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I 

Sammanfattning 

Idag kämpar entreprenadföretagen med låga marginaler och pressade tidplaner. 

Studier visar att upp till 35 % av produktionskostnaderna består av icke 

värdeskapande arbete. Det finns ett stort intresse hos entreprenadföretagen att sänka 

produktionskostnaderna och öka marginalerna. Dessa förändringar ger ekonomiska 

fördelar för både entreprenadföretagen och för samhället i stort, inte minst för 

slutkunden. På kort sikt leder detta till högre vinstmarginaler för 

entreprenadföretagen.  På längre sikt genererar lägre produktionskostnader sänkta 

hyror och/eller bostadspriser. Ur ett samhällsnyttigt perspektiv ökar möjligheterna 

till att fler familjer kan köpa sina bostäder eller få högre levnadsstandarder. NCC 

Husproduktion i Västernorrland ser därför potential i att effektivisera sin produktion.  

Studien har utifrån NCC:s uppdrag gått ut på att utreda och optimera den invändiga 

logistiken i nybostadsprojektet Solgläntan i Sundsvall. Därför ställdes frågor om vilka 

eventuella åtgärder som kan implementeras för att öka den värdeskapande tiden samt 

vilka kritiska aktiviteter och slöseriposter som finns.  

Studiens syfte är att identifiera slöseriposter och kritiska aktiviteter, därigenom finna 

en hållbar lösning för att reducera dessa och skapa en lönsammare produktion. 

Metoden som valts för besvara frågorna har varit en kombination av litteraturstudier, 

fältstudier och intervjuer. Fältstudier och intervjuer gjordes på plats, 

intervjupersonerna valdes ut efter erfarenhet och befattning för att få en nyanserad 

bild av arbetsplatsen.  

Studien är avgränsad till den invändiga logistikplaneringen där ingen hänsyns har 

tagits till kostnadsbesparingar som följd av effektiviserade åtgärder. 

Efter fältstudier och intervjuer identifierades flertalet slöseriposter och kritiska 

aktiviteter, där merparten av dessa kunde kopplas till den invändiga logistiken. 

Tydliga svårigheter för att erhålla en smidig produktion uppdagades.  Med detta 

resultat återfanns möjligheter att utveckla och förbättra flera delar av produktionen. 

Åtgärdsförslag som arbetades fram var en mer utförlig invändig 

arbetsplatsdispostionsplan (APD-plan), förenklad protokollföring vid möten i 

produktionen, checklista för medtagande inför arbetsstart och en tydlig struktur för 

renhållning på arbetsplatsen. 

Nyckelord: logistikoptimering, APD-plan, byggproduktion, värdeskapande arbete. 
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Abstract 

Today construction companies struggle with low profit margins and tight schedules. 

Studies show that up to 35% of production costs consist of non-value added work. It is 

of great interest to construction companies to reduce production costs and to increase 

these margins. These changes provide economic benefits for both construction 

companies and end customers. In the short term, this leads to higher profit margins 

for construction companies; in the longer term, it generates lower production costs, 

lower rents and / or housing prices. It also increases the possibility that more families 

are able to buy their homes or achieve higher living standards. NCC’s Building 

Production Unit sees potential to streamline its production in Västernorrland. 

The study was based on NCC’s expired mandate on investigating and optimizing the 

internal logistics of its construction project, Solgläntan in Sundsvall. Questions were 

asked about the measures which can be implemented to increase the value-time as 

well as identifying critical activities and wasteful items. 

The purpose of the study is to identify the waste items and critical activities, thereby 

finding a sustainable solution to reduce them and create a profitable production. 

The method chosen to answer these questions has been a combination of literature 

studies, field studies and interviews. Field studies and interviews were executed on 

the construction site. The interviewees were selected according to experience and 

position to get a balanced picture of the workplace. 

The study is limited to the internal logistics planning and no regards have been paid 

to cost savings due to streamlined operations. 

After the field studies and interviews several waste items and critical activities were 

identified, where most of them could be linked to the internal logistics. Obvious 

difficulties to obtain a smooth production emerged. With this result opportunities to 

develop and enhance many areas of production were found. The action proposal that 

was produced was a more detailed internal work area disposition plan (APD-plan in 

Swedish), simplified minute keeping of production meetings, checklist for inclusion 

before starting work and a clear structure for cleaning. 

Keywords: logistics optimization, APD-plan, building production, value-added work.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Entreprenadföretagen kämpar idag med låga marginaler för att möta konkurrensen, 

samtidigt som projekten är hårt tidspressade.  Produktionskostnaderna i ett 

byggprojekt består till 30-35 % av icke-värdeskapande arbete.1 Merparten av dessa 

kostnader är tid för att hämta, leta och vänta på material, information och hjälpmedel. 

Det mest kritiska skedet uppstår när flera yrkesgrupper behöver samverka på 

begränsad yta, närmare bestämt när den invändiga produktionen och logistiken tar 

vid. Det finns en stark koppling mellan en väl fungerande logistik och byggprojektets 

kostnader. Ett stort intresse finns hos entreprenadföretagen att sänka 

produktionskostnaderna och öka marginalerna. På kort sikt leder detta till högre 

vinstmarginaler för entreprenadföretagen. På längre sikt genererar lägre 

produktionskostnader sänkta hyror och leder till att fler får möjlighet till högre 

levnadsstandarder. Uppdragsgivaren NCC önskar finna en lösning på detta problem 

för att få tids- och ekonomiska besparingar.  

1.2 Frågeställning 

 Vilka åtgärder kan implementeras för att öka den värdeskapande tiden på 

byggarbetsplatsen och därigenom generera en lönsammare produktion? 

 Vilka kritiska aktiviteter finns och hur kan dessa förändras? 

 Vilka slöseriposter kan elimineras eller minimeras på byggarbetsplatsen? 

1.3 Målformulering 

Målet är att identifiera slöseriposter och kritiska aktiviteter på projektet Solgläntan i 

Sundsvall och finna en hållbar lösning, metod eller ett synsätt för byggföretag att 

implementera för att skapa en lönsammare produktion. Genom detta effektivisera och 

optimera arbetsplatstiden samt de kritiska aktiviteterna vilket ändrar förhållandet 

mellan den värdeskapande och icke värdeskapande tiden positivt. Därigenom lösa ett 

problem som flera aktörer på marknaden upplever och skapa mervärde i alla led, 

framförallt för slutkunden som slipper betala det icke värdeskapande arbetet.  

  

                                                             
1 Josephson, Saukkoriipi. Slöserier i byggprojekt, s. 47 
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1.4 Avgränsningar 

Invändig logistikplanering är huvudfokus i studien men en övergripande beskrivning 

görs av det totala logistikflödet för hela processen. Ingående kostnadsbesparingar till 

följd av effektiviserande åtgärder eller metoder har inte beaktats då omfattningen blir 

för stor att utreda på bara 10 veckor. Fallstudien, intervjuer och observationer 

kommer endast att genomföras på projektet Solgläntan i Sundsvall. 

1.5 Lösningsmetoder 

Det finns flera angreppssätt för att finna lösningar på detta, exempelvis som att följa 

arbetet över tid och på sikt se vilka fallgropar som uppkommer. Processen skulle bli 

alltför omfattande för arbetet som är begränsat till 10 veckor. Istället har en fördjupad 

litteraturstudie genomförts tillsammans med intervjuer av personal på plats för den 

djupare förståelsen i det specifika projektet. Intervjuerna har varit semi-strukturerade 

och respondenten har haft möjlighet att utveckla sina svar. För att få en nyanserad 

bild av arbetsplatsen har respondenter på betydande befattningar och de som 

ansvarar för det egentliga värdeskapande arbetet valts ut.  

Det har gjorts flertalet studier och rapporter om ”slösad tid” på byggarbetsplatserna. 

Ingen specifik rapport har gjorts på detta projekt, vilket ger möjligheter att granska 

slutsatser från liknande rapporter och studier för att få en bredare uppfattning.  
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2 Nulägesbeskrivning      

2.1 Företaget 

NCC (Nordic Construction Company) är norra Europas ledande bolag inom bygg- och 

fastighetsutveckling där verksamhet bedrivs i åtta länder. Med sina 18000 anställda 

utvecklar och producerar NCC bostäder, kommersiella fastigheter, offentliga 

byggnader, vägar, industrilokaler och anläggningar. Omsättningen uppgår till 62 Mdr 

SEK 2015. NCC utmanar branschen och sig själva för att hitta hållbara lösningar i 

världsklass samtidigt som de skapar en bättre morgondag. NCC anser att nyckeln till 

att skapa de bästa lösningarna är innovation, både i arbetsmiljön och den egna 

produktionen eller byggandet av bostäder och kontor.2  

 

Figur 1: Fördelning av nettoomsättning i de verksamma länderna3 

 

”NCC:s Vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara 
lösningarna.”4 
  

                                                             
2 http://www.ncc.se/om-ncc/ 
3 Ibid 
4 Ibid 

http://www.ncc.se/om-ncc/
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NCC:s affärsidé är att utveckla framtidens miljöer för såväl arbetare, boende och 

kommunikationsmöjligheter. Tillsammans med kunderna behovsanpassar NCC 

produkterna för att få kostnadseffektiva och kvalitativa lösningar. NCC skapar genom 

detta mervärde för samtliga intressenter och bidrar till en hållbar 

samhällsutveckling.5 

NCC har delat in sin verksamhet i tre olika huvudområden industri, bygg och 

anläggning samt utveckling av kontor och boende. Den största omsättningen ligger på 

bygg och anläggningsenheten.6 

 

Figur 2 Statistik från 2015 av NCC:s bygg- och anläggningsavdelning7 

 

 

Figur 3: NCC:s organisationsstruktur8 

                                                             
5 http://www.ncc.se/om-ncc/ 
6 Ibid 
7 Ibid 
8 Ibid 

http://www.ncc.se/om-ncc/
http://www.ncc.se/om-ncc/
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2.2 Projektet Solgläntan 

Solgläntan ett nybostadsprojekt med en omsättning på ca 75 miljoner SEK. Projektet 

består utav fyra punkthus med underbyggt garage som binder ihop huskropparna där 

husen initialt benämns A-D och beskrivs av platschefen som en 

miljonprogramkonstruktion av en lyxigare karaktär. Husen inrymmer 35 lägenheter i 

3-5 rum, storlek från 67-130 m2, med övervägande större lägenheter. Konstruktionen 

består utav en platsgjuten betongstomme som förses med fasadtegel där varje 

lägenhet har generösa balkonger eller uteplatser. NCC har sin organisation på plats 

under hela produktionstiden (enligt figur 4). Vartefter produktionen fortskrider 

ansluter fler underentreprenörer från olika yrkeskategorier.  Som mest kommer 

arbetsplatsen sysselsätta ca 40 personer samtidigt.9  

Projektet är beställt av HSB Södra Norrland och utförs på totalentreprenad av NCC. 

 

Figur 4: Illustration av Solgläntans organisation (skapad av Filip Nilsson) 

                                                             
9 Tjernlund, NCC 
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2.3 Referensobjekt 

Som referensobjekt till projektet Solgläntan har information insamlats om NCC:s 

projekt på Norra Kajen i Sundsvall. Norra Kajen är ett projekt av större skala som 

innefattar 192 lägenheter där Mitthem är beställare. Lägenheterna kommer vara av 

typen trygghetsboende för aktiva personer över 70 år. Entreprenadsumman är på 245 

miljoner SEK.10 Ledningen på Solgläntan har stor inblick i Norra Kajen och har 

möjlighet att ta lärdom från projektet. Norra Kajen har ingen logistikansvarig, 

däremot uppger Niklas (PLC) att detta varit något som troligen hade önskats, trots att 

ledningarna oftast vill visa sig på styva linan och klara logistiken själva.11 

 

  

                                                             
10 http://www.ncc.se/press/cision-page/65ebb47458db0245/ncc-bygger-192-hyresrätter-vid-havet-i-
sundsvall/ 
11 Tjernlund, NCC 

http://www.ncc.se/press/cision-page/65ebb47458db0245/ncc-bygger-192-hyresrätter-vid-havet-i-sundsvall/
http://www.ncc.se/press/cision-page/65ebb47458db0245/ncc-bygger-192-hyresrätter-vid-havet-i-sundsvall/
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3 Teoretisk referensram  

3.1 Begreppsdefinitioner 

3.1.1 Allmänna definitioner 

Admin. föreskrifter: (AF-delen) - Föreskrifter som lämnas ut vid upphandlingar 

för reglering, råd och anvisningar av hur, när, var, vad etc. 

som gäller för upphandling och i produktionen. 

 

Anbudskalkyl: Används för anbudsgivning. Kostnadsberäkningar framtagna 

ur förfrågningsunderlaget, innehåller kostnader för material, 

egen arbetskraft, UE-kostnader, vinst, direkt och indirekt 

arbetsplatskostnad.12 

Delad entreprenad:  Upphandlingsform där beställaren ansvarar för projektering 

och upphandlar själv de tyngsta entreprenaderna som VVS, 

el, mark och bygg. Beställaren har samordningsansvar under 

produktionstiden.13 

Egen regi: Att bygga i egen regi betyder att endast egen anställd 

personal används.  

