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Sammanfattning 

Konkurrensen inom den svenska byggbranschen är hög och för att ligga i framkant i utvecklingen har 
många företag börjat arbeta med att effektivisera sina processer. Denna effektivisering bygger på Lean-
filosofin, där arbetsmoment struktureras och standardiseras. Ett företag som vill utveckla sina 
processer med hjälp av Lean-filosofin är JM Entreprenad. JM Entreprenad har idag sin 
huvudverksamhet inom anläggningsarbeten där ingen strukturerad produktion har utvecklats.  

Rapportens mål är att ta fram erforderliga fakta som ska användas som underlag för JM Entreprenads 
framtida arbete med strukturerad produktion samt vilka problem som har en påverkan på samma 
arbete. Denna rapport ska också undersöka eventuella åtgärder för implementeringen av strukturerad 
produktion. 

Rapporten genomfördes som en fallstudie. Genom intervjuer med platschefer och utskick av 
frågeformulär till arbetschefsgrupper samlades kvantitativ och kvalitativ data in, i form av åsikter om 
strukturerad produktion. 

Resultaten från intervjuerna och frågeformuläret visar att det största problemet med strukturerad 
produktion inom grundläggning är att momenten från projekt till projekt varierar så mycket att det blir 
svårt att hitta moment att standardisera. Dessutom upptäcktes det att det finns problem med 
erfarenhetsåterkopplingen inom organisationen. Dessa två problem anses vara de mest kritiska med 
störst påverkan på en lyckad implementering.   

Slutsatsen är att det är möjligt att implementera strukturerad produktion inom vissa områden i 
grundläggning, dock anses det svårt att hitta lösningar för markarbeten. För en framtida lyckad 
implementering för JM Entreprenad rekommenderas de att införa ett system för 
erfarenhetsåterkoppling, så att den kompetens som finns hos de anställda kan tillvaratas och användas 
för att ta fram moment att standardisera. 

 

 

Nyckelord: strukturerad produktion, standardisering, grundläggning, anläggning, 
monteringsanvisningar, projektering, produktion 
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Abstract 

Competition in the Swedish construction industry is high, and in order to be at the forefront of 
development, many companies have begun to streamline their processes. The streamlining process is 
based on the Lean philosophy, where operations are structured and standardized. JM Entreprenad is a 
company that wants to develop its processes with the help of the Lean philosophy. Currently, the 
company has its core business in foundation constructions, an area where the structured production 
idea has not yet been developed. 

The goals of the case study conducted for this research were to gather necessary information to use as 
the basis for JM Entreprenad's future work with structured production, as well as identifying problems 
that have a negative impact on the work. Furthermore this report also examines the possible 
approaches for the implementation of structured production. 

The paper is conducted as a case study that addresses the need and the ability to standardize 
procedures in foundations. Through interviews with construction managers and surveys sent to the 
project manager groups, quantitative and qualitative data were gathered to assess the general 
consensus on structured production.  

The main finding of the research show that the biggest problem lies with the individuality of each 
project, which makes it difficult to determine what is required. This variation causes difficulties to carry 
out such a standardized solution. Furthermore, it was discovered that there are issues with 
unsatisfactory feedback within the organization. These two issues are considered to be the most 
significant in preventing a successful implementation of a standardized template for projects.  

Although it is possible to implement structured production in certain areas of the foundation, it is 
considered difficult to find solutions for soil arrangements. For a future successful implementation 
within JM Entreprenad, it is recommended that they introduce a system for feedback, so that the skills 
of the employees can be utilized and used to standardize procedures. 

 

 

Keywords: structured production, standardization, foundation, construction, assembly instructions, 
pre-construction, production 
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Förord 

Detta examensarbete är en del utav högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och Design vid 
Kungliga tekniska högskolan. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och utfördes på uppdrag av 
JM Entreprenad AB under vårterminen 2016. 

Vi vill tacka vår handledare på KTH, Alicja Tykocka Ström, samt ett extra tack till vår handledare 
Daniel Appelfeldt, vår handledare hos JM Entreprenad AB. 

Vi vill även tacka alla de platschefer som ställt upp på intervju samt alla tjänstemän som besvarat vårt 
frågeformulär. 

Slutligen vill vi tacka alla på JM Entreprenad för ett fint mottagande. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
I den svenska byggbranschen är konkurrensen hög och utveckling av produkter och processer inom 
företag sker kontinuerligt. Denna ständiga utveckling av processer och produkter grundar sig i Lean- 
filosofin. En enkel förklaring av Lean-filosofin är “skapa mer värde för kunder med mindre resurser” 
(Lean Enerprise Institute, 2016). Processer standardiseras och effektiviseras för att spara tid, material, 
pengar samt ge en ökad kvalité. Många byggföretag arbetar idag med strukturerad produktion inom 
områden som logistik, inköp och arbetsmoment. Syftet med detta är att bli mer konkurrenskraftig på 
marknaden.  

I framkant för utvecklingen av strukturerad produktion finns JM AB (JM AB, 2011). JM AB har valt att 
specialisera sig och vara ledande inom husproduktionen i Norden (JM AB, 2016). Standardiseringen är 
väl utvecklad inom husproduktionen där JM AB arbetat framgångsrikt med framtagning samt 
användning av monteringsanvisningar och tidplaneringsmallar (JM AB, 2011).  

Dotterbolaget JM Entreprenad arbetar med grundläggningsarbeten och vill nu se om de kan 
implementera samma strukturerade produktion i sina arbeten. Standardiseringen inom 
grundläggningsarbeten har inte utvecklats lika långt som inom husproduktionen, då det är många 
oförutsägbara omständigheter inom arbetet. Två av de problem som de stöter på är att 
bygghandlingarna sällan stämmer överens med verkligheten, dessutom är inget arbete det andra likt. 
Utvecklingen för en strukturerad produktion inom grundläggning är endast påbörjad och det är en 
fråga om det ens går att utföras. 

1.2. Mål 
Rapporten ska undersöka om implementeringen kan ge ökat resultat med hänsyn till kvalitet, 
effektivitet och budget. Syftet är att belysa problem som försvårar införandet av monteringsanvisningar 
hos JM Entreprenad i dagsläget men även vilka framtida problem som kan uppstå med införandet av 
strukturerad produktion. Rapporten ska även ta fram förslag till hur JM Entreprenads framtagning och 
implementering av monteringsanvisningar kan ske. Frågan är om medarbetarna är intresserade av 
förändring och om det är möjligt att standardisera moment i grundläggning. 

1.3. Avgränsningar 
Då denna rapports tidsram var tio veckor krävdes avgränsningar. För att få relevant data för rapportens 
syfte avgränsades datainsamlingen till anställda inom JM koncernen, då vi granskar JM Entreprenads 
arbete med monteringsanvisningar, tidplaneringsmallar och deras anställdas inställning till 
strukturerad produktion. Rapporten ska användas som underlag för JM Entreprenads framtida beslut 
om fortsatt arbete mot användning av monteringsanvisningar i deras grundläggningsarbeten. Vidare är 
inte rapportens syfte att skapa monteringsanvisningar för moment i grundläggningsarbeten och 
implementera dessa, utan rapporten är endast en förstudie för JM Entreprenad. Avgränsningar görs 
även i samband med metodval. Då intervjuer är tidskrävande utförs de endast med ett litet urval av de 
anställda. Dessa intervjuer kan inte representera alla medarbetares åsikter, utan måste kompletteras 
med enkäter där alla åsikter sammanställs. 
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1.4. Fördjupad bakgrund 

1.4.1. Lean-filosofin 
Ett enkelt sätt att beskriva Lean är att organisationen utvecklar principer som passar dem och genom 
kontinuerligt användning av principerna kan de ge ett ökat värde till samhället och kunden. Genom 
eliminering av icke värdeskapande moment och strikta värderingar kan organisationen bli mer 
konkurrenskraftig på marknaden. Lean-templet visar hur de standardiserade arbetsmoment ligger som 
grund för filosofin och dess förmåga att ständigt förbättras (Liker, 2009). 

 

Bild 1. Lean-templet hämtad från boken The Toyota Wat av Jeffrey K. Liker 

Lean är bestående av fjorton principer som är indelade i fyra avdelningar; Långsiktigt tänkande, Rätt 
process ger rätt resultat, Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och 
arbetspartners och Att ständigt söka grundorsaken till problem som driver på lärandet inom 
organisationen (Liker, 2009). 

1.4.1.1. Långsiktigt tänkande 
Det är viktigt att ha en organisation som ständigt utvecklas, som kan anpassa sig till förändringar i 
omgivningen samt kunna överleva som en produktiv organisation. Det är väsentligt att ledningsbeslut 
grundar sig på långsiktigt tänkande, speciellt då det kan bekosta organisationens kortsiktiga finansiella 
mål. Hela organisationen ska jobba efter ett gemensamt mål, något som kräver arbete och utveckling. 
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Syftet med målet bör vara något större än att bara tjäna pengar, markera den nuvarande nivån för 
företaget och satsa på att höja den nivån. Sträva efter att få kontroll över organisationen framtid, 
utveckla redan innehavda färdigheter för att öka värdet på produkten. Genom att sträva efter att göra 
det rätta för anställda, kunder och samhället så tjänar man som företag mer än bara pengar (Liker, 
2009). 

1.4.1.2. Rätt process ger rätt resultat 
Det krävs en utveckling av processer för att eliminera så stor del som möjligt av den icke 
värdeskapande tiden. Med icke värdeskapande tid menas den tid som förbrukas utan att en produkt 
ökar i värde. Ett enkelt exempel är väntan på material, där ett visst moment ej kan utföras förrän 
materialet är på plats. Det bekostar både projektet via löner för arbetare som inte kan göra något, 
samtidigt som projektet tar längre tid. Genom en strukturerad arbetsprocess, där det är angivet hur ett 
moment ska utföras, sker momenten som på rullande band, anställda och processer länkas samman 
och minskar den icke värdeskapande tiden (Liker, 2009). 

Viktigt för att förbättra processer är också att utjämna arbetsprocesserna. Istället för ett arbeta i 
intervaller, där arbeten utförs snabbt och intensivt med mellanliggande vila, så utjämnas 
arbetsbelastningen. Ett arbete avslutas i samma moment som ett nytt arbete kan påbörjas, det 
medföljer att stressen och påverkningar på medarbetare sänks samtidigt som kvalitén på arbetet höjs. 
Ett bra verktyg för att uppnå en utjämnad arbetsbelastning är att arbeta efter standardtider, en 
bestämd tid som det ska ta för att utföra ett arbete (Liker, 2009).  

Vid implementering av ett standardiserat arbetssätt kan konflikter uppstå. Det är ofta svårt att hitta en 
balans mellan medarbetarnas frihet att utöva sitt eget arbetssätt och att ge dem strikta arbetssätt att 
följa. Nyckeln till balansen ligger i vilka som är delaktiga i framtagningen av processerna samt hur 
standarderna är beskrivna. Vid bearbetning av ett nytt standardiserat moment samlas anställda från 
alla huvudgrenar inom organisationen för att gemensamt planera det nya arbetssättet, det är alltså 
medarbetarna själva som tar fram de första lösningarna. För arbeten med repetitiva arbetsmoment kan 
standarderna vara väldigt specifika medan de övriga standarderna kan ses som mer flexibla. Till 
exempel vid konstruktionsarbeten är det relevant att använda sig av mer varierande standardiseringar, 
då arbetet inte går ut på att skapa kvantiteter. Att följa andras specifika regler är inget någon är bekväm 
med och det är ofta en anledning till att konflikter mellan ledning och anställda uppstår. Anställda som 
fokuserar på endast sitt arbete har dock inga problem med konstruktiv kritik, så länge de själva har 
tillgång till en viss flexibilitet att komma med egna idéer. Innovationer, ständiga förbättringar och de 
anställdas utveckling är faktorer som kan komma från ett standardiserat arbetssätt. Ett standardiserat 
arbetssätt är också en nyckelfaktor för att bygga in kvalité. Det är av stor väsentlighet som en anställd 
ska jobba enligt de standardiserade arbetssätt som finns. Den anställde utbildas i hur det 
standardiserade momentet ska utföras för att sedan klara av momentet utan att behöva ta hjälp av 
instruktionerna igen (Liker, 2009).  

1.4.1.3. Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och 
arbetspartners 

För att en organisation ska kunna utvecklas behövs det ledare med kompetenser om arbetet och som 
själva förlitar sig på samma utveckling. Genom att utveckla chefer och ledare inom företaget, till 
skillnad från att hämta dem utifrån företaget, så får cheferna en bättre uppfattning av det dagliga 
arbetet och vad som måste förbättras (Liker, 2009).  
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1.4.1.4. Att ständigt söka grundorsaken till problem som driver på lärandet inom 
organisationen 

Ständiga förbättringar kan ej ske utan att det först är en stabil och ett standardiserat arbetssätt, först då 
kan man se vad som brister. “När man gör processer stabila och har en process som tydliggör slöseri 
och ineffektivitet överallt, har man möjlighet att ständigt lära sig av sina förbättringar”. Genom att 
fråga sig själv “varför?” fem gånger så kan man fördjupa sig i problemen och hitta grundorsaken. 
Grundorsaken och källan är inte desamma, grundorsaken kan ligga gömd hos källan. Till exempel om 
en leverans är försenad, då kan källan vara leveransbolaget medan grundorsaken kan vara gamla 
lastbilar. Genom att fråga sig själv “varför?” så rör man sig uppströms i processen och har då lättare att 
åtgärda problemet i källan och på så sätt hindra ytterligare problem, istället för att endast åtgärda det 
synliga och endast yttersta problemet (Liker, 2009).  

1.5. Begreppsförklaringar 

1.5.1. Monteringsanvisningar 
En väldigt detaljerad bruksanvisning över hur ett montage ska genomföras. Anvisningen innehåller 
punkter på vilka exakta delar ett montage ska innehålla, checklistor på start- och slutläge, regler för 
arbetsmiljö och en steg-för-steg genomgång på moment för montaget. 

1.5.2. Tidplaneringsmallar 
Ett verktyg för att i detalj visualisera tider för moment inom byggprocessen. Mallarna används som ett 
verktyg för att beräkna tidsåtgången för olika moment.   
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2. Nulägesbeskrivning 

En beskrivning av JM AB och JM Entreprenad görs för att ge en inblick i företagens organisation och 
deras arbete som har betydelse för rapporten. 

2.1. JM AB 
JM har över 65 års erfarenhet av husbyggnation och är idag ledande i Sverige inom privata 
bostadsmarknaden och är dessutom en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och 
bostadsområden. I nuläget har JM AB 2300 anställa och verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, 
Finland och Belgien. De har ända sedan starten 1945 arbetat med långsiktighet och ständigt arbetat 
med utveckling och förbättring av bland annat miljövänliga produkter, lågenergihus och arbetsmoment 
(JM AB, 2016). Ytterligare är JM AB:s vision “Hus att trivas i” (JM AB, 2015). För att hålla sin position 
som nummer ett i Sverige arbetar JM AB aktivt med utvecklingen av effektivt byggande, en process 
som de idag kallar för strukturerad produktion. Huvudmålet med strukturerad produktion inom JM 
AB handlar om att ta bort icke värdeskapande arbetsmoment och att göra rätt från start till mål 
(Hindersson, 2011).  Strukturerad produktion är ett processtänk som grundats i Lean-filosofin, som 
lyder ”att med kunden i centrum utforma ett resurssnålt och effektivt produktionssystem” (JM AB, 
2011). 

Strukturerad produktion inom JM AB påbörjades 2009. JM tog fram en struktur som skulle beskriva 
vad som ska göras och när det ska göras. I ett av de följande stegen togs monteringsanvisningar fram, 
en beskrivning av hur ett visst arbetsmoment ska utföras (Hindersson, 2011). Som nämndes ovan har 
JM AB sedan 2009 arbetat med strukturerad produktion och har sedan dess tagit emot priset ”Årets 
Leanpristagare 2011”. Med motiveringen ”JM har systematiskt och under flera år arbetat med Lean i 
alla led i processen och vinner nu, steg för steg, förståelse och uppslutning från alla yrkesgrupper bland 
medarbetarna” (JM AB, 2011). Implementeringen av strukturerad produktion hos JM AB har varit 
framgångsrik och idag finns över 55 stycken färdiga monteringsanvisningar över olika moment 
(Verksamhetssamordnare1, 2016). 

2.2. JM ABs arbete med strukturerad produktion 
Ända sedan JM AB grundades 1945 har företaget haft ett tydligt hållbarhetsperspektiv som en av sina 
starkaste värderingar (JM AB, 2013). JM AB:s arbete med ständig förbättring har mynnat ut i det som 
de idag kallar för strukturerad produktion. Till detta hämtades inspiration från interna källor samt 
fordonsindustrin, där syftet var att säkerställa kvalitén, arbetsmiljön och priset 
(Verksamhetssamordnare1, 2016). Det hela startade 2003 med att de tog fram 
projekteringsanvisningar (Hindersson, 2011). De skapade sedan en bank bestående av teknikdetaljer 
som låg som grund till hur ett JM-hus skulle byggas. Resultat av denna standardisering möjliggjorde 
strukturerade inköp av material och dess mängd som skulle användas vid montage. Vidare 
standardiserades möten, planering och tidplaner. Detta var ett naturligt steg i processen mot att 
standardisera sättet JM AB bygger hus. Nästa steg var att strukturera produktionsprocessen och hur 
man bygger, så kallade monteringsanvisningar togs fram (Verksamhetssamordnare1, 2016).  

Framtagningen av monteringsanvisningar har varit en lång process som har involverat många 
anställda. Första steget i denna framtagning var att samla utvalda medarbetare i grupper med en 
samordnare som ansvarig. Samordnarens uppgifter är att dokumentera alla medarbetarnas åsikter och 
idéer. Dessa idéer ställs samman för att resultera i ett standardiserat arbetssätt och vidare till ett 
styrande dokument för verksamheten. De sammanställda handlingarna granskas flera gånger utav 
både de anställda som tagit fram dem, men även av anställda utanför grupperna. Samtliga handlingar 
skall till sist godkännas av det så kallade KOM-rådet, bestående av högsta ledningen inom JM AB. När 
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monteringsanvisningen har godkänts av KOM-rådet blir det ett styrande dokument som ska användas 
på alla byggen i så stor utsträckning som möjligt (Verksamhetssamordnare1, 2016).  

“Framgångsfaktorn är den pågående erfarenhetsåterkopplingen, det är ett slöseri att utveckla hjulet på 
nytt vid varje projekt” (Verksamhetssamordnare1, 2016). Viktigt var också att ha en stark ledning som 
trodde på idén om strukturerad produktion och som var ihärdig och tydlig med att det var på detta sätt 
som JM ville arbeta. Sammanfattningsvis kan man säga att det var ledningens ihärdighet och 
långsiktighet tillsammans med medarbetarnas kompetens och vilja att utvecklas som låg till grund för 
den lyckade implementeringen. Arbetet med strukturerad produktion avslutas aldrig utan är en ständig 
förbättringsprocess, som till stor del påverkas av de anställda som kan skicka in förbättringsförslag på 
monteringsanvisningar (Verksamhetssamordnare1, 2016). 

