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Abstract 
The construction industry in Sweden has seen a rise in recent years. With the increase of 
house production, new demands are being made on the construction companies. The 
construction process is shortened and made more efficient with methods such as using precast 
elements. But with shorter production times and increased effectivity, problems can arise.  

The purpose of this report is to localize reoccurring problems in the production process. We 
have gathered information from the company’s own carpenters through workshops to get a 
clear picture of the problems in today’s production.  

The construction company is quality, environment and work environment certified according 
to the requirements of ISO 9001, ISO 1400 and OHSAS 1800. These certifications require 
structured improvement work. A directive for improvement work within the company exists 
but is not ensued sufficiently. There are no means in the improvement work that works for all 
roles within the company. 

With the gathered information we’ve developed an instrument that can increase effectivity in 
the production process as well as contribute to a stimulating work environment for the 
carpenters.  

The field we chose to study was the carpenter’s suggestion about a binder for special solutions 
at inadequate constructions and difficult situations. 

The developed instruments as well as the method used in our report to counteract reoccurring 
problems and disturbances in the production, contribute to the work in reaching the 
company’s goal to promote cooperation within the organization.  
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Sammanfattning 
 
Sverige har sett en stor ökning av nyproducerade bostäder de senaste åren och byggbranschen 
har haft stor framgång. Med den kraftiga ökningen ställs nya krav på byggbolagen. 
Byggprocessen förkortas och effektiviseras med metoder som industriellt byggande. Men med 
en kortare byggtid och ökad effektivitet kan även problem i produktionen uppstå.  
 
Syftet med denna rapport är att lokalisera återkommande problem och störningar som idag 
finns vid arbetsmoment i produktionen. Via workshoppar har vi samlat information från 
entreprenadbolagets egna hantverkare för att uppnå en klar bild av hur man går tillväga i 
byggprocessens utförandedelar samt kartlägga problem som uppkommer i produktionen.  
 
Entreprenadbolaget är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat gentemot kraven i ISO 
9001, ISO 1400 och OHSAS 1800. Dessa certifieringar ställer krav på ett strukturerat 
förbättringsarbete. Direktiv för förbättringsarbeten inom bolaget existerar men det är något 
som inte når hela vägen. Det saknas ett medel i förbättringsarbetet som verkar för samtliga 
yrkesroller inom bolaget. 
 
Med insamlad information som bakgrund har vi utvecklat ett medel som kan effektivisera 
delar i produktionen som samtidigt bidrar till en stimulerande arbetsmiljö för hantverkarna. 
 
Området som valdes att studera vidare var hantverkarnas förslag om en pärm för 
speciallösningar vid bristfälliga konstruktioner och störningar i produktionen. 
 
Det framtagna hjälpmedlet samt den utförda metoden i arbetet med att motverka 
återkommande problem och störningar i produktionen ser vi som ett steg i arbetet med att 
uppfylla ett av entreprenadbolagets årliga delmål, som innebär att främja samverkan mellan 
medarbetarna. 
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1 Inledning  
 
I följande avsnitt redovisas givet uppdrag från entreprenadbolaget, bakgrund till analyserat 
problem samt syfte. Begrepp, avgränsningar och definitioner finns i slutet av detta avsnitt.  
 

1.1 Uppdrag från entreprenadbolaget 
 
Ett medelstort entreprenadbolag med rötterna i Göteborgsregionen har via examensarbetet 
sökt hjälp med att utforma och genomföra möten rörande erfarenhetsåterföring inom bolaget. 
Entreprenadbolaget gjorde år 2014 en affärsplan för 2015-2018 med årliga delmål för hur 
bolaget ska utvecklas för att följa med i utvecklingen inom byggbranschen. 
Entreprenadbolaget strävar efter att arbeta genom traditionella byggmetoder samtidigt som 
man applicerar nya effektivare metoder och arbetssätt. År 2017 är delmålet att öka samverkan 
för att stärka gemenskapen hos samtliga yrkesroller inom bolaget. Entreprenadbolaget har en 
tro om att en tydligare samverkan mellan samtliga yrkesroller kommer bidra till lösningar på 
återkommande problem och störningar som idag upplevs i arbetet. 
 