Förfrågningsunderlag:  (FU) - Beskrivningar, ritningar och AF-del för upphandling 

av en entreprenad. FU tas fram och tillhandahålls av 

beställaren eller dennes konsulter, i vissa fall mot en 

ekonomisk ersättning. 

Generalentreprenad: Upphandlingsform där beställaren ansvarar för 

projekteringen och entreprenören ansvarar för utförandet.14 

Kostnad:   Värdet av en resursuppoffring. 

  

                                                             
12 Revai. Byggstyrning, s. 172 
13 Ibid s. 15 
14 Ibid s. 14 
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Totalentreprenad:  Vanligaste entreprenadformen i Sverige. Entreprenören 

ansvarar för projektering och utförande av produktionen, 

beställaren lämnar ifrån sig enklare handlingar där endast 

krav på funktion framgår. Entreprenören har 

funktionsansvar efter färdigt byggobjekt, vilket innebär att 

objektet ska uppfylla beställarens funktionskrav.15 

3.1.2 Organisationsdefinitioner 

Arbetsledare: (AL) - Tjänsteman som leder YA och hjälper PC med den 

dagliga styrningen. 

Platschef:  (PLC) - Tjänsteman som bär det yttersta ansvaret på 

arbetsplatsen. 

Produktionschef:  (PC) - Den person som bär det yttersta ansvaret på samtliga 

projekt inom sitt område. 

Projekteringsledare:  (PL) - Tjänsteman som samordnar och leder projektörerna 

vars uppgift är att ta fram konstruktions- och 

installationstekniska lösningar. 

Logistikansvarig: (LA) - Tjänsteman som ansvarar för arbetsplatsens logistik. 

Underentreprenör:  (UE) - Företag med egna YA och arbetsledning som är 

specialiserade på att utföra en viss typ av arbete. 

Yrkesarbetare:  (YA) - Förvärvsarbetare som har till uppgift att uppföra 

byggnaderna enligt konstruktions och 

installationshandlingarna 

3.1.3 Arbetsplatsdefinitioner 

APD-plan:  Arbetsplatsdispositionsplan, plan som visar arbetsplatsens 

utformning och disponering. Delar som visas är bland annat, 

containrar, bodar, kran, infarter och upplagsytor. Planen 

uppdateras med arbetets framfart.  

Bockningsstation:  Station där armeringsarbetarna förbereder, klipper och 

bockar armering inför ingjutning. 

                                                             
15 Revai. Byggstyrning, s. 17 
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Etablering:  Hela arbetsplatsens utformning och innefattar allt från 

personalutrymmen, kran, upplagsytor, tillfälliga vägar och 

inhägnad. 

Lull:  Teleskoplastare som kan flytta material på arbetsplatsen och 

lyfta material till höga höjder, kan vara utrustad med 

antingen skopa eller gafflar. 

Upplagsyta:  Plats för lagerhållning av material och hjälpmedel på 

byggarbetsplatsen. 

3.2 Logistik 

Logistik är en kringtjänst till själva produkten, målet är att kunder ska erhålla sin 

produkt på rätt plats och i rätt tid utan att kostnaden blir alltför hög. Logistik kan 

således bli ett vida komplext begrepp där omfattningen blir planering, genomförande 

och kontroller för att få önskat resultat. Fokus ligger i förflyttning och lagring av 

material samt råvaror vilket kan inkludera flertalet företag. Arbetet kräver god 

informationskommunikation för inte skapa stagnationer eller problem där arbetet för 

kommunikationen är en stor del i logistikarbetet. Sammanfattningsvis är logistikens 

mål att uppnå kostnadseffektiv leveransservice och uppfylla kundens acceptabla 

servicegrad till så låg kostnad som möjligt.16 

Logistik omfattar att på ett kostnadseffektivt sätt planera, genomföra 

och styra förflyttning och lagring av material och produkter från 

råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens behov och önskemål. 

Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att 

materialflödet ska fungera.17  

Logistik handlar om mer än att bara flytta produkter och råvaror från A till B, det 

handlar även mycket om skapandet av strukturförändringar för ledningen och 

arbetarna, detta för att jobba på ett nytt och effektivare sätt. Förutsättningar för att 

skapa en bra logistik är att merparten av medarbetarna är utbildade inom området på 

ett eller annat sätt.18 

                                                             
16 Oskarsson m.fl. Modern logistik, s. 19-23 
17 Ibid s. 23 
18 Ibid s. 23 
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”Logistik är inte bara att göra saker rätt, utan i ännu högre grad att göra rätt 

saker.”19  

Den allmänna och konservativa synen är att logistik ofta ses som en kostnad och inte 

en effektiviserande resurs. 20 Konservatismen gör att implementering av 

logistikåtgärder kan möta motstånd i organisationer. Logistik handlar om att göra 

hela produktionsprocessen smidigare, att minska totalkostnaden och undvika 

suboptimeringar.  Att nonchalera vikten av logistikprocesser kan bli kostsamt för 

företaget då en fungerande logistik är direkt speglad mot lönsamheten och 

produktionskostnaderna.21 

”… Icke fungerande logistik leder till högre kostnader.”22 

3.2.1 Bygglogistik 

Logistik och bygglogistik skiljer sig åt, inom byggproduktion blir varje arbetsplats 

unik med olika förutsättningar och arbetsmetoder. Generella industriproduktioner 

ligger ofta på samma plats med inkörda och standardiserade tillverkningsprocesser 

som gör att logistikflödet kan optimeras och risken för fel minimeras. Detta gör att 

byggbranschen generellt är starkt produktionsinriktad och högt fokus ligger på den 

tillfälliga fabriken. Följden av detta kan vara att bygglogistiken bortprioriteras framför 

själva produktionen. 23 

Styrningsverktyg för logistiken på byggarbetsplatsen är bland annat APD-planen som 

är ett visuellt verktyg. APD-planen är dynamisk och förändras med arbetsplatsen 

framfart. APD-planen medverkar till en enkel överblick av arbetsplatsen för samtliga 

medarbetare. Ett tillägg som ibland används är den invändiga APD-planen, det vill 

säga den invändiga dispositionen av byggnaden. Generellt illustrerar den invändiga 

APD-planen el, vatten, nödutgångar, brandsläckare och utrustning för första hjälpen.  

I stora projekt där ekonomin och viljan tillåter finns ofta en logistikansvarig vars 

uppgift endast är att styra och samordna logistiken på plats.  

                                                             
19 Oskarsson m.fl. Modern logistik, s. 23 
20 Nicander. Logistik i ett byggprojekt – en kartläggning av den operative rollen logistikansvarig, s. 
45  
21 Oskarsson m.fl. Modern logistik, s. 88 
22 Niklasson, Toft. Bygglogistik – ett examensarbete om byggbranschens logistik och dess låga 
produktivitetsutveckling, s. 5 
23 Nicander. Logistik i ett byggprojekt – en kartläggning av den operative rollen logistikansvarig, s. 
45  
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3.3 Arbetsplatsen 

Arbetsplatsen ligger belägen vid Bjälkvägen i södra Haga i Sundsvall. Tomten sluttar 

kraftigt och de fyra punkthusen kommer att byggas i sydlig riktning med en utsikt 

över Sundsvallsfjärden. Den kraftigt lutande marken har medfört ett omfattande 

schaktningsarbete som även inkluderat pålning och spontning vid den nordligaste 

delen av tomten. Intill arbetsplatsen ligger ett av koncernen Skandias kontor och den 

anrika Heffners herrgård, en före detta disponentbostad till Heffners sågverk som en 

gång låg i staden. 

 

Figur 5: APD-plan över byggarbetsplatsen Solgläntan24 

Arbetsplatsen kommer att använda sig av en fast kran som är centralt belägen och kan 

med sin räckvidd användas till samtliga fyra huskroppar. 

Det begränsade arbetsplatsområdet är i behov av en genomtänkt disponering för att 

knyta samman arbetsplatsens olika delar och för att få en smidig etablering, där är 

APD-planen (se figur 5) är ett bra hjälpmedel. Bodetableringen som innefattar 

kontorsbodar i nedre plan och personalbodar i övre ligger i den sydöstliga delen av 

arbetsplatsen och ligger på den intilliggande tomten som NCC har hyrt under 

byggtiden. Inpassering och registrering till arbetsplatsen sker genom bodetableringen, 

vilket minskar risken för att obehöriga tar sig in på arbetsplatsen.  

Grindar för leveransmottagning finns i den södra delen av arbetsplatsen. Grindarna 

har flyttats tre gånger hittills eftersom detta varit smidigare med hänsyn till 

                                                             
24 NCC Projektportal 
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avlastning. Lastbilarna har då möjlighet att köra igenom arbetsplatsen istället för att 

behöva vända inne på den begränsade ytan. Endast mindre upplagsytor finns inne på 

området där tanken är att endast lagerhålla mindre kvantiteter av material.  

På platsen finns även en bockningsstation där NCC:s personal själva kan klipper och 

formar sina armeringsjärn inför gjutningen vilket medför en jämnare arbetsbelastning 

då armerare kan tas in i ett tidigt skede och därigenom effektivisera armeringsarbetet. 

Bjälkvägen (se till vänster i figur 6) som går nedanför arbetsplatsen kommer att 

stängas av under byggtiden för att minimera risken för skada på tredje part. 

 

Figur 6: Vy över byggarbetsplatsen (bild Johan Kron) 
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3.4 Lean Production 

Det var efter andra världskriget som Toyota utvecklade Toyota Production System 

(TPS)25, något som kom att sätta stora avtryck på framtidens industri och näringsliv. 

Toyotas dåvarande produktionsansvarige Taiichi Ohno anses vara fader till det 

välrenommerade produktionssystemet.26 Lean Production är en filosofi som 

innefattas inom TPS och finns idag implementerad inom många branscher, inte minst 

inom tillverkningsindustrin.  

En stor anledning till det japanska företagets framgångar kan förklaras ur följande 

ekvation som de använder vid kalkylering.27 

”Försäljningspris – Tillverkningskostnad = Vinst” 28 

Ekvationen återspeglar en av kärnpunkterna inom Lean Production, att slöseri ska 

elimineras. Produktionen granskas ur kundens perspektiv och därefter definieras vad 

som är värdeskapande arbete för kunden.29 

Lean visualiseras ofta som ett tempel för att åskådliggöra de principer, metoder och 

verktyg som är vitala för filosofin. 

 

Figur 7: Lean-templet30 

                                                             
25 Liker. The Toyota way, s. 1 
26 Jirby. Jeffrey liker om THE TOYOTA WAY, s. 1 
27 Oskarsson m.fl. Modern logistik, s. 88 
28 Ibid s. 88 
29 Liker. The Toyota way, s. 2 
30 Prolog AB 
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3.4.1 5S 

Grunden i Lean-templet är standardisering.  När produktionen är standardiserad och 

kan ses som en process finns möjlighet till förbättring.31 Det finns flera metoder för 

standardisering inom Lean, ett av verktygen är 5S. Syftet med 5S är ordning och reda 

där man tar kontroll över arbetsytorna. Stegen är följande:32 

1. Sortera  Ta bort det som inte används 

2. Strukturera Ordna så att allt nödvändigt är lätt att hitta 

3. Städa  Upprätthåll god städning och renhållning 

4. Standardisera Behåll de ovanstående punkterna 

5. Skapa vana Var uthållig och följ givna standarder 

3.4.2 Just-In-Time (JIT) 

Inom många typer av verksamheter inkluderat byggbranschen så är planeringen av 

processerna en stor utmaning. Att tillgodose processen med rätt material vid rätt 

tidpunkt är utmanande. Inom TPS har ett synsätt utvecklats som kan möta den 

utmaningen på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Just-In-Time bygger på 

finjusterade tillverkningsprocesser där endast nödvändiga kvantiteter används vid ett 

tillfälle.33 

Ett byggrelaterat exempel på Just-In-Time kan vara att fönsterpartier levereras till 

monteringsstället vid den tidpunkt då montering ska ske. Detta minskar risken för 

onödiga förflyttningar, lagerrelaterade skador och stöld av materialet. 

  

                                                             
31 Jirby Jeffrey liker om THE TOYOTA WAY, s. 4 
32 Elbert. Lean Production for the small company, s. 26 
33 http://www.toyota-forklifts.se/Sv/company/Toyota-Production-System/Just-in-
time/Pages/default.aspx 

http://www.toyota-forklifts.se/Sv/company/Toyota-Production-System/Just-in-time/Pages/default.aspx
http://www.toyota-forklifts.se/Sv/company/Toyota-Production-System/Just-in-time/Pages/default.aspx
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3.4.3 Definition av slöseri 

Slöseri är en term som används inom alla företag och verksamheter, även om 

definitionen ofta åtskiljs. Gränsdragningen mellan vad som anses vara slöseri eller 

inte kan vara diffust och det finns en stor gråzon. Ska exempelvis stöd- och 

ledningsprocesser betraktas som slöseri, då dessa inte tillför direkt värde för kunden 

eller produkten?34 

I denna studie delas arbetstiden in i tre kategorier för att kunna åtskilja olika typer av 

arbete och värdera dem utifrån kundens behov.  