Monteringsanvisningar är en viktig del i den strukturerade produktionen. Andra delar som JM AB 
arbetar med är kontinuerliga revisioner, inventeringar och utbildning av anställda. Utbildningen av 
anställda är en fem dagars introduktionskurs där de undervisas i arbete enligt monteringsanvisningar, 
arbetsmiljö och JM AB:s historia. De kontinuerliga kontrollerna är till för att se om arbetet på 
projekten använder sig utav monteringsanvisningarna. Är användningen för låg, blir momentet 
underkänt och de kan få bygga om. Inventeringarna används för att samla information om projektens 
resultat för att väga de mindre effektiva projekten mot de effektivare projekten. Genom att använda sig 
av inventeringar kan JM AB förbättra standarder och standardisera olika moment i projekt 
(Verksamhetssamordnare1, 2016). 

2.3. JM Entreprenad AB 
Sedan bolagiseringen 2004 har JM Entreprenad AB utvecklats och har för närvarande cirka 450 
anställda (JM Entreprenad AB, 2016). Bolagiseringen skedde med syfte att fokusera på 
entreprenadarbeten och de arbetar efter visionen “Att vara kundens förstahandsval på 
entreprenadmarknaden i Stockholm” (JM Entreprenad AB, 2016). JM Entreprenad är etablerade i 
Stockholms län där de utför majoriteten av sina projekt. Majoriteten av projekten är inom områdena 
hus och anläggning men har även verksamheter inom väg- och fasadarbeten. Största delen projekt 
kommer från externa beställare medan trettio procent av beställningarna kommer från JM AB (JM 
Entreprenad AB, 2016). Även fast dem utför många arbeten åt JM AB så arbetar de inte idag med 
strukturerad produktion. 

2.4. JM AB Östs arbete med monteringsanvisningar 
JM AB Öst har påbörjat ett arbete med framtagning av monteringsanvisningar för 
grundläggningsarbeten. I dagsläget finns det åtta monteringsanvisningar som är färdiga, men väntar på 
godkännande av KOM-rådet. Ytterligare fyra stycken håller på att utvecklas och att det finns idéer för 
ytterligare cirka tjugo stycken. Några av de moment som de har tagit fram monteringsanvisningar för 
är moment som platschefer på JM Entreprenad också kan tänka sig skulle gå att standardisera. 
Framtagningen av monteringsanvisningar har skett med hjälp av hantverkare där processen har gått 
till enligt följande: platsbesök med intervjuer och fotografering därefter sammanställning, granskning, 
rättning. Det återkommer granskningar och rättningar tills de anställda är nöjda med resultatet. De 
anställdas inställning har mestadels varit positiv men de har ibland tappat motivationen när processen 
har tagit för lång tid. Arbetet med att strukturera produktionen har även lett till att JM AB Öst har 
börjat ta standardisera andra moment. Ett av de momenten är egenkontroller för arbetsledare, något 
de idag kallar en originalcontainer (Verksamhetssamordnare2, 2016). En platschef hos JM AB Öst 
menar att monteringsanvisningarna inte är något nytt sätt att arbeta på, monteringsanvisningarna 
beskriver det arbetssättet de alltid har arbetat på, det har bara blivit sammanfört i ett dokument.  
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3. Metod 

I denna del av rapporten beskrivs möjliga forskningsstrategier och forskningsmetoder som kan 
användas för framtagning av erforderlig data. För att välja rätt tillvägagångssätt för denna rapport 
studerades boken Forskningshandboken av Matryn Denscombe. "Bra samhällsvetenskaplig forskning 
är i praktiken en fråga om rätt sak på rätt plats, där man väljer vissa tillvägagångssätt därför att de är 
lämpliga för speciella undersökningsaspekter och speciella problemtyper” (Denscombe, 1998). Det är 
alltså viktigt att välja rätt strategi och metoder för att kunna undersöka de problemformuleringar som 
ställs och vidare få fram relevant data och ett resultat med hög reliabilitet och validitet. 

3.1. Kvantitativ och kvalitativ data 
Kvantitativ och kvalitativ data är resultatet från två olika typer av samhällsforskningsmetoder. Det är 
viktigt att veta skillnaden av den data man tillhandahåller sin forskning, detta för att veta hur analysen 
av data ska utföras (Denscombe, 1998). Olika metoder kan således ge olika typer av data, vilket är 
viktigt att veta vid val av metod och strategi. Det är sällan forskning endast bygger på en sorts data, bra 
forskning tenderar att använda inslag från båda tillvägagångssätten. Det enklaste sättet att särskilja de 
två metoderna är sättet data blir bearbetad på (Denscombe, 1998). 

3.1.1. Kvantitativ data 
Kvantitativ data bygger på siffror som framställs genom att systematiskt samla in empiriska och 
kvantifierbara data, för att sedan sammanfatta dessa i diagram eller tabeller (Nationalencyklopedin, 
2016) 

3.1.2. Kvalitativ data 
Det finns två begrepp som beskriver kvalitativ forskning; ”Ett intresse för betydelser och de sätt 
människor förstår saker på” och ”Ett intresse för beteendemönster” (Denscombe, 1998). Kvalitativ data 
förknippas med detaljerade och djupgående beskrivningar av människor och händelser. Till skillnad 
från kvantitativ data så är kvalitativ data bearbetad till ord och är inte förknippat med analys utan med 
beskrivning (Denscombe, 1998). 

3.2. Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om att mäta det som är relevant för att uppnå rapportens mål och syfte. Reliabilitet 
handlar om pålitlighet, att den data som samlats in är hämtad från en trovärdig källa och att det är 
möjligt från den data som samlats in att göra trovärdiga generaliseringar. 

3.3. Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes i början av rapporten för att hitta teorier och principer som rapporten 
kan grundas på samt studera tidigare arbeten som behandlar standardisering av processer och 
produkter. Att genomföra en litteraturstudie var viktigt i den mening att upptäcka misstag tidigare 
undersökningar gjort och vad för resultat som de kom fram till, så att inte samma misstag upprepas 
igen (Denscombe, 1998). Med hjälp av en litteraturstudie undersöks moment som är kritiska för att en 
implementering ska lyckas. Dessa moment ska beskrivas i rapportens rekommendationer tillsammans 
med de rekommendationer som ges till JM Entreprenad för att de ska lyckas med en implementering.  

Sedermera studerades Lean-filosofin och boken The Toyota Way - Lean i världsklass, för att fastställa 
de existerande kunskaperna som finns inom strukturerad produktion. Monteringsanvisningar och 
tidplanemallar handlar om att effektivisera och ta bort icke värdeskapande moment något som har sina 
rötter i Lean-filosofin. 
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Intervju med JM AB och JM AB Öst utfördes för att få kunskap om deras arbete med strukturerad 
produktion. 

3.4. Fallstudie 
Då rapporten var tänkt att ge mer djup, detaljer samt förklara varför vissa resultat kan uppstå, mer än 
att bara ta reda på vilka dessa resultat är, så är en fallstudie mer fördelaktig än de resterande 
strategierna. Genom en fallstudie har rapporten möjlighet att använda flera metoder, vilket i denna 
rapport var nödvändigt då två sorters data ska samlas in. Fallstudien ger rapporten en chans att få 
detaljerade förklaringar och beskrivningar från de källor som data samlas in ifrån, vilket hjälper 
rapporten att nå sitt mål och syfte. En nackdel med fallstudie är att skapa trovärdighet i de 
generaliseringar som görs. Då tidsramen i denna rapport begränsade antalet personer för 
datainsamling, kan det ha lett till att en liten del av de anställda fått stå för allas åsikter och synpunkter 
(Denscombe, 1998). Ytterligare så är en del av den data som samlas in kvalitativ. Kvalitativ data kan 
vara tidskrävande att analysera, vilket då kräver att mer tid reserveras för det.  

På grund av att strategin surveyundersökning saknar djup och kvalitativ data samt att den fokusera på 
kvantitativ data (Denscombe, 1998) valdes denna strategi bort. Fallstudien var den strategi som 
lämpade sig bäst för denna rapport, tillsammans med de valda metoderna och dess utförande skulle 
denna strategi ge högst validitet och reliabilitet. 

3.5. Forskningsmetoder 
De metoder som användes i undersökningen var frågeformulär, intervjuer och litteraturstudie. Genom 
användning av flera metoder samlas det in mer data vilket ökar kvalitén på undersökningen och gör det 
möjligt att få ett bredare och ett mer fullständigt perspektiv på forskningen (Denscombe, 1998). 
Frågeformulär och intervjuer valdes tillsammans för att se om två olika metoder ger samma resultat, 
detta för att säkerställa validiteten i undersökningen. 

3.5.1. Intervju 
Regionchefen och handledaren på JM Entreprenad hänvisade till anställda som var lämpliga att 
intervjua. Det kontaktades platschefer med olika erfarenheter, anställda som arbetat med strukturerad 
produktion, anställda som inte har någon erfarenhet av strukturerad produktion och även anställda 
som precis har börjat arbeta med strukturerad produktion. Genom att göra detta fick rapporten tre 
olika infallsvinklar på strukturerad produktion, vilket användes för att få en bred uppfattning av vilka 
problem och åsikter som fanns inom organisationen. När en lista med möjliga respondenter hade tagits 
fram kontaktades de via telefon för att bestämma ett tillfälle för intervju. Intervjuerna var 
semistrukturerade intervjuer, det var öppna frågor för ger den intervjuade chansen att prata öppet om 
ämnet utan att bli styrd till att svara på ett speciellt sätt. Respondenterna gavs möjligheten att ge 
fördjupade förklaringar och motivera sina åsikter. Det är en metod som lämpar sig för att få en 
fördjupad beskrivning av möjliga problem samt undersöka de anställdas synpunkter. Metoden passade 
bra in på rapportens syfte och det ansågs att metoden hade hög validitet. Intervjuerna skedde ute på 
arbetsplatsen och spelades in, detta gjordes för att spara tid under intervjun. Genom användning av 
semistrukturerade intervjuer blev svaren långa och detaljerade vilket gjorde det svårt att anteckna allt 
som respondenten sade. Det gjordes också för att säkerställa att den data som används i rapporten är 
rätt tolkad, då intervjuerna transkriberades och skickades tillbaka till respondenten för kontroll av 
innehåll. Det kunde även användas för att visa att den data som är insamlad, togs fram på ett hederligt 
sätt. 

Totalt genomfördes sju intervjuer, en på JM AB, två på JM AB Öst och fyra på JM Entreprenad. 
Intervjun på JM AB utfördes med en verksamhetssamordnare som en del i den litteraturstudie som 
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genomfördes. Den samlade in information om hur tidigare arbeten med strukturerad produktion 
genomförts. JM AB Öst kontaktades dels för att samla in data gällande deras arbete med strukturerad 
produktion men även för att få åsikter om framtida användning av monteringsanvisningar och 
strukturerad produktion inom grundläggningsarbeten. En verksamhetssamordnare på JM AB Öst 
kontaktades via mejl, som en del i litteraturstudien, för att få information om de arbete som JM AB Öst 
har gjort med strukturerad produktion. Till sist genomfördes intervjuerna på JM Entreprenad för att få 
en uppfattning av de anställdas inställning till strukturerad produktion och för att få information om 
anställdas uppfattning om vad för problem som kan uppstå med strukturerad produktion. 

3.5.1.1. Fördelar och nackdelar 
Det finns möjlighet till att samla in värdefulla insikter i ämnet och samtidigt få djupgående och 
detaljerad data. Metoden har hög reliabilitet, då den insamlade data kommer ifrån respondenter med 
stor kunskap inom området. Intervjuerna får en hög svarsfrekvens då mötena är förbokade vid en 
tidpunkt som passar båda parterna. Till sist är en fördel med intervjuer, då det sker ansikte mot 
ansikte, att det går att kontrollera relevansen och korrektheten i data under tiden som intervjun 
fortlöper (Denscombe, 1998). 

En nackdel med metoden intervju är att respondenten kan känna sig påverkad av den som intervjuar, 
vilket kan påverka och styra respondentens svar (Denscombe, 1998). Det är därför viktigt att tänka på 
subjektiviteten i frågorna. Det är även en tidskrävande metod där både genomförandet och analysen 
kräver noga bearbetning. Vid användning av data från intervjuerna är det viktigt att få den insamlade 
data granskad och godkänd av respondenten. Detta för att inget svar ska ha tolkats fel och på så sätt 
riskera användning av felaktig data i rapporten (Denscombe, 1998). Ytterligare en nackdel är att det är 
svårt att göra generaliseringar utifrån de intervjuer som genomförts, då respondenterna endast 
representerar en liten del av JM Entreprenad. För att öka reliabiliteten och trovärdigheten i 
generaliseringarna valdes det även att använda frågeformulär (Gunnarsson, 2002).  Hur denna metod 
genomfördes beskrivs i nästa del. 

3.5.2. Frågeformulär 
Första steget var att ta fram frågor som kunde besvara rapportens syfte. När frågorna var färdiga, 
granskades de utav regionchefen samt av handledaren på JM Entreprenad för att upptäcka frågor som 
var irrelevanta. Efter att frågorna blivit granskade skapades ett internetbaserat frågeformulär. 
Frågeformuläret skickades ut till sex arbetschefsgrupper med totalt 42 anställda på JM Entreprenad. 
Vid utskicket av frågeformuläret talades det om att respondenten var anonym, detta för att det tros leda 
till en högre svarsfrekvens. De anställda som frågeformuläret skickades ut till bestod utav platschefer, 
arbetsledare och utsättare. Det var åtta stycken frågor, sju av dem var fasta frågor medan en fråga var 
öppen. De fasta frågor gav respondenten två eller tre olika svarsalternativ. Respondenten hade 
möjligheten att inte svara på en fråga, detta för om en respondent inte upplever att något av svaren 
speglar sin åsikt ska denne inte ska behöva svara. Den öppna frågan var till för att samla in kvalitativ 
data och ge respondenterna chansen att med egna ord förklara sina synpunkter på strukturerad 
produktion. 

3.5.2.1. Fördelar och nackdelar 
En fördel med frågeformulär att den data som samlas in är huvudsakligen kvantitativ data, som är 
enklare att analysera och ger ett tydligt resultat vid redovisning. De fasta frågorna gör det enkelt för en 
fortsatt studie att genomföra samma metod igen, för att se om resultatet som togs fram är 
trovärdigt.  Metoden användes för att bredda undersökningen, få in åsikter från fler anställda samt få 
mer data som ska bidra till att generaliseringen blir mer trovärdig och på så sätt öka reliabiliteten. 
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Resultaten som tas fram ska också jämföras med den data som samlats in från intervjuerna, för att se 
om valet av metod möjligtvis kan påverka respondenternas svar (Denscombe, 1998). 

En nackdel med frågeformulär är att den inte går in på djupet utan inriktar sig på en utbredd 
undersökning. Det är också viktigt att ta hänsyn till svarsfrekvensen, då det ofta är ett stort antal 
respondenter som inte svarar, vilket kan leda till att en generalisering kan uppfattas som bristfällig 
(Denscombe, 1998). 
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4. Faktainsamling 

4.1. Frågeformulär 

4.1.1. Fråga 1. Hur länge har du arbetat inom grundläggning? 
Syftet med frågan är inte att få fram erforderlig fakta för att besvara rapportens problem, utan agerar 
endast som en variabel som ska ge en inblick om hur olika erfarenheter kan spegla medarbetarnas 
åsikter om strukturerad produktion. Frågan besvarar, tillsammans med följande frågor, vilka “grupper” 
som har en viss inställning mot strukturerad produktion. Om responsen på frågan är spridd så kan det 
vara en personlighetsfråga mer än en erfarenhetsfråga. 

4.1.2. Fråga 2. Har du någon erfarenhet av att arbeta med Lean/Strukturerad produktion? 
Frågan undersöker hur tidigare arbete med strukturerad produktion påverkar inställningen mot 
monteringsanvisningar/strukturerad produktion. Frågan ska se om det finns samband mellan de som 
inte har erfarenhet utav strukturerad produktion och de som senare har en negativ inställning mot 
strukturerad produktion. För att undersöka om svaren baseras på tidigare erfarenheter av strukturerad 
produktion eller om de har förutfattade meningar om det. Om de anställda helt saknar erfarenheter av 
Lean/strukturerad produktion kan detta bli ett problem vid införandet när det helt plötsligt måste byta 
arbetssätt. Svaren ska visa om det finns ett behov till utbildning för personalen. 

4.1.3. Fråga 3. Ser du ett behov av monteringsanvisningar för grundläggningsarbeten? 
Genom att ställa en konkret fråga så erhålls tydliga svar på hur de anställda ser på behovet utav 
monteringsanvisningar. Viktigt för ledningen är att veta hur de anställda ser på behovet, då tidigare 
arbeten tyder på att det är viktigt att involvera anställda i framtagningen av monteringsanvisningar. 
Jämförelser med andra frågor ska vis om svaren tyder på att det är en särskild grupp som ser ett större 
behov utav det. Om ett fåtal ser ett behov av monteringsanvisningar kan det tyda på att det saknas 
moment att standardisera och det kanske inte finns en framtid för monteringsanvisningar inom 
grundläggning. 

4.1.4. Fråga 4. Hur tror du att monteringsanvisningar kan påverka kvalitén på arbetet? 
Frågan ställs för att kunna jämföra med svaren från fråga tre, för att skapa en uppfattning om hur 
medarbetarnas åsikter om monteringsanvisningar kan ha en positiv eller negativ påverkan på 
kvalitén.  Även för att få ett helhetsperspektiv av vad majoriteten tror om påverkan av 
monteringsanvisningar. Frågan ska ge en inblick i hur relevant det kan vara med ett fortsatt arbete av 
framtagningen. Om majoriteten av svaren är negativa så kan detta vara ett problem samt en antydan 
att monteringsanvisningar inte är lönsamt för grundläggning. 

4.1.5. Fråga 5. Har du använt dig av tidplaneringsmallar i ditt arbete? 
En fråga som ledningen var intresserad av. Undersöka, då det finns tidplaneringsmallar att använda sig 
utav, hur många som faktiskt använder detta hjälpmedel. För att se om det är ett hjälpmedel som 
fungerar och underlättar arbetet, vilket kan tyda på att strukturerad produktion är användbart inom 
vissa områden för grundläggning. 

4.1.6. Fråga 6. Finns det idag någon erfarenhetsåterkoppling efter avslutat arbete? 
Frågan ställs för att se hur väl erfarenhetsåterkoppling används inom JM Entreprenad. Bristande 
erfarenhetsåterkoppling kan anses som ett problem som måste lösas innan arbetet med framtagningen 
av monteringsanvisningar kan påbörjas. Erfarenhetsåterkoppling beskrivs i Lean-filosofin och i 
intervjun med verksamhetssamordnare 1 som en grundsten i en lyckad implementering av strukturerad 
produktion. För att en process ska kunna utvecklas är det viktigt att ta vara på anställdas kunskaper 
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och tidigare lösningar. Ytterligare är syftet med frågan att undersöka de anställdas åsikter om 
erfarenhetsåterkoppling. 

4.1.7. Fråga 7. Vad är din uppfattning om arbete med monteringsanvisningar/Strukturerad 
produktion? 

Då rapporten ej intervjuar samtliga medarbetare så får respondenterna, med denna öppna fråga, 
chansen att påverka och motivera sina synpunkter om monteringsanvisningar och strukturerad 
produktion. Denna fråga ska kunna jämföras med de svar som mottagits genom intervjuer. 