1.2 Byggandet i Sverige idag 
 
Sedan 2012 har husproduktionen i Sverige ökat markant. Fastighets- och byggbranschen har 
fått en stark ekonomisk tillväxt. En förklaring är förmånliga bolåneräntor och den 
högkonjunktur som idag existerar på marknaden. Antalet intressenter på nyproducerade 
bostäder i Sverige idag har ökat. År 2016 byggdes det 47 300 nya bostäder i Sverige (Fortsatt 
god byggkonjunktur 2016). 
 
Enligt den statistiska centralbyråns prognos för antal påbörjade byggnadsprojekt i form av 
lägenheter har man under det första kvartalet 2017 uppnått en siffra på över 16 000. Prognoser 
visar att man under året vill uppnå 56 500 nyproducerade bostäder i landet. Med den takt och 
utveckling som de prognoser för det första kvartalet visar är detta ingen omöjlighet utan 
snarare en tidsfråga. Se figur 1 för ytterligare statistik. 
 

 
Figur 1: Tabell för nyproducerade bostäder i Sverige (Fortsatt god byggkonjunktur 2016) 
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Med stor efterfrågan på nyproducerade bostäder i landet krävs effektivare metoder. 
Utveckling av industriellt byggande har fått fotfäste. Prefabricerade element av diverse 
material leder till en enklare hantering av arbetsmoment som tidigare var påfrestande. 
Platsgjutna betongelement har idag vid flertalet projekt ersatts med prefabricerade 
betongelement. Det förkortar processen vid byggnationen av nya bostäder och kan ge svar på 
den ökade efterfrågan som finns idag.  
 
I byggprocessen finns en ständig kamp med att hålla en god långsiktig ekonomi samtidigt som 
man vill hålla ner byggkostnader i projekten. Med prefabricerade betongelement som 
stommaterial finns det goda förutsättningar för att ekonomiska mål kan uppfyllas. Att arbeta 
med prefabricerade betongelement tillför en effektivare och kortare process vid resning av 
byggnadens stomme. Arbetsmoment, material och underentreprenörer som behövs vid arbete 
med en platsgjutnings-metod kan försummas. Vid tillverkning av betongelement inomhus i en 
torr och säker miljö minimeras risker som kan orsakas av ett uteklimat. Att arbeta i ett 
uteklimat kan försvåra flertal arbetsmoment vid en platsgjuten metod. Härdningstiden för 
betongen blir betydligt kortare vid användning av prefabricerade betongelement. Betongen 
har en rekommenderad relativ fuktighet på 85 eller 90 procent efter färdigställd härdning 
(SBUF 1995). Att uppnå den nödvändiga relativa fuktighet för materialet kan ta upp till flera 
månader vid en platsgjuten arbetsmetod. Fuktrelaterade skador på isolering och diverse 
inbyggt material försummas. En fördel med att arbeta med prefabricerade betongelement är 
att man på kort tid uppnår ett tätt hus. Att huset blir tätt vid ett tidigt stadie i byggprocessen 
med prefabricerade betongelement innebär även att arbete med invändigt material och 
installationer kan påbörjas tidigt. 
 

1.3 Entreprenadbolagets problembakgrund 

1.3.1  Prefabricerade betongelement 
 
Entreprenadbolaget har arbetat upp en mentalitet om att effektivisera samtliga involverade 
delar i byggprocessen. Allt beträffande planering, material och utförande ska i dag ske på så 
kort tid och så effektivt som möjligt. Entreprenadbolaget likt många andra entreprenadbolag i 
Sverige arbetar idag främst med prefabricerade betongelement vid resning av stommen för 
byggnader. Vid flertalet byggnadsprojekt som entreprenadbolaget utfört hamnar valet på en 
sandwich-konstruktion för de prefabricerade betongelementen. 
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Med långa tillverknings- samt leveranstider på de prefabricerade betongelementen blir de en 
kritisk punkt i planeringen. Vår externa handledare nämner att leveranstiden för att få färdiga 
prefabricerade betongelement till byggarbetsplatsen kan vara upp till 24 månader1, vilket 
leder till att övriga material såsom fönster- och dörrmoduler med kortare leveranstider beställs 
i ett senare skede i planeringen. Kortare tillverkningstid samt smidigare hantering vid 
transport av modulerna bidrar till kortare leveranstider jämfört med de prefabricerade 
betongelementen. Detta kan leda till problem vid infästning modulerna i de prefabricerade 
betongelementen. Med infästningspunkter som inte är anpassade för varandra i och med 
användandet av olika leverantörer av prefabricerade betongelement och fönster- och 
dörrmoduler tillkommer arbetsmoment som försvårar arbetet för hantverkarna i produktionen.  
 
