjliga områden att undersöka i ett framtida 

examensarbete. Då båda författarna av rapporten studerade till byggnadsingenjör med inriktningen 

produktion/byggekonomi och organisation upplevdes det att problemställningar som berör 

produktionen av byggnadsprojekt var av intresse. Effektivisering och logistik var de två områdena 

som arbetet med framtagning av förslag inriktade sig mot. Företaget X var positiva till de framtagna 

förslagen, men ville ha en kombination av de två nämnda områdena. Det vill säga hur en 

effektivisering av produktionen kan genomföras genom dels förbättrad logistik och dels andra 

åtgärder. Ett förslag arbetades därefter fram utifrån dessa kriterier som sedan låg till grund för 

skrivelsen av den kommande förstudien.  

 

Förstudien genomfördes innan påbörjandet av examensarbetet och i den beskrevs bakgrund, syfte, 

mål, genomförande, förutsättningar, avgränsningar, förväntat resultat och en tidsplanering för 

examensarbetet.  

 

Efter färdigställd förstudie påbörjades arbetet med framtagning av frågeställningar till intervjuer med 

arbetsledning, lagbaser och UE, se bilagor 1‐3. Kunskaper från tidigare kurser, resonemang med 

handledare och tilldelat material från företaget X i form av projektplan, kvalitetsplan, kvalitetsarbetet 

företaget X och mall för arbetsberedning var grundläggande för framtagningen av frågeställningarna. 

De frågeställningar som framtogs till intervjuerna var samma för arbetsledare, lagbaser och UE. Dock 

anpassades frågorna för varje yrkesroll och för UE uteslöts vissa irrelevanta frågor, se bilagor 5‐10. 

Det genomfördes även en intervju med företaget CRAMO AB, som är leverantör av bygghissarna vid 

projektet Y, för att få deras syn på de problem med bygghissarna som har uppdagats utifrån 

intervjuerna, se bilaga 4 och 11. 

Intervjuerna genomfördes både genom möte på byggarbetsplatsen med arbetsledare och lagbaser 

och genom telefonintervjuer med UE, där alla intervjuer spelades in för att inte missa viktiga detaljer 

i intervjun. Frågorna för intervjuerna tilldelades intervjupersonerna i förhand för att de skulle kunna 

förbereda sig och ge utförliga svar under intervjuerna. Intervjuerna genomfördes för att på ett 

djupgående sätt få kunskap och inblick i de problemen som förekommer i produktionen av ett 

byggnadsprojekt, så kallad kvalitativ information. Anledningen till att intervjuerna utfördes med olika 

yrkesroller var för att få åsikter ur olika perspektiv, då förväntningarna inför intervjuerna var att de 

olika yrkesrollerna skulle ha olika åsikter gällande frågeställningarna, vilket visade sig vara rätt.  

Informationssökning genom litteraturstudier utfördes också för att få en bättre uppfattning om hur 

produktionen för ett byggnadsprojekt fungerar och därigenom få en tydlig bild av möjliga problem 

som kan förekomma i produktionen.  

När cirka hälften av tiden för examensarbetet hade pågått, genomfördes en mittredovisning av 

arbetet. Mittredovisningen framfördes för examinator och handledare på KTH för att kontrollera att 

examensarbetet utvecklade sig i rätt riktning och för att stämma av att arbetet låg i fas med 

tidplaneringen.  

Då alla intervjuer var genomförda, efter cirka halva tiden av examensarbetet, framställdes en 

sammanställning av respektive intervju för identifiera problemen som vardera person ansåg 
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förekomma i produktionen.  Utifrån en analys av de sammanställningar som gjordes av intervjuerna 

klargjordes vilka problem som förekommer. Därefter framställdes frågeställningar för en enkät som 

besvarades av tjänstemän inom företaget för att få en bredare bild av de problemen som 

framkommit från intervjuerna, så kallad kvantitativ information, se bilaga 12. Efter sammanställning 

och analys av den kvantitativa informationen arbetades förslag på förbättringar fram utifrån både 

den kvalitativa‐ och kvantitativa informationen.  

När förslagen på förbättringar var framtagna utfördes beräkningar för att utvärdera vad ett införande 

av förslagen skulle innebära för företaget X och för att se vilka förbättringar som var möjliga att 

åstadkomma. Dessa beräkningar genomfördes med hjälp av handledare och en av arbetsledarna på 

företaget X. Beräkningarna upprättades i tabellform och har utformats dels i en sammanställd tabell 

för alla förslag och dels i detaljerade tabeller för respektive förslag. Fakta från intervjuerna, 

resonemang med handledare på företaget och resultat från enkätundersökningen har utgjort 

underlag för beräkningarna. 

Det utfördes beräkningar på förslagen gällande tillsättning av extra antal bygghissar, inbärning av 

material utanför ordinarie arbetstider, överlappstider vid raster och arbete utanför ordinarie 

arbetstider. Även en beräkning för en kombination av förslagen inbärning av material utanför 

ordinarie arbetstider och överlappstider vid raster genomfördes. Ytterliggare förslag som 

undersöktes och drogs slutsatser av var deltagande av UE och lagbasar i ett tidigare skede i 

byggprocessen, bättre planerade arbetsberedningar, fler erfarenhetsåterföringar och förslag på extra 

tjänster för planerings‐ och logistikarbete. För dessa förslag utfördes inte några beräkningar utan de 

utvärderades enbart med hänsyn till den kvalitativa och kvantitativa informationen.  

Utifrån resultaten av beräkningarna fastställdes en slutsats av hur förslagen påverkar 

projektkostnaden och byggtiden för projektet. En utvärdering av fördelar och nackdelar med 

förslagen utfördes också utifrån materialet från faktainsamlingen. Slutligen beskrevs 

rekommendationer för framtida undersökningar och fördjupningar av åtgärdsförslagen för ytterligare 

optimering av produktionsflöden hos företaget. 

Det har även genomförts sex möten med handledare på företaget och fyra möten med handledare 

på KTH fördelat under hela examensarbetets genomförandetid.  
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6. Analys	
 

I detta kapitel beskrivs de problemen som förekommer i produktionen som har identifierats under 

arbetet och åtgärdsförslag för dessa problem som framtagits, både med och utan beräkningar.  

6.1 Identifierade	problem	
Utifrån de genomförda intervjuerna och enkätundersökningen har problemen som förekommer i 

produktionen i det analyserade projektet framkommit.  

En genomgående aspekt som framkommit under intervjuerna är att de olika yrkesrollerna som 

intervjuats har olika uppfattning av vad och vem som orsakar problemen. Det var till viss del 

förväntat att denna aspekt skulle uppstå, men inte i den utsträckning som framkommit av 

intervjuerna. Nedan följer de största och viktigaste problemen som framkommit under intervjuerna 

som har valts att inriktas på.  

6.1.1 Bygghissar	
Ett utav de största problemen till att driftavbrott, väntetider och förseningar uppstår är på grund av 

bygghissar. Det största problemet som framgått är att materialtransporter stoppar upp 

användningen av bygghissar [19, 25, 26]. Andra problem som framgått är att stora driftstörningar har 

förekommit för bygghissarna under produktionen [20, 21, 25]. Därför genomfördes även en intervju 

med CRAMO, som är leverantör av bygghissarna, för att få deras syn på problemet, se bilaga 11. 

Flera av de intervjuade personerna har även haft synpunkter på att det finns för få bygghissar på 

platsen [19, 21, 25, 26]. Övergången från bygghissar till internhissar orsakar också väntetider som 

påstås vara minst en timme om dagen, se bilaga 7. Problemen med bygghissarna har varit extra stora 

på projektet Y på grund av antalet våningar och arbetare vid projektet. Vid mindre byggnader, där 

det exempelvis är fyra våningar som byggs går det ofta att gå i trapporna till den våningen man ska 

till. Det är även färre arbetare som delar på användningen av bygghissarna vid sådana projekt [22, 

23]. 

6.1.2 Väntan	på	andra	yrkesgrupper	
Ett annat problem som upplevs är att det förekommer väntan på andra yrkesgrupper på grund av att 

de ligger efter i tidsplanen och ej har färdigställt sina moment. Det resulterar i att de efterföljande 

momenten också tvingas skjutas upp. Orsaker till att detta förekommer är bristfällig planering av 

tidplaner och produktionstidplaner, materialbrist, sjukdomar, momentutförande i fel ordning och fel i 

leveranser vid ett tidigt skede, vilket leder till fortskridande förskjutningar i tidplanen [19, 25].  

6.1.3 Materialspill	och	leveranser	
Ett annat problem som ställts frågor angående är orsaker till att materialspill förekommer under 

produktionen. I denna fråga har arbetsledningen och lagbaser olika åsikter om problemet. De åsikter 

som arbetsledarna har angående materialspill är att en del av det materialspill som förekommer 

orsakas av bland annat ansvarslös hantering av material. De båda intervjuade arbetsledarna är också 

överens om att för mycket material på plats leder till ökad mängd spill på grund av både 

påkörningsskador och förbrukning av mer material genom detta. För mycket material på plats leder 

också till försämrad framkomlighet på bygget. Andra orsaker som framgår är brister i logistiken, 

vattenskador, okunskap hos yrkesarbetare och att förändringar i handlingar sker efter inköp av 

material [20, 25].  
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Det framgår även från enkätundersökningen att ett försämrat produktionsflöde leder till ökad mängd 

materialspill, där 75 % av de tillfrågade anser att 20 % av det totala materialspillet beror på ett 

försämrat produktionsflöde. De övriga 25 % är fördelat på att 40 – 60 % av det totala materialspillet 

beror av ett försämrat produktionsflöde, se bilaga 12. Av intervjuerna framgår att ett försämrat 

produktionsflöde orsakar upp till 50 % av det totala materialspillet för vissa etapper i detta projekt. 

Orsaker kan vara att inbyggt material exponeras för regn, då arbetet tvingas dirigeras om till ett 

annat moment, vilket resulterar i att det skadade materialet måste bytas ut och momentet måste 

utföras på nytt [20]. 

Lagbasarna upplever inte att det förekommer mycket materialspill i produktionen till följd av ett 

försämrat produktionsflöde. De hävdar däremot att största orsaken till materialspill beror på 

bristfällig mängdning, där till exempel fel reglar har beställts till bygget, vilket leder till dessa tvingas 

kasseras. De anser att den delen som beror av slarv och okunskap motsvarar så liten del av den totala 

mängden materialspill i jämförelse med den delen som beror av felmängdning [21]. 

Ett problem som både arbetsledare och lagbasar är överens om är att felaktiga och försenade 

leveranser samt leveranser med lång leveranstid orsakar väntetider, fördröjningar och väntetider i 

produktionen. Felaktiga leveranser förekommer ibland, där till exempel nya och gamla leveranser 

blandas ihop. Dessa orsakar även materialspill, då en för stor mängd material kan beställas till bygget 

och då tvingas det överblivna eller felbeställda materialet kasseras. Detta problem förekommer 

främst vid beställning av speciella inredningsmaterial, där det kan förekomma fel kulörter med mera 

[20, 25]. Dock leder förekomsten av materialbrist, till följd av felmängdning, till större fördröjningar. 

Vid projektet har detta ofta inträffat och det gäller främst stapelvaror, såsom gipsskivor. I samband 

med projekteringsarbetet utförs inte mängdberäkningen tillräckligt noggrant, vilket resulterar i detta 

[21].   

6.1.4 Arbetsberedningar,	erfarenhetsåterföringar	och	planering	
En pressad tidsplan leder till att det inte finns tid under produktionen för uppföljning av tidigare 

genomförda erfarenhetsåterföringar. Lagbasarna anser också att arbetsledarna har för lite tid att 

vara ute på bygget på grund av att de har för mycket administrativa uppgifter att sköta [21].  

Arbetsberedningar genomförs heller inte tillräckligt noggrant och uppföljning av dessa sker inte alls. 

Arbetsberedningar genomförs för att ”det ska se bra ut på pappret” mer än för att göra nytta för 

produktionen [21]. Det anses även att det förekommer för mycket andra frågor vid byggmötena, 

vilket leder till att diskussion angående tidplanerna ofta faller bort [19].  

Erfarenhetsåterföringar är ett bra system om det genomförs på ett riktigt sätt för alla stora moment 

och med alla yrkesroller som är involverade. Det resulterar i att risken för återkommande misstag 

under produktionen reduceras. Dock så framgår det av intervjuerna att arbetet med 

erfarenhetsåterföringar inte fungerar på detta sätt. Det genomförs inte erfarenhetsåterföringar för 

en del moment och det används heller inte erfarenhetsåterföringar från tidigare projekt på ett 

utförligt sätt, vilket är en av de viktigaste delarna med en erfarenhetsåterföring. Det upplevs att det 

genomförs erfarenhetsåterföringar som sedan inte kommer till användning [21, 25]. 
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6.1.5 Arbeten	utanför	ordinarie	arbetstid	
I intervjuerna har det också undersökts vilka åsikter de olika yrkesrollerna har kring arbeten utanför 

ordinarie arbetstid. Även i detta fall varierar åsikterna beroende av vilken yrkesroll som intervjuats.  

 

De arbeten som passar bra att utföra utanför ordinarie arbetstid enligt de intervjuade är [20, 21, 24, 

25]: 

 

 Arbeten med ytskikt – Till exempel golvläggning, plattsättning och undertaksarbeten  

 Arbeten som kräver torktider – Till exempel målning och fogning 

 Städning 

 Strömavbrottsarbeten – Till exempel byte av serviser och huvudledningar 

 Arbete med stommen – För att få bort kranen så fort som möjligt 

 

Även i enkäten fick de deltagande tjänstemännen på företaget frågan om vilka arbetsmoment som 

skulle passa bra att genomföra utanför ordinarie arbetstid för att minska uppståndelse av väntetider. 

De svarade då följande, se bilaga 12: 

 

 Inbärning av material 

 Golvbeläggning i trapphus 

 Städning 

 Intransport av material 

 Tätningar, gjutningar av schakt och golvavjämningar 

 Golvläggning och plattsättning har varit smidiga att ha utanför ordinarie arbetstid 

 All form av inbärning till flera lägenheter samtidigt bör göras efter arbetstid. Annars låses 

bygghiss till materialtransport 

 

De största fördelarna med arbeten utanför ordinarie arbetstid är främst minskade väntetider och 

bättre framkomlighet på arbetsplatsen. Detta på grund av att det är mindre folk på arbetsplatsen 

samtidigt vilket leder till mindre väntetider på till exempel bygghissarna. Arbeten utanför ordinarie 

arbetstid leder också till kortare byggtid för hela projektet, vilket genererar minskade kostnader för 

till exempel hyra av maskiner och bodar [20, 21, 25, 26]. 

 

Det framgår även att arbeten utanför ordinarie arbetstid innebär risker och nackdelar. De risker som 

nämnts i intervjuerna är främst att det blir sämre kommunikation på bygget som i stället leder till en 

ökad mängd fel i produktionen samt att de flesta yrkesgrupperna måste arbete inom ordinarie 

arbetstid på grund av att de är beroende av varandra. Om bara ett fåtal yrkesgrupper arbetar utanför 

ordinarie arbetstid leder det till att de jobbar ikapp andra moment och då uppstår väntetider ändå. 

Andra nackdelar som nämnts är att de som arbetar utanför ordinarie arbetstid oftast får överta 

ansvaret för säkerheten på bygget, vilket innebär låsning och larmning bygget med mera och det 

anses vara ett besvärligt moment. En bättre kommunikation under ordinarie arbetstid är att föredra 

för att effektivisera produktionen [19, 21, 24, 25, 26].    
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6.1.6 Övrigt	
Alla intervjuade är överens om att ett försämrat produktionsflöde leder till en kostnadsökning. En 

kostnadsökning på 20‐25% är resultatet av ett försämrat produktionsflöde, men detta är dock en 

acceptabel ökning i ett byggnadsprojekt och måste därför beaktas i budgetberäkningarna [20]. De 

båda arbetsledarna som intervjuats säger också att platsbrist och försämrad framkomlighet är en 

orsak till att förseningar uppstår. Detta är ett problem som dessvärre inte går att åtgärda då 

projektet Y byggs inne i centrala Stockholm och där uppstår alltid problem med just platsbrist och 

försämrad framkomlighet [20, 25]. Två av de intervjuade underentreprenörerna är överens om att 

störningar i produktionen leder till 10 % i spilltid, vilket leder till att ÄTA‐tider tvingas jagas och det 

drabbar byggaren. Orsaker kan vara att det är för lite resurser tillsatta för att uppfylla tidplanen, 

väntan på andra yrkesgrupper på grund av förseningar i tidplanen och dåligt planerade tidplaner [19, 

26]. Däremot säger den tredje underentreprenören som vi intervjuat att både tids‐ och 

betalningsplan följs noggrant och att det sällan förekommer avvikelser i projektets budget till följd av 

brister i produktionsflödet [24].   

Andra problem som tas upp under intervjuerna är personalbrist, problem med kran, nonchalant 

arbete i produktionen, skador på väggar på grund av att man inte håller rent bygge som leder till 

besiktningsanmärkningar och extra arbeten, fackliga frågor samt okunskap och bristfällig information 

leder till att fel uppstår i onödan [20, 26]. 

I enkätundersökningen, se bilaga 12, fick de deltagande tjänstemännen på företaget besvara frågan 

vad de anser vara de största orsakerna till ett försämrat produktionsflöde på ett byggnadsprojekt, 

där de svarade följande: 

 Att arbetsledare får för lite tid för att göra ordentliga och genomtänkta tidplaner. 

 Beredning. 

 Ej granskad projektering, samt hög arbetsbelastning så man stressar och därmed lätt missar 

att planera rätt.  

 Dålig planering och slarv. 

 Platsledningen har inte den koll och kunskap som krävs. De är ute och springer på bygget men 

tittar inte på rätt saker. Man måste hela tiden tänka ett par steg fram: ”vem ska in här sen?” 

och ”kommer den kunna utföra alla sina moment?”.  

Om inte: ”vad behöver lösas innan?”. 

 Dålig kommunikation och för många inblandade personer i 

materialbeställningar/mottagningar. Materialflödena behöver ha en grundtanke hur de ska 

utföras under byggtiden. Att inte nyttja t.ex. tillfälliga kranar osv. till max när de väl finns på 

bygget. 

 Driftstörningar i provisorier såsom el, vatten, värme och även bygghissar/kranar. 
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Beräkningarna är utförda på en och två extra tillsatta bygghissar. Kostnadsminskningen för väntetider 

på bygghissarna är som tidigare nämnts baserad på en minskning av väntetider på 12,5% per extra 

tillsatt bygghiss och beror således på den antagna väntetiden för bygghissarna från början. 

Kostnaden för väntetid på bygghissar per YA antas från erhållen information av handledare på 

företaget till 400 kr/h och kostnaden för hyra av en bygghiss är 2000 kr/dag och räknas för 52 veckor 

per år.  

1 extra bygghiss             
Ökning av kostnad för 
bygghissar/år  769 600 kr 769 600 kr 769 600 kr  769 600 kr

Minskning av kostnad för 
väntetider på bygghissar/år  ‐440 625 kr ‐881 250 kr ‐235 000 kr  ‐470 000 kr

Jämförelse av kostnadsökning  
för bygghissar/år 
med kostnadsminskning för 
väntetider på bygghissar/år 

328 975 kr ‐111 650 kr 534 600 kr  299 600 kr

Procentuell 
kostnadsförändring/år   10,69% ‐3,63% 17,37%  9,73%

              

Väntetid vid en extra bygghiss/YA 
och år  102,813 h 205,625 h 102,813 h  205,625 h

Minskat antal byggdagar/år  1,84 dagar 3,67 dagar 1,84 dagar  3,67 dagar

              

2 extra bygghissar             
Ökning av kostnad för 
bygghissar/år  1 539 200 kr 1 539 200 kr 1 539 200 kr  1 539 200 kr

Minskning av kostnad för 
väntetider på bygghissar/år  ‐881 250 kr ‐1 762 500 ‐470 000 kr  ‐940 000 kr

Jämförelse av kostnadsökning  
för bygghissar/år  
med kostnadsminskning för 
väntetider på bygghissar/år 

657 950 kr ‐223 300 kr 1 069 200 kr  599 200 kr

Procentuell 
kostnadsförändring/år   21,37% ‐7,25% 34,73%  19,46%

             

Väntetid vid två extra 
bygghissar/YA och år  88,25 h 176,25 h 88,125 h  176,25 h

Minskat antal byggdagar/år  3,67 dagar 7,34 dagar 3,67 dagar  7,34 dagar

 
Tabell 6.2 Beräkning av kostnader vid tillsättning av både en och två extra bygghissar med varierat antal YA 

och väntetider 
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Minskade väntetider på bygghissar innebär i praktiken att byggtiden för projektet bör förkortas. 

Genom en förkortning av byggtiden uppnås minskade kostnader för etablering i form av byggbodar, 

hyreskostnader för bygghissar, lönekostnader för arbetsledning och räntekostnader. För det större 

projektet antas, utifrån erhållen information av handledare på företaget, 4 st tjänstemän och vid det 

mindre projektet 3 st som vardera kostas 400 kr/h. Räntekostnaden är baserad på en kalkylränta på 5 

% på kapitalbindningen som motsvarar 200 miljoner för det större projektet och 100 miljoner för det 

mindre. Till etableringen räknas byggbodar som antas till 1 byggbod/6 YA, lika många 

platsledningsbodar och 1 toalettbod för var fjärde YA‐bod. Kostnaden/bod antas till 150 kr/dag. 