4.1.8. Fråga 8. Vill du vara med och utveckla eventuella monteringsanvisningar för 
grundläggningsarbeten? 

Svaren på frågan ska bidra med information till JM Entreprenad om hur stort intresse det finns bland 
de anställda att vara med i framtagningen av monteringsanvisningar. Om det inte finns några anställda 
som är intresserade av att vara med i framtagningen kan det vara svårt för ledningen att ta fram 
anvisningar som kan vara till nytta i produktionen. Som nämndes i fråga sex så är en lyckad 
implementering beroende på de anställdas medverkan, om inga vill vara med finns det risk att 
implementering misslyckas. 

4.2. Intervjuer 

4.2.1. Intervju med JM AB 
Denna intervju var indelad i tre olika delar; Bakgrunden till strukturerad produktion och Lean-
filosofins inverkan, JM AB:s monteringsanvisningar samt Tidplaneringsmallar för JM Entreprenad. 
Syftet var att få en inblick i hur JM AB:s arbete gick till när de började införa strukturerad produktion, 
för att sedan se vilka delar som går att använda sig utav av hos JM Entreprenad. Då båda företagen är 
verksamma inom byggindustrin finns det många områden där arbetet kommer se likadant ut, den 
största och kanske enda skillnaden är att JM Entreprenad utför grundläggningsarbeten medan JM AB 
utför husbyggnationer. Syftet med denna intervju var således att öka våra kunskaper inom området och 
för att få förståelse om vilka teorier och principer som är grundläggande för strukturerad produktion. 

4.2.1.1. Bakgrunden till strukturerad produktion och Lean-filosofins inverkan 
Det sker ständigt förändringar inom näringslivet och utveckling av processer och organisationer är ett 
faktum. För att få en djupare inblick i varför man behöver en strukturerad produktion inom sin 
organisation samt kunna grunda idéer på hur JM Entreprenad skulle kunna implementera samma 
system ställde vi frågorna under rubriken “Bakgrund till strukturerad produktion och Lean-filosofins 
påverkan” (se bilaga Underlag för intervju med JM AB). Dessa frågor ger oss en förståelse av de 
påverkningar och förändringar en organisation går igenom samt hur den enskilde medarbetarens 
reaktioner kan bli. Genom att undersöka hur efterfrågan var samt vad målet var med 
implementeringen av strukturerad produktion vill vi kunna jämföra det med hur JM Entreprenad är 
för nuläget. Tanken är att belysa de faktorer som är snarlika och på så sätt visa vart en implementering 
skulle vara trolig att påbörja. Det är också viktigt att ta med sig de motgångar JM AB haft vid 
implementeringen för att kunna förbereda och eventuellt förhindra att samma motgångar sker hos JM 
Entreprenad 

4.2.1.2. JM AB:s monteringsanvisningar 
Då det är nytt inom grundläggning med monteringsanvisningar krävs det att JM Entreprenad har en 
klar bild av det arbete som krävs för att lyckas med framtagningen. Då JM AB vart i samma skede är 
det en lämplig plats att hämta inspiration och struktur till JM Entreprenads egna arbete med 
monteringsanvisningar. Frågorna som ställdes (se bilaga Underlag för intervju med JM AB) skulle 
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därför ge fakta om hur arbetet med monteringsanvisningar går till och hur utvecklingen sker. 
Rapportens frågor undersökte när, hur och med vilka monteringsanvisningarna ska framtas, vilket är 
av betydelse vid kommande arbete hos JM Entreprenad. Genom att undersöka medarbetarnas åsikter 
och roll i framtagningen samt användningen av monteringsanvisningar så får rapporten en tydlig bild 
av samspelet i organisationen. Det undersöktes hur väl erfarenheter tas till vara och på vilket sätt 
erfarenheter påverkar monteringsanvisningarna. 

4.2.1.3. Tidplaneringsmallar för JM Entreprenad 
Då JM AB tidigare skapat tidplaneringsmallar inom sin organisation, så undersöker rapporten 
användningen och de grundläggande tankarna bakom mallarna. Genom de ställda frågorna (se bilaga 
Underlag för intervju med JM AB) ger rapporten svar på hur JM Entreprenad själva kan 
formatera/skapa tidplaneringsmallar och hur arbetet med dessa bör gå tillväga. Undersökningen 
granskar vilket värde tidplaneringsmallar skapar och vilka moment som skulle kunna standardiseras. 
Det var också av intresse att undersöka resultatet av tidplaneringsmallarna som JM AB använt sig av 
för att se om det är relevant att införa hos JM Entreprenad. 

4.2.2. Åsikter om Strukturerad produktion från JM Entreprenads medarbetare 
För att kunna implementera en strukturerad produktion inom JM Entreprenad behövde rapporten 
undersöka medarbetarnas åsikter. Syften med frågorna (se bilaga Underlag för intervju med JM 
Entreprenad AB) var att undersöka problem som kan uppstå vid implementeringen av strukturerad 
produktion. Genom frågorna samlar rapporten in åsikter och synpunkter på hur 
monteringsanvisningar skulle påverka byggarbeten, hur väl erfarenhetsåterkopplingen fungerar hos 
medarbetarna samt om någon använder sig utav de tidplaneringsmallar JM AB framtagit. Något annat 
som varit av intresse är hur monteringsanvisningar och en strukturerad produktion skulle kunna 
påverka arbetsmiljön, miljön, kvalitén och ekonomin i JM Entreprenads projekt. 

4.2.3. Åsikter om Strukturerad produktion från JM AB Region Östs medarbetare 
Då JM AB Öst ligger i framkant med utvecklingen av strukturerad produktion för grundläggning så har 
det varit av stort intresse att intervjua deras medarbetare. Frågorna (se bilaga Underlag för intervju 
med JM AB Öst) som ställdes hade i syfte att bilda en uppfattning om deras arbete med strukturerad 
produktion, hur framtagningen av monteringsanvisningar går till och hur utvecklingen ser ut på de 
monteringsanvisningar som gjorts hittills. Frågorna undersöker också vilka möjliga problem som de 
tror kan uppstå vid implementeringen av strukturerad produktion för anläggning. Intressant att se var 
också hur de använder sig utav de tidplaneringsmallar som JM AB skapat, om de ens använder dem. 

4.2.4. Frågor om monteringsanvisningar till verksamhetssamordnare produktion i region Öst 
Genom en av intervjuerna hos JM AB Öst fick vi kontakt med verksamhetssamordnare inom 
produktion i region öst. Då hon samordnade framtagningen av deras monteringsanvisningar var hon 
essentiell för frågor om arbetsprocessen, problem med framtagningen, medarbetares åsikter och vilka 
övriga verktyg som kan standardiseras. 
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5. Genomförandet 

5.1. Intervjuer 
Resultaten från de fyra intervjuer som genomfördes hos JM Entreprenad redovisas i denna del av 
rapporten, samt redovisas de åsikter om strukturerad produktion från de två intervjuerna hos JM AB 
Öst. Den information som handlar om deras arbete med framtagning av monteringsanvisningar är en 
del av Nulägesbeskrivning och redovisas inte här. I de sex intervjuer som har genomförts har sju 
platschefer intervjuas. De svar som fått i de öppna frågorna har strukturerats upp i olika områden för 
att kunna skapa en helhetsbild och för att finna likheter i platschefernas svar. Hela intervjuer redovisas 
inte i denna del, utan det är den kvantitativa data som bidrar till att nå rapportens mål och syfte som 
finns sammanställt. De transkriberade intervjuerna finns bifogade som bilagor senare i rapporten. 

5.1.1. Åsikter om monteringsanvisningar och strukturerad produktion 
Alla intervjuade platschefer nämnde samma sak, de alla antydde att markförhållandena skiljer sig från 
projekt till projekt och de tror därför att det är väldigt svårt att skapa monteringsanvisningar för detta 
område. Inget projekt är det andra likt och det är väldigt många oförutsägbara moment, moment som 
inte går att standardisera, säger två utav platscheferna. Två andra platschefer påstår att det kan finnas 
arbeten som går att skapa monteringsanvisningar för, men de tror inte att det kommer bli lätt. En av 
platscheferna anser att det antagligen inte är värt att lägga ner tid på att skapa monteringsanvisningar, 
då arbetet skiftar så mycket på olika moment. Det påståendet får även stöd från en annan platschef som 
förklarar att mark är väldigt specifikt och det blir väldigt svårt att lösa allting efter en 
monteringsanvisning. En platschef menar att grundläggningsarbeten handlar om att lösa problem på 
plats och inte om att planera och standardisera lösningar. Den generella uppfattningen om 
monteringsanvisningar för markarbeten har varit negativ, i den meningen att de tror att är för svårt att 
standardisera ett moment. Att förhållandena är olika, mycket projektanpassade lösningar och för 
många oförutsedda moment är det mest frekventa synpunkterna.  

De problem som tagits upp hittills har handlat om arbetsförhållanden, en utav platscheferna tog upp 
ett problem som handlar om hur JM Entreprenad arbetar. JM Entreprenad arbetar med många 
externa beställare som är generalentreprenader eller totalentreprenader, där JM Entreprenad arbetar 
som en utförandeentreprenad. Han sa att detta leder till att JM Entreprenad sällan tar fram egna 
ritningar, utan det är beställarens konsulter som utför dem. Han påstår att det inte skulle fungera om 
JM Entreprenad kom med egna handlingar som motsätter sig från beställaren. 

Platscheferna tror mer på monteringsanvisningar inom områden som inte har med markarbeten att 
göra. De nämner moment som det tror går att standardisera, så som hissgropar, montage av rör, hur 
man lägger isolering, ledningar och betongarbeten. En platschef som har jobbat som underentreprenad 
till JM AB och då arbetat med monteringsanvisningar för momenten tätband och gjutfogar i plattor, 
beskriver att arbetet blev enkelt då de vet vad för material som ska användas. De 
monteringsanvisningar som JM AB Öst har utvecklat, verkar rimliga enligt en platschef och han kan se 
att de momenten JM AB Öst behandlat kan standardiseras. 

Ett annat problem som platscheferna tror kan vara negativt med monteringsanvisning är att en 
monteringsanvisning inte går att följa till hundra procent, om den är felaktig eller om den inte är 
relevant för momentet. Två av platscheferna tror att det kan skapa missnöje och irritation hos 
hantverkarna samt att det kan uppstå konflikter hos medarbetarna. Två andra platschefer nämner 
dilemmat som uppstår när en monteringsanvisning inte går att följa eller om den är fel. De säger att 
hantverkaren kan välja att följa anvisningen strikt och ansvarar då ej om resultatet blir bristfälligt. En 
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platschef påpekar att om någon arbetar utanför anvisningen så kan arbetet stanna upp, då 
hantverkaren måste göra en avvikelserapport.  

Platscheferna säger att det finns tillräckligt med material och kunskap i dagsläget för att utföra sitt 
arbete. Två utav platscheferna tycker inte att man behöver mer än ritningar och att det är tydligt nog, 
en monteringsanvisning som säger hur arbetet ska utföras behövs inte. Samtidigt är det två platschefer 
som säger att de vill ha standardiserade dokument på saker som egenkontroller, kontrollplaner, 
riskarbeten, arbetsberedning och checklistor.  

Tre av platscheferna tror att monteringsanvisningar och strukturerad produktion kan skapa en bättre 
arbetsmiljö, då det blir mer ordning och reda och personalen vet vad, hur och när ett arbete ska utföras. 
En platschef påpekar att han vill ha tydlighet i momenten och att han tror att arbetet kan utföras 
snabbare, säkrare och att kvaliteten skulle säkerställas med hjälp av monteringsanvisningar. Men det 
håller inte en platschef med om, han säger att han är tveksam till att det skulle bli säkrare, medan de 
övriga platscheferna har ingen uppfattning om det. Till sist tror en platschef att det underlättar vid 
ombyggnad, det blir då enklare att se vad som har byggts och hur allt är uppbyggt samt med vilket 
material. 

Majoriteten av platscheferna tror att monteringsanvisningar är ett bra hjälpmedel för de med mindre 
erfarenhet, det skulle kunna fungera som ett utbildningsmaterial. Två av platschefers anser dock att 
man lär sig genom att man måste vara med och utföra arbetet, det går inte att läsa sig till. En platschef 
tror att det kan vara farligt för oerfarna att endast arbeta med monteringsanvisningar, då de slutar 
tänka och inte får någon förståelse för varför de utför moment. Samma platschef säger, “Det blir 
montörer istället för hantverkare” och menar att förståelsen inte får försvinna. Merparten av 
platscheferna tror fortfarande att det till största delen är positivt med monteringsanvisningar. 
Gemensamma synpunkter är dock att det kan bli stereotypt, att det kan ta bort kreativiteten och att 
hantverkarna skulle sluta tänka. Åsikterna går isär gällande nyttan med monteringsanvisningarna för 
dem med erfarenhet, vissa platschefer tror att det kan vara till nytta för både oerfarna och erfarna, där 
de menar att erfarna kan lära sig nya arbetssätt att utföra ett moment som visar sig ge bättre resultat. 
Två platschefer tror att monteringsanvisningarna kan få bakslag från de erfarna. De erfarna ändrar 
motvilligt sitt arbetssätt, speciellt när de upplever att deras arbetssätt fungerar och ger ett bra resultat. 
Majoriteten av platscheferna säger att om de får chansen att prova monteringsanvisningarna, så tror de 
att deras åsikter blir positiva. De menar även att om monteringsanvisningarna är utförda korrekt och 
formulerade på ett utförligt sätt blir de anställda positiva. Större delen av platscheferna har 
gemensamma åsikter när det kommer till hur en lyckad implementering ska gå till väga, de säger att 
det är viktigt att hantverkarna är involverade och påverkar, får sina åsikter hörda om utformningen av 
monteringsanvisningen och att det är deras erfarenhet som ligget till grund för 
monteringsanvisningarna. En av platscheferna betonar att det är viktigt att ledningen ger tydliga 
direktiv på hur organisationen ska arbeta. Det måste också ske ständiga förbättringar, där de anställda 
är med och påverkar med förbättringsförslag. Arbetet ska ta tid, monteringsanvisningarna ska testas 
noggrant och de anställda ska informeras om varför de arbete enligt monteringsanvisningen.  

5.1.2. Erfarenhetsåterkoppling 
De flesta platschefernas attityd mot erfarenhetsåterkoppling är positiv och det är några som idag jobbar 
med det. Platscheferna påpekar att om erfarenhetsåterkoppling sker är det oftast inom 
arbetschefsgrupperna men att det är bristfälligt mellan grupperna. Majoriteten av platscheferna menar 
att det sker via informella samtal, i fikarummet, över telefon eller via samtal med nära kollegor. En av 
platscheferna säger att de arbetar med erfarenhetsåterkoppling och att de kan gå in och kolla på andra 
projekt, att erfarenhetsåterkopplingen har utvecklats mer de senaste åren. De har byggt ett 
affärssystem som innehåller mängder, dagbok, fakturering, ÄTA-arbeten och produktionskalkyler som 
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är tillgängligt för alla. Att utveckla ett system för erfarenhetsåterkoppling skulle vara bra, men vissa av 
platscheferna är tveksamma på om det funkar i praktiken, tveksamma till att man faktiskt går tillbaka 
och kollar på det som dokumenterats. En platschef tror ett annat problem är att om det blir fel på ett 
moment så är det ingen som vill säga eller visa för någon annan att det blivit fel. För att utveckla 
erfarenhetsåterkoppling säger samma platschef att de behöver skapa samhörighet i företaget, lära 
känna fler och på så sätt ha fler informella samtal med anställda utanför arbetschefsgrupperna.  

5.1.3. Tidplaneringsmallar 
De tidplaneringsmallar som JM AB tagit fram används sällan av platschefer. Majoriteten av 
platscheferna gör egna tidplaneringsmallar som är baserade på deras egen erfarenhet. De säger att det 
är för många omständigheter som påverkar, till exempel tillfartsvägar, personal och beställarens krav. 
Att ha en för noggrant detaljerad tidsplan gör det plottrigt och svårt att följa, det är många moment 
som är projektspecifika och gör det svårt att göra en detaljerad tidsplan. Tre utav platscheferna menar 
att det sker för många ändringar i tidsplanen om den görs för detaljerad. En platschef som har varit 
med och tagit fram tidsplaneringsmallarna åt JM AB beskriver syftet med dem som att de var till för 
husplatscheferna i de tidiga skedena, att mallarna skulle fungera som ett verktyg för att bättre se 
tidsåtgången för markarbeten.  

5.1.4.  JM AB Östs åsikter om strukturerad produktion 
En platschef som endast har arbetat på JM AB Öst ett par veckor, har redan sett några positiva saker 
med monteringsanvisningar och strukturerad produktion. Han säger att arbetena är strukturerade och 
alla vet vad som ska hända och på så sätt blir det en säkrare arbetsplats. Han påstår också att arbeten 
med strukturerad produktion tillåter tajtare tidplaner, projekten sparar tid genom att arbeta enligt en 
strukturerad produktion. Den ekonomiska aspekten kan han inte uttala sig om, men han säger att ett 
bygge kostar pengar varje dag, så minskas tiden borde kostnaderna också minska. 

5.2. Frågeformulär 
I denna del presenteras resultat av det frågeformulär som användes som datainsamlingsmetod i 
rapporten. Frågeformuläret skickades ut till de sex stycken arbetschefsgrupper inom JM Entreprenad, 
totalt skickades den ut till 42 stycken anställda. De anställda var arbetsledare, utsättare och 
arbetschefer. Totalt svarade 21 stycken på frågeformuläret vilket ger en svarsfrekvens på 50 %, då 21 av 
de 42 svarade.  

Svaren från de anställda redovisas här nedan i tabeller och i diagram för att förtydliga uppdelningen av 
svaren. I den fråga som är öppen har svaren sammanställts och redovisats. 
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Fråga 1.
Antal svarSvarsalternativ

Hur länge har du arbetat inom grundläggning?

33%
10%
57%

7
2

12

< 5 år
5 - 10 år
10 år <

Svarsprocent

Fråga 2.

< 5 år 5 - 10 år 10 år <
2 1 2
5 1 10

Har du någon erfarenhet av att arbeta med Lean/Strukturerad 
produktion?

5
16

Svarsalternativ
Svar Totalt antal 

svar Svarsprocent
Ja
Nej

24%
76%

5 

16 

Har du någon erfarenhet av att 
arbeta med Lean/Strukturerad 

produktion? 

Ja Nej
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Fråga 3.

< 5 år 5 - 10 år 10 år <
3 1
4 1 9

3

19%
67%
14%

4

Ser du ett behov av monteringsanvisningar för 
grundläggningsarbeten?

14
3

Svarsalternativ
Svar Totalt antal 

svar Svarsprocent
Stort behov
Knappt något behov
Inget behov

Om "inget behov", varför?
Varje grundläggning är unik. 

4 

14 

3 

Ser du ett behov av 
monteringsanvisningar för 

grundläggningsarbeten? 

Stort behov Knappt något behov Inget behov
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Fråga 4.

< 5 år 5 - 10 år 10 år <
7 2 8

4

Hur tror du att monteringsanvisningar kan påverka kvaliteten på 
arbetet?

81%
19%

17
4

Positivt
Negativt

Svarsalternativ
Svar Totalt antal 

svar Svarsprocent

17 

4 

Hur tror du att 
monteringsanvisningar 

kan påverka kvaliteten på 
arbetet? 

Positivt Negativt
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Fråga 5.

< 5 år 5 - 10 år 10 år <
1 2 5
4 4
2 3

8 36%

Har du använt dig av tidplaneringsmallar i ditt arbete?