Entreprenadbolaget har valt att inte arbeta med prefabricerade betongelement där fönster - och 
dörrmoduler är färdigmonterade vid leverans. Bolaget får då en möjlighet att använda 
eventuella överblivna fönster- och dörrmoduler från tidigare byggnadsprojekt. En möjlighet 
att återanvända material och moduler från tidigare byggnadsprojekt är både gynnsamt för 
miljön samt ekonomin för entreprenadbolaget. 
 
Nackdelar med att beställa fönster- och dörrmoduler i efterhand är dock att de prefabricerade 
betongelementen inte är anpassade för dessa fönster- och dörrmoduler vilket medför problem 
med infästningen.  
 

Vi vill inte standardisera samtliga arbetsmoment som vissa större 
entreprenadbolag. Det lämnar möjlighet för egna tolkningar och främjar 
kreativiteten och stimulansen hos våra anställda. Vi upplever att hela 
byggprocessen då blir mer flexibel vilket efterfrågas av våra kunder 
Extern handledare (2017) 

  

                                                 
1 Extern handledare, möte den 13 februari 2017 
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1.3.2  Infästningsproblem 
 
När resning av husets stomme är färdigt är nästa steg att täta huset. Fönster- och dörrmoduler 
ska monteras. Vid montering av fönster- och dörrmoduler måste det finnas ett tillräckligt 
starkt och beständigt material i fönster- och dörrkarmar. Man monterar en karmhylsa i 
fönster- eller dörrmodulen. Karmhylsan ska vara den del som styr att modulen sitter i lod med 
karmen. Den kan justeras från insidan av fönstret alternativt dörren för att få modulen i lod. 
Vid infästning mot betong använder man en tryckfördelningsplatta vid karmhylsans del som 
är riktad mot betongstommen för att motverka skador från den karmskruv som monteras i 
karmhylsan. Tryckfördelningsplattan ser även till att det är tätt och skyddar från att väta sprids 
till de utsatta delarna i modulen och den fästande skruven. Karmskruven som placeras i 
karmhylsan är den del som fäster fönster- eller dörrmodulen i betongstommen. Vid färdigt 
montage av fönster- och dörrmoduler så sitter karmhylsan i karmen och skruven i 
betongstommen. Man kan då lätt justera fönster- eller dörrmodulens placering i karmen via 
karmhylsan utan att vara i kontakt med den fästa karmskruven i betongstommen. För 
ytterligare illustration se Figur 2.  

 
Figur 2: Exempel på infästning av fönster (ESSVE 2017) 

 

1.3.2.1 Köldbryggor 
 
En köldbrygga är en byggnadsdel som är utsatt för en kallare luft från utsidan samtidigt som 
luften från insidan med en högre temperatur möter byggnadsdelen. Exempel på byggnadsdelar 
där köldbryggor kan uppstå är fönster, dörrar, källare och vindar. Kondens på byggnadsdelen 
skapas när den kallare luften inte kan bära samma mängd fukt som den varmare luften 
innehåller. Vid det tillståndet har den så kallade daggpunkten uppnåtts och övermättas. 
(Ljungby fuktkontroll och sanering 2017) 
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1.3.2.2 Sandwich-element 
 
Ett sandwich-element består av två lager betong och ett lager isolering. Det första lagret 
betong är ett tunnare lager som verkar som väggens ytskikt mot utemiljön. Innanför det första 
lagret betong finns det ett lager isolering som är minst 150 mm (Strängbetong 2008). Valet av 
isolering kan variera, dock används i de flesta fall någon form av stenullsisolering. På insidan 
av isoleringen befinner sig ett tjockare lager betong som är den bärande delen av väggen. Som 
ytskikt mot innemiljön sätts gips för att dämpa ljud och buller. Ytskiktet mot innemiljön 
fungerar även som fästande material vid installation av apparater och installationer. Se Figur 3 
för illustration där den gula delen är den yttre delen av väggen. 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 3: Sandwich-vägg (Strängbetong 2008) 
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1.3.3  Entreprenadbolagets problem och störningar vid arbete med 
prefabricerade betongelement 
 