Kostnadsändring – Förkortad byggtid 

Antal tjänstemän   4 st  4 st  3 st  3 st 

Kalkylränta  5%  5%  5%  5% 
Kapitalbindning i projektet   200 Mkr 200 Mkr 100 Mkr  100 Mkr

Räntekostnader/dag  27 397 kr 27 397 kr 13 699 kr  13 699 kr

Totalkostnad för etablering/dag  4 950 kr 4 950 kr 2 700 kr  2 700 kr

Totalkostnad för tjänstemän/dag  12 800 kr 12 800 kr 9 600 kr  9 600 kr

Kostnad för hyra av bygghiss (4st)/dag  8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr  8 000 kr

Totalkostnad/dag  53 147 kr 53 147 kr 33 999 kr  33 999 kr

1 extra bygghiss    

Totalkostnad med en extra bygghiss/dag  55 147 kr 55 147 kr 35 999 kr  35 999 kr

Minskade antal byggdagar för projektet/år ‐1,84 dagar ‐3,67 dagar ‐1,84 dagar ‐3,67 dagar

Minskning av kostnad för projektet/år   ‐101 470 kr ‐202 389 kr ‐66 238 kr ‐132 116 kr

Kostnadsförändring innan beräkning med 

förkortad byggtid/år 
328 975 kr ‐111 650 kr 534 600 kr  299 600 kr

Resultat  227 505 kr ‐314 039 kr 468 362 kr  167 484 kr

Procentuell kostnadsförändring  7,39% ‐10,20% 15,21%  5,44%

Tabell 6.3 Beräkning av kostnader vid förkortad byggtid genom tillsättning av en extra bygghissar med 

varierat antal YA och väntetider 
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2 extra bygghissar    

Totalkostnad med två extra 

bygghissar/dag  57 147 kr 57 147 kr 37 999 kr  37 999 kr

Minskade antal byggdagar för 

projektet/år  ‐3,67 dagar ‐7,34 dagar ‐3,67 dagar  ‐7,34 dagar

Minskning av kostnad för projektet/år  ‐209 729 kr ‐419 459 kr ‐139 456 kr  ‐278 913 kr

Kostnadsförändring innan beräkning 

med förkortad byggtid/år 
657 950 kr ‐223 300 kr 1 069 200 kr  599 200 kr

Resultat  448 221 kr ‐642 759 kr 929 744 kr  320 287 kr

Procentuell kostnadsförändring  14,56% ‐20,88% 30,20%  10,40%

Tabell 6.4 Beräkning av kostnader vid förkortad byggtid genom tillsättning av två extra bygghissar med 

varierat antal YA och väntetider 

Resultatet av de genomförda beräkningarna visar att det endast är ekonomiskt försvarbart med extra 

tillsatta bygghissar vid det större projektet med 75 YA, där den antagna väntetiden från början är 1 h 

per YA och dag. Det beror på att vid antagande att väntetiden är 1 h från början så blir 

kostnadsminskningen för den procentuella minskningen av väntetider större än för alternativet med 

0,5 h i väntetid. Att inte det andra alternativet med antagen väntetid på 1 h är lönsamt beror på att 

det är för få YA som påverkas av minskad väntetid och därför blir kostnadsminskningen för liten i 

jämförelse med vad det kostar att tillsätta extra bygghissar.  
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Kostnad för väntetider är baserad på 0,5 h väntetid per YA och dag och att väntetiden uppstår fem 

dagar i veckan under 47 veckor per år, då väntetiderna ej uppstår vid semester. En arbetsdag antas 

vara 8 h.   

Antal YA  75 YA     40 YA    

Väntetider/YA och dag  0,5 h     0,5 h     

Lönekostnad/YA  400 kr/h 400 kr/h    
Genomsnittskostnad för väntetider 
p.g.a. materialtransporter/år 

3 525 000 kr    1 880 000 kr    

              

Minskat antal byggdagar/år  14,69 dagar    14,69 dagar    

Tabell 6.5 Kostnader för väntetider med varierat antal YA och väntetider 

Det har genomförts två beräkningar på tillkommande lönekostnader för inbärning av material 

utanför ordinarie arbetstid. Det ena alternativet är baserat på att OB‐tillägg förekommer under 

arbetet utanför ordinarie arbetstid. Det har antagits en lönekostnad, utifrån erhållen information av 

handledare på företaget, på 600 kr/h under arbetstiden som berörs av OB‐tillägg och den tiden har 

antagits till 25 % av arbetstiden. Ett antagande har gjorts att det krävs 2 YA och 1 AL som arbetar 

utanför ordinarie arbetstid med inbärning av material och planeringsarbete.    

Inkl. OB‐tillägg             

Lönekostnad/YA inkl. OB‐tillägg  600 kr/h    600 kr/h    

Totala lönekostnader 1 AL + 2 YA/år   2 808 000 kr    1 664 000 kr    

Jämförelse kostnader             

Ökning av kostnader för 1 AL + 2 YA  2 808 000 kr    1 664 000 kr    

Minskning av kostnader för 
väntetider p.g.a. materialtransporter 
under ordinarie arbetstid 

‐3 525 000 kr    ‐1 880 000 kr    

Jämförelse ökning av kostnader för 
YAmed minskning av kostnader för 
väntetider 

‐717 000 kr    ‐216 000 kr    

Procentuell kostnadsminskning/år  ‐20,34%    ‐11,49%    

 
Tabell 6.6 Beräkning av lönekostnader inkl. OB‐tillägg och jämförelse mellan kostnadsökning och 

kostnadsminskning   
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Det har även genomförts en beräkning utifrån att OB‐tillägg inte förekommer under arbetet utanför 

ordinarie arbetstid. Att OB‐tillägg inte skulle förekomma beror på att företaget X har förhoppningar 

på att en del arbetare gärna arbetar under dessa tider för att det passar dem bättre och då inte har 

något krav på extra ersättning.  

Exkl. OB‐tillägg             
Lönekostnad/YA exkl. OB‐tillägg  400 kr/h    400 kr/h    

Totala lönekostnader 1 AL + 2 YA/år   2 496 000 kr    1 664 000 kr    

Jämförelse kostnader             

Ökning av kostnader för 1 AL + 2 YA  2 496 000 kr    1 664 000 kr    

Minskning av kostnader för väntetider 
p.g.a. materialtransporter  ‐3 525 000 kr    ‐1 880 000 kr    

Jämförelse ökning av lönekostnader 
för YA med minskning av kostnader för 
väntetider 

‐1 029 000 kr    ‐216 000 kr    

Procentuell kostnadsminskning/år  ‐29,19%    ‐11,49%    

 
Tabell 6.7 Beräkning av lönekostnad exkl. OB‐tillägg och jämförelse mellan kostnadsökning och 

kostnadsminskning   

 

En förkortad byggtid innebär även i detta åtgärdsförslag att kostnad för etablering, hyra av 

bygghissar, kostnad tjänstemän och räntekostnader minskar. I denna beräkning tillämpas samma 

kostnad per dag för dessa poster som vid tidigare förslag. 

Kostnadsändring – Förkortad byggtid 
Minskade antal byggdagar för 
projektet/år  ‐14,69 dagar    ‐14,69 dagar    

Minskning av kostnad för projektet/år  ‐780 729 kr    ‐499 445 kr    

 

Inkl. OB‐tillägg             
Kostnadsförändring innan beräkning 
med förkortad byggtid/år 

‐717 000 kr
  

‐216 000 kr 
  

Resultat  ‐1 497 729 kr    ‐715 445 kr    

Procentuell kostnadsförändring  ‐42,49%    ‐38,06%    

 

Exkl. OB‐tillägg             
Kostnadsförändring innan beräkning 
med förkortad byggtid/år 

‐1 029 000 kr
  

‐216 000 kr 
  

Resultat  ‐1 809 729 kr    ‐715 445 kr    

Procentuell kostnadsförändring  ‐51,34%    ‐38,06%    

Tabell 6.8 Beräkning av kostnadsändring genom förkortad byggtid  
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Resultatet av de genomförda beräkningarna påvisar att inbärning av material utanför ordinarie 

arbetstid bör vara en lönsam åtgärd för företaget. Det framgår även att det blir mer lönsamt ju fler 

YA det är på arbetsplatsen. En ökad lönsamhet tack vare fler YA på arbetsplatsen beror dock på att 

det är fler YA som blir berörda av väntetider och fördröjningar på grund av att inbärning sker under 

ordinarie arbetstid, vilket i sin tur innebär att det blir dyrare ju fler YA det är på arbetsplatsen om 

man inte genomför en sådan åtgärd som är föreslagen.  

6.2.3 Förslag	3	–	Överlappstider	vid	raster	
Utifrån intervjuerna framgår det att det är svårt att genomföra en ändring av rutinerna för 

bygghissarna, där man till exempel inför ett körschema för bygghissarna. Det beror på att det både 

påverkar de involverade parternas interna planering och att det är för många våningar i projektet för 

att det ska vara genomförbart [20, 24, 25].  

Däremot framkom ett åtgärdsförslag att undersöka om överlappstider vid raster kunde minska på 

väntetider för bygghissarna och utreda vad det kunde innebära för kostnadsminskningar. Förslaget 

bygger på att olika grupper har raster vid olika tidpunkter för att väntetider inte ska uppstå på 

bygghissarna i samband med raster. För att inte gå miste om samordningsmöjligheter under rasterna 

så förskjuts därför tidpunkterna för rasterna enbart med så mycket tid så att väntetider på 

bygghissarna kan undvikas.   

Då det genomfördes informationssökning för det här förslaget så framkom det att det tidigare har 

genomförts en studie om hur mycket väntetider det uppstår på bygghissar vid början av dagen, 

raster och slutet av dagen. Denna studie var baserad på 30 YA för en bygghiss, men gav ändå ett 

riktvärde för hur mycket väntetider det kan förekomma. Total väntetid enligt studien var 1,55 h/YA 

och dag. I de genomförda beräkningarna var det 75 YA alternativt 40 YA fördelat på fyra bygghissar 

och därför beräknades förhållandet mellan antal YA/bygghiss för studie och de alternativ som 

beräkningarna bygger på, för att sedan multiplicerades med väntetiderna i studien. Därigenom 

framtogs motsvarande väntetider för de alternativ som skulle beräknas, vilka är de som anges i 

tabellen nedan. Kostnaden för väntetider på bygghissar per YA antas till 400 kr/h. 

Enligt tidigare genomförd studie 

Antal YA  75 YA     40 YA    

Väntetider/YA och dag  0,967 h     0,515 h     
Antal bygghissar   4 st    4 st    

Total väntetid på bygghissar/år  28,4 dagar    15,13 dagar    

Genomsnittskostnad för 
väntetider på bygghissar/år 

6 815 000 kr    1 936 494 kr    

              

Kostnadsminskning för 
väntetider på bygghissar/år 

‐6 815 000 kr    ‐1 936 494 kr    

Minskat antal byggdagar/år  28,4 dagar    15,13 dagar    

	
Tabell 6.9 Beräkning av kostnadsminskning p.g.a. väntetider för överlappstider vid raster med varierat antal 

YA och väntetider enligt tidigare genomförd studie  
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Det genomfördes även beräkningar där väntetiden på bygghissarna antogs till 0,5 h per YA och dag 

enligt enkätundersökningen. Detta för att den totala väntetiden som går att minska genom de båda 

åtgärdsförslagen inbärning av material utanför ordinarie arbetstid samt överlappstider vid raster 

antas till 1 h per YA och dag, där de båda förslagen beräknas med 0,5 h vardera.   

Enligt enkätundersökning 

Antal YA  75 YA     40 YA    

Väntetider/YA och dag  0,5 h     0,5 h     
Antal bygghissar   4 st    4 st    

Total väntetid på bygghissar/år  14,69 dagar   14,69 dagar    

Genomsnittskostnad för 
väntetider på bygghissar/år 

3 525 000 kr    1 880 000 kr    

              

Kostnadsminskning för 
väntetider på bygghissar/år 

‐3 525 000 kr    ‐1 880 000 kr    

Minskat antal byggdagar/år  14,69 dagar    14,69 dagar    

 
Tabell 6.10 Beräkning av kostnadsminskning p.g.a. väntetider för överlappstider vid raster med varierat antal 

YA och väntetider enligt enkätundersökning 

En jämförelse genomfördes mellan de väntetider som uppstår enligt studien och den antagna 

väntetiden på 0,5 h för att fastställa skillnaden mellan de olika angivna väntetiderna.  

Jämförelse av kostnad/år för väntetider  
mellan studie och enkätundersökning 

Jämförelse kostnader/år  3 290 000 kr    56 494 kr    

Procentuell skillnad  93,33%    3,01%    

 
Tabell 6.11 Jämförelse av kostnader mellan studie och enkätundersökning 
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Vid beräkningarna för kostnadsminskning genom förkortad byggtid används de tidigare nämnda 

kostnadsposterna och dess kostnader per dag.  

Kostnadsändring – Förkortad byggtid 

Enligt tidigare genomförd studie 
Minskade antal byggdagar  
för projektet/år  ‐28,4 dagar   ‐15,13 dagar    

Minskning av kostnad  
för projektet/år   ‐1 509 375 kr    ‐514 405 kr    

Kostnadsförändring innan 
beräkning med  
förkortad byggtid/år 

‐6 815 000 kr
  

‐1 936 494 kr 
  

Resultat  ‐8 324 375 kr    ‐2 450 899 kr    

	

Enligt enkätundersökning 
Minskade antal byggdagar  
för projektet/år  ‐14,69 dagar    ‐14,69 dagar    

Minskning av kostnad  
för projektet/år   ‐780 729 kr    ‐499 445 kr    

Kostnadsförändring innan 
beräkning med  
förkortad byggtid/år 

‐3 525 000 kr
  

‐1 880 000 kr 
  

Resultat  ‐4 305 729 kr    ‐2 379 445 kr    

	
Tabell 6.12 Beräkning av kostnadsminskning vid förkortad byggtid med varierat antal YA och väntetider enligt 

tidigare genomförd studie och enkätundersökning  

Resultatet av beräkningarna visar att detta åtgärdsförslag bör vara det mest lönsamma förslaget av 

de som berör väntetider som uppstår i produktionen. Anledningen till att detta förslag är mest 

lönsamt beror på att förslaget är det enda där det inte tillkommer några kostnader för att genomföra 

åtgärden. Även för detta åtgärdaförslag framgår det att ju fler YA som arbetar vid projektet, desto 

mer lönsamt blir det att införa förslaget.   
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6.2.4 Kombination	av	åtgärdsförslagen	förslag	2	och	förslag	3	
För att uppnå ett optimalt resultat bör en kombination av åtgärdsförslagen för inbärning av material 

utanför ordinarie arbetstid och överlappstider vid raster utföras. I enkätfrågorna framgick att 75 % av 

de som besvarade enkäten angav att en minskning av väntetiden med 0,5 – 1,5 h per YA och dag kan 

erhållas genom inbärning av material utanför ordinarie arbetstid. Därför valdes det att beräknas en 

kombination av dessa två förslag för totalt 1 h minskad väntetid per YA och dag. Beräkning för extra 

antal bygghissar har genomförts separat med de två alternativen 0,5 h samt 1 h väntetid per YA och 

dag, då det förslaget istället beräknas med en procentuell minskning av väntetiden per extra 

bygghiss. Det genomfördes två beräkningar för två olika kombinationer, där kombination 1 är 

beräknat med inklusive OB‐tillägg för förslag 2 och kombination 2 är beräknat med exklusive OB‐

tillägg för förslag 2.  

Antal YA  75 YA     40 YA    

Väntetider/YA och dag  0,5 h     0,5 h     

Kombination 1             
Förslag 2 ‐ Inbärning av material 
utanför ordinarie arbetstid  
inkl. OB‐tillägg             
Kostnadsbesparing/år  ‐717 000 kr    ‐216 000 kr    

Minskat antal byggdagar/år  14,69 dagar    14,69 dagar    

              

Förslag 3 ‐ Överlappstider vid raster            

Kostnadsbesparing/år  ‐3 525 000 kr    ‐1 880 000 kr    

Minskat antal byggdagar/år  14,69 dagar    14,69 dagar    

              

Summering             

Kostnadsbesparing/år  ‐4 242 000 kr    ‐2 096 000 kr    

Minskat antal byggdagar/år  29,38 dagar    29,38 dagar    

Kombination 2             
Förslag 2 ‐ Inbärning av material 
utanför ordinarie arbetstid  
exkl. OB‐tillägg             

Kostnadsbesparing/år  ‐1 029 000 kr    ‐216 000 kr    

Minskat antal byggdagar/år  14,69 dagar    14,69 dagar    

              

Förslag 3 ‐ Överlappstider vid raster              

Kostnadsbesparing/år  ‐3 525 000 kr    ‐1 880 000 kr    

Minskat antal byggdagar/år  14,69 dagar    14,69 dagar    

              

Summering             

Kostnadsbesparing/år  ‐4 554 000 kr    ‐2 096 000 kr    

Minskat antal byggdagar/år  29,38 dagar    29,38 dagar    
 

Tabell 6.13 Beräkning av kostnadsbesparing med två kombinationer av förslag 2 och förslag 3  
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Vid beräkningarna för kostnadsminskning genom förkortad byggtid används de tidigare nämnda 

kostnadsposterna och dess kostnader per dag.  

Kostnadsändring – Förkortad byggtid 

Kombination 1             
Minskade antal byggdagar  
för projektet/år  ‐29,38 dagar   ‐29,38 dagar   

Minskning av kostnad  
för projektet/år  

‐1 561 459 kr
 

‐998 891 kr 
 

Kostnadsförändring innan beräkning 
med förkortad byggtid/år 

‐4 242 000 kr
 

‐2 096 000 kr 
 

Resultat  ‐5 803 459 kr    ‐3 094 891 kr    

Kombination 2             
Minskade antal byggdagar  
för projektet/år  ‐29,38 dagar   ‐29,38 dagar   

Minskning av kostnad  
för projektet/år  

‐1 561 459 kr
 

‐998 891 kr 
 

Kostnadsförändring innan beräkning 
med förkortad byggtid/år 

‐4 554 000 kr
 

‐2 096 000 kr 
 

Resultat  ‐6 115 459 kr    ‐3 094 891 kr    

 
Tabell 6.14 Beräkning av kostnadsändring för kombination 1 respektive kombination 2 vid förkortad byggtid  

Resultatet av de genomförda beräkningarna påvisar att det bör gå att uppnå stora 

kostnadsminskningar genom att kombinera dessa två åtgärdsförslag. Det går även att utläsa av 

beräkningarna att det vid ett mindre projekt inte är någon skillnad mellan de olika kombinationerna. 

Det beror på att vid det mindre projektet antas det åtgå mindre tid för inbärning av material utanför 

ordinarie arbetstid, vilket resulterar i att de berörda arbetarna ej arbetar under tider som är 

berättigade för OB‐tillägg.  
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Totala arbetstiden är baserad på arbete 8 h/dag i 47 veckor och lönekostnaden är 400 kr/h baserat 

på erhållen information av handledare på företaget. Skiftarbetet är fördelat på 75 % av YA för skift 1 

och 25 % av YA för skift 2. Respektive skift är 8 h/dag med ett överlapp på 2 h vid skiftbyte. Även i 

denna uträkning gäller att 25 % av arbetstiden är berättigad till OB‐tillägg och OB‐tillägg gäller endast 

skift 2. Kostnaden för skiftarbete är lägre än kostnaden för arbete under ordinarie arbetstid då det 

antagits att skift 2 ej arbetar fredagar, utan enbart 4 dagar/vecka. 10 % i minskad spilltid vid 

skiftarbeten är baserat på information utifrån intervjuerna där det angavs mellan 10 – 15 % i minskad 

tidsåtgång vid skiftarbeten.  

Antal YA  75 YA     40 YA    

Minskad spilltid  ‐10%     ‐10%    
Ordinarie arbetstider             

Total arbetstid/ YA och år  1 880 h    1 880 h    

Total lönekostnad/år  62 400 000 kr    33 280 000 kr    

              

Skifttider inkl. OB‐tillägg (Två skift)             

Total lönekostnad/år Skift 1  46 592 000 kr    24 960 000 kr    

Total lönekostnad/år Skift 2  14 227 200 kr    7 488 000 kr    

Total lönekostnad/år skift 1 + skift 2   60 819 200 kr    32 448 000 kr    

              

Jämförelse lönekostnader ordinarie 
arbetstid med skiftarbeten  ‐1 580 800 kr    ‐832 000 kr    

              

Skifttider exkl. OB‐tillägg (Två skift)             

Total lönekostnad/år Skift 1  46 592 000 kr    24 960 000 kr    

Total lönekostnad/år Skift 2  12 646 400 kr    6 656 000 kr    

Total lönekostnad/år skift 1 + skift 2   59 238 400 kr    31 616 000 kr    

              

Jämförelse lönekostnader ordinarie 
arbetstid med skiftarbeten  ‐3 161 600 kr    ‐1 664 000 kr    

 
Tabell 6.15 Beräkning av lönekostnader för skifttider med inkl. respektive exkl. OB‐tillägg med varierat antal 

YA och minskade spilltider   
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Kostnaden för utebliven arbetstid är baserad på en snittkostnad på 400 kr/h och att en arbetsdag är 

8 h. Den uteblivna arbetstiden är beräknad på mellanskillnaden mellan ordinarie arbetstid och 

skifttider. 

Arbetstider             

Ordinarie arbetstid/ YA och år  1 880 h    1 880 h    

Skift 1 + Skift 2/YA och år  1 785 h    1785 h    

Utebliven arbetstid 
p.g.a.skiftarbeten/YA och år  11,88 dagar    11,88 dagar    

Kostnader för utebliven arbetstid/år  2 850 000 kr    1 520 000 kr    

 
Tabell 6.16 Beräkning av kostnader för utebliven arbetstid vid skifttider med varierat antal YA och minskade 

spilltider   

Förkortad byggtid på grund av minskade spilltider är baserad på att en arbetsdag är 8 h och 

minskning av kostnader är baserat på en kostnad på 400 kr/h. 

Minskade spilltider             

Minskad spilltid/YA och år  188 h (‐ 10% )    188 h (‐ 10% )    

Förkortning av byggtid p.g.a. 
minskade spilltider/år  ‐23,5 dagar    ‐23,5 dagar    

Minskning av kostnader för spilltid/år ‐5 640 000 kr    ‐3 008 000 kr    

              

Jämförelse mellan utebliven arbetstid 
vid skiftarbeten/år  
och minskning av spilltider/år 

‐11,62 dagar    ‐11,62 dagar    

Jämförelse mellan kostnader för 
utebliven arbetstid vid 
skiftarbeten/år och minskning av 
kostnader för spilltider/år 

‐2 790 000 kr    ‐1 488 000 kr    

 
Tabell 6.17 Beräkning av kostnadsbesparingar för minskade spilltider vid skifttider med varierat antal YA och 

minskade spilltider   
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Totala kostnadsminskningen är en summering av skillnaden för lönekostnader mellan arbete under 

ordinarie arbetstider och skifttider samt skillnaden mellan tillkommande kostnader för utebliven 

arbetstid vid skiftarbeten och minskning av kostnader för minskade spilltider vid skiftarbeten. Den 

procentuella kostnadsminskningen är skillnaden mellan kostnaderna för arbete under ordinarie 

arbetstider och för arbete med skifttider.  

Total kostnadsminskning vid 
skiftarbete 

 
        

Inkl. OB‐tillägg  ‐4 370 800 kr    ‐2 320 000 kr    

Exkl. OB‐tillägg  ‐5 951 600 kr    ‐3 152 000 kr    

              

Procentuell kostnadsminskning             

Inkl. OB‐tillägg  ‐7,00%    ‐7,00%    

Exkl. OB‐tillägg  ‐9,50%    ‐9,50%    

 
Tabell 6.18 Beräkning av kostnadsminskning för skifttider inkl. OB‐tillägg respektive exkl. OB‐tillägg med 

varierat antal YA och väntetider  

Vid beräkningarna för kostnadsminskning genom förkortad byggtid används de tidigare nämnda 

kostnadsposterna och dess kostnader per dag.  