8 36%
Svarsalternativ

Svar Totalt antal 
svar Svarsprocent

Ja
Nej
Vet inte 5 23%

8 

8 

5 

Har du använt dig av 
tidplaneringsmallar i ditt 

arbete? 

Ja Nej Vet inte

Det fungerar bra i grundskedet. Efter det är vi styrda av stom 
Svårt att se hur lång tid moment skall ta, beror till väldigt stor del på hur bra projekterat 
projektet är

För jag lägger inte upp tidplanen.
Har inte behöfts, duktiga kollektiv gubbar så vet dom hur det skall göras.
Jag har varit med och tagit fram tidplaneringsmallen och den är främst avsedd för JM ABs 
platschefen som ett hjälpmedel att planera tidsåtgången i tidiga skeden för mark. Innan 
det finns någon markentreprenör upphandlad. Varje nytt projekt har sina unika 
förutsättningar. Det handlar om logistiska förutsättningar, grundläggningstekniker, 
arbeten utanför tomten mm. Allt detta gör att tidplaneringsmallen kan slå väldigt fel. Men 
som sagt den kan vara ett hjälpmedel i grova drag för personer med begränsad kunskap 

 

Om "ja", hur fungerade de?
Det är ett bra sätt att stämma av om vi håller kalkylen. det är också ett bra sätt att 
motivera yrkesarbetare om det görs på rätt sätt
Det fungerar bra.
bra
Ganska bra
Det fungerar bra.

Om "nej", varför?
Pga att man får revidera tidplaner kontinuerligt då det oftast blir anpassad production mot 
hussidan
jobbar som utsättare.
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Fråga 6.

< 5 år 5 - 10 år 10 år <
3 1 8
4 1 4

Vid märkbar förändring oavsett om det är positivt eller negativt. 
Erfarenhetsåterkoppling hade varit bra. 
Mycket stort behov 
Ja, stort behov för att sprida kunskap inom organisationen 

Absolut

Här finns det förbättringar att göra. Sällan att erfarenhetsåterföring sker på ett bra sätt om 
det alls sker. Jag samlar ju åtminstone egen erfarenhet.

9
55%
41%

Finns det idag någon erfarenhetsåterkoppling efter avslutat 
arbete?

12
Svarsalternativ

Svar Totalt antal 
svar Svarsprocent

Ja
Nej

Om "nej", ser du ett behov utav det?

Är alltid bra med återkoppling.
Det förekommer men ej återkommande. 

12 

9 

Finns det idag någon 
erfarenhetsåterkoppling 

efter avslutat arbete? 

Ja Nej
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Fråga 7.

Ingen uppfattning

Förstör kreativiteten, men bra för nya och ett bra sätt att likrikta produktionen för att då 
kunna förbättra arbetet

Statiskt.
Har aldrig använt det.
grund läggning är olika på varje objekt
Kan vara bra till de delarna som ofta blir fel

Min uppfattning är att det är ett nödvändigt ont. Allting sitter i yrkeskunnig personal.

Vad är din uppfattning om arbete med 
monteringsanvisningar/Strukturerad produktion?

Kreativiteten försvinner
Väldigt bra i det flesta fall. Risk dock att man faller in i "löpande band" och tappar 
kunskapen att lösa problem, som ofta uppkommer inom Anläggning
Det är bra vid kritiska /riskfyllda moment.

Bra för oerfaren personal. Även för erfarna kan naturligtvis ha hjälp av detta.

Att det inte alltid går att följa monteringsanvisningarna för varje delmoment. Då varje 
projekt ser olika ut var gang.
Få moment som behöver en monteringsanvisning. Bra tanke, men svårt att använda det i 
verkligheten.
det skulle kunna fungera på vissa arbetsutförande men kan vara svårt att fungera när 
man inte vet hur förutsättningarna i mark ser ut
Bra om risk finns att olika personer ska göra samma sak eller ta över efter varandra. 
Lättare att komma in i jobbet eller byta personal.

positvit

Fungerar väl i industri och till viss del på byggsidan. Tror dock ej på detta vad det gäller 
anläggning, då vi sällan utför exakt samma moment grund för grund
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Fråga 8.

< 5 år 5 - 10 år 10 år <
2 1 1
5 1 11

Vill du vara med och utveckla eventuella monteringsanvisningar 
för grundläggningsarbeten?

Svarsalternativ
Svar Totalt antal 

svar Svarsprocent
Ja
Nej

19%
81%

4
17

4 

17 

Vill du vara med och utveckla 
eventuella monteringsanvisningar för 

grundläggningsarbeten? 

Ja Nej
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6. Analys 

6.1. Analys av resultat 

6.1.1. Markförhållanden 
Det mest noterbara resultatet från intervjuerna och frågeformuläret är just åsikterna om att 
markförhållandena i projekten skiljer sig från varandra. Varje nytt byggprojekt skiljer sig från det 
tidigare och inget förhållande är detsamma. Många menar på att även om man får ritningar och utför 
geotekniska undersökningar så skiljer de sig från verkligheten och att det nästintill alltid sker något 
oförväntat. Förhållanden som skiftar kan vara väder, berg som inte funnits på ritning eller sprickor i 
bergen. Då förhållandena är bortom människans påverkan så kommer det ständigt påverka 
arbetsplatsen och de arbetsmoment som ska göras.  

Enligt Lean-filosofin kräver standardiseringen av arbetsmoment att förhållandena är desamma vid 
varje process (Liker, 2009). Då det inte är så i fallet med markarbeten, blir det svårt att standardisera 
moment i arbetsprocessen. Följaktligen blir det också svårt att standardisera tider för markarbeten 
vilket leder till att tidplaneringsmallar saknar funktion. Detta kan då tolkas som en av orsakerna till att 
de framtagna tidplaneringsmallarna endast används i en liten utsträckning. Platschefernas svar tyder 
på att det ses som svårt att implementera monteringsanvisningar och tidplaneringsmallar inom 
markarbeten. Detta resultat styrks även av svaren på frågeformuläret där en fjärdedel kommenterat att 
varje grund och projekt är unikt. 

6.1.2. Monteringsanvisningar 
Det har framkommit ett behov utav tydlighet inom grundläggning efter analys av intervjuerna med JM 
Entreprenad samt svaren på frågeformulär. Detta tros kunna vara i form av monteringsanvisningar 
eller tydligare ritningar. Enligt intervjuer med JM AB Öst så kan monteringsanvisningar skapas för 
moment efter pålning. JM AB Öst har tagit fram förslag till monteringsanvisningar för montage som 
grunddränering, läggning av betongmarksten och olika typer av rörläggning. En platschef menade att 
det vore möjligt att kunna implementera dessa monteringsanvisningar, vilket i sin tur tyder på att det 
finns ett flertal moment att standardisera för JM Entreprenad. Detta svar kan tolkas som att det inte 
anses att monteringsanvisningar och tidplaneringsmallar inom markarbeten är lämpliga som verktyg 
för närvarande, dock finns det möjlighet att tillämpa andra verktyg. Sådana verktyg kan vara 
egenkontroller och andra moment att standardisera som inte har med markarbeten att göra. Det är värt 
att diskutera var det största fokuset ska läggas. Med tanke på resultaten från intervjuerna och från 
frågeformuläret är de flesta tveksamma till att det är möjligt att skapa monteringsanvisningar för 
markarbeten. Fokuset kan istället ligga på att identifiera moment i andra delar av grundläggning som 
går att standardisera. 

Införandet av monteringsanvisningar var ett annat problem som togs upp under intervjuerna då JM 
Entreprenad arbetar som utförandeentreprenad. När JM Entreprenad arbetar som 
utförandeentreprenad gör de sällan de ritningar de arbetar efter själva, utan dessa ritas av beställarens 
konsulter. De har då en begränsad möjlighet att påverka hur arbetet ska utföras, eftersom ritningarna 
ska följas. Detta resultat får en stor inverka på monteringsanvisningar hos JM Entreprenad då sättet 
som JM Entreprenad arbetar kan förhindra användningen av monteringsanvisningar. Detta är något 
som bör tas stor hänsyn till när rekommendationer ska göras. Det är viktigt att få en inblick i vilken 
utsträckning monteringsanvisningar kan användas när JM Entreprenad har rollen som en 
utförandeentreprenad, för att kunna avgöra om det finns ett värde i att ta fram monteringsanvisningar. 
Om de inte kan använda sig utav monteringsanvisningarna finns det ingen anledning att försöka 
standardisera moment. Till skillnad från JM Entreprenad arbetar inte JM AB som 
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utförandeentreprenad, utan de arbetar i egen regi, vilket betyder att de tar fram de handlingar och 
ritningar som hantverkarna ska följa. De har således ingen beställare som påpekar hur arbetet ska 
utföras. Det är därför viktigt för JM Entreprenad att ta hänsyn till att de utför arbeten som 
utförandeentreprenad. De måste se i vilken utsträckning som de har användning för 
monteringsanvisningar. Då en fördjupning inom olika typer av entreprenader inte har gjorts i 
rapporten är det svårt att diskutera i vilken utsträckning detta kan påverka införandet av 
monteringsanvisningar. Det blir en fråga som överlåts till JM Entreprenad att ta ställning till. 

Det var även tydligt från intervjuerna att den kunskap och erfarenhet som idag finns hos hantverkarna 
och platscheferna anses vara tillräcklig. Deras kunskap tillsammans med ritningarna är det som 
behövs. Frågeformulärets resultat på fråga tre (”Ser du ett behov av monteringsanvisningar för 
grundläggningsarbeten?”) tyder också på detta, då ca 80 procent svarade att det fanns ett knappt, eller 
inget behov alls av monteringsanvisningar. Det tolkas som att de anställda tycker att det finns 
tillräckligt med kunskap och material för att utföra ett kvalitetssäkert arbete. Platscheferna som 
intervjuades sa att de såg det som svårt att hitta moment att standardisera, men att de trodde att vissa 
moment var möjliga att standardisera, dock inte inom markarbeten som nämndes tidigare.  

Svaren från de båda datainsamlingsmetoderna tolkas så att de anställda tror att det kan finnas vissa 
moment att standardisera, men att de inte ser ett behov utav det, då de tycker att det finns tillräckligt 
med kunskap och material för att utföra bra arbeten. Det som krävs att tänka på är dock att de 
intervjuade platscheferna har många års erfarenhet och stor kunskap inom området. De som har 
mindre erfarenhet har inte samma kompetens och har därför inte samma lösningar. De oerfarna 
behöver lära sig olika lösningar, vilket de endast kommer lära sig ifall de stöter på samma problem 
upprepade gånger. Flertalet av platscheferna trodde att monteringsanvisningar kunde fungera som ett 
utbildningsmaterial för de nyanställda, att det skulle vara ett bra sätt för dem att utvecklas. 
Kombineras frågeformulärets fråga tre och fråga ett (”Ser du ett behov av monteringsanvisningar för 
grundläggningsarbeten?” och ”Hur länge har du arbetat inom grundläggning?”), finner man att 75 
procent av de som tycker att det finns ett stort behov utav monteringsanvisningar är anställda som har 
mindre än fem års erfarenhet.  Samtliga med en erfarenhet under fem år anser att det finns någon typ 
av behov av monteringsanvisningar. Frågeformuläret visar även att 100 procent av de som har under 
fem års erfarenhet tror att monteringsanvisningar kan öka kvalitén på arbetet. Detta kan tolkas som att 
de med mindre erfarenhet vill ha tydlighet i sitt arbete och ha ett bestämt sätt att jobba efter. Deras 
kunskap inom vissa områden kan vara begränsad och den tolkningen vi gör är att de oerfarna vill ha ett 
material att ta hjälp utav. Fastän de mer erfarna inte verkar se något behov av monteringsanvisningar 
tyder detta resultat på att det finns användning för monteringsanvisningar. Som vissa platschefer 
nämnde kan monteringsanvisningarna användas av de mindre erfarna som ett hjälpmedel eller ett 
utbildningsmaterial. 

Granskas fråga tre och fyra (”Ser du ett behov av monteringsanvisningar för grundläggningsarbeten?” 
och ”Hur tror du att monteringsanvisningar kan påverka kvaliteten på arbetet?”) finns det ett samband 
mellan de som inte ser ett behov utav monteringsanvisningar och de som svarar att kvaliteten kan 
påverkas negativt.  75 procent av de som inte ser ett behov säger också att de tror att kvaliteten kan 
påverkas negativt. 75 procent av de som inte ser något behov och tror att kvaliteten påverkas negativt 
har samtidigt ingen erfarenhet utav Lean eller strukturerad produktion. Då det inte är några öppna 
svar är det svårt att tyda resultatet, men en tolkning är att det kan vara brist på kunskap inom området 
som gör dem negativt inställda till frågan, då de inte har någon tidigare erfarenhet utav Lean och 
strukturerad produktion. De kan vara rädda för förändring eller nya arbetssätt, vilket ofta är vanligt vid 
förändringsarbeten. Detta är även något som tas upp i examensarbetet Följsamhet av ett leanprojekt 
inom byggbranschen (Lännevall, 2011). En tolkning av det milda intresset för behovet av 
monteringsanvisningar kan också vara att de anställda inte tycker att man ska ändra på ett vinnande 
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koncept.  JM Entreprenad är ett företag som har växt sedan bolagiseringen och har ökat omsättningen. 
Detta tyder på att deras arbete fungerar och ger dem nöjda kunder.  

76 procent av svaren på fråga två (”Har du någon erfarenhet av att arbeta med Lean/Strukturerad 
produktion?”) säger sig inte ha någon erfarenhet utav Lean eller strukturerad produktion. Resultaten 
kan diskuteras om det har en inverkan på huruvida vissa anställdas inställning till just 
monteringsanvisningar är. Om respondenterna inte har någon kunskap inom området kan det vara 
svårt att ha en positiv bild utav strukturerad produktion. Denna fråga är också viktig för våra 
rekommendationer, för om det är brist på kunskap inom detta område är det viktigt att ledningen 
informerar de anställda om Lean och strukturerad produktion för att en implementering ska vara 
lyckosam. Hela organisationen ska jobba efter ett gemensamt mål och det behövs ledare med 
kompetenser om utvecklingsarbetet. Kompetensen inom området måste finna där för att 
organisationen ska kunna utvecklas (Liker, 2009).  

Analyseras fråga fyra (”Hur tror du att monteringsanvisningar kan påverka kvaliteten på arbetet?”) 
visar den att 81 procent av de anställda tror att monteringsanvisningar kan öka kvalitén på arbeten. 
Detta tolkas som att den generella inställningen till att arbete med strukturerad produktion är bra. Det 
kan diskuteras vad som ligger bakom orsaken till att så få tror att det finns behov utav det. En tolkning 
kan vara att inom grundläggning finns för många moment som varierar från projekt till projekt, vilket 
gör att det blir svårt att hitta moment att standardisera. Detta speglas även i intervjuerna då de flesta 
platscheferna tycker att strukturerad produktion är något positivt. Det är svårt att standardisera 
grundläggning, men om det finns moment som går att standardisera kommer kvalitén att öka, det är 
tolkningen som görs utifrån denna fråga. Majoriteten tror att det kommer att öka kvaliteten på 
momenten och vissa intervjuade säger att de tror att det kan bidra till en ekonomisk fördel. Tittar man 
på tidigare arbeten hos JM AB syns det att de fått ett ökat resultat i hänsyn till kvalitet och effektivitet. 
Där felanmälningarna på lägenheterna har minskat samtidigt som byggnadstiden för en lägenhet har 
minskat. Detta tyder på en effektivisering och ökad kvalitet som ett resultat av monteringsanvisningar. 
Granskas även JM AB årsredovisningar ser man att de senaste åren har de ökat sin omsättning och sitt 
resultat, vilket även tolkas som det bidrar till en ekonomisk vinning med monteringsanvisningar (JM 
AB, 2015).  

Sist i frågeformuläret (”Vill du vara med och utveckla eventuella monteringsanvisningar för 
grundläggningsarbeten?”) undersöker vi om de anställda är intresserade av att vara med i 
framtagningen av monteringsanvisningar. Där säger endast 19 procent att de kan tänka sig vara med 
och ta fram monteringsanvisningar. Jämför man det med tidigare arbeten som gjorts av JM AB Öst och 
JM AB, så har det i deras grupper inte varit mer än fem, sex anställda. Detta resultat visar då att det 
finns tillräckligt med anställda i dagsläget för att skapa en grupp som kan arbeta med framtagning av 
monteringsanvisningar. Antalet kommer förmodligen att öka om ledningen hos JM Entreprenad går ut 
med direktiv om att de ska börja arbeta med strukturerad produktion. När kunskapen inom området 
ökar och ledningen ger direktiven om strukturerad produktion, istället för oss examensarbetare, antas 
det att fler anställda kommer vara intresserade av att hjälpa till.  

6.1.3. Erfarenhetsåterkoppling 
Erfarenhetsåterkoppling är inget hela organisationen använder sig utav för tillfället. Under 
intervjuerna har det framkommit att de som använt sig av erfarenhetsåterkoppling enbart diskuterat 
inom sina egna arbetschefgrupper eller de man har kontakt med i övrigt. Det betyder att den erfarenhet 
som finns inom en grupp inte förmedlas till en annan grupp. Erfarenheter och kompetenser går 
förlorad i organisationen, kompetenser som skulle kunna förebygga framtida problem. Alla inom en 
organisation ska jobba tillsammans mot samma mål och värderingar, något som misslyckas om 
utvecklingen stannar inom en del av organisationen (Liker, 2009). Både Lean och samtliga 
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respondenter under denna rapport lägger stor vikt på erfarenhetsåterkoppling som ett sätt att 
utvecklas, alla respondenter har varit eniga om att erfarenhetsåterkoppling behövs inom 
organisationen.  

Ännu en anledning till att implementera erfarenhetsåterkoppling är för att den är en viktig grundsten 
för framtagningen samt utvecklingen av monteringsanvisningar. Monteringsanvisningar har enligt 
tidigare arbeten tagits fram med hjälp av den kompetens olika medarbetare har och som sedan 
utvecklas av förbättringsförslag från medarbetarna. Det är med andra ord ytterst viktigt att 
organisationen har ett väl fungerande system för erfarenhetsåterkoppling för implementeringen av ett 
standardiserat arbetssätt. De enda sakerna som kan peka på att erfarenhetsåterkoppling inte kommer 
behövas är att alla projekt ser olika ut och att man har så pass bra erfarenhet själv att man ska kunna 
lösa problemen. Visserligen är det sant att varje projekt är olikt det andra men på något sätt löser de 
ändå problemen, kanske via erfarenhet från tidigare projekt. Skulle det inte kunna gå att dokumentera 
de specifika lösningarna för att sedan implementeras på ett liknande sätt för ett nytt problem? Sant är 
också att vissa personer har erfarenhet nog att lösa de flesta problem de stöter på. Men vad händer när 
den erfarna medarbetaren inte är på platsen eller har slutat? Då förloras all den erfarenheten och det 
finns inget sätt för de nya att inhämta samma kompetens som den erfarne haft. 