”Slöseri är en aktivitet som förbrukar resurser men inte skapar något värde”.35 

Rent slöseri Arbete som inte tillför något värde för kunden och som 

saknar koppling till det värdeskapande arbetet. Denna 

kategori ska elimineras helt ur produktionen. 

Tvingat slöseri Arbete som stödjer det värdeskapande arbetet och anses som 

nödvändiga för att det värdeskapande arbetet ska kunna 

genomföras. Denna kategori ska reduceras.  

Värdeskapande arbete Arbete som tillför direkt värde för produkten eller kunden. 

Detta är kategorin som ska maximeras. 

3.4.4 Slöserier i byggbranschen 

Byggbranschen börjar lägga alltmer energi åt att minska slöserierna i produktionen. 

Inom Lean Production definieras sju olika slöserier, i vissa fall anges en åttonde. 36 

Överproduktion Att utföra arbete tidigare än vad som krävs eller att utföra fler 

arbeten än nödvändigt. 

Väntan Tid som går åt till att vänta på material, maskiner eller 

information. 

Lager Att lagerföra material fel eller länge ökar risken för 

fuktskador och ovarsam hantering. 

                                                             
34  Josephson, Saukkoriipi. 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet, s.15 

35 Josephson, Saukkoriipi. Slöserier i ett byggprojekt, s. 15 
36 Jirby. Jeffrey liker om THE TOYOTA WAY, s. 2 
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Onödig rörelse En följd av ogenomtänkt struktur av arbetsplatsen. Till 

exempel att material eller verktyg ligger långt från 

arbetsstället.  

Omarbete Brister eller fel som uppstår under produktion och som leder 

till kassering eller omarbete.  

Överarbete Att utföra mer arbete och skapa högre värde för produkten än 

vad kunden kräver.  

Transporter Onödiga transporter som tar lång tid. Exempelvis en 

ogenomtänkt etablering av personal -och förrådsutrymmen. 

Outnyttjad kreativitet Innebär att medarbetarnas kompetens och erfarenhet inte 

utnyttjas till fullo. Detta är den åttonde kategorin som i vissa 

fall används.  

 
Figur 8 Illustration av slöserier37 

 

För att uppnå en resurssnål produktion bör ovanstående punkter elimineras eller 

reduceras. För att lyckas med detta krävs en mer strategisk samverkan genom hela 

byggprocessen. Gemensam projektering med fler involverade yrkeskategorier och en 

totalplanering av projektet är viktigt. Att även ta tillvara på medarbetarnas 

erfarenheter och kunskaper kan göra att slöserier minskas.38 

                                                             
37 Prolog AB 
38 Josephson, Saukkoriipi. 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet, s. 43 
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Följande poster har valts ut för noggrannare analys i studien: 

Lager. All lagerföring innebär någon form av risk. Exempel kan vara stöld, onödig 

transport och skador till följd av fukt eller ovarsam hantering. Onödigt stora lager av 

material kan ibland dölja en dålig produktionsplanering.39 Då lager är nödvändigt i 

viss utsträckning blir det ett tvingat slöseri som bör reduceras. Produktionen bör 

sikta mot att hålla en låg lagerhållningsgrad och anpassa produktionen för att 

förhindra stagnationer. Det optimala är processtänket Just-In-Time (JIT), där rätt 

produkt anländer vid rätt tidpunkt. Däremot är detta system vara svårt att 

implementera på samtliga delar i produktionen fullt ut. Detta kan i huvudsak 

fokuseras till större inbyggnadsmaterial som till exempel fönster, prefabricerade 

element och dörrar. 

Transport. Transporter av material eller produkter på arbetsplatsen som inte är 

direkt värdeskapande betraktas som tvingat slöseri, vilket är nödvändigt för 

produktionen. Likt andra nödvändiga aktiviteter kan transporter ses som en 

stödprocess.40 Dessa processer bör reduceras och göras så effektiva som möjligt för att 

minska felleveranser, felpaketeringar, material i fel tid samt transportskador. Att till 

exempel få material på fel tid kan påverka lagerhållningsgraden och kan således öka 

de interna transporterna med skador som följd. 

Väntan. Väntan betraktas som rent slöseri, som exempel att vänta på maskiner, 

besked från ledningen och att andra arbetsgrupper ska bli klara.41 Kommunikationen 

och planeringen är viktig för att minimera konflikter av arbetsgrupper. 

Onödig rörelse. Exempel är onödigt letande efter material eller verktyg, hämtande av 

material eller maskiner, sträcka sig efter material eller maskiner. Samtliga av dessa 

moment räknas som rent slöseri.42 Ett verktyg inom Lean Production som kan hjälpa 

till med detta är 5S. En strukturerad arbetsplats minskar risken för att sådana 

problem uppstår. Vid etablering är det till exempel viktigt att optimera avståndet 

mellan personalutrymmen och arbetsplatsen för att minimera tiden för 

persontransport.  

 

                                                             
39 Lindblad. Praktisk tillämpning av Lean Production, s. 8 
40 Ibid s. 8 
41 Ibid s. 8 
42 Ibid s.8 
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3.5 Byggstyrning 

Begreppet byggstyrning åsyftar byggentreprenörens styrning av produktionen, således 

samtliga objekt som utförs på total-, general- och delad entreprenad inklusive 

produktion i egen regi. Grunden till all styrning är god planering. Planering handlar 

om funderingar kring vilken teknik som ska användas, kvalitén, resursutnyttjande, 

organisation, tider, maskiner, etableringsfrågor med mera. Planering kräver stora 

kunskaper om byggproduktion då det är grunden till en bra genomförd produktion. 43 

Verksamheten består av att:44 

 Finna mål för verksamheten om kvalité, tid och kostnad. 

  Planera för hur målen ska uppnås med hjälp av förväntad data. 

 Genomföra verksamheten enligt planeringen 

 Följa upp under genomförandet genom att samla in och registrera uppkommen 

data. 

 Kontrollera arbetet, följaktligen jämföra uppkommen data med förväntad. 

 Analysera eventuella avvikelser mellan uppkommen och verkliga data. 

 Korrigera avvikelser från planering genom lämpliga åtgärder för att styra 

arbetet mot slutmålet.  

3.5.1 Byggstyrningsverktyg 

Tidplan:  Detaljerad plan som redogör för när olika moment ska 

genomföras eller senast vara genomförda. 

Produktionskalkyl:  Detaljerad kostnadsbudget över produktionen. 

Andbudskalkylen ligger som grund för produktionskalkylen 

och upprättas när produktionsplaneringen är klar i samband 

med byggstarten.45 

Maskinplan:  Redovisning för vilka maskiner som ska användas, hur länge 

och vid vilka tider. 

                                                             
43 Revai. Byggstyrning, s. 22-24 
44 Ibid s. 22 
45 Ibid s. 313 
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Resursplan:  Plan för antalet arbetare under olika skeden under 

produktionen. 

Kvalitetsplan:  Upprättas för entreprenader och innefattar samtliga vidtagna 

kvalitetsaktiviteter.46 

3.5.2 Byggstyrningens koppling till slöseri 

Arbetet som ledare och chefer utför syftar till att minimera slöseri och effektivisera 

organisationen. Samtal förs med kunder för att utreda kundbehovet, bemanning tas 

fram för de nödvändiga kompetenserna, planering görs för att använda resurserna på 

ett effektivt sätt och därefter görs uppföljning för att korrigera eventuella avvikelser. 

Trots allt detta finns fortfarande slöserier, varför? Orsakerna till slöserier är ofta 

komplexa och kan härledas till någon av nedanstående fem huvudgrupper: 47 

Helhetssyn som är bristande åsyftar till oförmågan att förstå sammanhanget för 

delprocesser i ett projekt. Bristande helhetssyn ger en oförmåga att förstå kundnyttan 

för produkten och andra medverkande aktörer. Exempel är suboptimeringar, 

kortsiktiga kostnadsfokuseringar, bristfälliga eller obefintliga analyser av 

totalkostnaden.48 

Struktur. För genomförande av bygg- eller anläggningsprojekt krävs specialister från 

flera myndigheter och många företag, detta medför att projektorganisationen och 

processerna blir splittrade. Stora krav måste därför ställas på planering, samordning, 

anskaffning och koordinering av resurserna. Specialister stöds ofta av 

branschorganisationer vilket har lett till ett skråtänkande där skrået värderas högre 

än den värdeskapande processen. Med bristande struktur menas oordning på 

samtliga systemnivåer. Exempel är bland annat osynkroniserade tekniska system, 

oklara ansvarsgränser, bristfälliga kommunikationsstrukturer, vacklande 

incitamentsstrukturer vid lönesättning eller befordran, osäkra beteenden vid inköp 

eller otillräcklig arbetsberedning.49 

Kultur. Attityder och värderingar som är gemensamma för en grupp eller individer 

vilket leder till ett beteende i gruppen inom företaget, skrået eller sektorn. Olämplig 

kultur kan leda till förödande effekter hos gruppen eller för kunden. Inom 

byggsektorn nämns ofta konservatism, ovilja till förändring inom organisationen eller 

lärandet. Problem som kan finnas är även bristande ansvarskänsla eller engagemang, 

                                                             
46 Revai. Byggstyrning, s. 20 
47 Josephson, Saukkoriipi. 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggande, s. 19 
48 Ibid s. 19 
49 Ibid s.19 
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ovilja, motverkan hos yrkesgrupper, låg arbetsstolthet, tveksam etik, moral, hälsa, 

säkerhet och miljöfrågor.50 

Kompetens avseende organisationens eller individens kunnande att utföra sin uppgift 

eller förstå på vilket sätt värdet tillförs slutkunden. Bristande kompetens är ofta 

orsaker som beror på organisationens avsaknad av kompentens eller kunskap vilket 

kan vara informationsbrist, låg utbildningsgrad och okunnighet av värdet med 

ingående resurser.51 

Ledarskap avser hur ledare på olika organisationsnivåer i ett företag påverkar 

gruppens värderingar och attityder. Ett tydligt ledarskap påverkar i hög grad vilken 

kultur som råder i gruppen eller inom företaget. Ett bristande ledarskap där ledaren 

är svag eller otydlig kan leda till felaktiga värderingar och attityder i gruppen. Det är 

vanligt förekommande att en ledare uttrycker tyngden av en viss värdering, utan att 

själv visa vägen och leva upp till värderingen.52 

Minskade slöserier leder till ökad lönsamhet där långsiktig lönsamhet kan illustreras 

som en pyramid (se figur 9). För en långsiktig lönsamhet är helhetssynen viktig, där 

struktur, kultur, ledarskap, kompetens står till grunden. Starkare grund utgör en 

stabilare pyramid och därmed en bättre helhetssyn.53 

 

Figur 9: Illustration av värdepyramiden54 

                                                             
50 Josephson, Saukkoriipi. 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggande, s. 19-20 
51 Ibid s. 20 
52 Ibid s. 20 
53 Ibid s. 19 
54 Ibid s.20 
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4 Metod 

4.1 Utförande 

För denna studie har ett deduktivt förhållningssätt valts som metod för att med stöd 

av teorier bilda en uppfattning om hur det kan se ut på olika byggarbetsplatser, 

därefter har frågeställningar till intervjuer tagits fram. Efter denna deduktiva fas har 

en induktiv fas tagit vid där intervjuer och platsbesök genomförts för att få en 

empirisk grund att stå på. 

Studien har en kvalitativ ansats där validiteten är relevant för det specifika projektet, 

även om det i viss utsträckning kan användas på liknande projekt i samma storlek och 

eventuellt även i andra regioner. Reliabiliteten är god då de intervjuade personerna 

arbetar på det specifika projektet. 

Inom vetenskapen finns det två olika lösningsmetoder, den induktiva och deduktiva. 

Den deduktiva metoden är uppfattningen mellan teori och praktik inom ett område, 

varefter detta deduceras till en eller flera hypoteser. Angreppssättet blir alltså att gå 

från teori och undersöka om det fungerar i praktiken.55  

Den induktiva metoden använder praktiken till att bilda teorin, således ett motsatt 

angreppssätt än deduktiv metod. Induktiv metod kräver fortfarande stöd i teorin för 

att befästa de framtagna teorierna, vilket gör att ett visst mått av deduktiv metod 

används. Exempelvis vid teoribildning på empirisk grund, där man iterativt går fram 

och tillbaka mellan framkommen data och befintlig teori.56 

4.2 Undersökning 

Studien är framarbetad genom ett deduktivt angreppsätt men genom en kvalitativ 

undersökningsmetod. Valet gjordes för att få en bredare kunskap under en kortare 

arbetsperiod.   