Hantverkarna på entreprenadbolaget stöter ständigt på problem vid infästning av fönster och 
dörrar då man arbetar med stommar av prefabricerade betongelement. Man använder i flertal 
av fallen en sandwich-konstruktion på de prefabricerade betongelementen som stommaterial 
för de nyproducerade husen. Det blir svårt att få en tillräckligt bred detalj i fönster- och 
dörrkarmar som är beständiga nog att bära de fönster- och dörrmoduler som ska installeras på 
grund av isoleringen. Egna lösningar har framställts av hantverkarna som utför arbetet vid 
montaget. Detta kräver dock extraarbete som inte är en del av de underlag hantverkarna 
erhåller vid start av arbetsmomentet. 
 
När måtten i karmen hos de prefabricerade betongelementen inte stämmer överens med de 
måtten på de moduler som ska monteras uppstår problemen. I flertalet fall så skapas det en 
köldbrygga vid infästningspunkter av fönster- och dörrmoduler. Detta leder till att kondens 
uppstår och fukt sprids till delar i väggkonstruktionen som behövs hållas torra för att uppfylla 
sin funktion. 
 
Placeringen av armeringsjärnen i sandwichväggen försvårar arbetsmomentet med infästningen 
av dörr- och fönstermoduler. När de planerade infästningspunkterna i de prefabricerade 
elementen för dörr- och fönstermoduler inte stämmer överens med den aktuella modulen för 
utförande projekt stöter man på ett stort problem. Hantverkarna på entreprenadbolaget nämner 
att de får skapa tillfälliga konstruktionslösningar på ett problem som är återkommande vid 
varje byggprojekt.2 
 
Hantverkarna på entreprenadbolaget har ett återkommande problem med att anpassa de 
prefabricerade betongelementen för infästning av fönster- och dörrmoduler. Ett tillkommande 
arbetsmoment som inte är med i de underlag som hantverkarna erhåller vid introduktion av 
arbetsmomentet. Detta återkommande problem nämner hantverkarna att de har informerat 
entreprenadbolagets ledning om men problemet har inte åtgärdats då det är flertal kritiska 
moment som försvårat arbetet med en lösning3.  
 
  

                                                 
2 Entreprenadbolagets hantverkare, workshop den 17 februari 2017 
3 Entreprenadbolagets hantverkare, workshop den 1 mars 2017 
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Hantverkarna har själva tagit fram lösningar på problem med infästningar av fönster och 
dörrar. Dessa lösningar har dock inte spridits vidare längre än till kollegorna i arbetslaget. I 
vissa fall har en lösning stannat hos individen och sin närmaste arbetskamrat. Hantverkarna 
har idag inte arbetat på ett sätt att tillsammans framställa en lösning. Det har saknats metoder 
och direktiv för återföring efter avslutat arbetsmoment för yrkesroller aktiva i byggprocessen 
hos entreprenadbolaget. Störst problematik stöter man på hos hantverkarna. Hantverkarna 
kommunicerar sällan med varandra mellan de aktiva byggprojekten.  
 
Ett behov av ett medel för att återföra kunskap, åsikter och synpunkter rörande störningar och 
problematik för hantverkarna vid utförda arbetsmoment i produktionen har uttryckts av 
entreprenadbolaget4.  
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att lokalisera återkommande problem och störningar som idag 
finns vid arbetsmoment i produktionen. Via vald metod samla information från 
entreprenadbolagets egna hantverkare för att uppnå en klar bild av hur man går tillväga i 
byggprocessens utförandedelar. Med insamlad information som bakgrund utforska marknaden 
för nya medel eller arbetsmetoder som kan effektivisera delar i produktionen som samtidigt 
bidrar till en stimulerande arbetsmiljö för hantverkarna.  
 