6.1.4. Tidplaneringsmallar 
I analysen av fråga fem (”Har du använt dig av tidplaneringsmallar i ditt arbete?”) har cirka 40 procent 
av respondenterna har svarat att de har använt tidplaneringsmallarna medan i intervjuerna var det 
ingen som sa att de använt sig utav de. Vid tolkning av svaren uppfattas det som att den stora 
skillnaden beror på att frågan var dåligt formulerad och att respondenterna missförstått vad som 
menats med tidplaneringsmallar. Under intervjuerna har de flesta svarat i vilket program de arbetar 
istället för att svara på om de har använt sig utav de mallar som JM AB tagit fram. Denna otydlighet 
kan vi se spår av i frågeformuläret, då cirka 25 procent svarar att de inte vet om de har arbetat med 
tidplaneringsmallarna. Detta gör det svårt att tyda resultatet av respondenternas svar, både från 
intervju och från frågeformuläret. Resultatet kunde ha blivit tydligare om frågan i frågeformuläret haft 
en beskrivande text om vad tidplaneringsmallar är och även vid intervjuerna förklara mer ingående vad 
tidplaneringsmallen är. Eftersom respondenterna inte förstod innebörden av vad en tidplaneringsmall 
är, tolkas det som att tidplaneringsmallarna inte är något som används. I frågeformuläret beskrev en av 
respondenterna att han hade varit med i framtagandet av tidplaneringsmallarna och sa att syftet med 
dem var att fungera som ett hjälpmedel åt platscheferna på JM AB för att planera tidsåtgången i tidiga 
skeden för mark. Det kan vara ett hjälpmedel för personer med begränsad kunskap inom mark, men att 
erfarenheten är det han baserar sina tidplaner på. Det kan diskuteras om dessa mallar kan användas 
som ett utbildningsmaterial till de med mindre erfarenhet, i samma syfte som flera platschefer nämnde 
att monteringsanvisningar kunde användas. Då det är platschefer som skapar tidplanen, förutsatt att 
de har erfarenhet och kunskap, så är inte det relevant för dem att använda tidplaneringsmallarna, då 
syftet var att hjälpa dem med mindre kunskap inom området.  

6.2. Kritik av vårt genomförande 
Under noggrann analys av genomförandet och val av metoder konstateras det att vissa delar kunde 
förbättrats för att framkalla ett noggrannare resultat. Under intervjuer och frågeformulär så 
förväntades det att samtliga anställda hade kunskaper inom strukturerad produktion samt övrig 
information som vi var upplysta om och i efterhand tyder det på att de anställda saknade denna 
information. För att förbättra resultatet från intervjuer och frågeformulär hade det krävts en mer 
detaljerad beskrivning om de olika ämnen som undersöktes. Resultatet av bristen på information ledde 
till vissa korta och oklara frågor där respondenterna var osäkra på vad som frågades efter, vilket i sin 
tur ledde till svårtolkade svar. Detta syns tydligt när fråga fem i frågeformuläret analyseras, där det 
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självklart tyder på oklarheter vad en tidplaneringsmall är. Fortsättningsvis kunde frågeformulären givit 
respondenten en större möjlighet att kommentera svaren, och på sätt motivera och formulera sina svar. 
Detta skulle göra resultaten tydligare för oss att analysera samt att det skulle fungera som komplement 
vid oklara frågor. Då möjligheten att hoppa över en fråga fanns så är det osäkert om denna förändring 
skulle bidra positivt, då många hoppar över tidskrävande frågor.  

I intervjuerna kunde vissa frågor varit mer öppna. Brist på erfarenhet utav intervjuer gjorde att vissa 
frågor ställdes utan chans för respondenten att motivera sitt svar. Frågorna nådde på så sätt inte sitt 
fulla syfte vilket ledde till att vi inte fick de svar vi hoppats på. Frågorna som ställdes under intervjun 
kunde också varit tydligare, då respondenten i vissa fall inte uppfattades att fullt ut förstå det som 
frågades efter. Det går också att diskutera hur objektivt frågornorna ställdes, hur mycket våra egna 
åsikter påverkade hur frågorna ställdes.  

Till sist kunde vi valt att intervjua fler anställda, för att få in mer data och få en bredare undersökning, 
vilket bidrar till att tolkningar som gjorts i rapporten blir mer trovärdiga, då de speglar fler anställdas 
åsikter. 
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7. Slutsatser 

Det första målet var att få fram erforderliga fakta för att avgöra om det var möjligt att implementera 
monteringsanvisningar och tidplaneringsmallar inom grundläggningsarbeten hos JM Entreprenad. 
Målet var också att undersöka om en strukturerad produktion skulle ge ett ökat resultat med hänsyn till 
kvalitet, effektivitet och budget. Resultatet från fallstudien visar att det finns möjlighet att skapa 
monteringsanvisningar för moment inom grundläggningsarbeten, dock inte inom markarbeten. Det är 
svårt att ge ett definitivt svar om en strukturerad produktion kan ge ett ökat resultat. Då JM AB Öst 
inte implementerat färdiga monteringsanvisningar finns det inga resultat och på så sätt inget att 
jämföra med. Som nämndes i analysen så har monteringsanvisningar gett ett positivt resultat för JM 
AB men även om det skiljer sig från det arbete JM Entreprenad gör, dras den slutsatsen att 
monteringsanvisningar hos JM Entreprenad skulle bidra till ökat resultat med hänsyn till kvalitet, 
effektivitet och budget. Gällande tidplaneringsmallar så var dess syfte att från början hjälpa de med 
mindre kunskap inom mark. Det känns då inte relevant att platscheferna ska använda sig utav dessa.  

Slutsatsen som dras är att det är möjligt att implementera monteringsanvisningar och 
tidplaneringsmallar inom JM Entreprenad, men att det kan bli svårt att använda dem i den 
utsträckning som man vill. Eftersom JM Entreprenad oftast arbetar som utförandeentreprenad måste 
detta tas till hänsyn i framtida arbeten, då det är svårt att veta hur mycket det påverkar användningen 
av monteringsanvisningar. Det är också viktigt för JM Entreprenad att bestämma i vilket syfte de ska 
användas, om de ska användas som utbildningsmaterial eller om de ska vara styrande dokument som 
alla ska arbeta efter.  

Det andra målet var att belysa de problem som kunde försvåra implementeringen av 
monteringsanvisningar hos JM Entreprenad, men även framtida problem. Dessa problem har 
analyserats i tidigare del av rapporten. I och med undersökningen av vilka problem som finns, 
upptäcktes det att det mest noterbara problemet låg i de anställdas inställning. 

Slutsatsen blir att det är möjligt att skapa monteringsanvisningar för grundläggningsarbeten och att 
implementera dessa för JM Entreprenad. För att implementeringen ska lyckas måste ett system för 
erfarenhetsåterkoppling införas, då det ligger som grund för ett standardiserat arbete. Slutligen var ett 
av syftena med rapporten att ge förslag på hur JM Entreprenad kan gå till väga för att lyckas med en 
framtida framtagning av monteringsanvisningar, något som besvaras i senare del. 
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8. Rekommendationer 

8.1. Rekommendationer för JM Entreprenads fortsatta arbete 
Om JM Entreprenad är intresserade av implementeringen är våra rekommendationer till dem att ta 
hjälp av de teorier som finns beskrivna i Lean-filosofin och även titta på hur JM AB Öst arbetar med 
framtagning av monteringsanvisningar. Ett första steg kan vara att kontakta JM AB Öst för att få en 
inblick i deras arbete och förstå vilka ändringar som behövs göras inom JM Entreprenad. 

Det första steget bör komma från ledningen, där deras beslut bör grunda sig på långsiktigt tänkande. 
Arbetet med strukturerad produktion ska inte ses som ett kortsiktigt arbete, utan det ska ses som en 
lång process där alla jobbar efter ett gemensamt mål. Då strukturerad produktion idag inte är något 
utvecklat arbetssätt inom grundläggning är det viktigt att medarbetarna får en ökad förståelse om hur 
JM Entreprenad vill arbeta med strukturerad produktion och hur det kommer påverka de anställda i 
deras arbete.  

Då det finns brister i arbetet med erfarenhetsåterkoppling, rekommenderar vi att införa en tydlig 
process som används och utnyttjas av alla anställda. Erfarenhetsåterkopplingen behöver fungera 
mellan alla arbetschefsgrupper och inte på egna initiativ som det sker för tillfället. Använd 
medarbetarnas erfarenheter och kunskaper för framtagningen av monteringsanvisningar. Gör precis 
som Lean och JM AB och samla medarbetare som tar fram monteringsanvisningarna och andra 
verktyg. Detta är en utav grundstenarna i Lean-filosofin, att medarbetarna ska vara i fokus och att 
organisationen tar vara på den kunskap som finns inom organisationen (Liker, 2009).  

Det viktigaste att poängtera är att ledningen ska vara tydliga med sina värderingar, att de förstår att det 
är ett långsiktigt arbete och att det är de anställda som tar fram monteringsanvisningarna. Om de 
arbetar efter detta så är det med största sannolikhet att implementeringen kommer att lyckas. 

8.2. Rekommendationer för framtida studier 
Då denna rapport inriktade sig på monteringsanvisningar och tidplaneringsmallar inom 
grundläggningsarbeten, skulle det föreslås att framtida forskning borde inrikta sig på de första stegen 
för en strukturerad produktion istället för de slutliga målen med strukturerad produktion. Det krävs att 
en organisation har lagt ner arbete på strukturerad produktion innan man kan implementera de 
slutgiltiga verktygen. 

I framtida arbeten skulle det även vara intressant att granska resultatet hos JM AB Öst för att se hur 
monteringsanvisningar har påverkat de projekt som har använt sig utav dem. 
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Underlag för intervju med JM AB 
Frågor som användes i intervjuer med verksamhetssamordnare från JM AB 

Bakgrunden till strukturerad produktion samt Leans inverkan. 

• Hur väcktes idén om strukturerad produktion och monteringsanvisningar? 

• Vad var JMs mål/syfte med att införa strukturerad produktion? 

• Vart fick ni inspiration från? 

• Vilka värderingar var/är av störst vikt?  

• Hur har ni använt er av Lean i era egna arbeten? 

• Vad anser JM AB var det viktigaste som bidrog till en lyckad implementering av strukturerad 
produktion och framtagning av monteringsanvisningar? 

• Vilka motgångar har uppstått? 

• Hur är/var de anställdas attityd varit gentemot monteringsanvisningar? 

o Var det svårt att gå ifrån traditioner? 

o Hur arbetade ni med förändringarna av värdering hos de anställda? 

• Hur infördes monteringsanvisningarna? Stegvis eller allt på samma gång? Hur lång tid? 

o Hur gick de första projekten? 

• Hur snabbt märkte ni av positiva resultat? 

• Vilka effekter uppstod vid införandet av strukturerad produktion? 

 

JM AB:s Monteringsanvisningar 

• Vilka driver arbetet med monteringsanvisningar och tidplaneringsmallar? 

o Hur godkänts/testas dem? 

• Hur jobbar ni på JM AB idag med utveckling av monteringsanvisningar? 

o Vilket skapas först? Tidplaneringsmallar/monteringsanvisningar 

• Hur uppdaterar ni monteringsanvisningar? 

• Hur mycket är de anställda med och påverkar? 

• Hur går eran datainsamling till? 
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• Hur har ni tagit fram de enhetstider ni har för olika arbeten? 

• Vad för icke värdeskapande moment har ni lyckats motverka? 

• Finns det något moment som ni inte lyckats skapa monteringsanvisningar för? 

• Följs monteringsanvisningarna som tagits fram till fullo? 

o Om de inte följs, vad påverkar det? 

• Använder ni er av någon typ av erfarenhetsåterkoppling och i så fall hur? 

• Hur ställs kraven på underentreprenörer? 

o Ramavtal? 

o Står ni för utbildningen? 

 

Tidplaneneringsmallar för JM Entreprenad 

• Vilka utvecklade mallarna? 

o Arbetar ni med erfarenhetsåterkoppling? 

o Hur togs takttider och enhetstider fram? 

• Var fick ni inspiration? 

• Tycker ni att det finns ett behov av tidsplaneringsmallar och monteringsanvisningar hos JM 
Entreprenad? 

o Hur skulle sådana mallar påverka er? 

• Hur vill JM AB att JM Entreprenad arbetar med dessa? 

o Pushar ni för en utveckling av monteringsanvisningar för JM Entreprenad? 

o Alt. Hjälper ni dem? 

• Har tidplanemallarna blivit testade? 

o Hur fungerade dem? 

o Varför har de ej testats? 

o Vad skulle kunna förändrats? 
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Intervju med verksamhetssamordnare 1  
JM AB bestämde sig för att nischa sig, bli experter på att bygga hus. Eftersom man bara byggde hus så 
växte tanken fram om monteringsanvisningar. På 2000-talet började JM strukturera processer så som 
hur teknikdetaljerna ska se ut, hur ska det se ut runt fönster, takfötter och grunddetaljer. En bank där 
man ser hur ett JM hus ska se ut, vilket gör att man vet vilket material man ska köpa in. Med andra ord 
strukturerade man sina inköp, man köpte in samma material till de olika projekten i stora mängder och 
på så sätt fick man bättre avtal och materialet till ett billigare pris. Innan kunde olika byggnader se 
olika ut beroende på platschef, som skötte inköp av material. 2010 strukturerades 
produktionsprocessen, man visste om materialet i byggnaden, JM ville nu strukturera upp processen 
och hur man bygger (monteringarna).  

Syftet med strukturerad produktion var att säkerställa; 

• Kvalitén  

o var olika på projekten  

o behövde lyfta upp den lägsta nivån 

• Arbetsmiljön 

• Pris 

• Erfarenhetsåterkoppling 

o Ta vara på medarbetarnas åsikter och kompetens 

o Ta vara på bra lösningar i projekt och kunna använda dessa (monteringsanvisningar) 

o Kunna sprida kunskapen mellan projekt 

o Veta hur man ska arbeta 

JM produktion fick inspiration från interna förebilder samt från fordonsindustrin. Det fanns inga 
förebilder inom husproduktion att ta efter.  

Började med standardisering av möten, planering, tidplaner. 

Kontinuerlig förbättring av standard som är det viktiga. 

Personligen tror verksamhetssamordnare 1 att framgången kom genom att man involverade 
medarbetare som skapade monteringsanvisningarna gemensamt, medarbetarna (hantverkare, 
arbetsledare, samordnare) fick medverka med sin kompetens och kunskap. Viktigt var också att ha en 
stark ledning som trodde på idéen om strukturerad produktion och som var ihärdiga och tydliga med 
att det var på detta sätt som JM ville arbeta. Tror att många faller för att de ser det som ett ettårs 
projekt och vill ha snabba resultat. Under ett år är det svårt att ändra människors beteende och 
arbetsvanor.  

En motgång skulle kunna vara att många inte uppskattar att någon bestämmer hur man ska göra och 
att alla inte får arbeta på sitt sätt. Några få personer har representerat en massvis med medarbetare och 
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därför blir en del missnöjda och undrar varför deras idéer och åsikter inte är lika mycket värda. 
Lösningen är att man får lämna in ett förbättringsförslag som granskas och utvärderas. Visar det sig att 
förslaget är bättre så justeras anvisningarna och inte förrän då får medarbetaren göra momentet på sitt 
förslagna sätt. 

Monteringsanvisningarna måste följas. 

Attityden mot monteringsanvisningarna var rätt blandad, många som tyckte det var skönt att få veta 
hur man ska göra och inte hur man tror att man ska göra. Andra känner en frustration över att inte få 
göra på sitt eget sätt, utan att någon ska bestämma hur “jag” ska göra, då det “jag” gjort tidigare har 
fungerat. 

Verksamhetssamordnare 1 säger att han inte tror att erfarenhet är den största orsaken som påverkar 
attityden hos de anställda utan att han tror snarare att det är personligheten som avgör. Att vissa 
människor helt enkelt inte gillar att bli tillsagda hur de ska arbeta och att han tror att vissa anställda är 
intresserade av monteringsanvisningar då de kan upptäcka nya sätt att arbeta på och på sätt utveckla 
och bredda sina kunskaper. Så det är snarare en personlighetsfråga än en erfarenhetsfråga även om 
erfarenheten kan ha en viss del i det. 

Monteringsanvisningar och tidplaneringsmallarna togs fram samtidigt, genom en process, man hade 
flera samordnare som drog flera grupper. Samordnaren var ofta en arbetsledare hos JM AB med 3-4 
års erfarenhet som ville ha en ny tjänst som samordnare. Rollen betyder att man driver processen från 
idéer till papper, ända till färdig monteringsanvisning och skapar diskussioner och samtal inom 
gruppen. Samordnaren förväntas inte ha expertkunskaper inom alla områden, utan den kunskap står 
de hantverkare och arbetsledare som bjuds in till gruppen. De anställda hos JM får gå en femdagars 
introduktion när man börjar på JM, där man lär sig om monteringsanvisningar, arbetsmiljö, JM:s 
historia, logistik. För att monteringsanvisningarna ska godkännas och tas i bruk behöver de godkännas 
och granskas av KOM-rådet, som är högsta ledningen på JM (VD, ledningsgruppen). När de har 
godkänts blir det ett styrande dokument som ska följas. Monteringsanvisningarna togs fram successivt 
och man började med olika sektioner i husen; “så här monterar vi ett kök, såhär sätter vi upp fönster, så 
här gjuter vi valv, så här bygger vi skalväggar” etc. Då utvärderingsprocessen är lång gjorde man 
anvisningar för hela byggnader innan man började använda anvisningarna i produktionen. I dagsläget 
har ca 55 monteringsanvisningar tagits fram. 

Generellt har monteringsanvisningar gått bra, majoriteten har tyckt att det gått bra, vissa har slutat för 
att de inte gillar att jobba på det sättet. Att medarbetarna var med och tog fram anvisningarna, och inte 
“någon papperslapp från chefer och akademiker”, tror verksamhetssamordnare 1 bidrog till ett positivt 
intresse hos medarbetarna. 

Om man vill påverka anvisningar kan man skicka in ett förbättringsförslag. Dessa förslag tar 2 
medarbetare emot och utvärderar förslagen i grupper för att se om det är bättre än det gamla 
tillvägagångsättet. Om förslaget är bättre så skickas förslaget längre upp i beslutskedjan, ända upp till 
VD om det är ett stort beslut. 

Enhetstiderna, tiden det tar att genomföra ett moment, togs fram genom snittvärden på olika projekt. 
Man tog fram standardtidplaner som används som underlag till alla tidplaner, vid “speciella” eller 
“små” moment så kan det bli ändringar i tidplanerna. 

2015 tog JM AB fram en tidplan för grundläggningsarbeten.  
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Grundläggningens tidplaneringsmallar togs fram 2015, de togs fram på samma sätt som 
monteringsanvisningar. Med anställda från JM AB Öst och JM Entreprenad som diskuterade 
huvudaktiviteter och underaktiviteter samt hur lång tid de tar och när arbeten kan påbörjas. Baserat på 
de anställdas erfarenhet och med hjälp av inventering av tidigare projekt. Samma med takttider, 
kubik/dag. I början mycket gissningar, får testa om de funkar eller inte, se om de behövs justeras så att 
man hittar ett bra läge, “ett levande dokument som ständigt förbättras”.  

Monteringsanvisningar ska täcka, kvalitetskritiska, arbetsmiljökritiska och kostnadskritiska moment 
som görs återkommande. 80 procent av projekten ska täckas av standarder, finns alltid special projekt 
där man inte kan använda sig utav standardmallar. Bygghandlingarna styr alltid hur man bygger.  