Teoretisk informationsinhämtning har varit omfattande för att finna eventuella 

högriskområden och uppfatta eventuella problem som kan förekomma. 

Informationsinhämtningen har använts som stöd vid val av intervju- och följdfrågor. 

Det finns två möjligheter för undersökning i rapporter, kvalitativ eller kvantitativ. 

Kvalitativ undersökning bygger på en induktiv teorigenerering, ett tolkande synsätt 

och mänskliga interaktioner. Kvantitativ undersökning bygger på en deduktiv 

                                                             
55 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 26-28 
56 Ibid s. 28 
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prövning av teorier med en naturvetenskaplig modell som framförallt har en 

faktagrundad och mätbar inriktning. Teorierna är inte givna att bara gå inom de sagda 

ramarna utan kan samköras på varierande sätt.57 

4.3 Datainsamling 

Denna studie är uppbyggd på sekundärdata från litteratur, utförda examensarbeten, 

artiklar och rapporter både i tryckt format och digitalt. Databaser som använts har 

varit DiVA-portalen och Google där sökord som logistik, byggproduktion, 

värdeskapande tid, APD-plan och effektivisering använts. Primärdata är framtagen 

genom intervjuer av sex respondenter samt att platsbesök genomförts på det specifika 

objektet. Utöver detta är primärdata inhämtat via surveyundersökning hos 

referensobjektet Norra Kajen i Sundsvall. 

Det finns två typer av data, primär och sekundär. Sekundärdata är data som är 

inhämtad av utomstående part vilket ofta handlar det om kvantitativ data, men det 

kan lika gärna vara hämtat från litteratur eller rapporter. Generellt vid kvantitativ 

ansats har personerna som inhämtat data sällan varit medvetna om syftet.58 

Primärdata är data inhämtade av författarna själva, där författaren till exempel har 

varit på plats och observerat eller fått information via respondenter under 

intervjuer.59 

4.3.1 Intervjuer 

Personliga intervjuerna av semistrukturerad typ utfördes på plats vid projektet 

Solgläntan. För att få en bred bild av arbetsplatsen och en djup insyn valdes 

befattningar i projektet Solgläntan enligt PC, PLC, AL, YA och PL. Respondenterna 

har till stor del fått öppna frågor ställda där respondenten själv fått utveckla sina svar 

samt att intervjuarna har ställt följdfrågor vid behov (se bilaga 1-5). Intervjuerna 

spelades in och refererades för att informationen enkelt skulle kunna användas i 

studien. Surveyundersökningar av delvis strukturerad typ användes som mailutskick 

till nyckelpersoner på referensobjektet Norra Kajen i Sundsvall. Intervjufrågorna var 

delvis slutna med ett fåtal frågor där respondenten fick uppmaningen att utveckla 

svaret (se bilaga 6). Detta är gjort för att samla in information om ett liknande projekt 

i närområdet och för att undersöka om uppfattningarna är samstämmiga i projekten. 

                                                             
57 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 40  
58 Ibid s. 300 
59 http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/soka-
information/primara-och-sekundara-data-1.27203 

http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/soka-information/primara-och-sekundara-data-1.27203
http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/soka-information/primara-och-sekundara-data-1.27203


 

23 

 

Utöver information från strukturerade intervjuer framkom information från 

yrkesarbetare som inte ville vara närvarande vid en faktisk intervju. Detta uppfattades 

genom att lyssna på medarbetarnas samtal under fikapauser.  

Intervjuer kan ske på flera olika sätt, det finns tre som är av vanligare typ när endast 

en respondent närvarar. Dessa är strukturerad intervju, semistrukturerad intervju och 

ostrukturerad intervju.60 

Semistrukturerade intervjuer har valts för att snabbare få djupet av information i 

organisationen, då tiden varit begränsad. Surveyundersökningen var mer 

strukturerad eftersom det underlättar för respondenten att följa ett tydligt 

frågeschema då intervjun var opersonlig, respondenten hade endast ett fåtal frågor att 

utveckla självmant.  

Strukturerad intervju, ofta kallad standardiserad intervju, används ofta under 

surveyundersökningar. Frågorna följer ett fastställt intervju- eller frågeschema, i och 

med detta säkerställs reliabiliteten vid sammanställande och jämförande av svaren. 

Frågorna är specifika med ett antal svarskategorier, det vill säga slutna frågor.61 

Semistrukturerad intervju är ett begrepp som inbegriper flera olika exempel av 

intervjuer. Generellt handlar det om situationer där en uppsättning frågor finns likt 

ett frågeschema men frågorna behöver nödvändigtvis inte följa en specifik 

ordningsföljd. Frågorna brukar vara öppet formulerade till skillnad från strukturerad 

intervju, även uppföljningsfrågor ställs vid behov.62 

4.3.2 Observationer 

Två heldagar har tillbringats på projektet Solgläntan. Genom dessa har projektets 

framfart och arbetssituation studerats. Projektet är i ett tidigt skede, vid sista besöket 

hade endast gjutning av hissgropar och grundsulor påbörjats på hus A. Trots detta har 

känslan av platsens struktur framkommit.  

Utförliga observationer kring arbetsplatsens utformning och markens utnyttjande har 

gjorts. Arbetsplatsdispositionen och etableringen som helhet följde väl den planerade 

APD-planen som kunde läsas inne på platskontoret.  

  

                                                             
60 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 206 
61 Ibid s. 203 
62 Ibid s. 206 
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5 Analys 

5.1 Förutsättningar 

Studien har genomförts under 10 veckor och har under tiden innefattat platsbesök 

med intervjuer och observationer som varvats med litteraturstudier. 

5.2 Byggstyrning 

5.2.1 Bakgrund till byggstyrning 

Grunden till all styrning är god planering. Planering handlar om funderingar kring 

vilken teknik som ska användas. Planering kräver stora kunskaper om 

byggproduktion av den orsaken att detta är grunden till en bra genomförd produktion. 

För en långsiktig lönsamhet är helhetssynen viktig, där struktur, kultur, ledarskap, 

kompetens står till grunden. (se kap. 3.5) 

5.2.2 Analys av arbetsplatsens byggstyrning 

Helhetssyn. Huvudstrukturen i projektet är tydligt där HSB är beställare och NCC är 

totalentreprenör. För att få en sammanhållen projektorganisation och minska 

splittringen så vill man minimera antalet aktörer, utan att förlora på totalkostnaden. 

Axplock väljs i stället från olika projektörer för att minimera överdimensionering 

enligt Kalle (PC). Därigenom beaktas totalkostnaden och inte priset. I detta projekt 

har projekteringsfirman WSP fått förtroendet för projekteringen av 

konstruktionsritningar, ventilationsritningar, markritningar, värme- och 

sanitetsritningar. FE- arkitekter står för arkitektritningar, Bravida för elritningar och 

Tyréns för ljudprojektering. 

Struktur. Mötesstrukturen upplevdes av Niklas (PLC) ibland som oproduktiv då 

problem skulle förklaras runt ett bord inne på platskontoret. Idag finns möjligheter 

att granska handlingar i 3D-format, vilket gör det möjligt att via en skärm upptäcka 

eventuella komplikationer. Nackdelar kan vara att problem som uppkommer genom 

mänskliga faktorn ute i produktionen inte alltid tydliggörs. Ibland finns heller inte 

alla handlingar tillgängliga i 3D-format. Niklas (PLC) ansåg att bästa hjälpmedlet var 

att gå ut och titta på problemet i verkligheten, alltså i produktionen alldeles intill. Han 

såg dock problem med att protokollföra och dokumentera mötet.  

Under intervjuer och observationer på arbetsplatsen har det framkommit att i 

projektet Solgläntan har vissa ritningar inte blivit klara i tid, så som 

konstruktionsritningar på plan två. Enligt projekteringsledaren Daniel (PL) beror 

detta på den korta projekteringstiden. Ytterligare ett exempel var att höjder saknades 
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till brunnarna när gjutningarna av grundsulorna påbörjades. Magnus (YA) uttryckte 

det som att dessa problem inte är ovanliga. Vi uppfattade det som att problemet låg i 

misskommunikation mellan arbetsledning, yrkesarbetare och projekteringsledaren. 

Vår åsikt är att en sådan viktig detalj inte får vara oklar när ett kritiskt moment som 

gjutning påbörjas. 

Kultur. Städning och renhållning förväntas skötas av samtliga men uppnås sällan till 

fullo enligt Niklas (PLC). Detta är något som ger upphov till städdagar när 

arbetsplatsen blivit allt för ostrukturerad. Vi anser att detta inte är något som ska 

behövas, då det är slöseri med tid som kan läggas på värdeskapande arbete.  Även hos 

Sofia (AL) Norra Kajen framkom behovet att ha tydligare städnings- och 

renhållningsrutiner. Detta för att inget ska glömmas eller lämnas kvar. Enligt Sofia 

(AL) genererar en renare arbetsplats till en snabbare procedur inför 

överlämnandefasen mellan arbetsgrupper. 

Arbetsplatsen har högt till tak, vilket kan beskrivas vid en platt organisation där alla 

har möjlighet att uttrycka sina åsikter, uppåt som neråt i organisationen vilket 

framkom vid samtal under fikapauser hos yrkesarbetarna. Stämningen upplevdes god 

på arbetsplatsen där arbetarna verkade engagerade. Ledning och administrationen 

uppfattas som mycket måna om sina arbetares välmående och säkerhet. Detta 

återspeglas i en god arbetsmiljö där säkerheten har ett högt fokus. 
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Kompetens. Medelåldern på medarbetarna var relativt hög (37 år) vilket kan vara en 

fördel då erfarenheten hos arbetarna anses som god (se diagram nedan). Nackdelen 

vid hög ålder kan vara viss konservatism och att det arbetas efter gamla invanda 

metoder vilket kan leda till problematik vid implementering av nya system, syn- och 

arbetssätt. Erfarenheten från yrkesarbetarna tas tillvara genom lyhördhet och 

öppensinnad projektstyrning. Yrkesarbetarna involveras redan vid arbetsplatsen 

utformning och planering för att få fler synvinklar samt att väcka engagemang hos 

medarbetarna berättar Niklas (PLC).  

 

Diagram 1 Ålders- och erfarenhetsdiagram (skapad av Filip Nilsson och Johan Kron) 

Ledarskap. Det upplevs ingen hierarkisk ordning i ledarskapet, prestigelöshet råder. 

Detta leder till en bättre sammanhållning och att gruppens attityd blir väldigt 

engagerad då alla får komma till tals. Risken kan vara att ledarskapet ibland blir 

otydligt och leder till att organisationens värderingar blir åsidosatta. Av vikt är att 

föregå med gott exempel och vara en förebild för sina medarbetare. Niklas (PLC) 

upplevs ha en god ledarroll och uppfattas som uppskattad av sina medarbetare. 
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5.3 Logistik 

5.3.1 Bakgrund logistik 

Fokus ligger på förflyttning och lagring av material, vilket kan inkludera flertalet 

aktörer. Arbetet kräver god informationskommunikation för inte skapa stagnationer 

eller problem där arbetet för kommunikationen är en stor del i logistikarbetet. (se 

kap. 3.2) 

5.3.2 Analys av arbetsplatsens logistik 

Solgläntan har en väl fungerande logistik enligt tjänstemännen på plats. APD-planen 

upplevs som ett väldigt bra och användbart verktyg, redan vid vårt första möte på 

plats hade planen reviderats ett antal gånger. Det finns en upprättad tågordning för 

arbetsplatsens logistik och det finns hela tiden en riktning men eftersom det inte är en 

industri utan en byggarbetsplats så måste vi vara flexibla poängterar Niklas (PLC). Ett 

exempel är att inkörningsgrindarna har flyttats hela tre gånger för att göra 

arbetsplatsen smidigare genom att arbetsledningen har lyssnat på yrkesarbetarna och 

deras input. Det är ofta ute på plats som bättre lösningar upptäcks för logistik och 

transporter än den tänkta APD-planen. Om alternativa lösningar kan förbättra 

materialflöden och transporter är det viktigt att vara lyhörd och villig att frångå 

ursprungsplanen. Arbetsledaren Mattias (AL) berättar att det är viktigt att släppa 

stoltheten och visa samarbetsvilja gentemot tjänstemän och yrkesarbetare. 

Invändig APD-plan (se bilaga 7) finns upprättad för projektet som är av mer generell 

typ. Det finns alltså ingen illustrerad information om hur de invändiga ytorna får 

användas för upplag eller förvaring. Detta kan leda till en ostrukturerad arbetsplats 

där risken för onödiga invändiga materialtransporter ökar. Här finns potential att 

använda en mer detaljerad och planerad invändig APD-plan. Kalle (PC) informerade 

om problemet med skarvkablar, apparater, lampor och material som försvårar 

framkomligheten för medarbetarna och bidrar till tidsslöseri. 