1.5 Förbättringsarbete idag 
 
Vad som till slut blir ett lyckat byggnadsprojekt, innebär ofta många hinder på vägen. 
Problem som skador, förseningar och byggfel är effekter som kan uppstå. Speciallösningar på 
plats som t.ex. vid infästningsproblem som belysts i avsnitt 1.2.2 kan bidra till flera av dessa 
effekter. När hantverkaren inte har tydliga direktiv eller bristfälliga konstruktioner uppstått 
tvingas den att finna sin egen lösning. Att finna egna lösningar är främjande för kreativiteten 
hos individen, men det innebär även inom entreprenadbolaget idag så stannar lösningarna hos 
upphovsmakaren utan att andra kan ta del av dem, säger hantverkarna5. Hur man kan 
förhindra de negativa effekterna speciallösningar skapar men samtidigt främja kreativiteten 
hos hantverkarna är ett dilemma för entreprenadbolaget. 
  

                                                 
4 Entreprenadbolagets hantverkare, workshop den 22 februari 2017 
5 Entreprenadbolagets hantverkare, workshop den 22 februari 2017 
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Förbättringsarbetet hos entreprenadbolaget fungerar inte optimalt och lösningar stannar ofta 
hos upphovsmakaren och får inte chansen att bli utredda och beprövade ordentligt. Att 
lösningen stannar hos upphovsmakaren är något som hantverkarna upplever negativt. 
Hantverkarna nämner att de hade uppskattat ett mer strukturerat sätt att dokumentera sina 
lösningar och själva få tips på hur man kan gå tillväga vid diverse moment6. 
Entreprenadbolaget har använt sig av diverse lathundar för varje byggdel som tillhandahålls 
av arbetsledarna, men dessa används idag endast som hjälp vid arbetsberedning. Det finns 
idag inga sätt för hantverkarna på entreprenadbolaget att se nedskrivna lösningsförslag som 
hjälp vid utförande av olika moment.  
 
Problem inom byggbranschen har stora variationer, bland annat mellan arbetsplatser och 
situationer. Totalt sett saknar många inom byggbranschen en standardiserad eller rutinmässig 
procedur för problemlösning. Man löser ofta problemen som uppstår, men reflekterar inte 
kring orsakerna till problemen för att lära sig av lösningarna. Allmän problemlösning inom 
byggbranschen har genom tiderna skett på ett konservativt sätt där lösningar lärs ifrån 
erfarenhet och muntlig överföring (Gao & Low 2014). Det finns mycket att lära sig från 
erfarenheter på byggarbetsplatsen och hur det var förr, men det är även viktigt att förhålla sig 
till nuvarande förutsättningar. En avvägning mellan gammalt och nytt måste även göras när 
gamla erfarenheter används, för att förbättra situationen inför framtiden och undvika att alltid 
hamna i samma spår. En överblick över rådande förutsättningar kan vara svårgjord, men 
underlättas med hjälp av reflektion och dokumentation (Ibid 2014).  
 
Rapporten avhandlar hur man skulle kunna applicera välkända metoder så som Toyota Way 
och Lean i byggbranschen för att förändra hur problemlösningen fungerar idag, till ett 
standardiserat och ständigt reflektions- och förbättringssökande. Att reflektera blir allt svårare 
för hantverkaren när krav på kortare byggtider för byggnadsprojekten ställs, lösningar på 
problem blir ofta flyktiga och när problemet är löst påbörjas nästa moment utan vidare 
reflektion (Ibid 2014). Om man tar tid till att analysera samt reflektera över grunderna till ett 
problem redan vid dess uppkomst uppnår man ur ett långsiktigt perspektiv en effektivare 
produktionsprocess jämfört med om man fortsatt produktionen och åsidosatt problemet (Ibid 
2014). Denna rapport innehåller en analys om hur ett tillämpat förbättringsmedel där 
hantverkarna kan återföra sina reflektioner om ett problem och lösningar på det inför framtida 
händelser, kan fungera i byggbranschen idag.  
 