Kostnadsändring – Förkortad byggtid 
Minskade antal byggdagar  
för projektet/år  ‐11,62 dagar    ‐11,62 dagar    

Minskning av kostnad  
för projektet/år   ‐617 568 kr    ‐395 068 kr    

 

Inkl. OB‐tillägg             
Kostnadsförändring innan 
beräkning med  
förkortad byggtid/år 

‐4 370 800 kr
  

‐2 320 000 kr 
  

Resultat  ‐4 988 368 kr    ‐2 715 068 kr    

Procentuell 
kostnadsförändring  ‐7,99%    ‐8,16%    

 

Exkl. OB‐tillägg             
Kostnadsförändring innan 
beräkning med  
förkortad byggtid/år 

‐5 951 600 kr
  

‐3 152 000 kr 
  

Resultat  ‐6 569 168 kr    ‐3 547 068 kr    

Procentuell 
kostnadsförändring  ‐10,53%    ‐10,66%    

 
Tabell 6.19 Beräkning av kostnadsändring för skifttider inkl. respektive exkl. OB‐tillägg vid förkortad byggtid 

med varierat antal YA och väntetider  
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Resultatet av de genomförda beräkningarna visar att det bör vara lönsamt att införa skiftarbeten. Det 

går även att utläsa att den procentuella skillnaden näst intill är oberoende av storlek på projekt. 

Beräkningarna är enbart baserade på att byggtiden blir förkortad genom minskade spilltider och inte 

för att arbetet utförs under en längre tid per dag. Anledningen till detta är att antalet YA som arbetar 

under en dag är densamma oavsett om det är arbete under ordinarie arbetstider eller skiftarbeten, 

vilket innebär att samma arbete utförs under en arbetsdag oavsett alternativ, förutom att skift 2 ej 

arbetar fredagar. Däremot vid en annorlunda fördelning mellan skiften och ökat antalet YA per skift, 

fast ändå varit färre YA per skift än i dagsläget, så att en minskad spilltid ändå uppnås, bör byggtiden 

förkortas mer än vid dessa beräkningar, vilket hade resulterat i en större lönsamhet än i dessa 

beräkningar.  
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7. Slutsatser	
 

Utifrån informationen som delgivits under examensarbetet genom intervjuer, enkätundersökningar 

och tilldelade dokument kan det konstateras att det förekommer flera problem i produktionen som 

bidrar till en försämring av produktionsflödet, där det finns möjligheter att genomföra förbättringar. 

Förbättringarna resulterar i ett optimerat produktionsflöde och därigenom minskade kostnader och 

kortare byggtid för ett byggnadsprojekt.  

Genom de åtgärdsförslag som arbetats fram under examensarbetet har resultat framtagits som visar 

att det genom flera av åtgärdförslagen kan uppnås en bättre lönsamhet för projektet. Det går även 

att bespara tid genom mindre stopp, fördröjningar och väntetider, minska hinder på arbetsplatsen 

samt uppnå minskad resursåtgång och materialspill.   

Av de åtgärdsförslag som det genomförts beräkningar på resulterar tre av de fyra förslagen i en 

kostnadsminskning genom minskade stopp, fördröjningar och väntetider och en förkortning av 

byggtiden, vilket också leder till minskade kostnader. För att undvika ett missvisande resultat har en 

jämförelse utförts mellan de olika åtgärdsförslagen med de alternativ som påvisar lägst positiva 

resultat för respektive åtgärd. Beräkningarna är baserade på de resultat som framgår i intervjuer och 

enkätundersökningen.  

Utifrån de genomförda intervjuerna och enkätundersökningen framgår att vid en optimering av 

produktionsflödet för ett byggnadsprojekt, bör en minskning av det totala materialspillet kunna 

minskas med minst 20 % och för vissa etapper upp emot 50 %.  
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8. Diskussion	
 

Det åtgärdsförslag som påvisar det mest positiva resultatet är arbeten utanför ordinarie arbetstid. 

Åtgärdsförslaget bygger på att arbeten i produktionen genomförs med två skift, där yrkesarbetarna 

är fördelade på dessa, istället för att arbeta under samma arbetstider. Anledningen till att detta 

åtgärdsförslag uppvisar bäst resultat beror på att det ger den största skillnaden mellan 

kostnadsbesparingar till följd av en kortare byggtid och tillkommande kostnader genom utförande av 

åtgärden. Däremot kan skifttider vara svårt att införa på grund av att det innebär ändrade 

förutsättningar för arbetet. 

Förslaget med överlappstider vid raster påvisar det näst bästa resultatet. Överlappstider vid raster 

bygger på att olika grupper har raster vid olika tidpunkter, för att på så sätt undvika att väntetider 

uppstår på bygghissar i samband med raster. Anledningen till att åtgärdsförslaget ger ett så bra 

resultat beror på att detta förslag inte ger några tillkommande kostnader för genomförande av 

åtgärden. Även åtgärdsförslaget med inbärning av material utanför ordinarie arbetstid resulterar i ett 

positivt resultat. Denna åtgärd innebär att inbärning av material sker utanför ordinarie arbetstid, för 

att undvika att bygghissar används för materialtransporter och att tid åtgår för att material tvingas 

hämtas under arbetstid. Orsaken till att resultatet inte är lika positivt som de andra åtgärdsförslagen 

beror på att extra kostnader tillkommer för inbärningen av material utanför ordinarie arbetstid, i 

form av löner för yrkesarbetare och arbetsledare. 

Det fjärde åtgärdsförslaget som det genomförts beräkningar för är tillsättning av extra antal 

bygghissar vid projektet, för att minska de väntetider som uppstår på bygghissarna. Åtgärdsförslaget 

innebär att genom tillsättning av extra antal bygghissar vid projektet, minska belastningen på 

respektive bygghiss och detta leder till minskade väntetider. Resultatet av åtgärdsförslaget påvisar 

ett negativt resultat i tre av de fyra alternativ som beräknats. Anledningen beror på att kostnaden för 

tillsättning av extra bygghissar och de kringkostnader som detta innebär, blir större än den 

kostnadsminskning som åtgärden genererar genom reducerade väntetider på bygghissarna.  

Resultat av de fyra beräknade åtgärdsförslagen med hänseende till den ekonomiska lönsamheten 

och införandet av dessa med hänsyn till ändringar av förutsättningar för projektet kan sammanfattas 

enligt följande: 

1. Överlappstider vid raster:    Lönsamt och enkelt att införa 

2. Inbärning av material utanför ordinarie arbetstid:  Lönsamt och enkelt att införa 

3. Arbete utanför ordinarie arbetstid:    Mest lönsamt men kan vara svårt att  

införa 

4. Extra antal bygghissar:    Ej lönsamt för tre av fyra alternativ men  

enkelt att införa 
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Av de övriga åtgärdsförslagen som framtagits, men som ej genomförts beräkningar för, går det också 

att redovisa positiva resultat. Angående åtgärdsförslaget med införande av extra tjänster, i form av 

en logistikansvarig och en planeringsansvarig för företagets samtliga projekt, framgår det av 

resultatet att det främst finns behov av en logistikansvarig. Behovet av en logistikansvarig finns för 

att undvika att materialtransporter tvingas genomföras i bygghissar under arbetstid och för att 

reducera materialspill som uppstår genom fel vid leveranser. Däremot uppvisades en osäkerhet 

angående införande av en planeringsansvarig för företagets samtliga projekt.  

Det framgår av åtgärdsförslaget att deltagande av UE och lagbaser i ett tidigare skede under 

projektet hade minimerat de problem som uppstår i produktionen angående felmängdning och 

väntan på andra yrkesgrupper. En bättre projektering och planering av projektet redan innan 

byggstart, som förslaget innebär, är anledningen till en minskning av problemen. Det framgår även 

att en mer detaljerad arbetsberedning hade medfört en minskning på mellan 20 – 40 % av de stopp, 

fördröjningar och väntetider som sker i produktionen.  Även en mer detaljerad erfarenhetsåterföring 

bör leda till en förbättrad produktion för nuvarande och kommande projekt.  

Det går även att konstatera att de problem som förekommer i produktionen, som identifierats i detta 

arbete är liknande de problem som presenterats i tidigare artiklar (se kap 3.4). Det tyder på att 

eventuella liknande problem förekommer i byggbranschen generellt och bör därför inte vara unikt 

för byggprojektet som detta arbete är baserat på. Därför bör målformuleringen angående att 

åtgärdsförslagen ska kunna vara applicerbara vid framtida projekt inom företaget kunna uppfyllas (se 

kap 1.2).   
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9. Rekommendationer	
 

Utifrån resultatet av examensarbetet kan en del rekommendationer ges till företaget.  En av dessa är 

införande av ett system för sammanställning av alla avbrott och väntetider vid respektive 

byggnadsprojekt. Med hjälp av en sammanställning kan förekomsten av total driftavbrottstid 

identifieras i samband med produktionen, vilket ger underlag till införande av åtgärder för att 

reducera dessa. 

De beräkningar som det inte utförts beräkningar för bör analyseras ytterligare för att få en 

uppfattning av hur stora kostnadsminskningar och minskade väntetider som dessa kan innebära. 

Förslagen gällande arbetsberedning och erfarenhetsåterföring bör i första hand undersökas 

ytterligare eftersom de troligtvis kan medföra stora förbättringar, men kräver små insatser att 

genomföra.   

Gällande beräkning av förslaget med inbärning av material utanför ordinarie arbetstid är inte en 

reducering av arbetarnas enhetstid medräknad. För att få en tydligare uppfattning av hur stora 

kostnadsminskningar förslaget innebär, rekommenderas därför att hänsyn tas till denna faktor. 

Då det framkommit fler åtgärdsförslag vid faktainsamlingen utöver de som valts att inriktats på i 

denna rapport, bör eventuellt företaget se över alla de förslag till åtgärder som nämnts vid intervjuer 

och enkätundersökningen.  	
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Bilaga	1:	Frågor	till	arbetsledare	
 

Frågor till arbetsledare 

Ekonomi: 

1. Vilken påverkan har ett försämrat produktionsflöde på projektets budget? Är det vanligt med 

avvikelser från budgeten till följd av brister i produktionsflödet? Går det att säga hur stora 

avvikelserna är i sådana fall? 

Tider: 

2. Går det att göra en uppskattning på hur mycket driftavbrott, väntetider och fördröjningar 

som förekommer under projektet?  Vad är de vanligaste orsakerna till att dessa uppkommer? 

Vilka av dessa orsaker kan ni som arbetsledare påverka och på vilket sätt kan ni påverka 

dessa? Under vilka moment, t.ex. stomme, grund etc., tappar man mest tid? 

 

3. Hur ofta förekommer det att för få bygghissar på byggarbetsplatsen leder till förseningar och 

väntetider?  Vad beror dessa väntetider på? Kan dessa minskas genom ändrade rutiner för 

hissarna? T.ex. olika yrkesgrupper under olika tider. 

 

4. Hur ofta förekommer det väntan på andra yrkesgrupper som leder till försämring av 

produktionsflödet? Vad skulle orsakerna kunna vara till detta? T.ex. att någon yrkesgrupp ska 

vara klara med något moment innan nästa yrkesgrupp kan ta vid.  

Leveranser och Just in time: 

5. Blir det ofta förseningar i produktionen p.g.a. försenade eller felaktiga leveranser? Är det 

vanligt att fel antal kommer vi leverans (felmängdat)? 

 

6. Vad ser du för risker respektive fördelar med Just in time leveranser? 

Materialspill: 

7. Förekommer det mycket spill på material till följd av ett försämrat produktionsflöde? T.ex. 

att förseningar leder till ett mer pressat tidsschema som leder till mer spill, att material 

behöver mellanlagras, material skadas, material försvinner. I sådana fall, hur stor andel 

uppskattningsvis utgörs detta av i förhållande till den totala mängden spill?  

 

8. Vad är de främsta orsakerna till materialspill?  

System: 

9. Hur upplever du att ert system med arbetsberedning fungerar? Hur ofta genomförs det? Hur 

är uppföljningen efter genomförd arbetsberedning? Uppstår problem till följd av ej 

genomförd arbetsberedning? 



 
 

10. Rapporteras/noteras driftavbrott, fördröjningar, väntetider eller andra uppstådda problem 

på något sätt? Om inte, hade detta kunnat vara ett alternativ för att kombineras med 

arbetsberedningen? Dvs. få en mer detaljerad arbetsberedning och då kunna minska 

oförutsedda problem.  

 

11. Hur upplever du att ert system med erfarenhetsåterföring fungerar? Hur utförligt följs planen 

för erfarenhetsåterföring, alltså hur ofta sker fotodokumentation, hur ofta förs dagbok etc.? 

Sker uppföljning av tidigare genomförda erfarenhetsåterföringar?  

 

12. Återkopplar man till mängdberäknare vid upptäckta fel i mängdningen för material? 

Arbeten utanför ordinarie arbetstider: 

13. Vilka arbetskategorier passar bra för arbete utanför ordinarie arbetstid och vilka passar 
mindre bra? 
 

14. Vad ser du för risker respektive fördelar med att många arbeten sker utanför normal 
arbetstid? 
 

15. Vilka material skulle vara bra/finns behov av att få in utanför ordinarie arbetstid? Kan för 
mycket material på plats leda till ökad mängd spill? T.ex. att ej använt material 
kastas/kvarlämnas. 
 

16. Går det att göra en bedömning på hur mycket tid man kan spara genom minskade stopp och 
väntetider genom att utföra vissa arbeten utanför ordinarie arbetstid? 
 

17. Går det att göra en bedömning på om kostnadsbesparingarna genom insparad tid kan vara 
större än de extra kostnaderna som tillkommer genom arbete utanför ordinarie arbetstid?  

Övrigt: 

18. Vilka av problemen i frågorna upplever du som arbetsledare att du kan påverka och vilka 

problem kan påverkas i ett tidigare skede före byggstart?  

 

19. Har du några andra förslag/synpunkter för att nå ett förbättrat produktionsflöde för 

projektet?  

   



 
 

Bilaga	2:	Frågor	till	lagbasar	
 

Frågor till lagbasar 

 

Ekonomi: 

1. Vilken påverkan har ett försämrat produktionsflöde på projektets budget? Är det vanligt med 

avvikelser från budgeten till följd av brister i produktionsflödet? Går det att säga hur stora 

avvikelserna är i sådana fall? 

Tider: 

2. Går det att göra en uppskattning på hur mycket driftavbrott, väntetider och fördröjningar 

som förekommer under projektet?  Vad är de vanligaste orsakerna till att dessa uppkommer? 

Vilka av dessa orsaker kan ni som lagbas påverka och på vilket sätt kan ni påverka dessa? 

Under vilka moment, t.ex. stomme, grund etc., tappar man mest tid?  

 

3. Hur ofta förekommer det att för få bygghissar på byggarbetsplatsen leder till förseningar och 

väntetider?  Vad beror dessa väntetider på? Kan dessa minskas genom ändrade rutiner för 

hissarna? T.ex. olika yrkesgrupper under olika tider. 

 

4. Hur ofta förekommer det väntan på andra yrkesgrupper som leder till försämring av 

produktionsflödet? Vad skulle orsakerna kunna vara till detta? T.ex. att någon yrkesgrupp ska 

vara klara med något moment innan nästa yrkesgrupp kan ta vid.  

Leveranser och Just in time: 

5. Blir det ofta förseningar i produktionen p.g.a. försenade eller felaktiga leveranser? Är det 

vanligt att fel antal kommer vid leverans (felmängdat)? 

 

6. Vad ser du/ni för risker respektive fördelar med Just in time leveranser? 

Materialspill: 

7. Förekommer det mycket spill på material till följd av ett försämrat produktionsflöde? T.ex. 

att förseningar leder till ett mer pressat tidsschema som leder till mer spill, att material 

behöver mellanlagras, material skadas, material försvinner. I sådana fall, hur stor andel 

uppskattningsvis utgörs detta av i förhållande till den totala mängden spill?  

 

8. Vad är de främsta orsakerna till materialspill?  

   



 
 

System:	

9. Hur upplever du/ni att ert system med arbetsberedning fungerar? Hur ofta genomförs det? 

Hur är uppföljningen efter genomförd arbetsberedning? Uppstår problem till följd av ej 

genomförd arbetsberedning?  

 

10. Rapporteras/noteras driftavbrott, fördröjningar, väntetider eller andra uppstådda problem 

på något sätt?  

 

11. Hur upplever du/ni att ert system med erfarenhetsåterföring fungerar? Hur utförligt följs 

planen för erfarenhetsåterföring, alltså hur ofta sker fotodokumentation, hur ofta förs 

dagbok etc.? Sker uppföljning av tidigare genomförda erfarenhetsåterföringar?  

 

12. Återkopplar man till mängdberäknare vid upptäckta fel i mängdningen för material? 

Arbeten utanför ordinarie arbetstider: 

13. Vilka arbetskategorier passar bra för arbete utanför ordinarie arbetstid och vilka passar 
mindre bra? 
 

14. Vad ser du/ni för risker respektive fördelar med att många arbeten sker utanför normal 
arbetstid? 
 

15. Vilka material skulle vara bra/finns behov av att få in utanför ordinarie arbetstid? Kan för 
mycket material på plats leda till ökad mängd spill? T.ex. att ej använt material 
kastas/kvarlämnas. 
 

16. Går det att göra en bedömning på hur mycket tid man kan spara genom minskade stopp och 
väntetider genom att utföra vissa arbeten utanför ordinarie arbetstid? 
 

17. Går det att göra en bedömning på om kostnadsbesparingarna genom insparad tid kan vara 
större än de extra kostnaderna som tillkommer genom arbete utanför ordinarie arbetstid?  

Övrigt: 

 

18. Vilka av problemen i frågorna upplever du/ni som lagbas att du/ni kan påverka och vilka 

problem kan påverkas i ett tidigare skede före byggstart?  

 

19. Har du/ni några andra förslag/synpunkter för att nå ett förbättrat produktionsflöde för 

projektet?  

 

   



 
 

Bilaga	3:	Frågor	till	UE	
 

Frågor till UE 

 

Ekonomi: 

20. Vilken påverkan har ett försämrat produktionsflöde på projektets budget? Är det vanligt med 

avvikelser från budgeten till följd av brister i produktionsflödet? 

Tider: 

21. Går det att göra en uppskattning på hur mycket driftavbrott, väntetider och fördröjningar 

som förekommer under projektet?  Vad är de vanligaste orsakerna till att dessa uppkommer?  

 

22. Hur ofta förekommer det att för få bygghissar på byggarbetsplatsen leder till förseningar och 

väntetider?  Vad beror dessa väntetider på? Kan dessa minskas genom ändrade rutiner för 

hissarna? T.ex. olika yrkesgrupper under olika tider. 

 

23. Hur ofta förekommer det väntan på andra yrkesgrupper som leder till försämring av 

produktionsflödet? T.ex. att någon yrkesgrupp ska vara klara med något moment innan nästa 

yrkesgrupp kan ta vid. Att yrkesgrupper ”står på varandra” eller är i vägen för varandra.  

Arbeten utanför ordinarie arbetstider: 

24. Vilka typer av arbeten passar bra för arbete utanför ordinarie arbetstid och vilka passar 
mindre bra? 
 

25. Vad ser du för risker respektive fördelar med att många arbeten sker utanför normal 
arbetstid? 
 

26. Går det att göra en bedömning på hur mycket tid man kan spara genom minskade stopp och 
väntetider genom att utföra vissa arbeten utanför ordinarie arbetstid? 
 

27. Går det att göra en bedömning på om kostnadsbesparingarna genom insparad tid kan vara 
större än de extra kostnaderna som tillkommer genom arbete utanför ordinarie arbetstid?  

Övrigt: 

28. Har du några andra förslag/synpunkter för att nå ett förbättrat produktionsflöde för 

projektet?  

 

 

   



 
 

Bilaga	4:	Frågor	till	CRAMO	AB	
 

Frågor till CRAMO AB 

 

1. Vad är orsakerna till problemen med bygghissarna? 

 

2. Vad har de uppstådda problemen medfört för påföljder och konsekvenser?  

 

3. Kunde ni ha gjort något annorlunda för att förhindra att de här problemen uppstår? 

 

4. Serviceprogram för bygghissarna? Hur ofta genomförs dessa och vad innebär detta? 

 

5. Hur ofta utförs besiktningar och vad görs i samband med dessa? 

 

 

   



 
 

Bilaga	5:	Intervju	med	arbetsledare	Alexander	Ebbersten	
 

Sammanställning av intervju med arbetsledare Alexander Ebbersten 

2015‐03‐31 

 

Orsaker till försämrat produktionsflöde 

 Ett försämrat produktionsflöde kan bero på dåligt arbetsklimat och dåliga relationer till UE. 

 Yttre påverkan, personalbrist, fackliga frågor och leveranser är orsaker till förseningar. 

 I nyproduktion är brister i produktionsflödet förutsägbara, fast problem uppstår ändå som 

t.ex. vatteninträngning i stommen. 

 Orsaker till driftavbrott, väntetider och förseningar i detta projekt är – platsbrist, långa 

leveranstider, problem med bygghissar och problem med kran. 

o Platsbrist – Vanligt problem vid byggnation i innerstan. 

o Långa leveranstider – Lagra material på byggarbetsplatsen. 

o Problem med bygghissar (Har förekommit ofta) – Ett stort problem med 

driftstörningar. 

o Problem med kran (Har förekommit ett fåtal gånger) – Stora konsekvenser och 

problem med logistik och planering. 

Ekonomi 

 Ett försämrat produktionsflöde leder till en kostnadsökning med ca 20‐25 % i projektet där 

25 % är en acceptabel nivå – Detta måste beaktas i utformningen av budgetramarna. 

System ‐ Erfarenhetsåterföring och Arbetsberedning 

 Arbetsberedningen är en viktig del där man kan påverka/minska risken för framtida problem.  

 Arbetsberedningar upplevs fungera bra när de utförs på ett seriöst sätt.  

 Om man lägger ner mycket tid en gång och gör en noggrann arbetsberedning så fungerar det 

bra till användning för erfarenhetsåterföring till framtida och liknande arbetsmoment. 

 I samband med arbetsberedning är det viktigt att anteckningar görs utförligt. Detta för en 

god kunskapsåterföring och kvalitetssäkring. Anteckningar utgör underlag för egenkontroll. 

Man kan även använda arbetsberedningarna i kommande projekt för att kunna göra 

bedömningar av vilka resurser, maskiner och material som behövs. 

 Arbetsberedningar ska tillämpas vid varje nytt moment men i verkligheten är det oftast 

repetitiva arbeten som bereds. Vid engångsmoment med låg risk så utförs oftast ingen 

arbetsberedning. 

 Erfarenhetsåterföring kan förhindra att tidigare förekommande problem inte uppstår i 

framtiden. 

 Det finns inte tid under produktionen till uppföljning av tidigare genomförda 

erfarenhetsåterföringar.   



 
 

 

Problem som orsakar fördröjningar i produktionen 

 Moment som är svårast att åtgärda är betongarbeten och är även det vanligaste 

produktionsmomentet där det uppstår fel.  

o Kvalitetskontroller – Viktigt för att minska risken för uppkomst av problem. 

 Vattenskador – Problem där man tappar mycket tid. I detta projekt kan håldäckselement 

innehålla vatten som orsakar vattenskador. Håldäckselementen är exponerade för väder 

vilket orsakar detta. 

o Kvalitetsuppsikt – För att undvika detta problem. 