Under analysen har det framkommit att samtliga identifierade slöseriposter har en 

viss anknytning till logistik, detta visar på hur central logistiken är inom 

byggproduktionen. På Solgläntan finns ingen logistikansvarig då det ansetts att 

arbetsplatsen varit för liten för att se den ekonomiska vinningen. Även 

referensobjektet Norra Kajen saknar en logistikansvarig trots att det är en betydligt 

större produktion berättar Niklas (PLC). Detta är något som troligen hade varit 

ekonomiskt försvarbart då logistiken har varit problematisk. Enligt Niklas (PLC) och 

Mattias (AL) ansvarar arbetsledare för sina respektive beställningar och leveranser. 
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De beskriver detta som ett delat ansvar där kommunikation och gemensamt intresse 

finns för att förhindra kollisioner mellan arbetsgrupper. 

Enligt fuktsäkerhetsdokumentet63 framgår tydligt vilka krav som ställs på 

leverantörer och hur leveransen ska kontrolleras på plats. Fuktkänsliga varor ska vara 

inplastade och leveranserna ska kontrolleras av arbetsledare. Kontrollen innefattar 

kontroll av emballage, skador och fuktåverkan på materialet. Materialet förvaras 

huvudsakligen inuti den färdiga betongstommen. Fördröjning upp till några dagar 

kan förekomma, i dessa fall mellanlagras materialet på arbetsområdet. För att 

minimera risken från klimatpåverkan ska arbetsplatsen utrustas med ett materialtält 

där material strategiskt kan lagras över korta intervaller. Vid mellanlagring 

kontrolleras emballeringen av materialet extra noga.  Utöver den standardiserade 

åtgärden utförs även mottagningskontroller som protokollförs på utvalda leveranser. 

Den övergripande rutinen är att kontinuerligt stämma av projektets leveransplan mot 

den verkliga produktionen. Leveransplanen justeras därefter mot eventuella 

förändringar för att säkerställa ett bra materialflöde.  

5.4 Kritiska aktiviteter 

5.4.1 Bakgrund till kritiska aktiviteter 

Med kritiska aktiviteter avses moment och aktiviteter där risk för skador, fel och 

brister föreligger. Detta kan leda till outnyttjade tids- och arbetsresurser. Här finns 

ofta delade meningar om hur gränsdragning ska göras och vad som är definitionen till 

kritiskt. Detta ger vid intervjuer flertalet olika svar om vilka kritiska aktiviteter som 

kan upplevas.  

5.4.2 Analys av arbetsplatsens kritiska aktiviteter 

Problem att få fram rätt handlingar i tid var ett av de mer omfattande problemen 

som uppfattades vid platsbesöken. Flera av de intervjuade tjänstemännen upplevde 

detta som ett problem som främst berodde på den korta projekteringstiden. Mattias 

(AL) nämnde även okunskap hos projektörerna som kan leda till problem vilket kan 

medföra ytterligare svårigheter, så som att hålla tidplaner samt att utföra inköpen 

enligt handlingarna. Vid det andra besöket pågick gjutning av grundsulorna, ett 

moment som kräver stort engagemang från arbetarna. De fem deltagande 

yrkesarbetarna på plats uppfattades som stressade och måttligt upprörda. 

Förklaringen till detta framkom samma dag där både Daniel (PL) och Magnus (YA) 

berättade att höjder på golvbrunnar inte fanns fastställda. De båda berättar om hur 
                                                             
63 NCC projektportal 
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ritningarna hela tiden legat steget efter produktionen. Orsaken beror på den korta 

projekteringstiden i kombination med den stressade byggstarten enligt Daniel (PL). 

Under vårt andra platsbesök hade även NCC och WSP ett panikmöte om 

konstruktionsritningarna som hade kommit efter enligt tidplanen. 

Komplexiteten vid stomkomplettering. Kalle (PC) Upplever stomkompletteringen 

som komplex. När stomkompletteringen tar vid upplevs många aktiviteter som 

kritiska. Arbetsytan blir begränsad till inom byggnaden samtidigt som fler aktörer 

involveras i produktionen av byggnaden. Kablage, material och apparater tar mycket 

plats, där trapphus och korridorer snabbt blir belamrade och svårframkomliga. Inga 

självklara upplagsytor finns. En god kommunikation och samordning mellan 

aktörerna blir avgörande för att upprätthålla en effektiv produktion då detta är den 

mest kritiska aktiviteten. 

Leverans, logistik, skador. Niklas (PLC) upplever leveranser och materialskador till 

följd av interna förflyttningar som kritiska aktiviteter. Niklas nämner även vikten av 

en väl fungerande logistik. Ett stort problem med arbetsplatsen Solgläntan är det 

begränsade arbetsplatsområdet som begränsar upplagsytornas omfattning och 

storlek. Ytorna som finns för tillfället är svåråtkomliga på grund av den kuperade 

terrängen och att kranen inte är monterad. På platsbesöken visades en teleskoplastare 

upp som används för hantering av material vid upplagsytorna. Maskinen tar längre tid 

på sig och är inte lika smidig som kranen men har ett bredare användningsområde. 

Teleskoplastaren kan till exempel användas till att lasta av leveranser, ploga och köra 

in material i byggnaden. 

Inköp upplevs som ett kritiskt moment enligt Daniel (PL). Projektering görs utan 

hänsyn till leveransavtal och leveranstider, samtidigt ska inköpen hinna göras så att 

produktionen följer tidplanen. Detta kan ibland vara motsägelsefullt. Problematik kan 

vara att få rätt priser, tillgång till rätt produkt, byggvara eller entreprenör. Ett 

exempel relaterat till inköpsproblematiken som uppkommit är en markluftskanal som 

ska förläggas under huskropparna. Projektering för kanalen finns men vid inköp 

framkommer det att kanalen är onödigt dyr samt att leveranstiden är 10 veckor. Sett 

till tidplanen är detta orimligt vilket gör att en ny lösning måste projekteras fram. 
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5.5 Slöseri 

5.5.1 Bakgrund till slöseri 

Slöseri är ett brett begrepp med en relativt stor gråzon. Olika personer har olika 

uppfattning om vad slöseri kan vara. Av de åtta största slöseriposterna som är 

identifierade inom Lean Production har det på arbetsplatsen Solgläntan identifierats 

lager, transport, väntan och onödig rörelse som potentiella åtgärdsposter. (se kap. 

3.4.2) 

5.5.2 Analys av slöserier på arbetsplatsen 

Lager. Materialskadorna upplevs vara betydligt fler vid kompletteringsarbeten då de 

behöver hantera och lagerhålla materialet inne i byggnaden enligt Niklas (PLC). 

Omplaceringar, transport till inmontering och allmän oaktsamhet kan leda till 

materialskador. Magnus (YA) berättar att det idag återanvänds betydligt mer än för 10 

år sedan.  Materialsvinnet upplev som lågt, vilket delvis kan bero på de begränsade 

upplagsytorna 

Transport. Mest tid försvinner på logistikarbete berättar Niklas (PLC). Exempel kan 

vara felpaketeringar, felleveranser eller ogenomtänkta beställningar. När detta händer 

ökar transporterna och framförallt de interna. Niklas (PLC) säger att det finns mycket 

att göra i både struktur och arbetssätt. Enligt Mattias (AL) är det arbetsledarnas 

uppgift att rätt material och mängd anländer till arbetsplatsen. Det finns ingen 

logistikansvarig på plats utan varje arbetsledare ansvarar för sina beställningar. 

Samtliga är intresserade att få det så bra som möjligt och kommunicerar för att 

förhindra leveranskollision och att stänga in varandra. 
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Diagram 2 Andelar (%) av de identifierade slöserierna (skapad av Filip Nilsson) 

Väntan. Produktionen flyter på bra när arbetarna har material och har fått 

information om hur utförandet ska göras enligt Niklas (PLC). Detta förutsätter en 

omsorgsfull planering och tydlig kommunikation med yrkesarbetarna. Magnus (YA) 

berättar att arbetsdagarna är väldigt olika. Vissa dagar är stressiga och innehåller 

mycket jobb medan andra mestadels består av att invänta material eller besked. Detta 

var något som märktes vid platsbesöket då gjutning hade påbörjats. Viktiga detaljer i 

handlingarna saknades vilket ledde till problematik för yrkesarbetarna.  Efter 

jämförelser och analyser av de båda platsbesöken konstaterades att aktiviteten på 

byggarbetsplatsen skiljdes mycket åt. Att få ett jämt arbetsflöde är något som vill 

åstadkommas inom produktionen för att minimera risken för onödig väntan.  

 

Diagram 3 Identifierade slöseriposter under intervjuer (skapad av Filip Nilsson) 
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Onödig rörelse. Diagrammen visar på föregående sida att onödig rörelse är den post 

av de identifierade slöserierna som har utkristalliserat sig tydligast under 

intervjuerna. Leta efter material och verktyg var väldigt tidskrävande för 

arbetsledarna enligt Sofie (AL) från vårt referensobjekt. Norra Kajen är ett stort 

projekt med många personer i rörelse, vilket lätt leder till att saker kommer bort och 

hon ser detta som en stor tidsbov i projektet. Ordning och reda är tidskrävande samt 

att tid läggs på fel saker enligt Kalle (PC). Det blir även mycket skarvkablar i den 

invändiga produktionen med trassel och försvårad framkomligheten som följd. Ur 

personaltransportsynpunkt har arbetsplatsen en god etablering. Persontransporten 

mellan personalbodar och arbetsplatsen känns säker samtidigt som avståndet är 

rimligt. Arbetsplatsen har under platsbesöken upplevts som strukturerad med var sak 

på sin plats och har utvecklats med en tydlig APD-plan. 

Lean filosofin och 5S är något som NCC sneglar mot enligt Kalle (PC). Han ser stor 

förbättringspotential inom företaget men det kostar pengar och behöver tid för att 

växa fram inom företaget. 
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6 Slutsatser  

Syftet med studien har varit att på uppdrag av NCC studera och undersöka följande 

frågor: 

 Vilka åtgärder kan implementeras för att öka den värdeskapande tiden på 

byggarbetsplatsen och därigenom generera en lönsammare produktion?  

 Vilka kritiska aktiviteter finns och hur kan dessa förändras?  

 Vilka slöseriposter kan elimineras eller minimeras på byggarbetsplatsen? 

Studien har föregåtts under ett tidigt skede av byggprojektet vilket i vissa hänseenden 

har presenterat en bild som inte är helt kopplad till den invändiga produktionen. 

Detta har inte setts som ett stort problem då medelåldern och erfarenheterna av 

intervjuade personer varit relativt hög. Stor vikt har därför lagts till erfarenheter som 

tjänstemännen och yrkesarbetarna besitter.  

Frågorna i sig är relaterade till varandra, vilket återspeglar sig i åtgärdsförslagen. 

Framförallt första frågeställningen är starkt relaterad till de två andra. Frågorna har 

antagits som en helhet, vilket har lett till att åtgärdsförslagen kan kopplas till en eller 

flera frågeställningar. 

Återkommande problem som framkommit under intervjuerna har varit 

logistikproblem på olika sätt. Uppkomna slöseriposter som vi avgränsar studien till är 

lager, transport, väntan och onödig rörelse. Flera kritiska aktiviteter har identifierats 

i produktionen där den mest kritiska aktiviteten var den invändiga produktionen, då 

flertalet yrkesgrupper tvingas samarbeta på begränsad yta.  Kännedom om detta fanns 

innan studien påbörjades, dock har omfattningen av vilka problem som uppkommer 

tydliggjorts. De identifierade slöseriposterna och kritiska aktiviteterna har legat till 

grund för åtgärdsförslag och metoder att implementera i produktionen.  
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7 Åtgärdsförslag 

Som en övergripande åtgärd ser vi potentialen i att öka medarbetarnas medvetenhet 

och insyn i projektet. Detta för att öka förståelsen hos medarbetarna och väcka ett 

större engagemang då medarbetare vill känna meningsfullhet och tillhörighet i sitt 

yrkesutövande. En organisation är aldrig starkare än sin svagaste länk vilket gör det 

viktigt att samtliga individer utnyttjar sin fulla potential. Då kommunikationen på 

arbetsplatsen idag upplevs som god så tror vi att det finns stora möjligheter att 

genomföra en sådan åtgärd.  

De konkreta åtgärdsförslagen som uppkommit och framarbetats under studien har 

varit följande: 

Checklista för medtagande inför arbetsstart(se bilaga 8). Att upprätta en 

visuell och tilltalande checklista där yrkesarbetarna kan göra en snabb avstämning av 

den personliga utrustningen. Listan placeras strategiskt på ställen där yrkesarbetare 

passerar dagligen, vilket gör att den inte kan undgås. Med stöd av denna lista kan 

arbetsledaren naturligt konfrontera yrkesarbetare som inte följer bestämda rutiner 

eller agerar oaktsamt.  