När allt för hårda riktlinjer sätts, kan effekten bli ett allt för monotont arbete för hantverkarna, 
där man alltid gör samma sak. Prefabricerade betongelement innebär att den traditionella 
hantverkarens roll förändras. Tidigare arbetsmetoder involverade hantverkarna i fler 
arbetsmoment. Med användning av prefabricerade betongelement som monteras av 
underentreprenörer används entreprenadbolagets hantverkare vid fler arbetsmoment gällande 
invändigt material. Detta i sig kan innebära att hantverkarnas arbete kan upplevas monotont, 
därför är det viktigt att inte standardisera alla moment, men samtidigt behålla effektiviteten.  
 
Med dagens byggtakt är det viktigt att byggnadsföretagen har en stark konkurrenskraft. Därför 
behöver återkommande problem och speciallösningar reduceras, för att ha en effektiv 
arbetsgång och ett gynnsamt resultat.  
                                                 
6 Entreprenadbolagets hantverkare, workshop den 17 februari 2017 
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1.6 Begrepp och definitioner 
 
Entreprenadbolaget   Det fallföretag som studien för denna rapport utförts på 

 
Byggprocessen  Består generellt av fyra stycken delmoment: 
 

1. Planering  Stadiet där projektet planeras 
2. Projektering  Ett stadie där material, underentreprenörer m.m. beräknas 
3. Produktion  Den utförande delen av husbyggnationen 
4. Förvaltning   Vid ägande förvalta byggnaden 

 
 
Hantverkarna Yrkesroll som i den här rapporten antas vara anställda på 

entreprenadbolaget som ligger i grund till denna studie 
 
Erfarenhetsåterföring Möten som samlar anställda på entreprenadbolaget för att 

återkoppla om erfarenheter i arbetet 
 
Workshop   En metod för utförda erfarenhetsåterföringsmöten 
 
Personalchef Befattning inom entreprenadbolaget som ansvarar för 

personalfrågor för samtliga yrkesroller. 
 
Infästning Ett arbetsmoment där en modul eller material monteras med 

spik, skruv eller beslag 
 
Toyota Way    Ett arbetssätt utvecklat av Toyota 
 
Lean    En vidareutveckling av Toyota Way 
 
Hansei    Reflektion 
 
Kaizen    Förbättring 
 
Industriellt byggande Byggande med prefabricerade byggnadselement som tillverkas i 

fabrik 
 
Karmhylsa   Karmförankring 
 
Vägglittera   Väggbeteckning och materialspecifikation för väggens material 
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1.7 Avgränsningar 
 
För att uppnå ett resultat som var hanterbart för rapporten var vissa avgränsningar 
nödvändiga. Informationen som erhållits från workshopparna var mycket bred och 
omfattande. För att uppnå ett tydligt resultat från rapporten valdes en lämplig lösning på ett 
problem som hantverkarna hade som förslag under workshopparna. För att hålla 
litteraturstudien relevant skalades valt område ner för att passa in på vår rapport.  
 

2 Metodik 
 
Detta kapitel framför arbetsprocessen i examensarbetet, se avsnitt 6.1 för metoddiskussion. 
 

2.1 Vårt uppdrag 
 
Entreprenadbolaget gjorde år 2014 en affärsplan för 2015-2018 med årliga delmål för hur 
bolaget ska utvecklas för att följa med i utvecklingen inom byggbranschen. Delmomentet för 
år 2017 berör arbetet med samverkan för att stärka gemenskapen hos företagets medarbetare. 
Delmålet involverar samtliga yrkesroller inom entreprenadbolaget.  
 
Vi fick i uppdrag av entreprenadbolaget att ta fram en metod som skulle resultera i ökad 
samverkan hos de anställda inom bolaget. Med en förhoppning om att en detta resulterar till 
att problem och störningar i arbetet minimeras och på längre sikt elimineras. Efter diskussion 
med den externa handledaren bestämdes att erfarenhetsåterföringsmöten skulle utformas. 
Erfarenhetsåterföringen ses som ett delmoment i arbetet för att uppnå det eftersträvade målet. 
Med hänsyn till examensarbetets storlek valdes dessa erfarenhetsåterföringsmöten att 
anordnas för en yrkesroll. Valet föll på entreprenadbolagets hantverkare. 
 