 Stora driftstörningar i bygghissarna har orsakat problem i detta projekt.   

Bygghissar  

 Ju fler bygghissar – Desto högre effektivitet. 

o Planering utifrån att inflyttning sker löpande – Minimering av störningar för de 

inflyttade krävs. 

 Ändrade rutiner för bygghissar är svårt att genomföra eftersom det stör UE:s interna 

planering som innehåller användning av resurser – Skapar då begränsade förutsättningar för 

UE och ger fler anledningar till skrivelse av ÄTA‐arbeten. 

Väntetider på andra yrkesgrupper  

 Förekomst av väntan på andra yrkesgrupper är vanligt – Krävs daglig styrning genom 

"tavelmöten" för att minimera dessa problem. 

o "Tavelmöten" löser ca 85‐90% av problemen som uppstår i produktionen. Viktigt för 

att begränsa uppkomsten av ÄTA‐arbeten. 

o Uppföljning av ”tavelmöten” genom rondering – Viktigt för att kunna bilda en verklig 

uppfattning. 

Leveranser och Just in time 

 Felaktiga leveranser förekommer ibland i projektet – För speciella inredningsmaterial som 

t.ex. rätt kulörer och naturmaterial sker ibland att gamla leveranser blandas ihop med nya. 

Detta leder till att ett överskott av material köps in och det överblivna materialet kastas. 

 Ej vanligt med felmängdat material i samband med leveranser.  

 Risker med Just in time leveranser är för specialanpassade och leveranskritiska material. 

Upptäcks fel och skador hinner man inte åtgärda dessa och beställa in nytt material med kort 

varsel – Tidplanen riskerar att bli lidande.  

I detta projekt upptäcktes skador på fönster vid leverans och dessa fick lagas i efterhand 

p.g.a. att man inte kunde beställa in nya med kort varsel.  

 Inredningsmaterial bör beställas i så god tid som möjligt och det krävs beredskap för 

lagerhanteringen avseende fuktsäkerhet, temperatur och stöldrisk. 



 
 

 Just in time tillämpas vid leverans av standardmaterial där leveranserna kan beställas 

omgående. Då minskas behovet av lagring av material och skaderisken på material minskas 

därmed.  

 För att underlätta lossning av leveranser sköts lossningen av en heltidsanställd. 

Materialspill 

 Orsakerna till materialspill är logistik, vattenskador, okunskap hos yrkesarbetare och att 

förändringar i handlingar sker efter inköp.  

 Andra orsaker är påkörningsskador och istället för att renskära de skadade delarna så kastas 

hela buntar. Ansvarslös hantering, lagring och förvaltning av material resulterar i ökat 

materialspill.  

 Materialspill till följd av ett försämrat produktionsflöde i förhållande till totalt materialspill 

uppskattas i vissa etapper till 50 % i detta projekt.   

o Det förekommer att yrkesarbetarna vill framstå som att de jobbar mycket fast de 

inte gör det. De jobbar oekonomiskt med material och ”kör många vändor till 

containrarna med material”. Ju mindre professionella yrkesarbetare, desto mer 

materialåtgång. 

o Avbrutet arbetsmoment p.g.a. försämrat produktionsflöde kan resultera i att 

öppnade förpackningar med material kvarlämnas och därför blir förstört.   

o Inbyggt material kan exponeras för regn när man tvingats flytta fokus/arbetskraft till 

annat moment – Resulterar i att man tvingas ta bort och göra om de utsatta delarna. 

 Orsak till detta kan vara försök till optimering av tidplanen för att ligga så 

nära stommontaget som möjligt med de efterföljande momenten. Det är 

dock mer lönsamt att tvingas ta bort och göra om de utsatta delarna än att 

släpa för mycket med produktionen efter stommontaget. 

 För mycket material på plats kan leda till en ökad mängd spill. Om man hämtar så mycket 

material som man specifikt behöver så förekommer det lite spill, men om det finns mycket 

material tillgängligt på platsen så går det garanterat åt mer material än vad som behövs. 

Arbetet i produktionen 

 Arbetet i produktionen kan vara mycket nonchalant t.ex. att man hoppar över skruvmaskin 

eller struntar i om skruven drar i regeln. ”Innan någon upptäcker att det är fel så är det inget 

fel”. Man säljer sin tid mer än sin kunskap dvs. man utför en prestation, men man bryr sig 

inte så mycket om hur. 

 Ta in externa arbetare utifrån för att förstärka kan vara en fördel för att de kan vara mer 

alerta. Under vissa projekt har man jobbat enbart med företag och inte med anställda. Detta 

medför att man har en annan makt att kunna säga till om saker inte är rätt utförda och då 

inte betala för det arbetet. 

Rapportering 

 Dagbok skrivs varje dag och där måste alla störningar och hinder noteras. 

 Rapporteringar/noteringar av driftavbrott och fördröjningar ska inte blandas ihop med 

arbetsberedning. I sådana fall kan man skriva ”om‐satser” men det är ingen som gör det. 



 
 

 Återkoppling till mängdberäknare genomförs vid upptäckta fel men man kan inte 

kontrollberäkna utan man måste lita på att det är rätt. 

Arbeten utanför ordinarie arbetstider 

 De arbetskategorier som passar bra att utföra utanför ordinarie arbetstid är:  

o Golvläggning, plattsättning, målning, undertaksarbeten dvs. arbeten med ytskikt. 

o Inbärning av material så de inte blockerar hissarna under dagtid. 

o Arbeten som kräver torktider så det inte dammas ner av förbipasserande t.ex. 

fogning utförs på kvällstid. 

o Städning 

 Riskerna med arbeten utanför ordinarie arbetstid är alltid ansvarsfrågor, att det kan 

förekomma tillbud m.m. Alltså frågor som berör Bas‐U. 

 Fördelarna utgör majoritet gällande dessa arbeten t.ex.: 

o Man får arbeta ifred och i sin takt – Ger bättre resultat och bättre kvalitet. 

T.ex. golvytor blir inte söndertrampat och förstört innan man hunnit skyddstäcka. 

o Man får också ett bättre arbetsklimat. 

 All större logistik borde ske utanför ordinarie arbetstid. Ordinarie arbetstid ska enbart vara 

till för produktion. 

 Man skulle nog kunna effektivisera 15 % tack vare minskade stopp och väntetider genom att 

utföra arbeten utanför ordinarie arbetstid. 

o I början av projektet är det ca 15 %. Efter ett tag räcker det att man kommer fram på 

flera våningar så man kan sprida ut arbetet. Då minskar behovet av att sprida ut 

tiden. 

 Den största effektiviseringen skulle ske genom bättre framkomlighet t.ex. för hissarna och 

även för arbeten i samma utrymmen i samband med komplettering. 

 I Sverige är det problem med arbete utanför ordinarie arbetstid p.g.a. facket.  

 Ett förslag till effektivisering för arbetet är att införa 2*6 timmars skift med enbart en rast på 

dagen. Det skulle bidra till ökad produktivitet och vara värdefullt. 

 Det skulle inte vara lönsamt med arbeten utanför ordinarie arbetstid med de avtal som finns 

nu.   

Utlogistik 

 Det är viktigt att hålla rent bygge under hela projekttiden för att nå bättre effektvitet och 

lönsamhet.  

o Det uppstår mycket skador på t.ex. väggar p.g.a. man inte håller rent på bygget. 

Detta leder till besiktningsanmärkningar och extra arbete med exempelvis 

ommålning. 

Övrigt 

 De ovanstående problemen som en arbetsledare kan påverka beror på hur mycket ansvar 

som delegeras av platschefen. Men det ansvar alla måste ha gäller materialplaneringen. Att 

försöka sträva efter Just in time för att undvika att för mycket material finns på plats. 



 
 

 De problemen som kan påverkas i ett tidigare skede är t.ex. avropsplanen som förekommer i 

samband med inköp. 

 Förslag till förbättrat produktionsflöde är: 

o Bättre kommunikation för att bland annat få reda på avvikelser i planeringen och 

därmed bättre kunna upprätthålla produktionsflödet. Lagbasen är viktig för att 

upprätthålla kommunikationen mellan ledningen och yrkesarbetarna. 

o Bättre dokumentation för att komma ihåg och att ha ett underlag för att fatta rätt 

beslut. 

o Respekt för tidplanen – Om den ej är trovärdig måste man justera den. 

   



 
 

Bilaga	6:	Intervju	med	arbetsledare	Johan	Ran	
 

Sammanställning av intervju med arbetsledare Johan Ran 2015‐04‐14 

 

Ekonomi 

 Ett försämrat produktionsflöde påverkar projektets budget negativt.  Förmodligen handlar 

det om stora summor men dess storlek kan ej exakt bekräftas. Orsaker till att man förlorar 

mycket pengar är: 

o Försämrad framkomlighet 

o Tidsplaner som ej följs 

o Ineffektivt arbete  

 Exempel på brister i produktionsflödet: 

o Materialleveranser stoppar upp hissarna så att yrkesarbetarna blir stillastående. 

 Åtgärder för att minska brister kan vara att planera om leveranserna. 

o Leverans till bygget kan ske dagtid men inbärning till byggnaden sker under kvällstid 

för att ge bättre flöde under dagtid. 

Tider 

 De vanligaste orsakerna till att driftavbrott, väntetider och fördröjningar förekommer är: 

o Bristfällig planering 

o Begränsad framkomlighet 

 T.ex. väntetider på hissen 

o Väntan på andra yrkesgrupper som ej färdigställt sina moment 

o Tillbakagång dvs. alla moment för en lägenhet färdigställs inte under samma tillfälle 

 Etablering, transport mellan lägenheter och avetablering tvingas att upprepas 

flera gånger.  

 Åtgärd för minskning av tillbakagång bör vara att planera för så många 

moment, som utförs av så få arbetslag som möjligt under samma tillfälle. 

 Annan orsak till fördröjningar: 

 De orsaker till driftavbrott etc. som arbetsledare kan påverka är: 

o Tidplaner‐ så att alla ligger i fas. 

o Tillgång till rätt mängd av material och verktyg för yrkesarbetarna‐ för att förhindra 

stopp i produktionen.  

 Rapportering av driftavbrott etc.  

o Behov av ett system för rapportering av elavbrott, försenade leveranser, väntetider 

etc. Genom detta kan man bättre påvisa t.ex. varför man har blivit försenad mot 

beställaren. 

o I dagsläget skrivs ÄTOR ibland.  

  	



 
 

Allmän inställning hos yrkesarbetare 

 Vid stomarbete så tvingas man arbeta tills lastbilen som levererar stommen är tömd. Detta 

för att lastbilen inte kan vänta.  

 Vid invändigt arbete som t.ex. köksmontering avslutas arbetet kl. 15.30 trots att det endast 

kvarstår ett fåtal skåp. Detta leder till att de kvarvarande skåpen tvingas monteras 

nästkommande dag Kan ej starta direkt med nytt arbetsmomentFörsämrat 

produktionsflöde. 

 Stommen håller alltid tidplanen tack vare övertidsarbetet man gör. 

 Denna inställning som råder vid stomarbetet att göra klart momentet innan man går hem 

hade man kunnat få på andra moment också. Men inställningen är mer ”jag kommer inte 

hinna klart med det här köket” än ”jag är inte riktigt klar”. 

Väntetider på andra yrkesgrupper 

 Mycket vanligt med väntan på andra yrkesgrupper.  

 Orsaker till väntan på andra yrkesgrupper: 

o Dålig planering 

o Materialbrist 

o Sjukdomar 

o Fel i leveranser i tidigt skedeFortskridande förskjutningar i tidplanen. 

 T.ex. skåp saknas Bänkskiva kan ej monterasRörmokare kan ej utföra 

sina moment. 

o Även att moment utförs i fel ordningEfterföljande moment ej kan slutföras. 

Bygghissar 

 För få bygghissar förstör mycket ofta tidplaner. 

 Orsaker till väntetider p.g.a. bygghissar: 

o Hissarna går sönder – Mycket vanligt i detta projekt. 

o Materialtransporter under dagtid i hissarna. 

 

 Orsaker till fördröjningar p.g.a. bygghissar: 

o BygghissEj monterad balkongdörrTillfällig plyfadörrInvändiga och utvändiga 

moment i den berörda lägenheten kan inte slutföras. 

 Ändring av rutiner:  

o Tidigare försök med körschema för hissarna där en hiss skulle utnyttjas för 

materialtransport och en för personaltransport – Detta fungerade inte! 

o Körschema skulle underlätta för användningen av hissarna men när det endast är 

tillgång till 4 hissar för 70‐80 personer fungerar det inte.   

   



 
 

Yrkesroll för enbart planering 

 Bra förslag för att underlätta arbetet med tidsplanering. 

o Kan vara till hjälp vid uppstart. 

o Senare under produktionen bör man se projektet på plats då tidsplanen måste 

justeras kontinuerligt.  

Leveranser och Just in time 

 Det förekommer att det uppstår förseningar i produktionen p.g.a. felaktiga leveranser. 

o Beställt fel (felmängdat) 

o Levererat fel (fel från leverantör) 

 Mest p.g.a. vilken leverantör och inte ett specifikt material. 

 T.ex. fönsterleverantören för det här projektet.  

 Kom inte de förbestämda dagarna Problem eftersom kranen var 

uppbokad för detta.  

o Vid felmängdning återkopplas fel till mängdberäknare. 

 Just in time 

o Fördelar – Om det fungerar är det jättebra. 

o Nackdelar – Om det ej fungerar tvingas man använda bygghiss för leveranser istället 

för kranenBlockering av hiss under lång tid. 

Terminalisering 

 Skulle vara fördelaktigt med lager dit leveranser kommer en tid innan materialet ska 

monteras. 

 Brist på plats Svårt att genomföra 

Materialspill 

 Orsaker till materialspill: 

o Stress är främsta orsaken. 

o Slarv och oförsiktighet 

o Brist på respekt för kostnader av material ”ja men det är ju bara att köpa nytt”. 

 Ett försämrat produktionsflöde leder till ökat spill. 

o Mer stressMindre försiktighet 

 Förvaring:  

o Ju fler förflyttningar av material desto större risk för skador. 

 Kan inte uppskatta andelen spill p.g.a. försämrat produktionsflöde i jämförelse med den 

totala mängden spill. 

System – Arbetsberedning och erfarenhetsåterföring 

 Arbetsberedning: 

o Mycket bra system 

o Viktigt att de medverkande yrkesarbetarna för de olika momenten får vara med 

innan uppstart. 



 
 

 Arbetsledare eller lagbas kan inte kunna alla detaljer för alla moment. 

 Gällande: 

 Tidplaner 

 Tillvägagångssätt 

 Behov av verktyg 

 Behov av material 

o Utförs ofta vilket är bra, men kan säkert utföras för fler moment – Är en viktig del i 

produktionen.  

o Utförd arbetsberedning leder till: 

 Det krävs färre lösningar på plats  Ett bättre utförande av 

arbetsmomentet. 

 Bättre sammarbete mellan olika yrkesroller och speciella kompetenser. 

 Erfarenhetsåterföring: 

o Mer erfarenhetsåterföringar som används på rätt sätt. Kan både vara för ett helt 

bygge eller för vissa moment. 

o Utfördes efter förra bygget med alla roller ifrån yrkesarbetare till arbetschef – Var 

mycket bra. 

o Man ska inte bara utföra den. Den måste komma vidare till framtida projekt också. 

 Inför inköp av stomme genomfördes erfarenhetsåterföring ifrån Margretero‐

projektet, där man kollar vad som varit bra och vad som varit sämre. Det 

genererade värdefull information för inköp av stomme. 

o Om man genomför erfarenhetsåterförning på rätt sätt är det ett bra system. 

 Minskar risk för återkommande misstag under produktionen. 

 Oftast så används inte återföringen från tidigare projekt för kommande 

projekt. 

 T.ex. vid upphandling av UE tas inte hänsyn till att vissa UE inte 

fungerar utan man utgår enbart från att de är billigast.  

UE i ett tidigare skede 

 UE som intervjuades (Lindroths golv) påstår att de blir upphandlade för sent i 

projektetProblem redan uppstått när de kommer in i projektetSämre förutsättningar för 

UE. 

o Detta tror även Johan kan förekomma ofta men det kan finnas olika orsaker till att 

detta sker.   

Arbeten utanför ordinarie arbetstid 

 Arbeten som passar bra: 

o Stomme p.g.a. att kranen blockerar och man vill få bort den så fort som möjligt. I 

detta projekt utfördes stomarbetet i skift. 

o Inomhusarbeten 

 Arbeten som passar mindre bra: 

o Gjutningar passar eventuellt mindre bra – Svårt att beställa. 

o Arbeten som låter mycket.  



 
 

 Risker med arbeten utanför ordinarie arbetstid: 

o Stressigare 

o Sämre kommunikation Fler uppstådda fel. 

 Fördelar med arbeten utanför ordinarie arbetstid: 

o Kortare byggtider 

o Minskade väntetider 

 Arbeten kan spridas ut merMindre väntetid på bygghissar och kran etc. 

 Skiftarbeten: 

o Har stora fördelar eftersom man kan tjäna mycket tid på det. 

o Alla involverade måste vara med på det – Utförs av rätt anledningar. 

 Materialtillförsel utanför ordinarie arbetstid: 

o Inbärning av material passar bra. 

 För mycket material på plats: 

o Försämrad framkomlighetStopp i produktionen. 

o Mer skador på material. 

o Ökad förbrukning av material. 

 Kan inte göra en bedömning på hur mycket tid man kan spara, men man kan spara mycket 

tid. 

 Man borde kunna spara pengar genom arbete utanför ordinarie arbetstid trots ökade 

lönekostnader. Detta genom: 

o Kortare byggtidKortare hyra av kontor, bodar, kran etc. 

 Varierande intresse för arbete utanför ordinarie arbetstid – Vissa vägrar och vissa ser 

fördelar. 

Övrigt 

 Problem som arbetsledare kan påverka: 

o Närvaro av arbetsledare, lagbaser och yrkesarbetare i ett tidigare skede i samband 

med planeringen av kommande projekt där man får ha åsikter om: 

 Upphandling av UE 

 Vilka material som ska användas. 

 Arbetsmetoder 

Genom närvaro vid planering av kommande projekt av yrkesroller som är ute på plats i 

produktionen, kan problem som uppstår på plats förhindras och man kan nå minskad 

tidsåtgång.  

Ofta vet inte de som planerar projektet vilka problem som uppstår ute på plats. 

 Problem som kan påverkas i ett tidigare skede: 

o Inköp – Oftast försöker man vara med på det också. 

 Andra förslag/synpunkter: 

o Få längre byggtid Mindre stressBättre kvalitet samt minskning av skador och 

spill. 

o Tidplaner är oftast eller jämt för korta. 

o Inflyttning under projekttid är inte bra allsFörsvårar och begränsar arbetet. 

 T.ex. det finns endast tillgång till en hiss i byggnaden och den är för liten för 

materialtransport. Detta leder till förseningar. 



 
 

Bilaga	7:	Intervju	med	lagbasar	Erik	Engström	och	Johannes	Kivioja	
 

Sammanställning av intervju med lagbasar Erik Engström & Johannes Kivioja 

2015‐04‐14 

 

Ekonomi 

 Påverkan av ett försämrat produktionsflöde på projektets budget: 

o Bristfällig materialhantering – Lönar sig inte att beställa in för lite material. 

 T.ex. På detta projekt tvingas man beställa in 4‐5 buntar extra gips per plan 

 Tar extra tid.  

 Istället bör beställning av en extra bunt från början utföras för säkerhets 

skull  Sparas tid  Sparas pengar. 

 Storlek på avvikelser på projektets budget ‐ Svårt att veta. 

Tider 

 Driftavbrott, fördröjningar och väntetider uppstår varje dag. 

 Orsaker till driftavbrott, fördröjningar och väntetider: 

o Alla är beroende av alla yrkesgrupper. 

o Materialbrist: 

 Gipsning – Stort problem vid detta projekt.  

o Förseningar av leveranser – Kan enkelt uppföljas. 

o Sjukdom 

o Ej överlåtande av arbete. 

 Alla avbrott och fördröjningar bidrar till försening av hela projektet (gummisnoddseffekten) 

eftersom det är svårt att arbeta ikapp tidplanen ”ju längre fram i kedjan som det blir stopp 

desto större och längre blir gummisnodden”.  

 Övergången av arbetsmoment mellan yrkesgrupper som är beroende av varandra har 

fungerat OK i detta projektMindre väntetider och fördröjningar.  

o T.ex. stomarbetet har varit klart innan ventilationsarbetet kunde påbörjas. 

Lagbasrollen 

 I rollen som lagbas kan man påverka orsaker till fördröjningar och förseningar genom: 

o Förutse fel vid arbetsmoment en tid innan arbetsmomentet påbörjas.  

 T.ex. Om inte ventilationsarbetet är färdigställt försöker man hindra 

efterföljande yrkesgrupper. 

 Dock svårt befinna sig överallt på bygget p.g.a. stor yta och tidsbrist. 

 Inte lagbasens uppgift att förutse fel men man vill att produktionen ska ”flyta på” – Vid 

utebliven kontroll över bygget varje dag förloras mycket produktionstid. 

 Arbetsledare har lite tid att vara ute på bygget – Lagbasen är arbetsledarens ”förlängda 

arm”. 



 
 

 Hur en lagbas kan påverka problem beror på hur mycket man vill driva en fråga och vilka 

personer i arbetsledningen man arbetar med. 

o T.ex. Om en arbetsledare har planerat på ett sätt som man tycker är fel är det upp till 

lagbasen hur mycket man vill påverka detta.  

 Yrkesarbetare lyssnar mer på lagbaser än på arbetsledare. 

 En lagbas är valda av arbetslaget och representerar därmed yrkesarbetarna. 

Bygghissar 

 Varje dag är det förseningar och väntetider p.g.a. för få bygghissar på byggarbetsplatsen. 

 Orsaker till detta är: 

o Driftproblem 

 Byte av motorer. 

 Vet ej vad felet är. 

o Hissen stannar på alla plan p.g.a. att det är arbetare på alla plan och totalt ca 40‐50 

arbetare i byggnaden.  

o Svårt att använda trappor eftersom man måste transportera material och verktyg. 

o Bristfällig planering för mängdberäknat och beställt material bidrar ytterligare till 

väntetider. 

o För få bygghissar p.g.a. inflyttning i samband med projekttiden Många arbetare 

har tillgång till färre hissar och man måste ta hänsyn till de boende. 

 T.ex. inte föra oljud innan kl. 08.00. 

 Borttagning av bygghiss och övergång till den invändiga hissen. Det finns två invändiga hissar 

(en stor och en liten). Den mindre används för produktionLängre väntetider ‐ Minst en 

timme om dagen.  

o Om en hiss som används för produktion går sönder Två timmars väntetid. 

 Rutiner för användning av bygghissarna går inte att ändras. 

o T.ex. Oftast går något sönder och då måste man använda hissen.   