Syftet med denna lista är att uppmärksamma yrkesarbetarna, öka deras medvetenhet 

samt minska risken för onödig rörelse mellan etablering och arbetsplats. Genom att 

reducera detta slöseri ökar den värdeskapande tiden och därigenom fås en 

lönsammare produktion. 

Invändig APD-plan med anvisningar för upplag(se bilaga 9-11). Invändig APD-

plan är ett lättöverskådligt och visuellt verktyg för styrningen av arbetsplatsen.  Vi tror 

på en utveckling av denna genom att planera för hur de invändiga ytorna ska 

användas. Platser för upplagsytorna ritas ut tydligt på APD-planen och ytorna 

markeras även på plats i byggnaden, med sprayade eller tejpade markeringar i både 

golv och tak beroende på vart i produktionen man befinner sig. Färger kan användas 

för att särskilja materialtyper eller ytor på ett visuellt och tydligt sätt. Detta för att 

minimera risken för misstolkning av vad platsen är lämpad till. APD-planens 

utformning kommer att variera under produktionens olika skeden vilket gör att 

upplagsytorna behöver justeras eller ritas om varefter arbetet fortskrider. Förslagsvis 

styrs detta av arbetsledarna med input från yrkesarbetarna.  

Vid uppstartsmötet av bygget och vid startmöten med nya underentreprenörer ska 

tydlig information av den invändiga APD-planen framgå. Här förklaras de villkor som 

gäller och hur planen ska följas. För att försäkra sig om att planen följs kan 
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ekonomiska incitament införas i avtalen med underentreprenörer. Ett utökat 

riskbelopp (procentsats av entreprenadsumman) hålls innestående till färdigställd 

entreprenad, utöver de generella innestående fem procenten från kontraktssumman. 

Om misskötsel råder delas varningar ut, vid X antal varningar återbetalas på inga 

villkor riskbeloppet ut. 

Den invändiga APD-planen, planritning och en mängdförteckning för varje lägenhet 

bör finnas tillgänglig och vara tydligt anvisade i byggnaden. Planerna placeras 

förslagsvis vid varje lägenhetsingång och där intag av material görs. Då medarbetarna 

tydligt får information om det specifika arbetsområdets utformning och vilket 

inbyggnadsmaterial som tillhandahålls skapas en tydligare struktur. 

Att arbeta med invändig APD-plan förenklar även lagerföring av material per våning 

och lägenhet i byggnaden. Därmed minskar risken att material blir stående 

ostrukturerat på arbetsplatsens utvändiga upplagsytor och även risken för material- 

och transportskador som beror på yttre omständigheter minskar. 

Syftet med denna implementering är att reducera materialskador, invändiga 

transporter, onödig rörelse och öka medvetenheten i denna kritiska aktivitet, 

därigenom ser vi en ökning av den värdeskapande tiden.  

Förenklad protokollföring för möten utanför platskontoret. Vid problem 

som uppkommer av mänskliga faktorn ute i produktionen kan det vara problematiskt 

att förklara problemet runt ett mötesbord. Möten som dessa kan med fördel flyttas ut 

i produktionen för att konkret påvisa det berörda problemet. Vid dessa möten bör en 

enklare mall för protokollföring användas, som lämpligen kan fyllas i direkt på en 

mobil enhet för att minimera det administrativa arbetet. För att inte missförstånd ska 

uppstå i efterhand och för en tydligare dokumentation kan även bilder dokumenteras.  

Genom detta vill vi möjliggöra en förändrad mötesstruktur hos denna typ av möten, 

minska risken för missuppfattningar och öka förståelsen. Vid tillämpning av detta 

förväntas mötestiden minska och att beslut kan fattas mer omgående vilket reducerar 

tiden för väntan. 

Tydligt förhållningssätt och struktur för renhållning av arbetsplatsen. Det 

bör finnas tydliga förhållningssätt och villkor gällande renhållningen på 

arbetsplatsen. Exempel kan vara att varje arbetsgrupp förses med städutrustning och 

att avfall inte får förekomma på arbetsytorna vid dagen slut, om det inte är anordnat 

på ett strukturerat sätt. Sopkärl bör finnas tillgängliga på anvisade platser, detta 

förutsätter att fyllda kärl lämnas för tömning omgående. 
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För att villkoren ska följas kan dessa förslagsvis skrivas in i AF-delen inför 

upphandling av entreprenörer. För NCC:s egen personal kan ett ekonomiskt 

incitament användas, som till exempel vid väl uppfyllt städningsarbete av hela 

gruppen erhålls 500 kronor extra per person och månad. Även arbetsledningen bör 

informera yrkesarbetarna om fördelarna för en strukturerad och städad arbetsplats 

samt själv föregå med gott exempel. 

Syftet med denna implementering är att eftersträva en strukturerad arbetsplats, vilket 

minskar risken för onödig rörelse, personskador och väntan. Ytterligare en följd av 

detta blir att behovet för städdagar minimeras och tiden kan läggas på värdeskapande 

arbete. 
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Bilaga 1: Intervjumall PC Inklusive referat 

1. Hur gammal är du? 

Kalle är 39 år. 

2. Vad arbetar du som? 

Kalle arbetar som produktionschef i Västernorrland 

3. Hur många år har du arbetat i det här yrket? 

Kalle har arbetat på NCC sedan första augusti 2011. 

4. Vad gör ni i ert arbete? 

Kalle är ansvarig för husproduktion i Västernorrland, exklusive Örnsköldsvik 

5. Hur ser en typisk arbetsdag ut?  

(Fördelning av tiden i olika moment, vart ”försvinner” din tid) 

Kalle börjar dagen med en kopp kaffe, attesterar fakturor och går igenom 

ekonomin. Därefter bockas mailen av och därefter består dagen av möten 

(mellan 3-6) med beställare, leverantörer och medarbetare när det behövs. 

Mötena hålls på flertalet platser. När det går så används Lync (videolänk). 

Kalle säger att ett personligt möte inte ska underskattas, speciellt med kunder 

för att upprätthålla goda relationer. 

6. Finns det enhetliga rutiner för arbetsplatsens logistik? eller är det varierande 

mellan olika projekt? 

Kalle informerar om att han inte vet detta utan hänvisar till Niklas som är 

platschef 

7. Vad upplever ni som problemområden och kritiska aktiviteter? 

Kalle upplever att stomkompletteringen är ett komplext moment då många 

kategorier samsas om en liten yta där det samtidigt finns apparater, kablar, 

material och lampor. 

8. Finns det någon logistikansvarig? 

Kalle berättar att Niklas är logistikansvarig. 



 

 

 

9. Vart upplever ni att det försvinner resurser i onödan? 

Kalle upplever att det läggs tid på fel saker och att ordning och reda är 

tidskrävande. Kalle upplever att det blir mycket skarvkablar till yrkesarbetarna 

vilket medför trassel och försvårar framkomligheten. 

10. Finns elektroniska hjälpmedel för daglig informationsinhämtning eller 

styrning? 

Kalle berättar om projektportalen, ett verksamhetssystem med färdiga mallar 

som arbetsledningen bara kan fylla i. Projektportalen är internt framtagen för 

NCC.  

11. Hur ser informationsflödet ut till samtliga arbetare? 

vilka får vilken information, mötesintervall, är samtliga involverade? 

Kalle informerar om att det finns flera olika sätt för att informera sina 

medarbetare, Kalle har fyra återkommande stora möten per år med 

yrkesarbetarna och var tredje vecka planeringsmöten med tjänstemän. 

Därutöver tillkommer mail som både kan vara skarpa eller bara för 

information. Kalle uppger att det är livsviktigt att alla är delaktiga i 

helhetstänket. 

12. Vilka krav ställer ni på era leverantörer? Leveransprecision avtal om rätt tid, 

rättmängd, rätt kvalité, rätt dokumentation, rätt produkt 

Kalle uppger att det är Niklas som har bättre koll på detta. Han säger även att 

de inte låter en lastbil vända även om den inte kommer i riktigt rätt tid 

13. Jobbar ni aktivt för att minimera spilltid och slöseri? 

Kalle uppger att han hoppas på det. Han uppger att de sneglar mot Lean tänket 

samt 5S och ser stor förbättringspotential. Han anger även att det kostar 

pengar och behöver utrymme för att växa fram. 

14. Upplever ni mycket svinn och materialskador? 

Kalle upplever inte att de har stora svinn eller materialskador, även om det 

händer att saker beställs fel ibland. Kalle uppger även att han inte har lika stor 

insyn i detta som platschefen har då misstag kan försvinna i mängden. 



 

 

 

15. Upphandlas UE på referens från gamla projekt? 

(Jobbar samma UE i flera projekt? D.v.s. att de kommer in i NCC:s rutiner) 

Kalle uppger att de kollar på kostnad och inte på pris, vilket gör att referenser 

är väldigt viktigt. 

16. Kommer det finnas ett lager på arbetsplatsen? 

Kalle uppger att lager i någon utsträckning kommer att finnas på arbetsplatsen 

men att även här har platschefen bättre koll. Kalle informerar om Norra Kajen 

där de har ett tält som de kan mellanlagra leveranser på. 

17. Vad har ni för tankar kring etablering? 

Kalle uppger att platsen ska vara lagom stor och ha rätt funktioner. 

18. Upplever ni att det ges feedback från genomförda moment och projekt? 

Kalle uppger att det är han som startar och stänger projekten, han förutsätter 

att det finns någon sorts feedback på arbetsplatsen men är samtidigt 

intresserad av att höra vad Niklas säger om detta. 

19. Hur ser mötesstrukturen ut? Kommer folk i tid, är det samma plats, är det god 

framförhållning, är alla alltid med hela mötet tycker du alla behöver vara 

med hela mötet? 

Kalle informerar om att till hans möten så kommer folk i tid, vilket han även 

förutsätter. Han är även ute i god tid med kallelser och mötets dagordning till 

samtliga möten. Kalle upplever att hans mötesstruktur är tydlig och bra. 

20. Har ni några frågor? 

Kalle tycker vi har valt ett intressant ämne och hoppas att vi finner någon bra 

lösning som inte är en belastning administrativt. 

  



 

 

 

Bilaga 2: Intervjumall PLC Inklusive referat 

1. Hur gammal är du?  

Niklas är 38 år, född 1977. Han berättar att det är få i den här branschen från 

den generationen, det är otroligt få som är där mellan 36-48 år gamla.  Vi kom 

ju ut på 90-talet, typ 95, 2000, 2001. Där var det tuffa tider, så det är inte så 

många som har hankat sig kvar. 

2. Vad arbetar du som? 

Platschef på NCC. 

3. Hur många år har du arbetat i det här yrket? 

19 år. 

4. Vad gör ni i ert arbete? 

Rent arbetsmässigt så brukar Niklas säga att han inte gör så mycket men ändå 

gör han nästan allt. Han har folk som gör det mesta åt honom, framförallt ju 

större projekten blir så har han mer och mer folk som gör saker, han gör 

mindre och mindre själv. Niklas delegerar mycket ansvar och leder mer 

arbetet.  

Som exempel i Solgläntan så har Niklas hand om APD- och tidplan och 

försöker styra dessa själv även då han har personer som ritar dessa. 

5. Hur ser en typisk arbetsdag ut?  

(Fördelning av tiden i olika moment, vart ”försvinner” din tid) 

Niklas börjar en typisk arbetsdag med en kopp kaffe och startar datorn, gärna 

först på plats. Han brukar försöka få bort lite fakturor och funderar vad han ska 

göra på dagen. Därefter börjar arbetarna anlända till arbetsplatsen. Är allting 

som det ska springer de flesta ut en efter en, de vet oftast vad de ska göra. 

Därefter börjar ju dagens frågor komma igång och så fortsätter det fram till 

lunch. 

På eftermiddagarna brukar Niklas försöka lägga fokus på dagen efter med att 

gå igenom morgondagen med arbetsledare och yrkesarbetare. Det är inte alltid 

som det funkar då det brukar kunna vara möten inbokade.  



 

 

 

Niklas är oftast sist på plats och ser till att det blir låst och släckt. Arbetstiderna 

är ungefär 06.45 till 15.45.  

6. Finns det enhetliga rutiner för arbetsplatsens logistik? eller är det varierande 

mellan olika projekt? 

Niklas uppger att det finns en upprättad tågordning. Det finns hela tiden en 

riktning men eftersom det inte är en industri utan en levande byggarbetsplats 

krävs flexibelitet. 

Niklas har som exempel att grindarna redan flyttats tre gånger för att göra 

arbetsplatsen smidigare. Enligt Niklas finns det en tanke och den följs till 80 %. 

Han förklarar att vid bostadsproduktion finns en hel del upprättade 

tågordningar för arbetsplatsens etablering, samtidigt som det justeras mycket 

utifrån vad arbetsledning och arbetslaget kommer överens om. 