2-3 gånger per år görs revisioner om monteringsanvisningar följs, det är en checklista som fylls i och 
varje bygge får ett score, t.ex. monteringsanvisningarna följs till 90 procent. Om scoren är för dålig blir 
bygget underkänt och man får bygga om. Scoren kan även påverka hantverkanas prestationslön och 
tjänstemännens lön. Verksamhetssamordnare 1 säger att det är även ett viktigt sätt att upptäcka fel 
tidigt och kunna åtgärda dem.  

Efter införandet av monteringsanvisningar har det blivit enklare att kolla tillbaka på projekt och veta 
vad det är man har byggt, hur väggarna ser ut, eftersom man alltid bygger samma väggar.  

Framgångsfaktor är den pågående erfarenhetsåterkopplingen. “Det är ett slöseri att utveckla hjulet på 
nytt vid varje projekt” säger verksamhetssamordnare 1 om att inte använda sig utav 
erfarenhetsåterkoppling.  

De fysiska resultat som JM AB har fått efter införandet av monteringsanvisningarna har varit positiva. 
Använder man felanmälningar som ett mätetal så steg felanmälningarna på lägenheter av kunder 
direkt efter införandet av monteringsanvisningar, något som dock ej ger en rättvis bild av effekten från 
monteringsanvisningar. Efter att en byggnad blivit klar tar det ca tre år innan kunder hittar felen. Detta 
betyder att de felanmälningar som kommit in vid samma tid som monteringsanvisningar sattes i bruk, 
är från byggnader som utförts innan monteringsanvisningarna användes. Sedan 2012 har 
felanmälningar minskat. 

Dessa fysiska resultat är långsiktiga, medan kortsiktiga resultat kan vara de anställdas inställning. Man 
kan varje dag mäta hur nöjda de anställda är.  

Vad gäller resultat med avseende på förkortad byggtid så gjorde man en inventering med 20-30 projekt 
2009, där man till exempel tittade på byggtiden för stommen, hur lång tid det tar från att taket blir tätt 
till att besiktningen är klar. 2009 skiljde det 100 procent i ledtiden från tätt tak till besiktningen var 
klar i det projekt som var det snabbaste (75 dagar) till det långsammaste projektet (150 dagar). 
Lägenheterna ser likadana ut, så oavsett hur projekten ser ut så ska det ta lika lång tid. 2010 bestämde 
JM AB sig för en standard tid på 95 dagar, och idag jobbar alla efter detta. Man har idag kortat ner den 
tiden ytterligare, idag har det långsammaste projektet en ledtid på 75 dagar, vilket var den kortaste 
ledtiden som projekten hade 2009. Man har satt en standard, arbetat efter den och sedan förbättrat 
den. Införandet har bidragit till att höja lägsta standarden på de långsamma projekten, dock har inte de 
snabbaste projekten förbättras, men man har i nuläget en hög lägsta standard.  

UE kontrolleras med avtal, har inga monteringsanvisningar som UE ska följa än så länge. Ska inte 
berätta för UE hur de ska utföra sina arbeten, men ska beskriva kvalitetskritiska och arbetsmiljökritiska 
moment, så här ska ni bygga ställningar, så här ska ni utföra en trappa. Ska ta fram dokument på hur 
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slutresultatet ska bli i UE:s arbeten. Vill kunna lämna kvalitet till kunden så vill ställa krav på UE för att 
säkerställa detta. 

Våren 2015 togs tidplaneringsmallar till grundläggningsarbeten för JM AB fram, det var en grupp, med 
anställda från JM AB, JM Entreprenad och JM AB öst som arbetade med detta. Alla projekt som 
involverar JM AB, ska använda sig utav JM AB:s tidplaneringsmallar. Innan alla projekt börjar byggas 
ska de granskas och få ett godkännande. En av granskningsmetoderna är att kolla om standarder följs i 
projektet, där måste de redovisa hur man har tänkt med grundläggning, kapaciteter, massmängder 
mm. Verksamhetssamordnare 1 har hört från andra medarbetare att tidplaneringsmallar fungerar väl, 
men har inte sett någon statistik på det. Det pågår hela tiden arbete med förbättringsförslag, dessa gås 
igenom av en förvaltningsgrupp. Denna grupp träffas tre gånger om året och granskar de förslag som 
har kommit in, ser om det finns potential till förbättring.  

JM AB har standardiserat hur man bygger hus och vill standardiserar hela processen från 
grundläggningsarbetet till att huset är tätt. Bygget kan först börjas när grundläggningsarbetet är klart. 
Det är också viktigt att veta när man kan få åtkomst till arbetsplatsen. Bristande kompetens inom 
grundläggning hos JM AB skapade en vilja att hjälpa de anställda med strukturer och hjälpmedel. Man 
ville skapa ett redskap för att kunna planera arbetet på en arbetsplats vare sig man har erfarenhet eller 
ej och för att skapa en standard.  

UE ska arbeta med de mallar som JM AB har.  

Monteringsanvisningar är en del av paketet, en annan del är arbetsledarens arbetsbeskrivning där det 
är 20 punkter arbetsledaren ska gå igenom, så som att beställa material, göra egenkontroller, sköta 
inköp och allmän uppföljning av projektet.  

Nackdelar kan vara att om man skapar monteringsanvisningar som visar sig vara felaktiga, kan alla 
projekt med samma monteringsanvisningar vara felaktigt byggda. 
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Frågor till verksamhetssamordnare 2, JM AB Öst 
1) Vad har dina arbetsuppgifter varit som samordnare för framtagningen av monteringsanvisningar? 

2) Har det endast varit framtagning av monteringsanvisningar eller undersökte ni också 
takttider/enhetstider?  

3) Vilka moment har ni lyckats skapa monteringsanvisningar för? 

a) Vilka har blivit godkända av KOM-rådet? 

4) Har ni skapat flera lösningar/typer för samma arbetsmoment? 

5) Hur gick ni tillväga vid skapandet av monteringsanvisningar? 

6) Vad har varit utmanande? 

a) Hur var de anställdas inställning? 

7) Hur bestäms tiderna i tidplaneringsmallarna? 

8) Har ni standardiserat verktyg för arbetsledare/platschefer? 
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Svar från verksamhetssamordnare 2, JM AB Öst 
1) Jag har också kallat till granskning av det jag fått fram. From april 2016 (nu) finns det en 

markgrupp som tillsammans sitter tillsammans och diskuterar fram de olika 
metodbeskrivningarna (PC + anläggare). Jag protokollför och sammanställer.  

2) Endast metodbeskrivningar 

3) De nedan listade i fet text är de som väntar in godkännande. De sista fyra i listan arbetar vi med 
just nu. Embryon/idéer finns för ca 20 till 

1. Läggning av betongmarksten 

2. Buskplantering (ej innergård) 

3. Trädplantering (ej innergård) 

4. Rörläggning (elektromuffsvetsning) 

5. Rörläggning (självfallsledning plast) 

6. Rörläggning (PRK) 

7. Grunddränering (runt byggnad) 

8. Överbyggnad på gårdsbjälklag, hårdgjord yta 

9. Isolering källarvägg (hålkäl endast 10 cm) 

10. Isolering källarvägg (hålkäl över 10 cm) 

11. Kantstöd på kil 

12. Brunn av plast  

a) Ingen än så länge 

4) Ja, olika material (plast, betong, olika sätt att sammanfoga etc.) 

5) Platsbesök med intervjuer och fotografering därefter sammanställning, granskning, rättning, 
granskning (igen) 

6) Mestadels positiv, men det har gått i vågor (när ex beslutsprocessen för att få dem godkända har 
dragit ut på tiden tappar de inblandade ”gnistan”) 

7) Nej 

8) Håller på att ta fram en ”originalcontainer” 
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Underlag för intervju med JM AB Öst 
Frågor som användes i intervjuer med platschefer från JM AB Öst 

• Hur lång erfarenhet har du utav grundläggningsarbeten? 

• Hur jobbar ni idag med grundläggningsarbeten?(baserat på erfarenhet, hur tidsplaner skapas 
mm) 

o Vad ser du för För-/nackdelar? 

o Monteringsanvisningar? 

o Strukturerade inköp?  

o Standardiserade möten? 

• Har du arbetat med JM AB:s tidplaneringsmallar? 

o Vad tyckte du om dem? 

o Underlättar de? 

o Har ni fått anvisningar/information om att använda er utav tidplaneringsmallar från 
JM AB? 

o Har ni tagit fram något ytterligare? 

• Kan du se någon tydlig skillnad på resultatet på de arbeten som utförs med/utan 
tidplaneringsmallar? 

o Generellt 

o Hur dina arbetsuppgifter påverkas? 

o Effektivisering? 

• Hur är din personliga åsikt om monteringsanvisningar? 

• Vad kan förbättras i dagens arbete hos JM Öst med grundläggning? 

o Finns det några tydliga moment som har brister? 

o Hur kan det förbättras? 

o Kan du ge exempel på moment som monteringsanvisningar och tidplanemallar kan 
skapas för? 

• Hur tror du att medarbetarnas inställningar och åsikter är gentemot monteringsanvisningar? 

o Tror du att det skulle skapa missnöje? 
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o Kan monteringsanvisningar vara uppskattade av medarbetarna? 

o Hur kan det påverka arbetet för hantverkarna? 

• Hur anser du att man ska involvera medarbetarna för att skapa en sådan stor motivation som 
möjligt? 

• Anser du att det finns något speciellt moment som kräver monteringsanvisningar alt. 
generellt? 

• Hur är din personliga åsikt om tidplaneringsmallar? 

• Finns det moment med vissa standardiserade takttider/enhetstider? 

o Arbetar ni med något liknande i nuläget? 

o Har du något exempel på sådant? 

• Dokumenterar ni tider för arbetsmomenten eller använder ni er av erfarenhet? 

o Tror du att tidplanemallar kan hjälpa till att få en förståelse över hur lång tid 
momenten tar? 

o Hur är noggrannheten? 

• Erfarenhetsåterkoppling, används det? 

o Hur används det? 

• Vad är din syn på erfarenhetsåterkoppling? 

• Hur kan de anställda idag påverka/ få sina synpunkter hörda? 

• Kan man skapa mallar för oväntade moment? 

• Kan man skapa flera mallar med olika moment beroende på förutsättningarna? 

• Eller tror du att det är för många projekt som inte är det andra likt? 

o Projektbaserade lösningar? 

• Är det enklare med dokumentation av projekt i och med införandet av standardiserade 
moment?  

o Har ni många UE i era projekt? 

• Problem med monteringsanvisningar? 

• Tror ni att det finns användning av standardiserade moment/monteringsvisningar? 
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• Skulle du kunna tänka dig att vara med och ta fram 
tidsplaneringsmallar/monteringsanvisningar? 

• Tror du att en strukturerad produktion kan påverka 

o Arbetsmiljön? 

o Ekonomisk vinning? 

o Resursanvändningen? 

o Arbetsgruppernas moral? 

• Dokumenterar ni materialvalen för arbeten i byggprojekt? 

• Hur dokumenteras projektspecifika lösningar? 

o Sker det någon återkoppling? 
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Intervju med platschef 1, JM AB Öst 
Jobbar som platschef på JM, har sedan 1988 arbetet inom bygg.  

Arbetar med checklistor i sitt dagliga arbete. Han säger att han gillar att arbete med anvisningar och 
strukturerad produktion. Han ser massor med fördelar att jobba på detta sätt, alla arbetar på samma 
sätt vilket gör det enkelt när man ska byta gubbar från projekt till projekt. Förr har man arbetat efter 
platschefens arbetssätt, det är han som styr. De flesta platschefer tycker olika så hantverkarna får 
arbeta på olika sätt. Svårt för hantverkarna att veta hur just den platschefen de arbetar för nu är och 
tycker. Nackdelar är att om monteringsanvisningar inte följs så man plumpar och avdrag från 
kontrollanterna och även om monteringsanvisningar inte är relevanta för momentet blir det irritation 
hos hantverkarna. Just detta projekt har de blivit en del projekt specifika lösningar, där de har fått 
ändra i ritningarna och inte kunnat följa monteringsanvisningarna.  

När man går ifrån monteringsanvisningarna gör en avvikelse, han säger att arbetssättet kan göra det 
svårt att följa monteringsanvisningarna. Exempel var på detta bygge var med lågformen, måste 
använda JM klumpar men har varit tvungna att gå ifrån det.  

Har inte tidigare erfarenhet av att skapa tidplaneringsmallar, men har börjat med det nu när han 
började arbeta på JM. Just nu skapar han inte sina egna utan följer den som är skapad och gör små 
ändringar i dem. Är väldigt lätt att arbeta med, kanon material att arbeta med.  

Han tror att de är möjligt att ta fram monteringsanvisningar för grundläggningsarbeten  men att de blir 
svårt att följa dem till punkt och pricka. Detta projekt som exempel, här har det varit avvikelser, hela 
tiden. Många olika moment i markarbeten, så tror det blir svårt att skapa mallar för allt. Svårare att 
följa monteringsanvisningar i mark, så otroligt brett, man kommer till ett problem som är olika 
varenda gång.  

Det han har hört från medarbetarna om monteringsanvisningar som har varit negativt är att de inte 
kan följa JM:s anvisningar för att det inte är relevant för deras spont, det blir mycket diskussioner. Om 
de vill vara med och påverka och få sin röst hörd, säger han att den enda sätt han vet hur de kan göra är 
genom avvikelser/ändring av monteringsanvisningen.  

Han tror att det är viktigt att låta medarbetarna vara involverade och ha möjlighet att påverka, men att 
han har svårt att veta då han inte har arbetat på JM mer än några veckor.  

Han säger: ”Fast det är svårt att veta, jag har varit och arbetat i produktionen vet vad som händer på 
arbetsplatsen men det är svårt för en som kommer direkt från skolan att veta det”. Följer man 
monteringsanvisningarna mer eller mindre och att det är de som gör dem/tar fram dem, så tror jag att 
det blir skitbra. Hade man inte haft monteringsanvisningarna som vi har här med tanke på de tajta 
tidplanerna , så hade man inte klarat av denna tidplanen. I ett vanligt projekt hade det inte fungerat, 
det kan jag med största sannolikhet säga. Första gången jag såg tidplanen för detta projekt sa jag, detta 
är inte möjligt, finns inte en chans men nu när man har kommit in i det här med 
monteringsanvisningar så känns allting relevant. Alla vet precis vad som ska hända. Det sparar tid.  

Han har ingen erfarenhet av att monteringsanvisningar underlättar beställning av material, men säger 
att hans kollegor har sagt att det underlättar mycket.  För i mallen ser man vilka grejer det är man 
behöver, nu funkar det inte till 100 men det är ett jättebra medel.  

Trivsel blir bättre, arbetsmomenten blir säkrare för att det blir strukturerad, arbetsmiljön är A och O i 
det här. Ekonomin kan jag inte säga med säkerhet att blir förbättringar, men ett bygge kostar pengar 
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varje dag, så minskar man tiden blir det en del pengar. Kan göra större inköp och spara pengar på det 
sättet.  

Erfarenhetsåterkoppling ser han som positivt, bra från hans tidigare jobb på Forsmark. Han säger att 
det är viktigt att ha erfarenhetsåterkoppling. När platscheferna inte följer några anvisningar får de 
komma upp med egna lösningar, dessa lösningar vill vissa platschefer inte dela med sig utav. De ser de 
som deras lösningar och håller de för sig själv.  

Han säger att de UE som ska arbeta på projektet ska följa monteringsanvisningarna för de arbeten som 
har anvisningar. Han tror på att de följer dem. De följer deras tidplan och deras avtal.  

Han säger som ny platschef är det toppen att ha anvisningar att följa, både för moment och annat. Det 
är ett jättebra verktyg. Det är lätt att ringa till andra platschefer då vi pratar samma språk vilken 
arbetsplats vi än är på. Det tycker jag är skitbra. Från plattan och upp tror han att de har 
monteringsanvisningar för alla moment.  

Han tror att det kan bli mycket konflikter med monteringsanvisningar i mark om de ska följas exakt. 
Kan vara bättre med riktlinjer. Mark är väldigt specifikt du kan inte lösa allting efter en 
monteringsanvisning, jag ser det som väldigt svårt, men inget är omöjligt.  De 
monteringsanvisningarna som de använde idag är väldigt specifika. Han säger att just medmarkarbeten 
tror han att man kan komma långt med att bara följa tidplanen som görs. .  

Deras tidplan är väldigt detaljerad, vilken del de lägger rör och vart de läggs. 
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Intervju med platschefer 2 och 3, JM AB Öst 
Platschef 3 är platschef på mark. De har kört lite eget gällande tidplaner, använder programmet 
powerproject.   

De har börjat plocka fram monteringsanvisningar, men de måste godkännas av KOM rådet inne på HK  
innan de blir styrande dokument. I nu läget har de arbetat fram 24-25 stycken, men det är hittills 
endast 4-8 stycken som har blivit godkända. Även fast inte alla 24-25 stycken monteringsanvisningar 
har blivit godkända, arbetar man med mallarna på arbetena, de används som arbetsberedningar, 
materialåtgång. Platschef 3  säger att det är lite av en gråzon, pga. att de inte har blivit godkända men 
de arbetar fortfarande med dem, men han förklarar det som att ” det är samma sätt vi har arbetat 
under alla år ändå, det är bara att vi har fört över det på papper”. Platschef 3  kommer inte ihåg något 
exempel på monteringsanvisning som har blivit godkänd, men om de har blivit godkända ska de finnas 
på JM AB:s intranät.  

Arbetsgruppen ska ha en träff nu på onsdag om godkännandet av 4 stycken till monteringsanvisningar. 
Går igenom dokumenten och gör ett utkast av handlingarna, kollar på de igen och får ett nytt utkast, 
denna process sker två tre gånger. Första handlingarna blev godkända i november tror Platschef 3. 
Sedan dess har dokumenten använts i projekt i den utsträckning som man kan, när man kan genererar 
det i det man gör.  

Har tagit fram flera monteringsanvisningar för olika typer av brunnar och ledningar, plattläggning mm. 
Platschef 3  tycker att de har fungerat bra med de första godkända monteringsmallarna, detta tror han 
beror på att det är de anställda som tar fram dokumenten och de är baserade på deras erfarenhet. Det 
var 5-6 stycken medarbetare som var med och tog fram anvisningarna. Gav tips om att kontakta 
verksamhetssamordnare 2 på JM AB för mer detaljerad information, hon arbetar med att ta fram 
monteringsanvisningar.  

Monteringsanvisningarna underlättar arbetet med framtagning av material mängder vid beställning, 
men Platschef 3  säger att ”arbetena har varit desamma i 40 år, så man har det i bakhuvudet vad för 
material som ska användas”. Det används som en checklista, så man inte ska glömma något. 
Tidplaneringsmallarna används också som checklista, men Platschef 3  gör sina egna tidplaner i 
powerproject.  

Om de har fått något positivt resultat efter man har börjat arbetat med monteringsanvisningar går inte 
i dagsläget att svara på. Det behövs att det arbetas ett par år med anvisningarna innan man kan se 
tydliga resultat. Detta då projekten måste avslutas och börja användas för att då kunna se några 
resultat.  

Platschef 2 personliga åsikt angående monteringsanvisningar är positiv, tycker det är bra. Många 
negativa synpunkter till en början men nu ser man mer och mer fördelar med dem. Kommer de 
nyanställda är det ett bra hjälpmedel att använda sig utav ett smidigt sätt att visa hur de ska arbeta. 
Stor skillnad från de mer lång erfarenhet, de kanske inte behöver det på samma sätt.  