 Förslag på lösningar för minskade väntetider med bygghissar: 

o Fyra veckors överlapp vid övergång till internhiss (varit två veckors överlapp i detta 

projekt). 

o Dubbla torn med bygghissar dvs. fyra bygghissar vid varje byggnad (varit två 

bygghissar vid varje byggnad i detta projekt). 

o  Bygghissarna får stå kvar under hela byggtiden. 

o Inte använda systemet med inflyttning under byggtiden – Kan löna sig då det borde 

gå fortare att bygga klart hela byggnaden innan. 

Leveranser och Just in time 

 Försenade eller felbeställda leveranser förekommer inte. 

 Fördelar med Just in time leveranser: 

o  Fungerat bra tack vare att garaget använts som lagringsmöjligheter i detta projekt.  

 Risker med Just in time leveranser: 

o Uppstår blockeringar i trafik vid för många leveranser samtidigt – Skedde i samband 

med balkongleveranser i detta projekt då man fick spärra av ”hela Kungsholmen”. 



 
 

o Finns inte tid till att kontrollräkna om det saknas material och om det är fel i 

leveransen Man hinner inte beställa in nytt. 

 T.ex. Uppstod detta vid badrumskompletteringen i detta projekt. 

o Kan bli problem när det inte finns lagringsmöjligheter – Detta har man inte haft i 

detta projekt tack vare garaget. 

o Krävs bra logistikplanering så man vet när och vilka leveranser som kommer.  

 Leveranshanteringen i dagsläget för projektet: 

o Finns en anställd som kör lull och sköter lossningen vid leveranserna. 

o Lagbaserna styr leveranserna. 

 Måste stoppa trafik när leveranserna kommer. 

 Leverantörerna ringer alltid till lagbaserna i första hand oavsett vem på 

bygget som har beställt leveransen  Man vet inte vad som kommer eller 

hur mycket. Detta är ett stort problem. 

 Förslag till förbättring med leveranser: 

o Logistikansvarig person som styr leveranserna och informerar de involverade på 

bygget samt har vetskap om följande:  

 Antalet produkter i leveransen.  

 Typ av levereras.  

 Hanteringen av produkterna i leveransen. 

 Tid för ankomst av leveransen dvs. vilken dag och vilket klockslag leveransen 

kommer till bygget. 

Felmängdning  

 Felmängdat material förekommer ofta Fel antal av produkter beställs. 

o Händer ofta och har varit ett stort problem i detta projekt. 

o Gäller oftast stapelvaror: 

 Gips har varit ett stort problem. 

 T.ex. Det kranas in ca sex buntar gips och det saknas sedan fem 

buntar.  

o När detta uppstår beställer man in nytt material. 

 Återkoppling från arbetsledare till mängdberäknare vid upptäckt av felmängdning av material 

har inte lagbaserna vetskap om.  

 Orsaker till felmängdning: 

o Dumsnål ”man tar i underkant istället för i överkant” 

o Projekteringsarbetet är grundläggande för detta – Utförs inte tillräckligt noggrant. 

  Förslag på förbättring för felmängdning: 

o Lagbaser får vara delaktiga i ett tidigare skede i samband med projekteringsskedet 

och framföra sina åsikter. I dagsläget får man vara delaktig vid produktionsskedet 

vilket är försent  Det finns inte tid till detta då. 

o Utför projekteringsarbetet noggrannare Exakt rätt mängd material och plussa på 

10 % spill. 

o Vara mindre snål med material i projekteringsfasen. 

o Ge mängdberäknare vetskap om uppstådd felmängdning av material. 



 
 

o Beställ mer material än vad som behövs för att minska risken för materialbrist dvs. 

värt att kasta material som inte används. 

 T.ex. Beställ in en extra bunt gips och kasta det som blir över istället för att 

ha för lite gips på plats.  

Problem vid arbetsmoment 

 Projekteringen gällande ritningar är inte tillräckligt ordentligt utförd Arbetsmoment måste 

lösas på plats. Detta har förekommit vid de flesta moment i det här projektet: 

o Man blir oftast tilldelad en ”skissad ritning” ”liknande som fyraåringar sitter och ritar 

upp hus”. 

 För mycket material på plats  För liten arbetsyta. 

 Förslag till förbättringar för att undvika problem vid arbetsmoment: 

o Bättre och noggrannare projektering Intjänas mycket tid på detta i 

produktionsskedet. 

o Planera arbetet tydligare och lägg ned mycket tid på detta. 

 Låt alla parter i byggprojektet få delta i planeringsarbetet – Både UE och 

yrkesarbetare (behöver nödvändigtvis inte vara en lagbas från 

yrkesarbetarna). 

 Stäm av med de involverade i det planerade arbetsmomentet. 

System – arbetsberedning och erfarenhetsåterföring 

 Arbetsberedning är ett bra system men bör vara bättre planerade – Tillgång till alla ritningar 

och handlingar som är bättre förberett i projekteringsskedet.  

 I dagsläget genomförs arbetsberedningar inte så noggrant p.g.a. bristfälliga ritningar: 

o Problemen måste lösas på plats men oftast kan man inte det  ”Man bygger enligt 

hur man själv tycker det ska se ut”  Kan skilja sig från det planerade resultatet. 

o Utförs för att ”det ska se bra ut på pappret” för företaget. 

 Förslag till att utföra bättre arbetsberedningar: 

o Bör utföras för de stora arbetsmomenten som t.ex. stomarbete, köksmontering etc. 

o Tillgång till väl utförda och planerade ritningar.  

o Mer detaljerade och genomtänkta: 

1. Arbetsledare ska gå igenom arbetsmomentet själv gällande: 

 Utförandet 

 Problem som kan uppstå. 

 Viktigt att tänka på. 

 Material som behövs. 

2. Därefter pratar arbetsledaren med en lagbas om arbetsberedningen. 

3. Slutligen går man igenom arbetsberedningen med en yrkesarbetare – En 

yrkesarbetare vill ha en ritning med klara handlingar och direktiv. 

 Uppföljningar av arbetsberedningar sker inte i dagsläget. 

 Bättre uppföljning av arbetsberedningar Möjlighet till intjänad tid. 

 Erfarenhetsåterföringen fungerar enligt följande i dagsläget: 



 
 

o Endast vid stomarbetet genomfördes erfarenhetsåterföring både före och efter 

arbetsmomentet i detta projekt. 

o Vid arbete med andra arbetsmoment genomfördes inte erfarenhetsåterföring i detta 

projekt. 

o Dagbok förs inte. 

o Har utförts erfarenhetsåterföring i en del byggprojekt men inte för alla. 

o Både inför och efter byggprojekt genomför man erfarenhetsåterföring i regel men 

ibland genomförs det inte. 

 Uppföljningen av erfarenhetsåterföringen fungerar enligt följande: 

o Tre‐fyra nyckelpersoner tillsammans med arbetsledningen har möte efter avslutat 

arbetsmoment  Utbyte av idéer som alla tjänar på.  

Detta genomfördes endast på stomarbetet i detta projekt. 

 Förslag till förbättrad erfarenhetsåterföring: 

o Genomför erfarenhetsåterföring i samband med alla stora arbetsmoment 

tillsammans med alla involverade parter. 

Rapportering av driftavbrott 

 Driftavbrott och väntetider skrivs som extratid eftersom man arbetar på ackord Genom 

detta intjänas lön. 

 Lagbaserna får sköta skrivelse av extratider p.g.a. att yrkesarbetarna inte gör detta. 

 Arbetsledningen på projektet fungerar bra men kunde bli bättre på skrivelse av extratider  

Förlitar sig på att lagbaserna sköter skrivelse av extratider. 

o Förslag till bättre rapportering av extratider för arbetsledningen: 

 Vara ute på bygget mer eftersom man måste se allt som sker. 

 Föra mer noteringar av problem i produktionen. Yrkesarbetarna bör göra 

detta också för att underrätta lagbaserna.   

Arbetsledning 

 I dagsläget har arbetsledare ansvar för många olika arbetsområden och de har oftast olika 

bra kunskaper inom arbetsområdena. Arbetsledare är också ofta upptagna med 

administrativt arbete för att arbetet i projektet ”ska se bra ut”. 

 Lagbaser ser problem från en hantverkares perspektiv mer än en arbetsledare. 

 Förslag till förbättrad arbetsledning är: 

o Fler arbetsledare. 

o Mer specialiserade inom olika arbetsområden. 

o Färre arbetsområden. 

o Mindre administrativt arbete  Mer arbete inom produktionen. 

o Arbetsledningen borde utnyttja lagbaserna mer vid kommunikationen till 

yrkesarbetarna p.g.a. att yrkesarbetarna lyssnar mer på lagbaserna än på 

arbetsledarna. 

o Inte ”pressa” ihop tidsplanen för mycket eftersom det bidrar till stress och dålig 

arbetsmiljö. 

o Ha möten utanför ordinarie arbetstid. 



 
 

o Alla parter i projektet får delta och påverka på möten i ett tidigare skede 

Förhindrar uppkomst av vanliga små problem som blir större problem i slutändan. 

Arbeten utanför ordinarie arbetstid 

 Arbeten som passar bra för arbete utanför ordinarie arbetstid är:  

o Inbärning av material Hissarna blir mer tillgängliga. 

o Material som passar för inbärning utanför ordinarie arbetstid: 

 Gips 

Inbärning av material utanför ordinarie arbetstid kan undvikas om det är rätt 

mängdat material från början. 

o Vissa UE‐arbeten som golvläggning. 

 Fördelar skiftarbeten: 

o Stor minskning av väntetider p.g.a. mindre folk på arbetsplatsen. 

 T.ex. kortare väntetider på bygghiss. 

o Kortare byggtid. 

o Kostnadsbesparingarna genom insparad tid är större än de extra kostnader som 

tillkommer genom arbete utanför ordinarie arbetstid. 

Krävs en noggrann planering för att kunna genomföra skiftarbeten. 

 Risker skiftarbeten: 

o De flesta arbeten måste utföras inom ordinarie arbetstid eftersom yrkesgrupperna är 

beroende av varandra. 

o Ingen bra utveckling inom byggbranschen att skiftarbeten tillåts ur 

arbetsmiljösynpunkt och hälsosynpunkt. Detta leder till: 

 Stress 

 Arbetare mår dåligt. 

 Brist på kvalitet. 

 Ökad risk för olyckor. 

 T.ex. Vid byggprojektet med Fortum dog det tre arbetare när man 

arbetade dygnet runt.  

I detta projekt var kranen igång från kl. halv sju till kl. tolv på kvällen vid en period 

och så bör man inte arbeta. Det är inte värt den intjänade tiden avseende riskerna.  

Syftet med att införa skiftarbeten är p.g.a. att bygget ska bli klart fortare och för att 

en investerare ska tjäna extra pengar. Det är mycket dåligt eftersom 

byggarbetsplatsens arbetsmiljö blir lidande av detta och risken för olyckor ökar!  

Tavelmöten 

 Tavelmöten är ett forum där man lyfter upp problem och eventuell uppkomst av problem. 

o Det finns en aktivitetstavla där man sätter upp röda lappar som står för hinder. 

 Alla problem löses inte vid tavelmötena men man blir upplyst om problemen: 

o T.ex. Om en yrkesarbetare är hindrad av en målare p.g.a. att målaren är hindrad av 

en elektriker. Då kan yrkesarbetaren prata med elektrikern istället för målaren.  

   



 
 

Raster 

 Fördel för produktionseffektiviteten om alla involverade i projektet har raster samtidigt 

Underlättar möjligheten till att fråga arbetare om problem och blir mindre väntan på 

andra yrkesgrupper. 

 I detta projekt har olika yrkesgrupper haft rast vid olika tider: 

o T.ex. Rörmokare och elektriker har lunch kl 10.00–10.45. Yrkesarbetare har lunch kl 

11.00–11.30. Om en yrkesarbetare måste ha något färdigställt innan kl 10.45. kan 

man inte utföra detta p.g.a. rörmokaren inte är klar.   

Materialspill 

 Förekommer inte mycket spill på material p.g.a. försämrat produktionsflöde. 

 Största orsaken till materialspill är bristfällig mängdning: 

o T.ex. I detta projekt ändrades den mängdade typen 145‐reglar till dubbla 70‐reglar 

p.g.a. att konstruktionen inte kunde utföras annars eftersom ett avloppsrör skulle 

placeras i väggen.  Förändringen gjordes i ett tidigt skede i produktionen dvs. redan 

på plan två i byggnaden. Det var dock ingen som berättade denna 

konstruktionsförändring för arbetsledningen 145‐reglarna levererades och 

kranades upp till varje plan. Därefter slängde man alla 145‐reglar.   

 Generellt så förekommer inte slarv och okunskap inom produktionen som bidrar till ett ökat 

materialspill. 

Om detta förekommer så utgör denna mängd materialspill en så liten del av den totala 

mängden materialspill som beror av felmängdning.  

 

 

   



 
 

Bilaga	8:	Telefonintervju	med	UE	
 

Sammanställning av telefonintervju med UE ‐ 2015‐04‐10 

 

Ekonomi: 

 Försämrat produktionsflöde har helt klart påverkan på budget – Vet ej i procent. 

 Bristerna som orsakar avvikelser från budgeten: 

o Avvikelser i tidplanen 

o Åtkomlighet av ytor – Ej färdigställda föregående aktiviteter som leder till försenad 

start av våra arbeten ‐ Mycket vanligt, mer regel än undantag!  

Spilltider: 

 10% i spilltid – Mycket för oss då det inte är medräknat i offerter Tvingas jaga ÄTA‐tid och 

det blir byggaren (EM) drabbad av. Orsakerna är följande: 

o För lite resurser tillsatta för att uppfylla planerad tidplan. 

o Väntan på andra yrkesgrupper inträffar nästan varje dag p.g.a. att man inte hinner 

med sin tidplan. 

o Dåligt planerade tidplaner av entreprenören som inte håller.   

 Följdfel: T.ex. Vid förseningar förväntas vi ha arbete åt våra gubbar på andra 

projekt och helt plötsligt så är man klar vid det första bygget och då 

förväntas vi stå där redo igen. 

Tavelmöten: 

 Okunskap och bristfällig information leder till att fel uppstår helt i onödan och detta måste 

man ta upp på en nivå så det fungerar för alla t.ex. genom tavelmöten. 

 Problem och brister anses ändå inte (av UE) lösas vid tavelmöten. Orsaker till detta: 

o Vid påtalan av brister och framtida problem från UE till platschef så ignoreras ens 

kunskap och man tas inte på allvar. Sedan uppstår dessa problem ändå och då är det 

vi (UE) som får skulden. 

 Åtgärd: 

o  Bättre lyhördhet i tidigt skede där man tar de påtalade problemen på allvar. 

o Alla måste jobba mot samma mål. 

Bygghissar: 

 För få bygghissar leder till förseningar och väntetider hela tiden. 

 Orsaker till väntetider: 

o Materialtransport under dagtid. 

 Åtgärd: 



 
 

o Logistikstyrning för materialtransporter så transporterna sker utanför ordinarie 

arbetstid Bygghissarna är enbart till för byggtrafik dvs. arbetare. 

Arbeten utanför ordinarie arbetstider: 

 Arbeten som passar bra utanför ordinarie arbetstid: 

o Leveranser av material 

 Arbeten som passar mindre bra utanför ordinarie arbetstid: 

o Vi (Lindroths golv) vill inte ha något arbete utanför ordinarie arbetstid – Kan tänka sig 

att sträcka ut några timmar. Detta p.g.a. att arbetarna inte kommer orka i längden. 

o Arbetsledare (EM) som påstår att skador på golv minskas genom arbeten med golv 

utanför ordinarie arbetstid har fel. Anledning till detta är: 

 Avtal som skrivs där det står att vi ska ha t.ex. 70 kvm ”rent för oss” följs inte. 

Detta p.g.a. bristfällig kommunikation från arbetsledare till yrkesarbetare 

eller UE gällande avtalet. 

 Vid rätt uppföljning av avtal från arbetsledare uppstår inte skador för då 

hinner vi täcka golvet inom tidsramen. 

 Det förekommer mycket ”jag ska bara sätta in eller ut det här fönstret” vilket 

leder till skador på golvet. Därför spelar det inte någon roll när vi utför 

arbetet (dagtid eller nattetid). 

 Risker med arbeten utanför ordinarie arbetstid: 

o Arbetarna orkar inte och de går sönder till slut. Man kan inte lägga upp olika 

arbetstider efter olika byggen. 

o Det uppstår problem även utanför ordinarie arbetstid som kräver platsledning på 

plats. Om det inte finns någon på bygget blir det svårt att driva och det uppstår ännu 

mer kommunikationsproblem. 

 Genom att utföra arbeten utanför ordinarie arbetstid går det att spara ca 10% i tid genom att 

det uppstår mindre stopp och väntetider i produktionen under ordinarie arbetstid. 

 Ska man jobba kvällstid och betala arbetarna övertidsersättning enligt avtal så tror jag att det 

blir en större kostnad än att ta betalt för lite ÄTA‐tid och stillestånd. 

Övrigt: 

 Förslag för ett förbättrat produktionsflöde och undvika problem: 

o Att som UE får vara med och påverka redan vid start av projektskedet eller 

bygguppstarten. 

 I dagsläget blir man upphandlad sent in i projektet och då har problem som 

påverkar oss redan inträffat. T.ex. att utsättaren satt ut fel höjder och 

brunnarna sitter på fel höjd eller att trappor är monterade snett.  

 

   



 
 

Bilaga	9:	Telefonintervju	med	UE	AB	Täby	Rör	
 

Sammanställning av telefonintervju med UE – AB Täby Rör 2015‐04‐16 

 

Ekonomi 

 Svårt att säga hur stor påverkan ett försämrat produktionsflöde har på budgeten, men det 
kan påverka mycket. 

o Som UE är man p.g.a. konkurrensen tvingad att prissätta projekten utifrån att det ej 
sker väntetider, fördröjningar och begränsad framkomlighet etc. 
 Tvingas då lämna hinderanmälningar istället Man blir impopulär hos 

platschefen på bygget t.ex.  
 Brukar ofta vara svårt att få ut pengar för dessa anmälningar p.g.a. mycket 

förhandlingar, tjafs m.m. 
o Företagets marginal kan gå mot noll om störningarna blir stora och att man inte får 

ut pengar för stilleståndsersättningar etc. om produktionsflödet hackar. 
 Problemet uppstår för att de flesta beställarna vill upphandla 

installationsarbetena till fasta priser och då finns det inte något utrymme för 
störningar i produktionen i det givna priset. 

Tider 

 I ett normalprojekt är genomsnittlig tidsavvikelse p.g.a. störningar ca 10%. 

 De vanligaste orsakerna till driftavbrott, väntetider och fördröjningar är: 
o Entreprenörer eller andra UE jobbar är oftast försenade och arbetar inte enligt den 

satta tidplanen: 
 P.g.a. att vissa entreprenörer inte förstår vad en tidplan är. De tror att det 

endast är de själva som är beroende av den. Det görs ibland för dåliga 
tidplaner och produktionstidplaner.   

o T.ex. att man skjuter på gjutningar när det ska läggas rör. 
o Innerväggar har inte satts upp i tid. 
o Det hålls för lite produktionsmöten på en del byggen. 

Möten 

 Inte på alla byggen, men på en del byggen har man ett veckomöte där man planerar 
produktionen för den kommande veckan. Där man har dessa möten är det bara bra. 

 Man brukar hålla ett byggmöte med ett intervall på en gång i månaden. 
o Ska behandla tidplaner m.m. 
o Ofta förekommer det för mycket andra frågor så tidplanediskussioner faller bort. 

Bygghissar 

 På vissa byggen finns behov av att sätta upp ytterligare en bygghiss.  
o Detta görs ej för att det kostar för mycket pengar. 
o Alla kanske skulle tjäna på att sätta upp en hiss till. 
o Många tycker det är skönt att vänta en stund på hissen. 

 Uppstår väntetider på hissen p.g.a. att andra yrkesgrupper ockuperar hissen med 
materialtransporter m.m.  

 



 
 

Väntan på andra yrkesgrupper 

 Svårt att säga hur ofta det förekommer, men det är ganska vanligt att det blir väntan om det 
har uppstått störningar. 

 Oftast mot slutet av ett projekt p.g.a.: 
o Långsamma i början av ett projekt Tiderna förskjuts. 
o Dock förskjuts nästan aldrig sluttiderna när projektet ska vara färdigställtMan 

trycker ihop produktionen mer mot slutet. 

 Påverkar kostnaden, kan dock inte säga hur mycket. 

Skift och arbeten utanför ordinarie arbetstid 

 Tror inte alls på skiftarbeten. 

 För de byggen som haft skiftarbeten på agendan har huvudskälet varit att färdigställa bygget 
tidigare  Lägre byggkostnader. Inte för att få ett bättre flöde i produktionen. 

o Problemet är att lösa personalfrågan. Mycket svårt att genomföra skiftarbeten. 
 Ingen vill jobba kvällstid. 
 De som kan tänka sig att göra det ska ha dubbelt betalt. 

 Risker med arbeten utanför ordinarie arbetstid: 
o De som arbetar obekväma tider får oftast ta över ansvaret för säkerheten. Larma, 

låsa etc. Detta anses vara ett krångligt moment Försöker undvikas.  

 Ser inga fördelar med arbeten utanför ordinarie arbetstid: 
o Vem ska engagera personalen på kvällar och helger? 
o Ingen vill betala den extra lönekostnaden som uppstår. 
o Om man måste ha personal på både dag‐ och kvällstid tvingas en entreprenör (han 

själv) jobba dygnet runt i stort sett. Det orkar ingen. 

 Minskade stopp och väntetider: 
o Hela bygget måste arbeta utanför ordinarie arbetstid för att man ska kunna spara 

någon tid. Detta p.g.a. att alla involverade parter är beroende av varandra. 
o Om bara några få gör detta Man jobbar ikapp de yrkesgrupper som man är 

beroende av Stopp i produktionen ändå. 

Övrigt 

 Andra förslag/synpunkter: 
o Projektera bättre handlingar från början. 

 Prata mer med entreprenörerna och mindre med konsulter. 
 Låt entreprenörerna vara delaktiga i projekteringen. 

o Sämre kunskap på byggena generellt. 
 Sämre handlingar 
 Kunskapen hos nya som kommer ut i produktionen. 

 Duktiga på teoretiska färdigheter. 

 Ingen förstår hur man bygger, sämre praktiskt kunnande. 
 Praktik för akademiker som ska ut i produktionen bör läggas upp på ett annat 

sätt, så man förstår hur det fungerar ute på plats. 
 Förr blev snickare platschefer, nu krävs det snart att man är 

civilingenjörFörlorad praktisk kunskap. 
o Problem p.g.a. att allting ska gå fortare idag. 

 Projekteringen ska gå fortare. 
 Arbetet ska gå fortare. 

o Det skulle underlätta om UE blev upphandlade i ett tidigare skede. Då kan de planera 
sina projekt tidigare. 