7. Vad upplever ni som problemområden och kritiska aktiviteter? 

Leveranser, logistik, skador på material som uppkommer av interna 

förflyttningar som sker på grund av yttre omständigheter. Elkablage och 

logistik i trapphusen är inte alls lätt att få till. 

Niklas berättar om ordning och reda och att ta rätt efter sig själv, något han 

förväntar sig av alla men som sällan uppnås till fullo. Detta mynnar ofta ut i 

städdagar när arbetsplatsen blivit alltför ostrukturerad. 

8. Finns det någon logistikansvarig? 

Nej, det kommer inte finnas någon logistikansvarig som endast sysslar med 

detta. Däremot blir Niklas och arbetsledningen logistikansvariga samt varje 

arbetsledare för den upphandlade underentreprenörerna.  

9. Vart upplever ni att det försvinner resurser i onödan? 

Niklas berättar att mest tid försvinner åt logistik, det är där det sitter. 

Felpaketerat, fellevererat, ogenomtänkta beställningar, rätt gipsmängd på rätt 

ställe etc. Om arbetarna har material och vet vad de ska göra så upplever Niklas 

att det flyter på bra, det kan bero lite på vilken yrkesarbetare som är där. 



 

 

 

10. Finns elektroniska hjälpmedel för daglig informationsinhämtning eller 

styrning? 

Niklas berättar att det finns mycket hjälpmedel som är digitala men som 

mynnar ut i analog form. Även rena digitala hjälpmedel som protokoll för 

skyddsronder och dagbok. 

11. Hur ser informationsflödet ut till samtliga arbetare? 

vilka får vilken information, mötesintervall, är samtliga involverade? 

Den mesta informationen når ut på samordningsmötena som sker varje tisdag 

kl. 09.30. Vid själva byggarbetsplatsen så är ritningar centrala och finns i ett 

ritningsrum. Platschef och arbetsledare reviderar och ser till att det finns 

relevanta handlingar. Mycket småmöten mellan både arbetsledning och 

yrkesarbetare. 

Niklas försöker vara ute på arbetsplatsen minst två timmar per dag medan 

arbetsledaren är ute omkring sex timmar för att informera och springa emellan 

med information. 

Niklas förklarar att det hålls startmöte med all ny personal på arbetsplatsen för 

att gå igenom rutiner och daglig styrning.  

12. Vilka krav ställer ni på era leverantörer? Leveransprecision avtal om rätt tid, 

rättmängd, rätt kvalité, rätt dokumentation, rätt produkt 

Här uppstår missförstånd då Niklas uppfattar att frågan handlar om krav på 

underentreprenörerna och inte materialleverantörerna och han informerar om 

de tunga AF-delarna. 

13. Jobbar ni aktivt för att minimera spilltid och slöseri? 

Niklas menar på att det är exakt vad allting går ut på men det syns inte så 

mycket. Även yrkesarbetarna driver det så, de vill att allt ska gå fort och 

smidigt samtidigt som de försöker jobba så effektivt som möjligt. 

Niklas upplever när han själv står och inspekterar arbetet att det står stilla men 

när han har varit borta några dagar upptäcker han hur fantastiskt mycket som 

faktiskt händer. 

Niklas säger även att det finns mycket att göra i både struktur och arbetssätt. 



 

 

 

14. Upplever ni mycket svinn och materialskador? 

Niklas upplever mycket skador på kompletteringsjobben i 

bostadsproduktionen men i stort sett inget svinn. 

15. Upphandlas UE på referens från gamla projekt? 

(Jobbar samma UE i flera projekt? D.v.s. att de kommer in i NCC:s rutiner) 

Niklas förklarar att de alltid försöker utgå från priset. Då detta projekt inte 

ligger under LOU så kan upphandling väljas på referens, dock inte till överpris.  

16. Kommer det finnas ett lager på arbetsplatsen? 

Niklas säger att det är en otroligt trång arbetsplats vilket gör att inga stora lager 

kommer att finnas.  

17. Vad har ni för tankar kring etablering? 

Niklas upplever att etableringen på Solgläntan blivit otroligt bra. 

18. Upplever ni att det ges feedback från genomförda moment och projekt? 

Niklas berättar att det ges feedback, vilket kan vara både bra och dåligt. På 

arbetsplatsen är det högt till tak vilket gör att det kan bli livliga diskussioner. 

19. Hur ser mötesstrukturen ut? Kommer folk i tid, är det samma plats, är det god 

framförhållning, är alla alltid med hela mötet tycker du alla behöver vara 

med hela mötet? 

Niklas upplever i stora drag att det fungerar jättebra. Det svåra är att alla måste 

närvara under hela mötet vilket leder till långa kostsamma möten, där vissa 

egentligen bara behöver närvara ett fåtal minuter.  

Niklas upplevelser om det ökade administrativa arbetet på byggarbetsplatserna 

smittar av sig på att det blir ineffektivt ute hos yrkesarbetarna.  

Han upplever att det bästa hjälpmedlet är att gå ut och titta i verkligheten 

istället för att sitta och förklara runt ett bord. Problemet med möten ute på 

plats är dokumentationssvårigheterna.  

  



 

 

 

Bilaga 3: Intervjumall PL inklusive referat 

1. Hur gammal är du? 

Daniel är 37 år gammal. 

2. Vad arbetar du som? 

Daniel arbetar som projekteringsledare. 

3. Hur många år har du arbetat i det här yrket? 

Daniel har arbetat som projekteringsledare i tre år. 

4. Vad gör ni i ert arbete? 

Daniel ansvarar över konsulternas arbete. Han ser till att projektet får rätt 

handlingar och att det projekteras på rätt sätt. 

5. Hur ser en typisk arbetsdag ut?  

(Fördelning av tiden i olika moment, vart ”försvinner” din tid) 

Daniel konstaterar att en arbetsdag mest består utav möten och samordning av 

konsulter. En dag består även till stor del utav handlingsgranskning och 

försöka få ihop det med platsledningen. Han berättar att metoderna väljs 

utifrån vad platsledningen tycker. Granskningen sker mest digitalt men Daniel 

berättar att det ofta händer att ritningar skrivs ut för att kladda och skissa på. 

De dagliga mötena/samtalen sker i stor utsträckning via Skype och telefon. 

Många samtal är avstämningar för att se till att allt går bra och att inga 

oklarheter uppkommit. 

6. Finns det enhetliga rutiner för arbetsplatsens logistik? eller är det varierande 

mellan olika projekt? 

Daniel berättar att det finns enhetliga rutiner för arbetsplatsens logistik men 

dessa är beroende av projektets typ och läge.  

7. Vad upplever du/ni som kritiska aktiviteter? Varför? 



 

 

 

Enligt Daniel är det mest kritiska i projekteringen att få fram handlingar i tid, 

att försöka hålla tidplanen. Detta för att kunna göra inköp och så att 

produktionen ska hinna med att utföra det som projekteras. 

I projektet som helhet så är inköpen kritiska enligt Daniel, att de får rätt priser 

och tillgång till den produkt, byggvara eller entreprenör som erfordras. I 

dagsläget råder det ett högtryck i byggbranschen och entreprenörer vill inte 

lämna några priser vilket leder till att inga anbud inkommer vilket leder till 

problem berättar Daniel. 

Daniel berättar att de svåra tekniska bitarna under projekteringen är 

grundläggningen. Han nämner även att samordning av installationstekniken är 

kritisk. 

8. Finns elektroniska hjälpmedel för daglig informationsinhämtning och 

styrning? Vilka? 

Daniel berättar att all information ska finnas i projektportalen, den är som en 

projektserver där alla dokument finns. Han berättar även systersystemet PDS 

där endast projekteringen finns, den är speglad till projektportalen.  

9. Tas det hänsyn till leveransavtalen under projekteringen? Leveransprecision, 

inarbetade rutiner. 

Daniel säger att det egentligen inte tas hänsyn till leveransavtalen. Han 

berättar att de försöker projektera före inköpen görs med leveransavtal. Vilket 

kan vara en nackdel ibland. 

Ett exempel från Solgläntan är en markluftskanal som ska finnas mellan 

huskropparna samt en markkanal för avluftning. Dessa finns projekterade men 

när inköp skulle göras insåg de att leveranstiden på kanalerna var 10 veckor 

vilket är orimligt sett till tidplanen. Då tvingades de att tänka om och finna en 

egen lösning på plats berättar Daniel. 

10. Upplever du att ni jobbar och projekterar aktivt för att minimera spilltid och 

slöseri? Exempel? 

Här uppfattar Daniel frågor som om det jobbar aktivt för att minimera spill av 

material. 



 

 

 

Vidare berättar han att i granskningsförfarandet jobbas det mycket med detta. 

De försöker tänka så att det blir smarta lösningar rent konstruktionsmässigt 

och så att det ska bli produktionsvänligt. Arbetarna ska kunna ta in och ut 

material på ett enkelt sätt berättar Daniel. 

Daniel säger att de försöker få en jämn balans mellan betongväggar och lätta 

innerväggar för att minimera spill. I övrigt medger han att spill är svårt. 

11. Vad är dina tankar kring etablering? Ur projekteringssynpunkt 

Daniels tankar är att det är viktigt att etableringen fungerar. Det ska finnas 

plats för de olika delarna. Han trycker extra på utrymme för planering och 

nämner som exempel ett konferensrum.  

En annan viktig sak enligt Daniel är dokumenthanteringen för de fysiska 

pappersritningarna. Just nu ligger ritningarna på konferensbordet lite 

ostrukturerat vilket inte är optimalt enligt Daniel. 

Daniel lyfter fram hur långa avstånd måste tas med i etableringsplaneringen, 

det är lätt att en plats väljs och de i efterhand upptäcker att det är för lång att 

gå emellan. 

12. Hur ser mötesstrukturen ut? Kommer folk i tid, är det samma plats? är det 

god framförhållning, är alla alltid med hela mötet, tycker du alla behöver 

vara med hela mötet? 

Daniel tycker att det fungerar bra. De kallas i god tid till projekteringsmöte. 

Flera månader innan planeras startmöte, möte 1, möte 2 osv. 

Daniel berättar att de försöker optimera tiden för mötesdeltagarna och släppa 

iväg personer som avklarat sitt område eller släppa in personer vars punkter 

kommer senare under mötet. 

  



 

 

 

Bilaga 4: Intervjumall AL inklusive referat 

1. Hur gammal är du? 

Mattias är 36 år gammal. 

2. Vad arbetar du som? 

Mattias arbetar som arbetsledare/samordnare på Solgläntan. 

3. Hur många år har du arbetat i det här yrket? 

Mattias gick ut bygglinjen på gymnasiet år 1999. Sedan dess har han jobbat 

som både snickare, byggtraktorförare, grävmaskinförare och grovarbetare. 

Mattias började som arbetsledare på Solgläntan och varit där sedan nio veckor 

tillbaka. 

4. Vad gör ni i ert arbete? 

I sitt arbete berättar Mattias att han planerar, förbereder och ser till att allting 

fungerar. Han säger att det är svårt att sätta tryck på exakt vad han gör men det 

är viktigt att ligga steget före poängterar han. 

5. Hur ser er dag ut?  

(Fördelning av tiden i olika moment, vart ”försvinner” din tid) 

Mattias berättar att det går ut på att hitta bra lösningar till projektet, däremot 

har han mycket med sig från tidigare moment så erfarenheten underlättar. 

6. Vad upplever ni som problemområden och kritiska aktiviteter? Varför? 

Mattias upplever att ritningarna som ett stort problemområde just nu, att de 

halkar efter och inte ligger steget före som de eftersträvar. Anledningen till 

detta tror Mattias beror på okunskap hos de som projekterar, ”de som sitter på 

andra sidan” uttrycker han. Projekteringstiden har också varit knapp berättar 

Mattias. 

Ett exempel är att det är färdig vilken blandare som sitter i badrummen men de 

vet inte hur våning två ser ut på valv berättar Mattias. 

Ett till problem kan bli tillvalen utöver standard i köparnas bostäder förklarar 

Mattias. 



 

 

 

7. Finns det enhetliga rutiner för arbetsplatsens logistik? eller är det varierande 

mellan olika projekt? 

Mattias nämner APD-planen som följs, vilket fungerar bra.  

8. Finns det någon logistikansvarig? Vem? 

Mattias berättar att det inte finns någon logistikansvarig utan alla har sin egen. 

På marksidan har de sin, Mattias (AL) har sitt, Niklas (PLC) har sitt osv. Alla är 

däremot intresserade att få det så nära och bra som möjligt och ha bra 

kommunikation så att de inte stänger in varandra berättar Mattias.  

Övergripande ansvarar på logistikbiten har ändå platschef och arbetsledare 

enligt Mattias. 

9. Finns elektroniska hjälpmedel för daglig informationsinhämtning eller 

styrning? Vilka? 

Mattias berättar att de mest använder datorn, mobiltelefoni men även platta 

vid skydds- och miljöronder. Som backup har de alltid analoga ritningar där 

mätning med skalstocken används så att de aldrig blir helt ställda enligt 

Mattias. Han tycker däremot att det är smidigt att måtta och liknande digitalt. 