Svårare med att hitta monteringsanvisningar på marksidan, många olika parametrar som styr 
arbetsmomentens utförande och tillvägagångssätt. Platschef 2 säger att det går att ta fram 
monteringsanvisningar för markarbeten men att det kommer att ta längre tid då man i så fall behöver 
ta fram flera monteringsanvisningar för samma moment men med olika förutsättningar, som tex 
pålning med trä, pålning med stål mm. Många mallar för ett moment tex pålning.  
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Ofta är det UE som utför arbeten med sprängning och pålning, där de inte behöver fundera på hur 
momenten utförs. Singla och uppåt.  

Platschef 3  är också positivt inställd till monteringsanvisningar, han tycker att man upprätta någon 
form av standard. Men att det ibland inte är tillämpbara på mark då det är många moment som det kan 
hända något oförutsett, tex saneringar, skifta ur massor, sprängningar. Han säger att det är mest 
fördelar med monteringsanvisningar. Platschef 3  säger att monteringsanvisningar är tillämpbart efter 
pålningen är klar. Innan pålningen är klar är det svårare att använda sig utav monteringsanvisningar.  
Tagit fram monteringsanvisningar för rörläggning.  

De säger att de inte har ett problem med att husbyggarna kommer in för tidigt på arbetsplatsen och tar 
upp plats, vilket Platschef 7 sa var ett stort problem. De säger att det förmedlingen beror på att de har 
väldigt bra och tydlig kommunikation mellan grundläggning och husproduktionens delar och även att 
de är ett bolag. Platschef 2 som tidigare har arbetat hos JM Stockholm tycker att attityden är 
annorlunda på arbetsplatsen hos JM Stockholm än var den är hos JM Öst. Tydligare kommunikation, 
pratar med varandra i tidiga skeden, ”pratar med varandra på ett helt annat sätt och löser problem 
tillsammans” säger Platschef 2 om attityden.  

Bra uppstyrt från start med arbetschefens uppgifter, alla vet vart man ska vara och vilket arbete man 
ska utföra i god tid före arbetena ska startas. Platschef 3  säger ”träffas en månad innan arbetet går 
igång, vilket jag inte tror att JM Stockholm gör, utan där ringer de på måndag morgon och säger nu 
sätter vi igång”.  

Anställdas inställning, ”finns ett par sura som alltid ska säga ifrån, men sen är det bra efter att tag i alla 
fall” . Tror det är bra att de får vara med att ta fram monteringsanvisningarna, är med i hela processen. 
Verksamhetssamordnare 2 åker ut till arbetsplatserna och samlar ihop gubbarna och tittar på arbeten, 
fotar, samlar in åsikter, slänger ihop ett utkast på en monteringsanvisning. Skickar tillbaka utkastet till 
hantverkarna som var med och tog fram det, de får skriva ner synpunkter, verksamhetssamordnare 2 
tar fram ett nytt utkast, åker ut igen och träffar de som har varit med och tagit fram 
monteringsanvisningarna. Detta görs tills de har fått fram en mall som alla är nöjda med.  Om de inte 
är med och tar fram monteringsanvisningarna finns det risk att de mallar som tas fram inte stämmer 
överens med hur de har arbetat förut. Platschef 3 säger” skulle någon annan bara komma in och säga 
nu gör vi så här, så säger de: så här har vi aldrig gjort”. Verksamhetssamordnare 2 sammanställer vad 
gubbarna har sagt, så det är de anställda som tar fram monteringsanvisningarna.  

På frågan om det kan fungera som ett lärosäte för nyanställda säger Platschef 3: ja det tror jag, men de 
behöver någon äldre med som kan lära ut, men det kan underlätta för både nyanställda och erfarna. 

Tidsplanemallar är bra ibland, det finns vissa moment som man kanske inte har riktigt koll på så då 
kan en mall vara bra. Men de kan bli fel ibland med, man hade tagit fram nyckeltal för schaktning per 
m2 istället för m3, och vid sanering som vi behövde göra här blir det en stor skillnad i arbete. 
Takttiderna på schakt stämmer rätt så bra tycker Platschef 3, de är bra att följa, brukar finnas lite luft i 
dem så det går att köra in tider om det behövs. 

På Platschef 3  projekt gör man en mer detaljerad tidsplanering än bara ”grundläggningsarbeten”, de 
går in på schakt, rörläggning. På ett projekt i Uppsala hade de 54 aktiviteter med, då var gjutning av 
platta med. På mark har vi nog 30 aktiviteter. Viktigt att inte ha för många aktiviteter då kan det bli 
svårläst, plottrigt. Kan göra en mer detaljerad tidsplanering för att underlätta arbetet med beställning, 
sedan kan man minska detaljnivån som används vid byggandet. Det viktigaste är att få milstolparna att 



     
     
 
 
 

57 
 

stämma. Vissa vill ha riktigt detaljerat, andra vet vad som ska göras om endast en aktivitet står i 
tidsplanen, vet hur arbetet under den rubriken ska utföras.  

Det är oftast samma gubbar som arbetar på de olika projekten , erfarenhetsåterkopplingen brukar ske i 
fikarummet genom diskussioner mellan de anställda. Vad som fungerar bra och vad som fungerade 
mindre bra. Det som är viktigt att tänka på bokförs, detta är något de andra arbetsplatserna kan och får 
ta del av. Platscheferna träffas ganska ofta och pratas vid.  

De tycker inte att det är ett problem med att husproduktionen kommer in för tidigt på arbetsplatsen 
och tar upp för mycket plats så att grundläggningen får flytta på sig. De tror att de beror på att det är ett 
och samma företag. Har god kommunikation mellan mark och husproduktion, tar inte dit för många 
anställda på samma gång,  

Platschef 2 säger att då JM E är UE till JM AB så sätter de upp en tidplan från start, händer de att JM E 
stöter på något oväntat och det tar extra tid. Så förväntar sig fortfarande JM AB att de ska komma in på 
arbetsplatsen den tid som sattes upp från början. JM AB Öst löser det genom att ringa upp 
husproduktionen och skjuta när de ska komma in på arbetsplatsen. Där säger båda att de har väldigt 
bra kommunikation mellan dem.  Om det skulle hände av någon anledning att det står på varandra och 
är i vägen för varandra så plockar de bort några gubbar.   

UE på bygg har inte några monteringsanvisningar till tex rörläggarna, de ska följa de tider som 
kontraktet säger och de tider som avtalats.  

När man jobbar så strukturerat som vi gör, så blir de enklare att ha framförhållning och kunna ringa 
UE och skjuta/tidigarelägga deras arbeten.  

Strukturerad produktion och monteringsanvisningar tror Platschef 3  bidrar till en säkrare arbetsmiljö, 
då det blir mer ordning och reda. Alla vet vad de ska göra och när de ska göra det, bidrar till mer lugn 
och ro och en harmonisk arbetsplats säger Platschef 2.  Man plockar upp efter sig så alla kommer fram, 
det blir inga förhastade dumma beslut. Allt detta bidrar till en ökad trivsel tror Platschef 2.  

Det bidrar även till att förenkla inköpen, rätt grejer kommer i rätt tid, en ekonomisk vinning.  

Möten varje morgon där man går igenom vad som ska göras. Bidrar till tydlig kommunikation, vilket de 
tror är en viktig nyckel till framgång. Alla vet vad som händer på arbetsplatsen varje dag. Har en mall 
som heter kommunikationssystem, som är en mall på hur man ska arbeta med kommunikation på 
arbetsplatsen. Många möten för att alla på arbetsplatsen ska veta vad som görs, vad som gjorts, hur de 
ligger till.  

Projektspecifika lösningar på mark dokumenteras genom foto och skriver något om händelsen. Sen 
ligger den på ”burken” där andra kan ta del av det om de ska göra liknande jobb.  

Hussidan måste skriva avsteg om det gör speciella lösningar, dessa hamnar inne hos HK där de 
registreras och sparas.  

Platschef 2 ser inga nackdelar med monteringsanvisningar, inte nu när man har fått jobbat in dem, i 
början var det många som tyckte att det skulle bli för stereotypt och man skulle sluta tänka.  Tror de 
allra flesta har insätt fördelarna med det.  
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Underlag för intervju med JM Entreprenad AB 
Frågor som användes i intervjuer med platschefer från JM Entreprenad 

 

• Hur lång erfarenhet har du utav grundläggningsarbeten? 

• Hur jobbar ni idag med grundläggningsarbeten?(baserat på erfarenhet, hur tidsplaner skapas 
mm) 

o Vad ser du för För-/nackdelar? 

o Några strukturerade/standardiserade moment? 

o Strukturerade inköp?  

o Standardiserade möten? 

o Arbetsledarens kontroller? Kan de standardiseras? 

• Skillnad när ni utför arbeten för JM AB och övriga arbeten? 

o Hur är det att jobba med JM ABs anvisningar/mallar?  

o Hur skiljer arbetet när ni arbetar med övriga entreprenörer? 

• Har du arbetat med JM AB:s tidplaneringsmallar? 

o Vad tyckte du om dem? 

o Underlättar de? 

o Har ni fått anvisningar/information om att använda er utav tidplaneringsmallar från 
JM AB? 

• Kan du se någon tydlig skillnad på resultatet på de arbeten som utförs med 
tidplaneringsmallar? 

o Tror du att det är något JM Entreprenad kan införa i sitt arbete? 

• Hur är din personliga åsikt om monteringsanvisningar? 

• Vad kan förbättras i dagens arbete hos JM E med grundläggning? 

o Finns det några tydliga moment som har brister? 

o Hur kan det förbättras? 

• Hur tror du att medarbetarnas inställningar och åsikter är gentemot monteringsanvisningar? 
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o Kan monteringsanvisningar vara uppskattade av medarbetarna? 

• Hur anser du att man ska involvera medarbetarna för att skapa en sådan stor motivation som 
möjligt? 

• Finns något speciellt moment som kräver monteringsanvisningar alt. generellt? 

• Hur är din personliga åsikt om tidplaneringsmallar? 

• Skulle du kunna se moment med vissa standardiserade takttider/enhetstider?  

• Dokumenterar ni tider för arbetsmomenten eller använder ni er av erfarenhet? 

o Tror du att tidplanemallar kan hjälpa till att få en förståelse över hur lång tid 
momenten tar? 

• Erfarenhetsåterkoppling, används det? 

o Hur används det? 

• Vad är din syn på erfarenhetsåterkoppling? 

• Hur kan de anställda idag påverka/ få sina synpunkter hörda? 

• Ser du några hinder/oförutsatta faktorer som hindrar de standardiserade momenten?  

o Kan man skapa mallar för oväntade moment? 

o Kan man skapa flera mallar med olika moment beroende på förutsättningarna? 

• Eller tror du att det är för många projekt som inte är det andra likt? 

o Projektbaserade lösningar? 

• Tror du att det kan bli enklare med dokumentation av projekt i och med införandet av 
standardiserade moment? 

• Har ni många UE i era projekt? 

o Kan de förhindra införandet av monteringsanvisningar? 

o Utför de för många moment vilket kan leda till att de monteringsanvisningar som finns 
därför inte används? 

• Tror ni att det finns användning av standardiserade moment/monteringsvisningar? 

o Kommer beställare med egna anvisningar? 

 JM AB med sina mallar t.ex. 
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o Kan detta då bidra till att de tidplaneringsmallar som potentiellt tas fram inte blir 
använda? 

• Skulle du kunna tänka dig att vara med och ta fram 
tidsplaneringsmallar/monteringsanvisningar? 

• Hur tror du att en strukturerad produktion kan påverka 

o Arbetsmiljön? 

o Ekonomisk vinning? 

o Resursanvändningen? 

o Arbetsgruppernas moral? 

• Dokumenterar ni materialvalen för arbeten i byggprojekt? 

• Hur dokumenteras projektspecifika lösningar? 

o Sker det någon återkoppling?  
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Intervju med platschef 4, JM Entreprenad AB 
Han har jobbat som platschef i 4 år. Yrkesarbetare i 6 år innan det på JM. På detta projekt har de UE 
som sköter pålning, ska hålla deras tidplaner. Han har inte jobbar med de tidplanemallar som JM AB 
har tagit fram. Han tycker powerproject är enkelt och bra.  

Detaljnivån på tidplanerna varierar. Gör huvudtidplan och tre veckors som vi uppdaterar varje vecka. 
Svårt att strukturera tidplanemallar på de arbeten som vi utför, många avancerade 
betongkonstruktioner som ingen annan har gjort tidigare. Han säger att de försöker använda sig utav 
verksamhetssystemet, eller stödet som finns som grund. Använda samma mallar genom hela resan. 
Men det är mycket som behöver kompletteras där. Om det går att komplettera det så kommer det att 
underlätta arbetet. Det går att komplettera genom att tittar på vad vi håller på med i organisationen, nu 
finns det men dom finns utspridda. Det kanske är någon som har skapat en på ett projekt men inte 
delat med sig.   

Han har arbetat som UE åt JM. Där fick de göra klart grunden innan JM började med 
husbyggnationen.  

När han arbetade på ett projekt ute på Lidingö där de byggde husgrunden så använde de sig utav 
strukturerad produktion på vissa moment (tätband, gjutfogar i plattorna). På så sätt är det väldigt 
enkelt, men vet vad man ska använda och det är bara att köpa in grejerna som det är tänkt. Till frågan 
om det går att skapa monteringsanvisningar på arbeten innan pålning, svarar han: nja, det finns ju 
bara ett sätt att göra det på höll jag på att säga. Just det ser jag det som svårt att skapa 
monteringsanvisningar för. Egenkontrollerna ska vara uppbyggda på samma sätt så att alla arbetar på 
samma sätt. 

Han har inte sätt takttider som JM AB tagit fram. Han tycker det låter liknande kalkylen. Det som JM  
E kan förbättra i sina grundläggningsarbeten är svårt att säga, men masshanteringen internt som inte 
utnyttjas fullt ut. Används inte så mycket som det borde.  

Medarbetarnas inställning tror han är positiv, bara de får chansen att prova. Tror inte att det är viktigt 
att de anställda är med att tar fram monteringsanvisningar men att det är med på uppföljningen. Så de 
får vara med och förbättra om det som är framtaget inte är realistiskt eller att de inte tror att de funkar. 
Det ska inte bara vara en IKEA anvisning, man måste ta vara på de anställdas åsikter. Mer och mer 
arbete med erfarenhetsåterkoppling de senaste åren. Kan gå in och kolla på andra projekt och kolla om 
det är något man behöver. För mycket lokalt sparande , används inte tillräckligt. Det är egentligen 
verksamhetsstödet som ska uppdateras kontinuerligt. Så att alla kontrollprogram, egenplaner , 
kontrollplaner finns tillgängligt för alla för alla aktiviteter. Från marksanering till pålning. Även om 
inte pålning utförs av JM E ska det även finnas kontrollplaner på det så vi kan se vad vi själva kräver.  

I dagsläget är den mesta erfarenhetsåterkopplingen inom gruppen, inom arbetschefsgruppen. Vi i min 
arbetschefsgrupp diskuterar mer med varandra än vad vi gör med grupper utanför. Tar del utav 
varandras dokument på ett annat sätt, vi har fått upp en bättre organisation med 
entreprenadingenjörer som vi inte har haft tidigare som hjälper varandra mer.  

På frågan om monteringsanvisningar kan underlätta dokumentationen av projekt, om det kan blir 
lättare att se vad som har byggts. Svarar han ja.  

Skulle vi ha en egen kontrollplan, krav som JM E har så ska det med i kontraktshandlingarna på vad vi 
kräver av våra projekt. Så det blir JM dokument hela vägen, det är lättare att sammanställa.  



     
     
 
 
 

64 
 

Viktig vid införandet av monteringsanvisningar är att det är tydliga direktiv från på att vad man ska 
använda, det har väll mycket med att göra med att får man en strukturerad produktion så ska man följa 
den och sen förbättra den. Hela tiden förbättringsförslag från de som använder dem.  

Han säger på frågan om det finns motstånd från anställda: Klart det finns det alltid. Tror att 
användning av monteringsanvisningar kan skapa både ekonomi och säkrare arbetsmiljö. Personalen 
vet hur dom ska göra ett arbete, monteringsanvisningar blir lite som en arbetsberedning som redan 
finns. Nu får man ju skapa en arbetsberedning för många moment bara för att det ska vara en 
arbetsberedning även om personal kan. Då blir dom samtidigt vana att göra på sitt sätt och då har vi 
tidsvinst på det och då tjänar vi pengar. Spara resurser också, det skulle bli lättare för alla på 
arbetsledningen att, har du en tabell på hur lång tid det ska ta att schakta, nu har vi kalkylen att titta på 
men där har du bara en viss mängd timmar. Men får du att påla den här ytan ska ta 10 timmar, då är 
det lättare om du har ett styrt dokument som säger att det bör ta 10 timmar.   

Han skulle kunna tänka sig att vara med och ta fram monteringsanvisningar. Men som vanligt är det ju 
tiden som är problemet. Beroende på vad du har för projekt. 

Finns vissa arbeten som det inte går att skapa monteringsanvisningar för. Där det inte är värt att lägga 
ner tid att skapa en anvisning. Det går inte göra på allt. Anvisningen är en bit utav AMA skulle jag säga. 
Ju tydligare det blir för den som schaktar , så hamnar man närmare nivåer så man slipper schakta för 
djupt eller för lite. Som det lätt blir nu när det ska vara fritt. Men har du en tydlig anvisning, blir det 
något att styra mot. Mer uppdaterad information. 

 

Han säger sig vara intresserad av att se hur JM AB Öst arbete har gått. Få se deras klara 
monteringsanvisningar.  

Han har en gammal kollega som började på JM AB, det var ett helvete. Men det är en övergångsfas. 
Många tycker ”jag har alltid spacklat ut fallen i badrummen, men i anvisningen står det att du ska 
använda en kam”. Gör du inte som det står i anvisningen får du göra en avvikelse. Han sa att det har 
varit mycket pappers göra, men det vart bättre och bättre. Folk provade ju att använda kammen istället 
för att spackla och det fungerade ju lika bra kanske rent utav bättre resultat. Det gäller ju att komma in 
i det.  

Ska du göra om något så vet du exakt hur allt sitter fast och är uppbyggt. På frågan om nyanställda kan 
dra nytta utav monteringsanvisningar säger Han: Nackdelen kan vara att de slutar tänka, man förstår 
inte varför man drar i skruven. Det står att den ska vara där men man vet ej förför. Äldre generationen 
tänker att , det inte riktigt blev bra, jag måste dra en skruv till. De unga följer bara anvisningarna, och 
så länge du följer anvisningarna så är det inte ditt fel om något blir fel, för det stod ju så i anvisningen. 
Eftermarknaden gillar monteringsanvisningar vad jag förstår, är det något som ska göras om så vet 
man vad som finns.  

Monteringsanvisningar är säkert jättebra med tanke på arbetsmiljö, men det tar bort tänkandet. Du 
behöver ju inte tänka om du kan läsa, svårt att förstå varför. Blir inga snickare längre blir montörer.  