 
 

 Många gånger blir de upphandlade samma dag som de ska vara på plats eller 
till och med efter dem ska vara på plats De ligger efter redan från början. 

o Man bryr sig inte alltid så mycket om UE. 
 Planeringstider m.m. har blivit sämreInte rätt förutsättningar för att klara 

av jobben. 
 Svårt att förändra detta p.g.a. konkurrensen. Det finns alltid någon UE som 

vill ta jobbet. 

 

	 	



 
 

Bilaga	10:	Telefonintervju	med	UE	OAS	El	AB	
 

Sammanställning av telefonintervju UE ‐ OAS El AB 2015‐04‐29 

 

Ekonomi 

 Avvikelsen från projektets budget till följd av brister i produktionsflödet förekommer sällan. 

 Tids‐ och betalningsplan följs noggrant. 

 Få tillkommande och frångående arbeten. 

Tider 

 Förekommer sällan stopp, väntetider och fördröjningar. 

 Vanligaste orsak då detta förekommer: 

o P.g.a.väntan på annan yrkesgrupp – förekommer ibland. 

 Oftast hinder p.g.a.torktider m.m. hos målare. 

 Tidplan för kort för dessa moment. 

o Ingen extra kostnad, enbart ett stressmoment.  

 Tar ej dit extra personal vid förseningar. 

Bygghissar 

 Väntetider på bygghissar förekommer. 

o Belastningen på bygghissarna varierar under olika perioder.  

 Ofta vid takarbeten. 

 Upplever inte detta som något hinder. 

 Är förberedda då perioder med högre belastning förekommer. 

 Ändrade rutiner för bygghissarna är svårt att genomföra. 

o Arbetstiderna är kontraktstyrda. 

o Måste utföra vissa moment under vissa tider. 

 Det går att organisera materialleveranser på ett annat sätt för att minska väntetider på 

bygghissar – dock svårt då man inte vet exakt när materialet kommer. 

o Ej lönsamt att genomföra effektivisering av leveranser och sköta dessa utanför 

ordinarie arbetstid. 

 Det förekommer för lite väntetider för att det ska bli lönsamt.    

Arbeten utanför ordinarie arbetstid 

 Arbeten som passar bra att utföra utanför ordinarie arbetstid är: 

o Strömavbrottsarbeten som t.ex. byte av serviser och huvudledningar. 

 Mindre belastning utanför ordinarie arbetstid. 

 Det hade ej underlättat för elarbeten om andra yrkesgrupper arbetar utanför ordinarie 

arbetstid. 



 
 

 En bättre kommunikation under ordinarie arbetstid är att föredra. T.ex. med daglig styrning. 

Övrigt 

 Sammarbetsprojekt är nyckeln till förbättrad produktion.  

o Detta innebär: 

 Räknar på en ABT. 

 Tunnare förfrågningsunderlag där UE är med och projekterar. 

 UE får förutspå en kostnad för att uppfylla en viss standard, sedan projektera 

detta själv. 

 Hitta besparingar tillsammans med beställaren. 

 Incitament. 

o Fördelar: 

 Bättre delaktighet till att leverera rätt kvalitet. 

 Bättre fokus hos arbetarna  Ökad noggrannhet  Noll fel och 

besiktningsanmärkningar. 

 Bättre dialog med hyresgästerna. 

 Bättre arbetsordning. 

 Positivt hos arbetarna.  

 

   



 
 

Bilaga	11:	Telefonintervju	med	bygghissleverantör	CRAMO	AB	
 

Sammanställning av telefonintervju med Thomas Wennerström på CRAMO 

AB 2015‐04‐27 

Orsaker till problem med bygghissarna 

 75% brister i produkten: 

o Fel på hydrauliken. 

o Elektriska fel. 

o Fel på byggströmmen. 

Flertal olika orsaker till att hissarna stannar. 

 25% handhavandefel: 

o Man stänger ej grinden efter sig. 

o Trycker in nödstopp av misstag. 

o Många brukare på samma hiss  Rätt information sällan når alla inblandade  Man 

upplever att hissen står still fast det är någon som t.ex. glömt stänga grinden eller av 

misstag har tryckt på nödstopp p.g.a.att man inte vet knappsats‐funktionerna och 

sedan kliver ur hissen och lämnar nödstopp intryckt.  

Påföljder och konsekvenser 

 För CRAMOS del blir konsekvenserna av problemen: 

o Mycket restider till och från arbetsplatsen. 

 Varit på Gladan flera gånger i veckan för att åtgärda problem. 

o Uppstår en ”badwill” kring deras produkt. 

 I hisspriset ingår naturligtvis att åtgärda de fel som uppstår p.g.a.produkten. De kostnaderna 

står CRAMO för.  

o På projektet Gladan så har CRAMO inte debiterat ett enda stopp, utan de har tagit 

alla fel på ”deras lott” oavsett om det har varit p.g.a.produkten eller 

handhavandefel. 

Förebyggande av problem 

 Kan förebygga de flesta problem med facit i hand. 

 På andra arbetsplatser utses ofta en person (hos entreprenören) som är ansvarig för 

hissdriften.  

o Detta för att minska stopptider på hissarna, då det ofta tar en timme för CRAMO att 

komma ut på plats och åtgärda felen. 

o  De kan åtgärda enklare fel som t.ex.: 

 Kolla om någon grind är öppen. 

 Någon slagit in nödstopp. 

 Om det finns ström fram till hissen, då det ibland händer att det går en fas 

och strömmen försvinner. 

o Vet inte om det finns någon ansvarig utsedd på projektet Gladan. 

   



 
 

Serviceprogram och besiktningar 

 Serviceprogram: 

o Daglig tillsyn: 

 Kontrollpunkter enligt schema. 

 Utföras vid varje dags uppstart av hyrestagaren av hissen. 

o Återkommande service: 

 Mer ingående kontroll av hissens funktion. 

 Smörjpunkter för hissen genomgås. 

 Utförs en gång per månad. 

 Besiktningar: 

o Montagebesiktning: 

 Utförs av oberoende besiktningsorgan (DEKRA) vid montage/uppsättning av 

hiss på en ny plats. 

  Upprättande av montageplan. 

 Beskrivning av hissens utseende vid färdigställd byggnad. Ofta byggs 

hissen på allt eftersom husets våningar ökar. 

 Vid ändring från ursprunglig montageplan krävs en andra besiktning. T.ex. 

omplacering av ett stag för hissen. Då utförs den andra besiktningen utifrån 

gällande förutsättningar.  

o Återkommande besiktning: 

 Utförs av oberoende besiktningsorgan (DEKRA) en gång per år. 

 Maskinbesiktning där säkerhetspunkter för hissen som ska fungera 

genomgås. 

o Krav på oberoende besiktningsorgan för godkännande.  
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Om detta stämmer: Hur skulle du kunna planera på ett bättre sätt för att undvika att 
dessa problem uppstår? Att skjuta på inflytning till efter färdigställande av projektet är 
inget alternativ rent ekonomiskt. 
 

 Skjuta upp inflytten. 

 Se till att projekteringen/handlingar är klara innan man börjar producera. 

 Bättre planering av inflyttning ihop med produktionen. 

 Att ha inflyttningar efter färdigställande tid underlättar mycket. Svårt med pressade 
tider, men att i alla fall styra så att inget annat än besiktningar pågår i inflyttade 
delar av projektet. 

 
17. Vad anser du är största orsakerna till ett försämrat produktionsflöde på ett 

byggnadsprojekt? 
 

 Att arbetsledare får för lite tid för att göra ordentliga och genomtänkta tidplaner. 

 Beredning. 

 Ej granskad projektering, samt hög arbetsbelastning så man stressar och därmed lätt 
missar att planera rätt.  

 Dålig planering och slarv. 

 Platsledningen har inte den koll och kunskap som krävs. De är ute och springer på 
bygget men tittar inte på rätt saker. Man måste hela tiden tänka ett par steg fram: 
”vem ska in här sen?” och ”kommer den kunna utföra alla sina moment?”.  
Om inte: ”vad behöver lösas innan?”. 

 Dålig kommunikation och för många inblandade personer i 
materialbeställningar/mottagningar. Materialflödena behöver ha en grundtanke hur 
de ska utföras under byggtiden. Att inte nyttja t.ex. tillfälliga kranar osv. till max när 
de väl finns på bygget. 
Driftstörningar i provisorier såsom el, vatten, värme och även bygghissar/kranar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga	13:	Förslag	1	–	Extra	antal	bygghissar	
 

Bygghissar ‐ Väntetid 0,5 h och 75 YA 
Fakta   Kostnader och indata  Beskrivningar

Projektet Y i dagsläget    
Antal byggnader  2 st    

Antal bygghissar  4 st  

2 st 
bygghissar/byggna
d 

Antal yrkesarbetare (YA)  75 st     

Väntetider på bygghissar/ YA och dag  0,5 h    

Genomsnittskostnad för en YA/h  400 kr    

Hyreskostnad för bygghiss       

Genomsnittskostnad för hyra av en 
bygghiss/dag  2 000 kr    

Genomsnittskostnad för hyra av en 
bygghiss/år 

2 000 kr/dag * 5 dagar * 52 veckor = 
520 000 kr    

Genomsnittskostnad för hyra av 
samtliga bygghissar/år  520 000 kr/år * 4 st = 2 080 000 kr    

Kringkostnad för bygghiss       

Antal intagsöppningar för bygghissar 
13 intagsöppningar * 4 bygghissar = 
52 st 

Antar 13 
intagsöppningar/b
ygghiss 

Arbete/intagsöppning  
3 dagar * 2 YA = 6 persondagar 
(pdagar)    

Antal pdagar för intagsöppningar  
6 pdagar * 52 intagsöppningar = 312 
pdagar    

Tilläggskostnader för samtliga 
intagsöppningar 

312 pdagar * 400 kr/h * 8 h = 998 
400 kr    

Totalkostnad för bygghiss       

Totalkostnad för samtliga bygghissar/år 
2 080 000 kr + 998 400 kr = 3 078 400 
kr    

Totalkostnad för 1 bygghiss/år  3 078 400 kr / 4 = 769 600 kr    

        

Väntetider för bygghiss       

Totala väntetider på bygghissar/dag  0,5 h/dag * 75 YA = 37,5 h    

Totala väntetider på bygghissar/år 
37,5 h/dag * 5 dagar * 47 veckor = 
8812,5 h    

Genomsnittskostnad för väntetider på 
bygghissar/år  8812,5 h * 400 kr/h = 3 525 000 kr    

Beräkning av extra bygghissar  
vid Projektet Y       

1 extra tillsatt bygghiss       

Totalkostnad för bygghiss       



 
 

Kostnad för 1 extra tillsatt bygghiss/år  769 600 kr    

Totalkostnad för samtliga bygghissar/år 
3 078 400 kr + 769 600 kr = 3 848 000 
kr    

Väntetider för bygghiss        

Totala väntetider på bygghissar/YA och 
dag 

0,5 h/dag  * (1‐0,125) = 0,4375 h  Antar att 
väntetider på 
bygghissar 
minskar med 50 % 
vid en dubblering 
av antal bygghissar 
Detta medför en 
minskning i 
väntetid på 
bygghissar 
med 50 %/4 = 12,5 
% per extra  tillsatt 
bygghiss.  
Kom ihåg att 
väntetiden max är 
t.ex 15min dvs 
aldrig blir 0 

Totala väntetider på bygghissar/dag  0,4375 h/dag * 75 YA = 32,8125 h    

Totala väntetider på bygghissar/år 
32,8125 h/dag * 5 dagar * 47 veckor 
= 7710,9375 h    

Genomsnittskostnad för väntetider på 
bygghissar/år  7710,9375 h*400 kr/h = 3 084 375 kr    

Jämförelser för 1 extra tillsatt bygghiss       

Ökning av kostnad för bygghissar/år 
3 848 000 kr ‐ 3 078 400 kr = 769 600 
kr    

Minskning av kostnad för väntetider på 
bygghissar/år 

3 084 375 kr ‐ 3 525 000 kr = ‐440 625 
kr    

        

Jämförelse av  kostnadsökning för 
bygghissar/år med kostnadsminskning 
för väntetider på bygghissar/år  769 600 kr ‐ 440 625 kr = 328 975 kr    

        

Procentuell kostnadsökning/år  3 078 400 + 328 975 kr = 3 407 375 kr 
3 407 375 kr /  3 078 400 kr = 
1,106865 = 10,69 %    

Jämförelse mellan väntetid på 
bygghissar/år       

Väntetid för 4 st bygghissar/YA och år  8812,5 h / 75 YA = 117,5 h    

Väntetid vid en extra bygghiss/YA och år  7710,9375 h / 75 YA = 102,813 h    

Jämförelse väntetid/YA och år  117,5 h ‐ 102,813 h  = 14,687 h 
14,687 h / 8 h = ‐ 1,84 dagar    

2 extra tillsatta bygghissar       

Totalkostnad för bygghiss       

Kostnad för 2 extra tillsatta 
bygghissar/år  769 600 kr * 2 st = 1 539 200 kr    



 
 

Totalkostnad för samtliga bygghissar/år 
3 078 400 kr + 1 539 200 kr = 4 617 
600 kr    

        

Väntetider för bygghiss        

Totala väntetider på bygghissar/YA och 
dag 

0,5 h/dag  * (1‐(0,125*2)) = 0,375 
h/dag  

Antar att 
väntetider på 
bygghissar 
minskar med 50 % 
vid en dubblering 
av antal bygghissar 
Detta medför en 
minskning i 
väntetid på 
bygghissar 
med 50 %/4 = 12,5 
% per extra  tillsatt 
bygghiss.  
Kom ihåg att 
väntetiden max är 
t.ex 15min dvs 
aldrig blir 0 

Totala väntetider på bygghissar/dag  0,375 h/dag * 75 YA = 28,125 h    

Totala väntetider på bygghissar/år 
28,125 h/dag * 5 dagar * 47 veckor = 
6609,375 h    

Genomsnittskostnad för väntetider på 
bygghissar/år  6609,375 h*400 kr/h = 2 643 750 kr    

        

Jämförelser för 2 extra tillsatta 
bygghissar       

Ökning av kostnad för bygghissar/år 
4 617 600 kr ‐ 3 078 400 kr = 1 539 
200 kr    

Minskning av kostnad för väntetider på 
bygghissar/år 

2 643 750 kr ‐ 3 525 000 kr = ‐881 250 
kr    

Jämförelse av  kostnadsökning för 
bygghissar/år med kostnadsminskning 
för väntetider på bygghissar/år  1 539 200 kr ‐ 881 250 kr = 657 950 kr    

Procentuell kostnadsökning/år  3 078 400 + 657 950 kr = 3 736 350 kr 
3 736 350 kr /  3 078 400 kr = 1,21373 
= 21,37 %    

Jämförelse mellan väntetid på 
bygghissar/år       

Väntetid för 4 st bygghissar/YA och år  8812,5 h / 75 YA = 117,5 h    

Väntetid vid två extra bygghiss/YA och 
år   6609,375 h / 75 YA = 88,125 h    

Jämförelse väntetid/YA och år 
117,5 h ‐ 88,125 h  = 29,375 h 
29,375 h / 8 h = ‐ 3,67 dagar    

 



 
 

Bygghissar ‐ Väntetid 1,0 h och 75 YA 
Fakta   Kostnader och indata  Beskrivningar 

Projektet Y i dagsläget    

        
Antal byggnader  2 st    

Antal bygghissar  4 st  

2 st 
bygghissar/byggna
d 

Antal yrkesarbetare (YA)  75 st     

Väntetider på bygghissar/ YA och dag  1 h    

Genomsnittskostnad för en YA/h  400 kr    

Hyreskostnad för bygghiss       

Genomsnittskostnad för hyra av en 
bygghiss/dag  2 000 kr    

Genomsnittskostnad för hyra av en 
bygghiss/år 

2 000 kr/dag * 5 dagar * 52 veckor = 
520 000 kr    

Genomsnittskostnad för hyra av samtliga 
bygghissar/år  520 000 kr/år * 4 st = 2 080 000 kr    

Kringkostnad för bygghiss       

Antal intagsöppningar för bygghissar 
13 intagsöppningar * 4 bygghissar = 
52 st 

Antar 13 
intagsöppningar/by
gghiss 

Arbete/intagsöppning  
3 dagar * 2 YA = 6 persondagar 
(pdagar)    

Antal pdagar för intagsöppningar  
6 pdagar * 52 intagsöppningar = 312 
pdagar    

Tilläggskostnader för samtliga 
intagsöppningar 

312 pdagar * 400 kr/h * 8 h = 998 
400 kr    

        

Totalkostnad för bygghiss       

Totalkostnad för samtliga bygghissar/år 
2 080 000 kr + 998 400 kr = 3 078 
400 kr    

Totalkostnad för 1 bygghiss/år  3 078 400 kr / 4 = 769 600 kr    

Väntetider för bygghiss       

Totala väntetider på bygghissar/dag  1,0 h/dag * 75 YA = 75 h    

Totala väntetider på bygghissar/år 
75 h/dag * 5 dagar * 47 veckor = 17 
625 h    

Genomsnittskostnad för väntetider på 
bygghissar/år  17 625 h * 400 kr/h = 7 050 000 kr    

Beräkning av extra bygghissar  
vid Projektet Y       

1 extra tillsatt bygghiss       

Totalkostnad för bygghiss       

Kostnad för 1 extra tillsatt bygghiss/år  769 600 kr    



 
 

Totalkostnad för samtliga bygghissar/år 
3 078 400 kr + 769 600 kr = 3 848 
000 kr    

Väntetider för bygghiss        

Totala väntetider på bygghissar/YA och 
dag 

1,0 h/dag  * (1‐0,125) = 0,875 h  Antar att 
väntetider på 
bygghissar minskar 
med 50 % vid en 
dubblering av antal 
bygghissar  
Detta medför en 
minskning i 
väntetid på 
bygghissar med 50 
%/4 = 12,5 % per 
extra  tillsatt 
bygghiss.  
Kom ihåg att 
väntetiden max är 
t.ex 15min dvs 
aldrig blir 0 

Totala väntetider på bygghissar/dag  0,875 h/dag * 75 YA = 65,625 h    

Totala väntetider på bygghissar/år 
65,625 h/dag * 5 dagar * 47 veckor 
= 15 421,875 h    

Genomsnittskostnad för väntetider på 
bygghissar/år 

15 421,875 h * 400 kr/h = 6 168 750 
kr    

Jämförelser för 1 extra tillsatt bygghiss       

Ökning av kostnad för bygghissar/år 
3 848 000 kr ‐ 3 078 400 kr = 769 
600 kr    

Minskning av kostnad för väntetider på 
bygghissar/år 

6 168 750 ‐ 7 050 000 kr = ‐881 250 
kr    

Jämförelse av kostnadsökning för 
bygghissar/år med kostnadsminskning 
för väntetider på bygghissar/år  769 600 kr ‐ 881 250 kr = ‐111 650 kr    

Procentuell kostnadsminskning/år  3 078 400 ‐ 111 650 kr =  2 966 750 
kr 
2 966 750 kr /  3 078 400 kr = 
0,96373 = 96,373 % 
96,373 % ‐ 100 %  = ‐3,627 %    

Jämförelse mellan väntetid på 
bygghissar/år       

Väntetid för 4 st bygghissar/YA och år  17 625 h / 75 YA = 235 h    

Väntetid vid en extra bygghiss/YA och år  15 421,875 h / 75 YA = 205,625 h    

Jämförelse väntetid/YA och år  235 h ‐ 205,625 h = 29,375 h 
29,375 h / 8 h = ‐ 3,67 dagar    

2 extra tillsatta bygghissar       

Totalkostnad för bygghiss       

Kostnad för 2 extra tillsatta 
bygghissar/år  769 600 kr * 2 st = 1  539 200 kr    

Totalkostnad för samtliga bygghissar/år  3 078 400 kr + 1  539 200 kr = 4 617    



 
 

600 kr 

Väntetider för bygghiss        

Totala väntetider på bygghissar/YA och 
dag 

1,0 h/dag  * (1‐(0,125*2)) = 0,75 
h/dag  

Antar att 
väntetider på 
bygghissar minskar 
med 50 % vid en 
dubblering av antal 
bygghissar  
Detta medför en 
minskning i 
väntetid på 
bygghissar 
med 50 %/4 = 12,5 
% per extra  tillsatt 
bygghiss.  
Kom ihåg att 
väntetiden max är 
t.ex 15min dvs 
aldrig blir 0 

Totala väntetider på bygghissar/dag  0,75 h/dag * 75 YA = 56,25 h    

Totala väntetider på bygghissar/år 
56,25 h/dag * 5 dagar * 47 veckor = 
13 218,75 h    

Genomsnittskostnad för väntetider på 
bygghissar/år  13 218,75 h*400 kr/h = 5 287 500 kr    

Jämförelser för 2 extra tillsatta 
bygghissar       

Ökning av kostnad för bygghissar/år 
4 617 600 kr ‐ 3 078 400 kr = 1 539 
200 kr    

Minskning av kostnad för väntetider på 
bygghissar/år 

5 287 500 kr ‐ 7 050 000 kr = ‐1 762 
500 kr    

Jämförelse av kostnadsökning för 
bygghissar/år med kostnadsminskning 
för väntetider på bygghissar/år 

1 539 200 kr ‐ 1 762 500 kr = ‐223 
300 kr    

Procentuell kostnadsminskning/år  3 078 400 ‐ 223 300 kr =  2 855 100 
kr 
2 855 100 kr /  3 078 400 kr = 
0,92746 = 92,75 % 
92,75 % ‐ 100 %  = ‐7,25 %    

Jämförelse mellan väntetid på 
bygghissar/år       

Väntetid för 4 st bygghissar/YA och år  17 625 h / 75 YA = 235 h    

Väntetid vid två extra bygghiss/YA och år 13 218,75 h / 75 YA = 176,25 h    

Jämförelse väntetid/YA och år  235 h ‐ 176,25 h  = 58,75 h 
58,75 h / 8 h = ‐ 7,34 dagar    

 

 



 
 

Bygghissar ‐ Väntetid 0,5 h och 40 YA 
Fakta   Kostnader och indata  Beskrivningar 

Projektet Y i dagsläget    
Antal byggnader  2 st    

Antal bygghissar  4 st  

2 st 
bygghissar/byggna
d 

Antal yrkesarbetare (YA)  40 st     

Väntetider på bygghissar/ YA och dag  0,5 h    

Genomsnittskostnad för en YA/h  400 kr    

Hyreskostnad för bygghiss       

Genomsnittskostnad för hyra av en 
bygghiss/dag  2 000 kr    

Genomsnittskostnad för hyra av en 
bygghiss/år 

2 000 kr/dag * 5 dagar * 52 veckor 
= 520 000 kr    

Genomsnittskostnad för hyra av samtliga 
bygghissar/år  520 000 kr/år * 4 st = 2 080 000 kr    

Kringkostnad för bygghiss       

Antal intagsöppningar för bygghissar 
13 intagsöppningar * 4 bygghissar = 
52 st 

Antar 13 
intagsöppningar/by
gghiss 

Arbete/intagsöppning  
3 dagar * 2 YA = 6 persondagar 
(pdagar)    