10. Hur upplever ni informationsflödet till samtliga arbetare? 

(vilka får vilken information, mötesintervall, är samtliga involverade) 

Mattias berättar att de har samordningsmöten, byggmöten och veckomöten. 

Han tycker att alla får bra inblick i vad som ska göras och det är inte för långt 

mellan träffarna. De är noga med att följa upp och ligga steget före, hellre 

planera en extra gång än att stänga in sig och visa stolthet och säga ”det här 

fixar jag”, berättar Mattias. 

Mattias ansvarar över att de senaste handlingarna finns tillgängliga på 

ritningsgalgarna samt att revideringar förmedlas snabbt till de berörda 

yrkesarbetarna. 

11. Hur många avfallsfraktioner används? Hur väl följs detta? 

Mattias berättar att det finns en farligt gods-container, en för trä och en för 

brännbart vilket följs mycket bra på arbetsplatsen. Sedan finns även kärl för 

dagligsopor. 



 

 

 

12. Hur upplever ni att städning och renhållning fungerar? Vad kan fungera 

bättre? 

Mattias upplever att städningen av personalutrymmen fungerar bra. Två 

gånger i veckan kommer städfirma och rengör. Gemensamma utrymmen som 

kök och liknande hålls efter bra. 

Ute på bygget tycker Mattias att det är rent och snyggt och alla tar hand om sitt 

avfall. Det bli mer kritiskt när stommen är uppe och planindelningen är färdig. 

Då kommer förmodligen gemensamma städtillfällen behövas berättar Mattias. 

13. Hur upplever ni leverantörerna leveransprecision? avtal om rätt tid, 

rättmängd, rätt kvalité, rätt dokumentation, rätt produkt 

Mattias tycker överlag att det fungerar bra. Han berättar om ett exempel då 

Ahlsells ska leverera via Schenker kl. 12 och kommer kl. 14, då har det visat sig 

att de fått påslag på sin transport vilket inte chauffören kan hjälpa.  

Mattias säger att det är viktigt att vara trevlig och ha sunt tänk för det fås igen 

nästa gång de ska beställer. 

14. Upplever ni att det är mycket svinn, materialskador och spill? Vilka? 

Mattias upplever inte svinn men han vet att det förekommer i viss 

utsträckning. 

Mattias berättar att han sällan går ut på byggarbetsplatsen bara för att gå ut, 

för det kan uppfattas av yrkesarbetarna att han kontrollerar dem och tittar så 

att de jobbar.  

15. Upphandlas UE på referens från gamla projekt? 

(Jobbar samma UE i flera projekt? D.v.s. att de kommer in i NCC:s rutiner) 

Mattias berättar att det delvis upphandlas på referens. Som exempel nämner 

han Bravida från Norra Kajen som fick förtroende och blev förfrågade att 

utföra arbete på Solgläntan. 

  



 

 

 

16. Vad har ni för tankar kring etablering? 

Mattias tycker att det är viktigt att personalbodar hamnar i bra förhållande till 

arbetsplatsen och att arbetarna säkert kan gå emellan. Lättsamt och trivsamt 

försöker de få till det. 

17. Kommer det finnas ett lager på arbetsplatsen? Hur stort? 

Mattias berättar om att ytan för fyra huskropparna är minimal så att det 

kommer inte finns stora ytor för materiallagring. De upplagsytor som finns 

idag kommer att återanvändas under projektets gång. 

18. Upplever ni att det ges feedback från genomförda moment och projekt? Hur? 

Mattias berättar att det är vanligare att de får höra dålig feedback än bra. Ofta 

skickas feedback via mail. Mattias föredrar personliga möten och att få det rakt 

ut. Han berättar hur mailkonversationer kan misstolkas beroende på hur de 

utläses. 

19. Hur ser mötesstrukturen ut? Kommer folk i tid, är det samma plats, är det god 

framförhållning, är alla alltid med hela mötet tycker du alla behöver vara 

med hela mötet? 

Mattias berättar att de endast bjuder in relevanta personer till möte för att 

förhindra att tid spills på att medverka i ett möte utan att vara delaktig.  

  



 

 

 

Bilaga 5: Intervjumall YA inklusive referat 

1. Hur gammal är du? 

Magnus är 47 år gammal. 

2. Vad arbetar du som? 

Magnus arbetar som mark- och anläggningsarbetare och allt som han får betalt 

för. 

3. Hur många år har du arbetat i det här yrket? 

Magnus har jobbat 27 år i branschen. 

4. Vad gör ni i ert arbete? 

5. Hur ser en typisk arbetsdag ut?  

(Fördelning av tiden i olika moment, vart ”försvinner” din tid) 

Det finns inga typiska arbetsdagar enligt Magnus. Han berättar att en 

arbetsdag kan vara mycket långtråkig och kan mest bestå av att stå och glo. 

Detta beror på att grejer inte har kommit eller att de väntar på någon maskin. 

Magnus berättar att det också kan vara fullt upp. Nu när gjutningen har startat 

är det mycket att göra men problemet är att ritningarna inte är färdiga. Det 

finns inga höjder på brunnarna, det är rena gissningsleken skämtar Magnus.  

6. Vad upplever ni som problemområden/kritiska aktiviteter? Varför? 

Magnus berättar att mycket just nu ligger i att de inte kan få fram några 

ritningar och han säger att det ofta är så. Magnus berättar att det är vanligt att 

när det väl ska igång ska det igång så fort. 

7. Finns det någon logistikansvarig? Vem? 

Magnus berättar att de på mark har en egen logistikansvarig. Det är 

grävmaskinisten som brukar få det ansvaret. 

  



 

 

 

8. Finns elektroniska hjälpmedel för daglig informationsinhämtning eller 

styrning? Vilka? 

Magnus berättar att de kan lägga in ritningarna digitalt i grävmaskinen där de 

kan se höjder och diken etc. 

9. Hur upplevs delaktigheten av information uppifrån? 

Magnus tycker att det fungerar bra uppifrån och att det är en öppen struktur. 

10. Hur upplever ni städningen och renhållningen på arbetsplatsen? Vad kan vara 

bättre? 

Generellt sett upplever Magnus att det är bra städat på byggarbetsplatsen. 

11. Upplever ni att det jobbas aktivt för att minimera spill? Hur? 

Magnus berättar hur de återanvänder formar till vägg, sulor osv. Idag sparar 

och återvänder de mer. 

12. Upplever ni att det är mycket svinn och materialskador? Vad? 

Magnus upplever mer att det är slarv, som att det glöms en skiftnyckeln i 

gropen innan den fylls igen. 

13. Vad är era tankar kring etablering? 

Magnus exempel på en bra etablering är den på Solgläntan. Där finns 

parkeringar som det annars brukar vara ont om i Sundsvall.  

14. När uppstår avbrott i verksamheten? Varför? 

Magnus berättar att avbrott uppstår på grund dålig planering. Han berättar 

även om mänskliga faktorn och ger exempel på när någon har lovat någon som 

i sin tur har lovat.  Det räcker att en glömmer bort för att det ska bli problem. 

15. Upplever ni att ni får feedback från genomförda projekt eller moment? Vad? 

För det mest upplever Magnus att det ges feedback. Lite grabbig feedback 

uttrycker han sig. Som exempel kan det vara att gubbarna får gå hem tidigare 

en fredag när de gjort ett bra jobb. 



 

 

 

Det är mestadels bra feedback enligt Magnus. Han berättar att om de missköter 

sig så framkommer det, men då ska det komma fram. 

Magnus berättade om en bas som sade: ”Ni säger aldrig till när det går bra, 

bara när det går dåligt. Varpå chefen svarade: ”Ni har betalt för att göra ett bra 

jobb, inte ett dåligt.” 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 6: Surveyintervjumall YA Norra Kajen med svar 

1. Hur gammal är ni? 

25 år 

2. Vad arbetar ni som? 

Arbetsledare 

3. Hur många år har ni arbetat i det här yrket? 

Snart ett år 

4. Vad gör ni i ert arbete? 

Planerar yrkesarbetarnas arbetsuppgifter, köper hem material, ser till att 

verktyg finns på rätt plats i rätt tid. Det är huvudsakerna i min tjänst. Jag ser 

även till att alla har någon plats i bodar och får kläder på kroppen. Jag försöker 

hitta den röda tråden genom arbetet så att alla entreprenörer kan göra sitt 

arbete så bra som möjligt i så god tid som möjligt med så få störningar som 

möjligt. Letar en hel del gör jag också, efter saker som har kommit men som 

ingen har riktigt koll på var de finns. 

5. Vad har ni upplevt som problemområden/kritiska aktiviteter under projektet 

Norra Kajen?(när och varför?) 

Kritiskt har varit att få tiden att räcka till för alla. Det är ofta något som 

påverkar arbetet så att det tar längre tid än tidplanen tillåter. Både rent arbete 

men också väntan på att exempelvis fukt ska torka så att det inte stör arbetet. 

Det gör ett stort pussel med andra moment att genomföra får läggas så att den 

”bästa vägen” kan hittas.  

Bygget är stort och det medför att saker ”kommer bort” men efter en del 

letande kan de komma tillbaka. Det är ett problem som jag tror varit en extra 

stor tidsbov här på vårt projekt. 

6. Finns det någon logistikansvarig? 

Vi har en leveransplan, där vi skriver upp leveranser av större kvantitet. Där 

ges information kring ankomst vem som är ansvarig och så klart vad det är som 

levereras.  



 

 

 

7. Hur upplevs informationsflödet i organisationen om projektet?(utveckla gärna 

ditt svar) 

Om ni menar hur yrkesarbetarna tycker att informationen når dem så tycker de 

att den är bristfällig och att de inte vet särskilt mycket om vad som pågår. Det 

är på så vis också ett ganska tråkigt projekt då det första huset är så pass stort 

att alla moment tar väldigt lång tid.  

Även mellan oss tjänstemän har informationen en tendens att inte komma 

fram till alla som borde ha den. 

Till yrkesarbetarna delar vi varje torsdag ut en veckoplanering för nästa vecka 

med de uppgifter som de är tänkta att genomföra. På så vis får alla nys om vilka 

moment som pågår och de kan fråga sina kollegor om mer ingående detaljer i 

just deras arbetsuppgifter.  

8. Hur upplever ni städningen och renhållningen på arbetsplatsen? 

Som hyfsat ny i byggbranschen skulle jag säga att städningen kunde bli bättre 

och hållas efter bättre. Men med reflektioner av kollegor så är städningen 

ganska bra. Jag tror på att utrusta varje team med egen städutrustning och få 

dem att se till att inte lämnar någonting efter sig, då skulle vi kunna haft en 

renare arbetsplats och en snabbare procedur inför överlämnandefasen. 

9. Upplever ni att det är mycket svinn och materialskador?(vilken typ och vilken 

orsak?) 

Det har inte varit väldigt mycket svinn utan vi har kunnat använda upp det 

mesta som har blivit ”felmängdat”. Jag tror att största felmarginalen har vi på 

att vi har räknat för högt medan snickarna har kunnat snåla lite med 

materialet. Det har varit en del skador på inredning men på det stora så är det 

inga mängder. 

10. Vart upplever ni att det försvinner resurser/tid i onödan?(när och varför?) 

Vid letande av prylar och material. Det är svårt att få en klar överblick och vem 

som har vad eller vem som har ställt vad var när det är över 100 personer som 

rycker och sliter i grejerna.  

11. Upplever ni att det ges feedback från genomförda moment och 

projekt?(utveckla gärna ditt svar) 



 

 

 

Från tidigare genomförda projekt kan det komma en del feedback i form av hur 

det gick till där men det är inget som i produktionsläget har ändrat på vårt 

arbetssätt. Eftersom att ett av husen går ungefär ett halvår före de andra två 

har vi kunnat ta med oss en del kunskap utifrån genomförda moment och 

beaktat dem inför samma moment i nästa hus. Det sista huset säger vi kommer 

att bli det bästa. Då vi redan har gjort de flesta misstagen. 

12. Hur upplever ni leverantörernas leveransprecision? (avtal om rätt tid, 

rättmängd, rätt kvalité, rätt dokumentation, rätt produkt) 

Det är oftast rätt det som kommer, rätt produkter i rätt tid och rätt mängd. 

Några gånger har det hänt att vi har fått neka chaufförer att komma tidigare än 

vi har avtalat. Det beror främst på att vi inte har kapacitet att lossa deras bilar. 

Det brukar fungera bra, även med de som varken pratar svenska eller engelska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 7: Invändig APD-plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 8: Exempel på checklista för medtagande till arbetsplats 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 9: Exempel på invändig APD-plan med upplagsytor 1 av 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 10: Exempel på invändig APD-plan med upplagsytor 2 av 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 11: Exempel på invändig APD-plan med upplagsytor 3 av 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