Han säger att han ser mest fördelar med det. Det är ett litet trögt system så att man inte håller på att 
ändra saker hela tiden. Viktigt att ta tid och testa monteringsanvisningen innan den börjas användas, 
så att det är genomtänkta. Vissa säger att det är så trögt att ändra på något, men han säger att han tror 
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att det bara är en fördel, att man inte viker sig för massan. Det går lite trögare folk kanske förstår varför 
de ska göra som det står skrivet.  

Affärssystemet C7 på JM E. Byggt ett eget, innehåller mängder, dagbok, fakturering, ÄTOR, 
produktionskalkyler, allting ligger i samma. Många har tycket att det inte är bra, krångligt. Men jag 
tycker att det är bra. Att ha allting samlat på ett ställe, alla kan skicka en underrättelse. Förr var det så 
att en person som skickade, var hen sjuk så skickades ingen.  

I JM E är det lite att man själv ska lära sig. Tycker att de borde styra upp hur man ska arbeta. Tur som 
tillhör en arbetschef som är intresserad och jag är intresserad. Så vi hakar på allt nästan allt sånt här, vi 
sätter standarden på utifrån hur vi vill ha det.  

Han kommentarer om JM AB:s tidplaneringsmallar. Kan vara riskfyllt att ha så strukturerade 
tidplanemallar, då en maskinist blir sjuk. Hur lätt är det att få jobbet gjort utan att tappa tid? Inga 
glapp. Kan bli svårt beroende på hur duktig personal man har, vissa arbetar snabbare och vissa gör 
”bara” sitt jobb.  

Behöver strukturen till de projekt som har brister. 

Han kräver av arbetsledaren att varje vecka gör han en ny tre veckors plan, förlänger den förgående 
med en vecka.  Det är ju mest för att han ska tänka igenom vilka moment som ska utföras och hur 
arbetet ska gå till. Spontning då börjar jag ju tänka igenom, för att det ska börjas spontas måste jag 
schakta den där ytan, lägga in lite schakt där innan. Gör det inte för att vara elak utan för att de ska 
tänka igenom alla arbetsmoment. Vissa gånger kan man missa en bit, då hjälper det att uppdatera 
tidsplanen varje vecka.  

Har man en mall och bara ska fylla i tiderna. Har med allting, inom strukturerad produktion ska ju 
allting finnas med. Om spontning är noll timmar, då är det ingen spontning. Att ha en detaljerad 
tidsplan enligt tidplaneringsmallen ser ju bara bra ut gentemot beställaren. Visar på att man är seriösa.  

Schaktar du kan du stöta på föroreningar. Hus ser ”alltid likadana ut”. 
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Intervju med platschef 5, JM Entreprenad AB 
16 års erfarenhet av anläggningsarbeten 

Egenkontroller som checklistor. Egenkontroller är ett dokument som visas för beställarens 
kontrollanter. Kontrollerar så att arbete utförs rätt. Betongarbeten kan skapas monteringsanvisningar 
på.  PAF= standardiserad projekteringsanvisning som måste följas på JM. Ska skrivas in i handlingarna 
på specifika projekt. Hur konsulterna ska rita och de ska bygga. En del av strukturerad projektering. 
Kanske är en del av strukturerad produktion också. Men i min värld tycker jag inte att man behöver 
mer än så här, tycker inte att man behöver ett dokument som. Erik kommenterar : ”beskriver hur man 
lägger ner stenen”. Platschef 5  säger ja, det blir på dagisnivå. Ser man en sådan här ritning behöver 
man inte ytterligare ett dokument, en monteringsanvisning. Blir mycket papper också och ska ju följas i 
praktiken.  

Det är inte fel med monteringsanvisning. Allt beror ju på kunnandet som hantverkarna har, vi gör ju 
sådär(visar en monteringsanvisning). Är det någon som är i princip okunnig så är det ju bra. 
Säkerhetsenheten är tveksam om det skulle bli någon skillnad.  Det är klart att har man oerfaren 
personal, så kan man utföra arbetet med en monteringsanvisning. Skulle säga att det är mer som 
utbildningsmaterial. Vissa moment som går att hitta monteringsanvisningar för, en ledningsläggning är 
inte fel att ha den som monteringsanvisning. Kan bli svårt att med användning, tar man fram 
monteringsanvisningar och sen går det inte att följa den, då blir det också problem, då gör man ju inte 
rätt eftersom felet är monteringsanvisningen som inte gå att följa. Det för ju med sig saker. Vill inte 
vara negativt men. Tycker att de moment som JM AB Öst tagit fram är bra, de kan man säkert göra 
momentanvisningar utav.  

Det kanske finns moment som går att strukturera inom grundläggning, men det är ju inte lika lätt.  

Platschef 5 erfarenhet är nästan endast generalentreprenader eller utförandeentreprenader. Då får de 
ritningar av beställaren. Detta kan då försvåra införandet av monteringsanvisningar, beställarna har 
olika konsulter som ritar. JM AB har sina PAF:ar, där de har bestämt hur de ska se ut, de ger dem till 
sina konsulter som de handlat upp och tvingar dem att följa PAF:arna. Med tanke på att JM E inte gör 
ritningarna själva kan det då vara svårt att implementera monteringsanvisningar i arbetet? Platschef 5: 
nja, kanske kan gå i vissa moment, men vet inte riktigt. Ledningar kanske går, det kan jag tänka att 
man kan skapa ett dokument med lite fantasi. Nästa jobb kanske vi arbetar för trafikverket, är det en 
utförande entreprenad, om vi skulle ha en egen handling tvingade oss att göra något som trafikverket 
inte vill , det funkar ju inte. Det kanske funkar intern med JM, men det är inte så lätt. JM E har ju 
interna och externa beställare. JM AB har ju bara sin nisch, inga entreprenörer. Duktiga på att bygga 
sina hus. JM AB bygger i intern regi.  

Tror att det kan ta bort kreativitet i arbeten. Det ser man hur styrt det är. Passar en del bra, en del 
sämre. Blir inte lika kreativt. Syftet med det är att minska felen och kvalitetssäkra, de är bra i grunden. 
Är de utförda på rätt sätt och formulerade på ett bra sätt ska de funka för de anställda att jobba med, 
men är den felaktig är det större risk för att det blir missnöje. Gubbarna vill ju inte fuska, de vill ju göra 
rätt.  

Har varit med och tagit fram tidplaneringsmallarna, men använder de inte själv. För att syftet med de 
där var att husplatscheferna , i tidiga skeden skulle kunna få en, ett verktyg att bättre gissa tidsåtgång 
för markstarten.  

Det är sällan att tomterna är likadana. Även om vi la in schablon tider för moment, så beror det mycket 
på hur det ser ut runt omkring. Tillfartsvägar, personal, så mycket som kan påverka och det kan slå så 
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hårt. Det blir så himla grovt. Jag tycker att det är den samlade erfarenheten som gör att man träffar rätt 
med tider, den är ganska viktig. Men i syfte för husplatscheferna om man inte kan marken så mycket, 
så kan man ju gaffla in sig ganska bra.  

Man skulle kunna bli bättre på erfarenhetsåterkoppling, det är lite bristfälligt. I alla fall i gentemot 
andra arbetschefsgrupper. Har inte mer återkoppling än att man pratat med sina kollegor, inget 
organiserat, ingen dokumentation. Tror inte det fungerar bra i praktiken, tror inte man går tillbaka och 
kollar på det som dokumenteras.  

Han pratar med dem han känner, känner man fler så blir det bättre. Tror inte heller att man vill säga 
när man har gjort fel, ”här gjorde jag fel, det här vill jag berätta för alla”. Bra om det finns men tror inte 
på det. Skapa samhörighet i företaget, måste komma från ledningen. Lär känna folk bättre och får ett 
större nätverk, lättare att ta kontakt. Genom informella samtal, det är så erfarenhetsåterkoppling sker. 
Bra med erfarenhetsåterkoppling men svårt i praktiken. 
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Intervju med platschef 6, JM Entreprenad AB 
Platschef 6 har jobbat 20 år inom grundläggning och gick innan dess ”bygg” i plugget. Han är platschef 
och har ansvaret för säkerhet, ekonomi, planering, upplägg. Han har en arbetsledare som hjälper 
honom med driften.  

Har inga anvisningar för monteringar för nuläget. Enda monteringen som sker i projektet är 
rörläggning men där används endast erfarenhet. Vid tidsplanering så används kalkylen där tiderna 
bestäms beroende på den budget momentet har. Tidsplanen skapas av erfarenhet och inte genom 
färdiga mallar. 

Det är så skiftande från olika jobb så det kan bli svårt med monteringsanvisningar. Mark är så 
ostandardiserat. När ett arbete ska utföras så har man tillgång till ritningar som måste följas, och som 
då bestämmer hur arbetet ska utföras. Det är också svårt att ta fram monteringsanvisningar då allt är 
projekt anpassat. De standardiserade momenten på arbetsplatsen är mötesprotokoll och 
verksamhetsstödet som består av mallar på arbetsberedningar. Platschef 6 menar att man skulle kunna 
ha mallar för egenkontroller om det inte redan finns.  

Externa kunder kräver mer i pappers väg. Arbetet är alltid tidspressat men det skiljer sig från projekt 
till projekt hur mycket utrymme man har på platsen och hur påverkad man blir av andra som jobbar på 
samma arbetsplats. 

Platschef 6 gör alltid sina egna tidplaner i programmet powerproject och använder sig inte av de som 
JM AB tagit fram för anläggningsarbeten. Tidsplanering begränsas av vad kunden eller 
generalentreprenaden anser.  

Platschef 6 tycker att det låter jättebra med strukturerad produktion, då det ska vara så tydligt som 
möjligt. Under det pågående projektet vill Platschef 6 ha detaljritningar på varje moment då 
tydligheten bidrar till bättre resultat. Ju mer tydlighet för moment desto bättre. 

Erfarenhetsåterkoppling inom JM Entreprenad är inte vanligt. Det har varit snack om att använda det 
men Platschef 6 har själv aldrig varit med om det och har inte heller hört om någon annan varit med 
om det. Dock har Platschef 6 hört att JM Entreprenad avd. Hus har gjort det med det pågående 
projektet. Detta projekt är den 8e förskolan avd. Hus bygger och har då diskuterat vad som kan 
förbättras, dock inget som synts på ritningar. Det finns mycket tid och pengar att spara med 
erfarenhetsåterkoppling, men det kommer både ta tid och pengar att utforska och Platschef 6 anser att 
de på JM Entreprenad är lite underbemannande. Erfarenhetsåterkopplingen sker i sin egen skalle, man 
gör inte om samma tabbe en gång till. Platschef 6 har svårt att se hur man skulle kunna läsa sig till hur 
ett arbete ska göras, och menar att man måste vara med och se hur det görs.  

Hantverkarna är självgående och Platschef 6 försöker låta bli att styra dem så mycket som möjligt. 
Monteringsanvisningarna kan få motstånd på grund av hantverkare som har lång erfarenhet av sina 
arbetsmoment och som ogillar att behöva ändra på sättet de arbetar. Medarbetarna har goda chanser 
att påverka sitt arbete genom att diskutera arbetsmoment med Platschef 6.  

I kontraktet skriver man in vilken AMA som gäller och det tillsammans med att inget projekt är det 
andra likt gör att det är svårt med att använda sig av monteringsanvisningar. 

De dokumentationer som görs under arbetets gång är: 
dagbok, vid avvikelser så skickas underrättelser, avvikelserapporter, avvikelser markeras på ritning och 
det skickas också mycket mail.  
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När ett projekt är klart händer det att man går vidare utan att lägga över ritningar och så.  

Om man skulle kolla på möjligheter för strukturerade moment så skulle det kunna vara för förankring 
av en fettavskiljare (en för fäste i berg och en för fäste i platta), för rör och andra moment så finns det 
AMA.  

Platschef 6 skulle kunna passa som en av dem som tar fram monteringsanvisningar, då han har en 
bakgrund som en byggare, men har svårt att komma på vad man skulle kunna tillverka anvisningar för. 
Det som borde standardiseras är pappersarbeten såsom; egenkontroller, risker, arbetsberedning. Med 
hjälp av checklistor skulle arbetet ske snabbare och säkrare, man skulle kunna säkerställa kvalitén. 
Inköp är rätt styrt av avtal med försäljare. 
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Intervju med platschef 7, JM Entreprenad AB 
Erfarenhet av grundläggningsarbeten är 20 år 

Tidplanen ska man utgå från en kalkyl som styr tiden. Vissa saker går bra vissa går dåligt. Brukar gå 
efter kalkylen. Kalkylen är för snål. 

Allt är olika, grund från grund vilket gör det svårt att strukturera inköp. Något som platschef 7 gärna 
ser att man kan standardisera är hissgropar då de oftast ser likadana ut. Det är många moment vid 
arbete med hissgrop och tar oftast 2 veckor att bli helt färdig. Prefabricerade hissgropar skulle spara tid 
men är samtidigt svåra att få dit. Prefabricerade hissgropar väger 8 – 10 ton och JM Entreprenad har 
aldrig tillgång till någon kran. Platschef 7 tillägger att det inte alltid funkar, att det beror på vilket typ av 
hus som byggs, om prefabricerade hissgropar tål de laster som byggnaden ger. 
De har fredagsmöten/måndagsmöten och basmöten en gång i veckan för att samordna med till 
exempel JM AB. Möten sker kontinuerligt. 
De har en kvalité- och miljöplan. Kvalité- och miljöansvarig som kontrollerar en gång i månaden. 
Platschef 7 anser att powerproject fungerar men har egentligen ingen åsikt. 
Platschef 7 har endast utfört markarbeten åt JM AB och Stockholms stad. Stockholms stad ställer inte 
krav på tidplaneringsmallar som JM AB gör, menar platschef 7. Han har inte gjort några större jobb åt 
Stockholm stad. 

Grundläggning har inte lika många moment som husbyggnad. Blir oftast ett långt streck då det är 
onödigt med detaljer. JM E är styrda av JM AB, när de kommer till platsen med ackord-löner så börjar 
JM AB bygga direkt och tar plats. JM E rättar sig efter JM AB, JM E vill komma längre med sitt arbete 
innan JM AB kommer in. Det skulle underlätta om grundläggningen blir klar till hälften innan man ens 
släpper in husbyggarna på området. Platschef 7 har haft dåliga erfarenheter med just detta bekymmer 
och han tror att man, med en sådan lösning, skulle spara tid i slutändan.  
Även om grundläggningen har en tidsplan så måste den flyttas och göras om, på grund av att 
husbyggarna kommer till arbetsplatsen för tidigt. Det är också anledningen till att Platschef 7 endast 
gör enkla streck i sin tidsplan.  

Enligt platschef 7 är det inte alltid det funkar att göra monteringsanvisningar. Han menar att det beror 
på vad man gör, vissa saker måste man lösa på plats och andra saker kan man använda dig av 
monteringsanvisningarna för att ha ett ungefärligt arbetssätt. Det är bra att ha monteringsanvisningar 
som säger hur man ska göra men i praktiken fungerar det inte alltid. Inom grundläggningsarbeten så 
måste man lösa problemen på plats och kan inte planera lösningen till nästa vecka, utan allt sker med 
snabba beslut. 
Bra med monteringsanvisningar men man måste ha något mer… 
Man kommer inte i kontakt med så mycket monteringsanvisningar för markarbeten. Kanske när man 
bygger en platta, monterar rör eller när man lägger isolering så kan man följa monteringsanvisningar, 
men återigen så måste vissa saker lösas på plats. Platschef 7 kan inte komma på att han nånsin jobbat 
med monteringsanvisningar, utan han har erfarenhet nog att lösa problemen. 
Det är nog bra om medarbetarna får läsa monteringsanvisningarna. Det som finns nu är tydliga 
ritningar som förklarar monteringen för röruppstick och liknande, och dessa går man igenom som en 
arbetsberedning. Man använder sig av egenkontroller för att se till att saker görs enligt ritningarna och 
dessa fungerar som motsvarighet till monteringsanvisningar. (16:30) 

Platschef 7 har inte sett något tidigare om de kalkyler JM AB tagit fram i samband med 
tidplaneringsmallarna för grundläggning. Platschef 7 får endast en färdig mängdförteckning som de ska 
schakta bort vilket man får utgå ifrån. För att själva följa sin tidsplanering så lämnar de en offert till en 
underentreprenad med en bestämd tid för hur lång tid schakten skall ta, JM Entreprenad har bestämda 
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tider och underentreprenaderna måste hålla sig inom de tidsramarna. 
De skriver alltid dagböcker där de skriver ner allting. Som underentreprenaden måste de alltid ha koll 
på tider, men det är för ens egen skull som man gör det. ”Dagboken är detaljerad, för annars är man 
rökt”. Man kan alltid gå tillbaka och kolla vad som gick  bra eller dåligt men platschef 7 tror inte att 
man gör det. Om det har gått dåligt så hittar man alltid en anledning som man dokumenterar men det 
har aldrig hänt att platschef 7 varit med om någon erfarenhetsåterkoppling. Sker någon diskussion 
ibland där man pratar om att ”det där gick inte så bra, tänk på det”.  

”Inget jobb är aldrig likt det andra, man hittar alltid någon konstigt som inte ska ligga där och som man 
inte räknat med. De där geologiska undersökningarna stämmer aldrig”. Platschef 7 menar att det är 
enklare att gräva upp och titta vad som finns istället. Även om det görs en geologisk undersökning så 
finns det inga garantier och försäkringar på arbetet. Om det vore noggrannare undersökningar så skulle 
det kunna vara något som man skulle kunna använda sig av. För då vet man hur det ser ut under 
marknivån, men om man endast borrar fyra hål i hörnen så vet man inte vad som finns i mitten, menar 
platschef 7. Alla olika förhållande väger in (väder, mark, radon etc.) när man arbetar med 
grundläggning och därför är inte den ena grunden den andra lik. Man måste veta allting exakt innan du 
ens sätter igång, utan man måste gräva upp och titta vad man har att jobba med.  

Man jobbar ofta med samma gubbar så det behövs inte sägas vad som ska göras, utan de vet det själva. 
Som ledare vet man om vem som klarar av vad. Att få nytt folk till varje projekt tror platschef 7, skulle 
vara jättejobbigt. Då måste man gå in och kanske styra lite mer och då blir det obekvämt helt plötsligt.  

Hyr JM Entreprenad in underentreprenader (så som grävmaskinister, lastbilschaufförer mm) så 
ansvara JM Entreprenad att alla underentreprenader har sitt utrymme och att de kan få göra sina 
arbeten när kommer till platsen. Vid pålning krävs det att man verkligen ser till att de kommer fram 
och att de får utföra sina arbeten, då det är väldigt kostsamt.  

Man kan absolut ge förslag på monteringsanvisningar men inte ge ett strikt sätt att jobba efter. Om det 
kommer någon som säger att man gick lite utanför ramen så står man still istället för att arbeta, och att 
stå stilla i arbetet är ju värdelöst, menar platschef 7. Olika förslag på ett visst montage skulle kunna 
fungera men inte bara ett sätt att jobba efter, detta då allt är så olika från projekt till projekt. Platschef 7 
har dock inget intresse med att hjälpa till att ta fram monteringsanvisningar utan vill vara ute på 
arbetsplatsen. Om det dock skulle behövas tips på hur något ska lösas så kan man ta kontakt med 
platschef 7, men han vill inte sitta och ”grotta ner sig” i jobb med anvisningar. 

Med en strukturerad produktion skulle nog säkerheten påverkas positivt tillsammans med tiden, i det 
sätt att ingenting skulle vara i vägen för något annat. 
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