Antal pdagar för intagsöppningar  
6 pdagar * 52 intagsöppningar = 
312 pdagar    

Tilläggskostnader för samtliga 
intagsöppningar 

312 pdagar * 400 kr/h * 8 h = 998 
400 kr    

Totalkostnad för bygghiss       

Totalkostnad för samtliga bygghissar/år 
2 080 000 kr + 998 400 kr = 3 078 
400 kr    

Totalkostnad för 1 bygghiss/år  3 078 400 kr / 4 = 769 600 kr    

Väntetider för bygghiss       

Totala väntetider på bygghissar/dag  0,5 h/dag * 40 YA = 20 h    

Totala väntetider på bygghissar/år 
20 h/dag * 5 dagar * 47 veckor = 4 
700 h    

Genomsnittskostnad för väntetider på 
bygghissar/år  4 700 h * 400 kr/h = 1 880 000 kr    

Beräkning av extra bygghissar  
vid Projektet Y       

1 extra tillsatt bygghiss       

Totalkostnad för bygghiss       

Kostnad för 1 extra tillsatt bygghiss/år  769 600 kr    

Totalkostnad för samtliga bygghissar/år 
3 078 400 kr + 769 600 kr = 3 848 
000 kr    

Väntetider för bygghiss        



 
 

Totala väntetider på bygghissar/YA och 
dag 

0,5 h/dag  * (1‐0,125) = 0,4375 h  Antar att 
väntetider på 
bygghissar minskar 
med 50 % vid en 
dubblering av antal 
bygghissar  
Detta medför en 
minskning i 
väntetid på 
bygghissar 
med 50 %/4 = 12,5 
% per extra  tillsatt 
bygghiss.  
Kom ihåg att 
väntetiden max är 
t.ex 15min dvs 
aldrig blir 0 

Totala väntetider på bygghissar/dag  0,4375 h/dag * 40 YA = 17,5 h    

Totala väntetider på bygghissar/år 
17,5 h/dag * 5 dagar * 47 veckor = 
4112,5 h    

Genomsnittskostnad för väntetider på 
bygghissar/år  4112,5 h * 400 kr/h = 1 645 000 kr    

Jämförelser för 1 extra tillsatt bygghiss       

Ökning av kostnad för bygghissar/år 
3 848 000 kr ‐ 3 078 400 kr = 769 
600 kr    

Minskning av kostnad för väntetider på 
bygghissar/år 

1 880 000 kr ‐ 1 645 000 kr = ‐235 
000 kr    

Jämförelse av kostnadsökning för 
bygghissar/år med kostnadsminskning för 
väntetider på bygghissar/år  769 600 kr ‐ 235 000 kr = 534 600 kr    

Procentuell kostnadsökning/år  3 078 400 + 534 600 kr = 3 613 000 
kr 
3 613 000 kr /  3 078 400 kr = 
1,1736616 = 17,37 %    

Jämförelse mellan väntetid på 
bygghissar/år       

Väntetid för 4 st bygghissar/YA och år   4 700 h / 40 YA = 117,5 h    

Väntetid vid en extra bygghiss/YA och år  4112,5 h / 40 YA = 102,813 h    

Jämförelse väntetid/YA och år  117,5 h ‐ 102,813 h  = 14,687 h 
14,687 h / 8 h = ‐ 1,84 dagar    

2 extra tillsatta bygghissar       

Totalkostnad för bygghiss       

Kostnad för 2 extra tillsatta bygghissar/år  769 600 kr * 2 st = 1 539 200 kr    

Totalkostnad för samtliga bygghissar/år 
3 078 400 kr + 1 539 200 kr = 4 617 
600 kr    

Väntetider för bygghiss        



 
 

Totala väntetider på bygghissar/YA och 
dag 

0,5 h/dag  * (1‐(0,125*2)) = 0,375 
h/dag  

Antar att 
väntetider på 
bygghissar minskar 
med 50 % vid en 
dubblering av antal 
bygghissar  
Detta medför en 
minskning i 
väntetid på 
bygghissar 
med 50 %/4 = 12,5 
% per extra  tillsatt 
bygghiss.  
Kom ihåg att 
väntetiden max är 
t.ex 15min dvs 
aldrig blir 0 

Totala väntetider på bygghissar/dag  0,375 h/dag * 40 YA = 15 h    

Totala väntetider på bygghissar/år 
15 h/dag * 5 dagar * 47 veckor = 3 
525 h    

Genomsnittskostnad för väntetider på 
bygghissar/år  3 525 * 400 kr/h = 1 410 000 kr    

Jämförelser för 2 extra tillsatta 
bygghissar       

Ökning av kostnad för bygghissar/år 
4 617 600 kr ‐ 3 078 400 kr = 1 539 
200 kr    

Minskning av kostnad för väntetider på 
bygghissar/år 

1 880 000 kr ‐ 1 410 000 kr = ‐470 
000 kr    

Jämförelse av kostnadsökning för 
bygghissar/år med kostnadsminskning för 
väntetider på bygghissar/år 

1 539 200 kr ‐ 470 000 kr = 1 069 
200 kr    

Procentuell kostnadsökning/år  3 078 400 + 1 069 200 kr = 4 147 
600 kr 
4 147 600 kr /  3 078 400 kr = 
1,347323 = 34,73 %    

Jämförelse mellan väntetid på 
bygghissar/år       

Väntetid för 4 st bygghissar/YA och år  4 700 h / 40 YA = 117,5 h    

Väntetid vid två extra bygghiss/YA och år  3 525 h / 40 YA = 88,125 h    

Jämförelse väntetid/YA och år  117,5 h ‐ 88,125 h  = 29,375 h 
29,375 h / 8 h = ‐ 3,67 dagar    

 

 

 

 



 
 

Bygghissar ‐ Väntetid 1,0 h och 40 YA 
Fakta   Kostnader och indata  Beskrivningar 

Projektet Y i dagsläget    
Antal byggnader  2 st    

Antal bygghissar  4 st  

2 st 
bygghissar/byggna
d 

Antal yrkesarbetare (YA)  40 st     

Väntetider på bygghissar/ YA och dag  1 h    

Genomsnittskostnad för en YA/h  400 kr    

Hyreskostnad för bygghiss       

Genomsnittskostnad för hyra av en 
bygghiss/dag  2 000 kr    

Genomsnittskostnad för hyra av en 
bygghiss/år 

2 000 kr/dag * 5 dagar * 52 veckor 
= 520 000 kr    

Genomsnittskostnad för hyra av samtliga 
bygghissar/år  520 000 kr/år * 4 st = 2 080 000 kr    

Kringkostnad för bygghiss       

Antal intagsöppningar för bygghissar 
13 intagsöppningar * 4 bygghissar = 
52 st 

Antar 13 
intagsöppningar/by
gghiss 

Arbete/intagsöppning  
3 dagar * 2 YA = 6 persondagar 
(pdagar)    

Antal pdagar för intagsöppningar  
6 pdagar * 52 intagsöppningar = 
312 pdagar    

Tilläggskostnader för samtliga 
intagsöppningar 

312 pdagar * 400 kr/h * 8 h = 998 
400 kr    

        

Totalkostnad för bygghiss       

Totalkostnad för samtliga bygghissar/år 
2 080 000 kr + 998 400 kr = 3 078 
400 kr    

Totalkostnad för 1 bygghiss/år  3 078 400 kr / 4 = 769 600 kr    

Väntetider för bygghiss       

Totala väntetider på bygghissar/dag  1,0 h/dag * 40 YA = 40 h    

Totala väntetider på bygghissar/år 
40 h/dag * 5 dagar * 47 veckor = 9 
400 h    

Genomsnittskostnad för väntetider på 
bygghissar/år  9 400 h * 400 kr/h = 3 760 000 kr    

Beräkning av extra bygghissar  
vid Projektet Y       

1 extra tillsatt bygghiss       

Totalkostnad för bygghiss       

Kostnad för 1 extra tillsatt bygghiss/år  769 600 kr    

Totalkostnad för samtliga bygghissar/år 
3 078 400 kr + 769 600 kr = 3 848 
000 kr    



 
 

Väntetider för bygghiss        

Totala väntetider på bygghissar/YA och 
dag 

1,0 h/dag  * (1‐0,125) = 0,875 h  Antar att 
väntetider på 
bygghissar minskar 
med 50 % vid en 
dubblering av antal 
bygghissar  
Detta medför en 
minskning i 
väntetid på 
bygghissar med 50 
%/4 = 12,5 % per 
extra  tillsatt 
bygghiss.  
Kom ihåg att 
väntetiden max är 
t.ex 15min dvs 
aldrig blir 0 

Totala väntetider på bygghissar/dag  0,875 h/dag * 40 YA = 35 h    

Totala väntetider på bygghissar/år 
35 h/dag * 5 dagar * 47 veckor = 8 
225 h    

Genomsnittskostnad för väntetider på 
bygghissar/år  8 225 h * 400 kr/h = 3 290 000 kr    

Jämförelser för 1 extra tillsatt bygghiss       

Ökning av kostnad för bygghissar/år 
3 848 000 kr ‐ 3 078 400 kr = 769 
600 kr    

Minskning av kostnad för väntetider på 
bygghissar/år 

3 290 000 ‐ 3 760 000 kr = ‐470 000 
kr    

Jämförelse av kostnadsökning för 
bygghissar/år med kostnadsminskning för 
väntetider på bygghissar/år  769 600 kr ‐ 470 000 kr = 299 600 kr    

Procentuell kostnadsökning/år  3 078 400 + 299 600 kr =  3 337 800 
kr 
3 337 800 kr /  3 078 400 kr = 
1,09732 = 9,73 %    

Jämförelse mellan väntetid på 
bygghissar/år       

Väntetid för 4 st bygghissar/YA och år  9 400 h / 40 YA = 235 h    

Väntetid vid en extra bygghiss/YA och år   8 225 h / 40 YA = 205,625 h    

Jämförelse väntetid/YA och år  235 h ‐ 205,625 h  = 29,375 h 
29,375 h / 8 h = ‐ 3,67 dagar    

2 extra tillsatta bygghissar       

Totalkostnad för bygghiss       

Kostnad för 2 extra tillsatta bygghissar/år  769 600 kr * 2 st = 1  539 200 kr    

Totalkostnad för samtliga bygghissar/år 
3 078 400 kr + 1  539 200 kr = 4 617 
600 kr    

        

Väntetider för bygghiss        



 
 

Totala väntetider på bygghissar/YA och 
dag 

1,0 h/dag  * (1‐(0,125*2)) = 0,75 
h/dag  

Antar att 
väntetider på 
bygghissar minskar 
med 50 % vid en 
dubblering av antal 
bygghissar  
Detta medför en 
minskning i 
väntetid på 
bygghissar 
med 50 %/4 = 12,5 
% per extra  tillsatt 
bygghiss.  
Kom ihåg att 
väntetiden max är 
t.ex 15min dvs 
aldrig blir 0 

Totala väntetider på bygghissar/dag  0,75 h/dag * 40 YA = 30 h    

Totala väntetider på bygghissar/år 
30 h/dag * 5 dagar * 47 veckor = 7 
050 h    

Genomsnittskostnad för väntetider på 
bygghissar/år  7 050 h * 400 kr/h = 2 820 000 kr    

Jämförelser för 2 extra tillsatta 
bygghissar       

Ökning av kostnad för bygghissar/år 
4 617 600 kr ‐ 3 078 400 kr = 1 539 
200 kr    

Minskning av kostnad för väntetider på 
bygghissar/år 

2 820 000 kr ‐ 3 760 000 kr = ‐940 
000 kr    

Jämförelse av kostnadsökning för 
bygghissar/år med kostnadsminskning för 
väntetider på bygghissar/år 

1 539 200 kr ‐ 940 000 kr = 599 200 
kr    

Procentuell kostnadsökning/år  3 078 400 + 599 200 kr =  3 677 600 
kr 
3 677 600kr /  3 078 400 kr = 
1,194646 = 19,46 %    

Jämförelse mellan väntetid på 
bygghissar/år       

Väntetid för 4 st bygghissar/YA och år  9 400 h / 40 YA = 235 h    

Väntetid vid två extra bygghiss/YA och år  7 050 h / 40 YA = 176,25 h    

Jämförelse väntetid/YA och år  235 h ‐ 176,25 h  = 58,75 h 
58,75 h / 8 h = ‐ 7,34 dagar    

	

	

	

  	



 
 

Bilaga	14:	Förslag	2	–	Inbärning	av	material	utanför	ordinarie	arbetstider	
 

Inbärning av material utanför ordinarie arbetstid ‐ 
Väntetid 0,5 h och 75 YA 

Fakta  Kostnader och indata  Beskrivningar 
        

Väntetider p.g.a. materialtransporter/YA 
och dag  0,5 h 

Antagande utifrån  
enkätsvar 

Antal yrkesarbetare (YA)  75 st    

Genomsnittskostad för en YA/h  400 kr    

Genomsnittskostad för en YA/h med OB‐
tillägg utanför ordinarie arbetstid 

600 kr  Antas för 25 % av 
arbetstiden  
utanför ordinarie 
arbetstid 

Väntetider p.g.a. materialtransporter       

Totala väntetider/dag  0,5 h/dag * 75 YA = 37,5 h    

Totala väntetider/år  37,5 h/dag * 5 dagar * 47 veckor = 8 
812,5 h 
8 812,5 h / 75 YA = 117,5 h / 8 h = 
14,69 dagar    

Genomsnittskostnad för väntetider  
p.g.a. materialtransporter/år  8 812,5 h * 400 kr/h = 3 525 000 kr    

Totalkostnad för inbärning av material 

utanför ordinarie arbetstid  

Inkl. OB‐tillägg       

1 Arbetsledare (AL) utanför ordinarie 
arbetstid        

Totalkostnad för 1 AL/dag  
400 kr/h * 6 h + 600 kr/h * 2 h = 3 
600 kr    

Totalkostnad för 1 AL/år 
3 600 kr * 5 dagar * 52 veckor = 936 
000 kr    

2 YA utanför ordinarie arbetstid        

Totalkostnad för 2 YA/dag   3600 kr * 2 YA = 7 200 kr    

Totalkostnad för 2 YA/år  936 000 kr * 2 YA = 1 872 000 kr    

        

Total lönekostnad       

Total lönekostnad/dag  3 600 kr + 7 200 kr = 10 800 kr    

Total lönekostnad/år 
936 000 kr + 1 872 000 kr = 2 808 
000 kr    

Jämförelse kostnader       

Ökning av kostnader för 1 AL + 2 YA  2 808 000 kr    

Minskning av kostnader för  
väntetider p.g.a. materialtransporter  ‐3 525 000 kr    



 
 

Jämförelse ökning av kostnader för YA 
med minskning av kostnader för 
väntetider 

2 808 000 kr ‐ 3 525 000 kr = ‐717 
000 kr 

  

Procentuell kostnadsminskning  2 808 000 kr / 3 525 000 kr = 0,7966 
= 79,66% 
79,66% ‐ 100% = ‐ 20,34%    

Exkl. OB‐tillägg       

1 AL utanför ordinarie arbetstid       

Totalkostnad för 1 AL/dag   400 kr/h * 8 h  = 3 200 kr    

Totalkostnad för 1 AL/år 
3 200 kr * 5 dagar * 52 veckor = 832 
000 kr    

2 YA utanför ordinarie arbetstid       

Totalkostnad för 2 YA/dag   3 200 kr * 2 YA = 6 400 kr    

Totalkostnad för 2 YA/år  832 000 kr * 2 YA = 1 664 000 kr    

        

Total lönekostnad       

Total lönekostnad/dag  3 200 kr + 6 400 kr = 9 600 kr    

Total lönekostnad/år 
832 000 kr + 1 664 000 kr = 2 496 
000 kr    

Jämförelse kostnader       

Ökning av kostnader för 1 AL + 2 YA  2 496 000 kr    

Minskning av kostnader för  
väntetider p.g.a. materialtransporter  ‐3 525 000 kr    

Jämförelse ökning av kostnader för YA 
med minskning av kostnader för 
väntetider 

2 496 000 kr ‐ 3 525 000 kr = ‐1 029 
000 kr 

  

Procentuell kostnadsminskning  2 496 000 kr / 3 525 000 kr = 0,7081 
= 70,81% 
70,81% ‐ 100% = ‐ 29,19%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Inbärning av material utanför ordinarie arbetstid ‐ 
Väntetid 0,5 h och 40 YA 

Fakta  Kostnader och indata  Beskrivningar

Väntetider p.g.a. materialtransporter/YA och dag  0,5 h 

Antagande utifrån
enkätsvar 

Antal yrkesarbetare (YA)  40 st    

Genomsnittskostad för en YA/h  400 kr    

Genomsnittskostad för en YA/h med OB‐tillägg 
utanför ordinarie arbetstid  600 kr 

Antas för 25 % av 
arbetstiden  
utanför ordinarie 
arbetstid 

Väntetider p.g.a. materialtransporter       

Totala väntetider/dag  0,5 h/dag * 40 YA = 20 h    

Totala väntetider/år  20 h/dag * 5 dagar * 47 veckor 
= 4 700 h 
4 700 h / 40 YA = 117,5 h / 8 h 
= 14,69 dagar     

Genomsnittskostnad för väntetider  
p.g.a. materialtransporter/år 

4 700 h * 400 kr/h = 1 880 000 
kr    

Totalkostnad för inbärning av material 
utanför ordinarie arbetstid 

     

Ej arbete under tider för OB‐tillägg vid 
detta alternativ       

1 AL utanför ordinarie arbetstid        

Totalkostnad för 1 AL/dag   400 kr/h * 4 h  = 1 600 kr  Vid projekt med 
40 YA antas  
arbetstid till 6 
h/YA och dag  
och 4 h/AL och 
dag 

Totalkostnad för 1 AL/år 
1 600 kr * 5 dagar * 52 veckor = 
416 000 kr    

2 YA utanför ordinarie arbetstid        

Totalkostnad för 1 YA/dag  400 kr/h * 6 h = 2 400 kr    

Totalkostnad för 2 YA/dag   2 400 kr * 2 YA = 4 800 kr    

Totalkostnad för 1 YA/år 
2 400 kr * 5 dagar * 52 veckor = 
624 000 kr     

Totalkostnad för 2 YA/år 
624 000 kr * 2 YA = 1 248 000 
kr    

Total lönekostnad       

Total lönekostnad/dag  1 600 kr + 4 800 kr = 6 400 kr    

Total lönekostnad/år 
416 000 kr + 1 248 000 kr = 1 
664 000 kr    

Jämförelse kostnader       

Ökning av kostnader för 1 AL + 2 YA  1 664 000 kr    



 
 

Minskning av kostnader för  
väntetider p.g.a. materialtransporter  ‐1 880 000 kr    

Jämförelse ökning av kostnader för YA 
med minskning av kostnader för väntetider 

1 664 000 kr ‐ 1 880 000 kr = ‐
216 000 kr    

Procentuell kostnadsminskning  1 664 000 kr/ 1 880 000 kr = 
0,8851 = 88,51% 
88,51% ‐ 100% = ‐11,49%    

 

   



 
 

Bilaga	15:	Förslag	3	–	Överlappstider	vid	raster	för	bygghissar	
 

Överlappstider vid raster för bygghissar ‐ Väntetid från 
studie & enkät och 75 YA 

Fakta  Kostnader och indata  Beskrivningar

Beräkning av minskade väntetider på bygghissar till följd av överlappstider vid 
raster 

Tidigare genomförd studie för 
bygghissar       

Antal YA   30 st    

Antal bygghissar  1 st    

Antal moment undersökta 
5 st (3 st raster, arbetsdag börjar, 
arbetsdag slutar)    

Projektet Y       

Antal YA  75 st    

Antal bygghissar  4 st    

Antal YA/bygghiss  18,75 st    

Förhållande mellan antal YA/bygghiss  
för genomförd studie och projektet Y 

18,75/30 = 0,625 

  

Framtagna väntetider utifrån genomförd 
studie       

Arbetsdag börjar  16 min/YA    

Rast 1   20,8 min/YA    

Rast 2   19,2 min/YA    

Rast 3   24 min/YA    

Arbetsdag slutar   12,8 min/YA    

Justerade väntetider för Y       

Arbetsdag börjar  16 min/YA * 0,625 = 10 min/YA    

Rast 1   20,8 min/YA * 0,625 = 13 min/YA    

Rast 2   19,2 min/YA * 0,625 = 12 min/YA    

Rast 3   24 min/YA * 0,625 = 15 min/YA    

Arbetsdag slutar   12,8 min/YA * 0,625 = 8 min/YA    

Väntetid på bygghissar/YA och dag  58 min = 0,967 h    

Total väntetid för Y       

Arbetsdag börjar  10 min/YA * 75 YA = 750 min = 
12,5 h    

Rast 1  
13 min/YA * 75 YA = 975 min = 
16,25 h    

Rast 2  
12 min/YA * 75 YA = 900 min = 15 
h    

Rast 3  
15 min/YA * 75 YA = 1125 min = 
18,75 h    



 
 

Arbetsdag slutar   8 min/YA * 75 YA = 600 min = 10 h    

Totala väntetider på bygghissar/dag  72,5 h    

Totala väntetider på bygghissar/år  72,5 h/dag * 5 dagar * 47 veckor = 
17 037,5 h 
17 037,5 h / 75 YA = 227,167 h / 8 
h = 28,4 dagar    

Genomsnittskostnad för väntetid på 
bygghissar/år 

17 037,5 h * 400 kr/h = 6 815 000 
kr    

Beräkning av minskade väntetider på bygghissar 
till följd av överlappstider vid raster 
  

Enkätundersökning       

Väntetid på bygghissar/YA och dag  0,5 h    

Väntetider för bygghiss       

Totala väntetider på bygghissar/dag  0,5 h/dag * 75 YA = 37,5 h    

Totala väntetider på bygghissar/år  37,5 h/dag * 5 dagar * 47 veckor = 
8 812,5 h 
8 812,5 h / 75 YA = 117,5 h / 8 h = 
14,69 dagar    

Genomsnittskostnad för väntetid på 
bygghiss/år  8812,5 h * 400 kr/h = 3 525 000 kr    

Jämförelse av kostnad/år för väntetider 
mellan genomförd studie och svar i 
enkätundersökning       

Genomförd studie (väntetid 0,967 h)  6 815 000 kr    

Enkätundersökning (väntetid 0,5 h)  3 525 000 kr    

Jämförelse kostnader/år 
6 815 000 kr ‐ 3 525 000 kr = 3 290 
000 kr    

Procentuell skillnad 
6 815 000 kr / 3 525 000 kr = 
1,9333 = 93,33%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Överlappstider vid raster för bygghissar ‐ Väntetid från 
studie & enkät och 40 YA 

Fakta  Kostnader och indata  Beskrivningar

Beräkning av minskade väntetider på bygghissar 
till följd av överlappstider vid raster 
  

Tidigare genomförd studie för 
bygghissar       

Antal YA   30 st    

Antal bygghissar  1 st    

Antal moment undersökta 
5 st (3 st raster, arbetsdag börjar, 
arbetsdag slutar)    

Projektet Y       

Antal YA  40 st    

Antal bygghissar  4 st    

Antal YA/bygghiss  10 st    

Förhållande mellan antal YA/bygghiss  
för genomförd studie och projektet Y 

10/30 = 0,333 

  

Framtagna väntetider utifrån genomförd 
studie       

Arbetsdag börjar  16 min/YA    

Rast 1   20,8 min/YA    

Rast 2   19,2 min/YA    

Rast 3   24 min/YA    

Arbetsdag slutar   12,8 min/YA    

Justerade väntetider för Y       

Arbetsdag börjar  16 min/YA * 0,333 = 5,328 min/YA    

Rast 1  
20,8 min/YA * 0,333 = 6,926 
min/YA    

Rast 2  
19,2 min/YA * 0,333 = 6,394 
min/YA    

Rast 3   24 min/YA * 0,333 = 7,992 min/YA    

Arbetsdag slutar  
12,8 min/YA * 0,333 = 4,262 
min/YA    

Väntetid på bygghissar/YA och dag  30,902 min = 0,515 h    

Total väntetid för Y       

Arbetsdag börjar  5,328 min/YA * 40 YA = 213,12 
min = 3,552 h    

Rast 1  
6,926 min/YA * 40 YA = 277,04 
min = 4,617 h    

Rast 2  
6,394 min/YA * 40 YA = 255,76 
min = 4,263 h    

Rast 3  
7,992 min/YA * 40 YA = 319,68 
min = 5,328 h    



 
 

Arbetsdag slutar  
4,262 min/YA * 40 YA = 170,48 
min = 2,841 h    

Totala väntetider på bygghissar/dag  20,601 h    

Totala väntetider på bygghissar/år  20,601 h/dag * 5 dagar * 47 
veckor = 4 841,235 h 
4 841,235 h / 40 YA = 121,031 h / 8 
h = 15,13 dagar    

Genomsnittskostnad för väntetid på 
bygghissar/år 

4 841,235 h * 400 kr/h = 1 936 494 
kr    

Beräkning av minskade väntetider på bygghissar  
till följd av överlappstider vid raster 
 
  

Enkätundersökning       

Väntetid på bygghissar/YA och dag  0,5 h    

Väntetider för bygghiss       

Totala väntetider på bygghissar/dag  0,5 h/dag * 40 YA = 20 h    

Totala väntetider på bygghissar/år  20 h/dag * 5 dagar * 47 veckor = 4 
700 h 
4 700 h / 40 YA = 117,5 h / 8 h = 
14,69 dagar    

Genomsnittskostnad för väntetid på 
bygghiss/år  4 700 h * 400 kr/h = 1 880 000 kr    

Jämförelse av kostnad/år för väntetider 
mellan genomförd studie och svar i 
enkätundersökning       

Genomförd studie (väntetid 0,515 h)  1 936 494 kr    

Enkätundersökning (väntetid 0,5 h)  1 880 000 kr    

Jämförelse kostnader/år 
1 936 494 kr ‐ 1 880 000 kr = 56 
494 kr    

Procentuell skillnad 
1 936 494 kr / 1 880 000 kr = 
1,0301 = 3,01%    

 

  	



 
 

Bilaga	16:	Förslag	4	–	Arbete	utanför	ordinarie	arbetstider	
 

Arbete utanför ordinarie arbetstider 75 YA 
Fakta   Kostnader och indata  Beskrivningar 

Antal yrkesarbetare (YA)  75 st     

Genomsnittskostnad för en YA/h  400 kr    

Genomsnittskostnad för en YA/h med 
OB‐tillägg 
utanför ordinarie arbetstid 

600 kr 

  

Total arbetstid       

Total arbetstid/YA och dag  8 h     

Total arbetstid/YA och år  8 h * 5 dagar * 47 veckor = 1 880 h    

Total lönekostnad       

Total kostnad/YA och dag  400 kr/h * 8 h = 3 200 kr    

Total kostnad/YA och år 
3 200 kr * 5 dagar * 52 veckor = 832 
000 kr    

Total kostnad/år  832 000 kr * 75 YA = 62 400 000 kr    

Skifttider inkl. OB‐tillägg       

Skifttider    
Antar 2*8 h skift med 2 h 
överlappstid. 

Skift 1  8 h utan OB‐tillägg  Antar 75 % av YA 

Skift 2 
6 h utan OB‐tillägg och 2 h med OB‐
tillägg  Antar 25 % av YA 

Total lönekostnad skift 1       

Totalkostnad/YA och dag  8 h * 400 kr/h = 3 200 kr    

Totalkostnad/dag  3 200 kr * 56 YA = 179 200 kr 
75 % av 75 YA = 56 YA 
(Avrundas från 56,25 YA)

Totalkostnad/år 
179 200 kr * 5 dagar * 52 veckor = 
46 592 000 kr    

Total lönekostnad skift 2       

Totalkostnad/YA och dag 
6 h * 400 kr/h + 2 h * 600 kr/h = 3 
600 kr    

Totalkostnad/dag 
3 600 kr * 19 YA = 68 400 kr  25 % av 75 YA = 19 YA 

(Avrundas från 18,75 YA)

Totalkostnad/år  68 400 kr * 4 dagar * 52 veckor = 14 
227 200 kr 

Antar att skift 2 ej 
arbetar fredagar dvs.  
4 dagar/vecka 

Total kostnad skifttider       

Totalkostnad/dag  179 200 kr + 68 400 kr = 247 600 kr    

Totalkostnad/år 
46 592 000 kr + 14 227 200 kr = 60 
819 200 kr    

Jämförelse kostnader       

Ordinarie arbetstid jämfört med 
skiftarbeten 

60 819 200 kr ‐ 62 400 000 kr = ‐ 1 
580 800 kr    

Skifttider exkl. OB‐tillägg       



 
 

Skifttider    
Antar 2*8 h skift med 2 h 
överlappstid.  

Skift 1  8 h exkl. OB‐tillägg  Antar 75 % av YA 

Skift 2  8 h exkl. OB‐tillägg   Antar 25 % av YA 

Total lönekostnad skift 1       

Totalkostnad/YA och dag  8 h * 400 kr/h = 3 200 kr    

Totalkostnad/dag  3 200 kr * 56 YA = 179 200 kr  75 % av 75 YA = 56 YA 

Totalkostnad/år 
179 200 kr * 5 dagar * 52 veckor = 
46 592 000 kr    

Total lönekostnad skift 2       

Totalkostnad/YA och dag  8 h * 400 kr/h = 3 200 kr    

Totalkostnad/dag  3 200 kr * 19 YA = 60 800 kr  25 % av 75 YA = 19 YA 

Totalkostnad/år  60 800 kr * 4 dagar * 52 veckor = 12 
646 400 kr 

Antar att skift 2 ej 
arbetar fredagar dvs.  
4 dagar/vecka 

Total kostnad skifttider       

Totalkostnad/dag  179 200 kr + 60 800 kr = 240 000 kr    

Totalkostnad/år 
46 592 000 kr + 12 646 400 kr = 59 
238 400 kr    

Jämförelse kostnader       

Ordinarie arbetstid jämfört med 
skiftarbeten 

59 238 400 kr ‐ 62 400 000 kr = ‐3 
161 600 kr    

Ordinarie arbetstid        

Arbetstid med arbete under ordinarie 
arbetstid/år  

75 YA * 8 h * 5 dagar * 47 veckor = 
141 000 h    

Arbetstid med arbete under ordinarie 
arbetstid/YA och år   141 000 h / 75 YA = 1 880 h    

Skifttid       

Arbetstid med skift 1/år  
56 YA * 8 h * 5 dagar * 47 veckor = 
105 280 h    

Arbetstid med skift 2/år  
19 YA * 8 h * 4 dagar * 47 veckor = 
28 576 h    

Total arbetstid med skift 1 och skift 2/år  105 280 h + 28 576 h = 133 856 h    

Total arbetstid med skift 1 och skift 2/YA 
och år  133 856 h/år / 75 YA = 1 785 h 

Avrundas från 1784,747 
h 

Jämförelse arbetstider       

Ordinarie arbetstid jämfört med 
skiftarbeten  1 880 h ‐ 1 785 h = 95 h    

Utebliven arbetstid p.g.a.skifttider        

Utebliven arbetstid p.g.a.skifttider/år  95 h / 8 h = 11,88 dagar 

P.g.a.utebliven arbetstid 
under skift 2  
Avrundas från 11,875 
dagar 

        

Totalt antal arbetstimmar p.g.a.skifttider 
som uteblir/år  95 h * 75 YA = 7 125 h    

Kostnader för utebliven arbetstid       

Kostnader för utebliven arbetstid/år  7 125 h * 400 kr/h = 2 850 000 kr  Beräknat en snittkostnad 



 
 

för arbetstid på 400 kr/h 

Spilltider    
  

Minskade spilltider       

Effektivisering av arbetstid/YA och år  1 880 * (1‐0,1) = 1 692 h 

Antar 10 % minskad 
spilltid utifrån 
intervjusvar 

Minskad spilltid/YA och år  1 880 h ‐ 1 692 h = 188 h    

Förkortning av byggtid p.g.a.minskade 
spilltider       

Förkortning av byggtid p.g.a.minskade 
spilltider/år  188 h / 8 h = ‐ 23,5 dagar    

        

Minskad spilltid/YA och dag  188 h / 47 veckor / 5 dagar = 0,8 h    

Total minskad spilltid/år  188 h * 75 YA = 14 100 h    

Minskning av kostnader för spilltid       

Minskning av kostnader för spilltid/år  14 100 h * 400 kr/h = ‐ 5 640 000 kr 
Beräknat en snittkostnad 
för arbetstid på 400 kr/h 

Jämförelser       

Jämförelse mellan utebliven arbetstid 
och  
minskning av spilltider       

Jämförelse mellan utebliven arbetstid 
och minskning av spilltider/år 

11,88 dagar ‐ 23,5 dagar = ‐ 11,62 
dagar    

Jämförelse mellan kostnader för 
utebliven arbetstid 
och minskning av kostnader för 
spilltider       

Jämförelse mellan kostnader för 
utebliven arbetstid 
och minskning av kostnader för 
spilltider/år 

2 850 000 kr ‐ 5 640 000 kr = ‐ 2 790 
000 kr 

  

Total kostnadsminskning skiftarbete
  
I denna kostnadsminskning ingår minskning av 
lönekostnader vid skiftarbeten jämfört med  
ordinarie arbetstid. Även minskning av kostnader  
för minskade spilltider vid skiftarbeten jämfört med kostnaden för utebliven arbetstid. 

Inkl. OB‐tillägg 
(‐1 580 800 kr ) ‐ 2 790 000 kr = ‐ 4 
370 800 kr    

Exkl. OB‐tillägg 
(‐ 3 161 600 kr) ‐ 2 790 000 kr = ‐ 5 
951 600 kr    

Procentuell kostnadsminskning       



 
 

jämförelse kostnad för ordinarie 
arbetstid jämfört med  
kostnad skifttider Inkl. OB‐tillägg 

62 400 000  kr ‐ 4 370 800 kr = 58 
029 200 kr 
58 029 200 kr / 62 400 000 kr = 
0,929955 = 93,00 %  
93,00% ‐ 100% = ‐7,00 % 

Jämförelse mellan olika 
antal YA är inte relevant
för detta förslag då både 
lönekostnader för 
ordinarie  
arbetstid och skifttider 
förhåller sig lika för båda 
alternativen.  
Dvs. minskningen av 
lönekostnader blir lika 
stora  
för både ordinarie 
arbetstid och skifttid vid 
minskning av YA. 

jämförelse kostnad för ordinarie 
arbetstid jämfört med  
kostnad skifttider Exkl. OB‐tillägg 

62 400 000 kr ‐ 5 951 600  kr = 56 
448 400 kr 
56 448 400 kr / 62 400 000 kr = 
0,90462 = 90,46 % 
90,46% ‐ 100% = ‐9,54 % 
(Avrundas till ‐9,50 %)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Arbete utanför ordinarie arbetstider 40 YA 
Fakta   Kostnader och indata  Beskrivningar 

Antal yrkesarbetare (YA)  40 st     

Genomsnittskostnad för en YA/h  400 kr    

Genomsnittskostnad för en YA/h med 
OB‐tillägg 
utanför ordinarie arbetstid 

600 kr 

  

Total arbetstid       

Total arbetstid/YA och dag  8 h     

Total arbetstid/YA och år  8 h * 5 dagar * 47 veckor = 1 880 h    

Total lönekostnad       

Total kostnad/YA och dag  400 kr/h * 8 h = 3 200 kr    

Total kostnad/YA och år 
3 200 kr * 5 dagar * 52 veckor = 832 
000 kr    

Total kostnad/år  832 000 kr * 40 YA = 33 280 000 kr    

Skifttider inkl. OB‐tillägg       

Skifttider    
Antar 2*8 h skift med 2 h 
överlappstid. 

Skift 1  8 h utan OB‐tillägg  Antar 75 % av YA 

Skift 2 
6 h utan OB‐tillägg och 2 h med OB‐
tillägg  Antar 25 % av YA 

Total lönekostnad skift 1       

Totalkostnad/YA och dag  8 h * 400 kr/h = 3 200 kr    

Totalkostnad/dag  3 200 kr * 30 YA = 96 000 kr  75 % av 40 YA = 30 YA 

Totalkostnad/år 
96 000 kr * 5 dagar * 52 veckor = 24 
960 000 kr    

Total lönekostnad skift 2       

Totalkostnad/YA och dag 
6 h * 400 kr/h + 2 h * 600 kr/h = 3 
600 kr    

Totalkostnad/dag  3 600 kr * 10 YA = 36 000 kr  25 % av 40 YA = 10 YA 

Totalkostnad/år  36 000 kr * 4 dagar * 52 veckor = 7 
488 000 kr 

Antar att skift 2 ej 
arbetar fredagar dvs.  
4 dagar/vecka 

Total kostnad skifttider       

Totalkostnad/dag  96 000 kr + 36 000 kr = 132 000 kr    

Totalkostnad/år 
24 960 000 kr + 7 488 000 kr = 32 
448 000 kr    

Jämförelse kostnader       

Ordinarie arbetstid jämfört med 
skiftarbeten 

32 448 000 kr ‐ 33 280 000 kr = ‐ 
832 000 kr    

Skifttider exkl. OB‐tillägg       

Skifttider    
Antar 2*8 h skift med 2 h 
överlappstid.  

Skift 1  8 h exkl. OB‐tillägg  Antar 75 % av YA 

Skift 2  8 h exkl. OB‐tillägg   Antar 25 % av YA 



 
 

Total lönekostnad skift 1       

Totalkostnad/YA och dag  8 h * 400 kr/h = 3 200 kr    

Totalkostnad/dag  3 200 kr * 30 YA = 96 000 kr  75 % av 40 YA = 30 YA 

Totalkostnad/år 
96 000 kr * 5 dagar * 52 veckor = 24 
960 000 kr    

Total lönekostnad skift 2       

Totalkostnad/YA och dag  8 h * 400 kr/h = 3 200 kr    

Totalkostnad/dag  3 200 kr * 10 YA = 32 000 kr  25 % av 40 YA = 10 YA 

Totalkostnad/år  32 000 kr * 4 dagar * 52 veckor = 6 
656 000 kr 

Antar att skift 2 ej 
arbetar fredagar dvs.  
4 dagar/vecka 

Total kostnad skifttider       

Totalkostnad/dag  96 000 kr + 32 000 kr = 128 000 kr    

Totalkostnad/år 
24 960 000 kr + 6 656 000 kr = 31 
616 000 kr    

Jämförelse kostnader       

Ordinarie arbetstid jämfört med 
skiftarbeten 

31 616 000 kr ‐ 33 280 000 kr = ‐1 
664 000 kr    

Arbetstider       

Ordinarie arbetstid        

Arbetstid med arbete under ordinarie 
arbetstid/år  

40 YA * 8 h * 5 dagar * 47 veckor = 
75 200 h    

Arbetstid med arbete under ordinarie 
arbetstid/YA och år   75 200 h / 40 YA = 1 880 h    

Skifttid       

Arbetstid med skift 1/år  
30 YA * 8 h * 5 dagar * 47 veckor = 
56 400 h    

Arbetstid med skift 2/år  
10 YA * 8 h * 4 dagar * 47 veckor = 
15 040 h    

Total arbetstid med skift 1 och skift 2/år  56 400 h + 15 040 h = 71 440 h    

Total arbetstid med skift 1 och skift 2/YA 
och år  71 440 h/år / 40 YA = 1 785 h  Avrundas från 1786 h 

Jämförelse arbetstider       

Ordinarie arbetstid jämfört med 
skiftarbeten  1 880 h ‐ 1 785 h = 95 h    

Utebliven arbetstid p.g.a.skifttider        

Utebliven arbetstid p.g.a.skifttider/år  95 h / 8 h = 11,88 dagar 

P.g.a.utebliven arbetstid 
under skift 2  
Avrundas från 11,875 
dagar 

Totalt antal arbetstimmar p.g.a.skifttider 
som uteblir/år  95 h * 40 YA = 3 800 h    

Kostnader för utebliven arbetstid       

Kostnader för utebliven arbetstid/år  3 800 h * 400 kr/h = 1 520 000 kr 
Beräknat en snittkostnad 
för arbetstid på 400 kr/h 

Spilltider    
  

Minskade spilltider       



 
 

Effektivisering av arbetstid/YA och år  1 880 * (1‐0,1) = 1 692 h 

Antar 10 % minskad 
spilltid utifrån 
intervjusvar 

Minskad spilltid/YA och år  1 880 h ‐ 1 692 h = 188 h    

Förkortning av byggtid p.g.a.minskade 
spilltider       

Förkortning av byggtid p.g.a.minskade 
spilltider/år  188 h / 8 h = ‐ 23,5 dagar    

        

Minskad spilltid/YA och dag  188 h / 47 veckor / 5 dagar = 0,8 h    

Total minskad spilltid/år  188 h * 40 YA = 7 520 h    

Minskning av kostnader för spilltid       

Minskning av kostnader för spilltid/år  7 520 h * 400 kr/h = ‐ 3 008 000 kr 
Beräknat en snittkostnad 
för arbetstid på 400 kr/h 

Jämförelser 
     

Jämförelse mellan utebliven arbetstid 
och  
minskning av spilltider       

Jämförelse mellan utebliven arbetstid 
och minskning av spilltider/år 

11,88 dagar ‐ 23,5 dagar = ‐11,62 
dagar    

Jämförelse mellan kostnader för 
utebliven arbetstid 
och minskning av kostnader för 
spilltider       

Jämförelse mellan kostnader för 
utebliven arbetstid 
och minskning av kostnader för 
spilltider/år 

 1 520 000 kr ‐  3 008 000 kr = ‐ 1 
488 000 kr 

  

Total kostnadsminskning skiftarbete
  
I denna kostnadsminskning ingår minskning av lönekostnader vid skiftarbeten jämfört med ordinarie 
arbetstid. Även minskning av kostnader för minskade spilltider vid skiftarbeten jämfört med kostnaden för 
utebliven arbetstid. 

Inkl. OB‐tillägg 
(‐ 832 000 kr) ‐ 1 488 000 kr = ‐2 320 
000 kr    

Exkl. OB‐tillägg 
(‐1 664 000 kr) ‐ 1 488 000 kr = ‐3 
152 000 kr     

Procentuell kostnadsminskning       

jämförelse kostnad för ordinarie 
arbetstid jämfört med  
kostnad skifttider Inkl. OB‐tillägg 

33 280 000 kr ‐2 320 000 kr = 30 960 
000 kr 
30 960 000 kr / 33 280 000 kr = 
0,930288 = 93,03 %  
93,03% ‐ 100% = ‐6,97 % 
(Avrundas till ‐7,00 %)  

Jämförelse mellan olika 
antal YA är inte relevant 
för detta förslag då både 
lönekostnader för 
ordinarie arbetstid och 
skifttider förhåller sig lika 
för båda alternativen.  
Dvs. minskningen av 
lönekostnader blir lika 
stora för både ordinarie 



 
 

arbetstid och skifttid vid 
minskning av YA. 

jämförelse kostnad för ordinarie 
arbetstid jämfört med  
kostnad skifttider Exkl. OB‐tillägg 

33 280 000 kr ‐ 3 152 000 kr  = 30 
128 000 kr 
30 128 000 kr / 33 280 000 kr = 
0,905288 = 90,53 % 
90,53% ‐ 100% = ‐9,47 % 
(Avrundas till ‐9,50  % )    

 

  	



 
 

Bilaga	17:	Kostnadsändring	–	Förkortad	byggtid	
 

Kostnadsändring ‐ Förkortad byggtid 
Antal YA  75 YA     40 YA    
Ränktekostnader             

Kapitalbindning  200 Mkr   100 Mkr  

Kalkylränta  5%   5%  

Räntekostnader/år  10 Mkr   5 Mkr  

Ränktekostnader/dag  10 Mkr / 365 dagar
= 27 397 kr  

5 Mkr / 365 dagar
= 13 699 kr  

Etableringskostnader             

Antal byggbodar (6 YA/bod)  13 st    7 st   

Antal Platskontor‐bodar (samma antal 
som byggbodar)  13 st    7 st   

Antal toalettbodar (1 st/ var 4:e 
byggbod) 

7 st    4 st   

Totalt antal bodar  33 st    18 st   

Genomsnittskostnad för hyra av bod/dag 150 kr    150 kr   

Total kostnad för hyra av bodar  150 kr/dag * 33 st
= 4 950 kr   

150 kr/dag * 18 st
= 2 700 kr   

Kostnader arbetsledning             

Antal PC   1 st   1 st  

Antal AL  2 st   1 st  

Antal EI  1 st   1 st  

 Totalt antal tjänstemän  4 st   3 st  

Lönekostnad/h och tjänsteman  400 kr   400 kr  

Total lönekostnad för tjänstemän/h  400 kr/h * 4 st 
= 1 600 kr  

400 kr/h * 3 st
= 1 200 kr  

Total lönekostnad för tjänstemän/dag  1 600 kr/h * 8 h 
=12 800 kr   

1 200 kr/h * 8 h
= 9 600 kr  

Hyreskostnader bygghiss             

Antal bygghissar  4 st    4 st   

Genomsnittskostnad för hyra av 1 
bygghiss/dag  2 000 kr    2 000 kr   

Genomsnittskostnad för hyra av 4 st 
bygghissar/dag 

2 000 kr/dag * 4 st
= 8 000 kr/dag

  
2 000 kr/dag * 4 st

= 8 000 kr/dag
  

Total kostnadsminskning            

Total kostnadsminskning för förkortad 
byggtid/dag 

27 397 + 4 950 +  
12 800 + 8 000 
= 53 147 kr     

13 699 + 2 700 + 
9 600 + 8 000  
= 33 999 kr    

 

 