Vidare diskussion med den externa handledaren resulterade i att dessa möten skulle fungera 
som metod för att samla information från hantverkarna. Denna information skulle ligga till 
grund för en lokalisering av eventuella problem och störningar som hantverkarna upplever i 
produktionen. Målet var att hitta ett arbetssätt, metod eller material som kan effektivisera, 
alternativt eliminera de problem och störningar som hantverkarna idag stöter på i arbetet.  
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2.2 Metodval 
 
Erfarenhetsåterföringen som vi fick i uppdrag att utföra, valde vi att utföra i form av 
workshoppar. Workshoppen ansågs vara en strukturerad metod under vägledning av oss i 
arbetsgruppen som förhoppningsvis skulle bidra med information kring de problem som idag 
upplevs i produktionen både verbalt och via text. Via en metod som samlar 
entreprenadbolagets samtliga hantverkare fanns en förhoppning att bidra till en bättre 
samverkan inom yrkesgruppen. Den valda metoden bidrar även till att man skapar en 
gemensam bild av de problem och störningar som idag finns på byggarbetsplatsen samt i 
byggprocessen. Personer som är involverade i samma moment kan uppleva situationer på 
olika sätt. Genom att samla samtliga hantverkare och diskutera de upplevda störningar och 
problem möjliggörs flera synvinklar från de involverade personerna för att arbeta fram 
eventuella lösningar.  
 
Genom den empiriska modell (Svensson 2015) som workshop så reducerades även 
förutfattade meningar om funktionerna på arbetsplatsen gällande problemlösning vid vår 
undersökning. Svårigheter uppstår när man försöker mäta kreativitet och välmående på 
arbetsplatsen och för att på bästa sätt tillgodose uppgiften har vi använt oss av en kvalitativ 
metod.  
 

2.1.1  Kvalitativ metod 
 
Rapporten är baserad på en småskalig erfarenhetsåterföring från entreprenadbolagets samtliga 
hantverkare. Erfarenhetsåterföringen utfördes ur en objektiv synvinkel från företagets sida för 
att lokalisera problem och störningar i produktionen. Rapporten är empirisk så till vida att 
problemet utgår från hantverkarnas egna upplevelser vid utförda arbetsmoment i 
produktionen. Tillvaratagandet från erfarenhetsåterföringen gjordes genom induktiv metod 
som innebär att slutsatser dras från erfarenheter där information samlas in och analyseras. 
Problemmönster söktes genom observation och delaktagande i erfarenhetsåterföringen för att 
hitta ett lämpligt problem till rapporten. När problemet valts kunde olika teorier kopplas till 
problemet för att skapa sammanhang. 
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2.3 Metodmål 
 
Målet med erfarenhetsåterföring var att med hjälp av hantverkarna kartlägga återkommande 
störningar och problem som idag finns vid arbetsmoment i produktionen. Att finna en metod 
alternativt ett medel som kan motverka eventuella problem och störningar i hantverkarnas 
vardag för att gynna effektiviteten. 
 
Att samla samtliga hantverkare och få dem att yttra sig om de störningar som finns i vardagen 
är en metod som förhoppningsvis ska gynna arbetet mot det eftersträvade delmålet i 
affärsplanen för att uppnå ökad samverkan.  

3 Teori 
 
I följande avsnitt redovisas en litteraturstudie av The Toyota Way, dess innebörd gällande 
arbetssätt och förbättringsarbete. 
 

3.1 Toyota Way 
 
The Toyota Way är en arbetsprincip som grundarna av toyota har utvecklat i tron om att 
nyckeln till framgång är att investera i organisationens medarbetare. Toyota Way är orsaken 
till Toyotas effektiva producering där deras produkter är klara i tid och inom budget. Toyota 
Way är en kultur som inrotar sig hos alla anställda, där alla strävar efter att nå bolagets mål. 
Hur folk tänker och agerar går efter hur bolagets filosofi är uppbyggd och bildar således 
kulturen. Kulturens största beståndsdelar är respekt för sina medarbetare och strävan efter 
ständig förbättring.  
 
Toyota Way har applicerats hos många organisationer, inte minst inom bilindustrin. Den finns 
även till viss del inom byggindustrin med t ex prefabricerade element, men inte till den grad 
som den ursprungligen är utformad för (Gao & Low 2014). Toyota Way innebär till stor del 
en ökad effektivisering och problemlösning. Problemlösningen idag innebär ofta att man 
finner en lösning till det påstötta problemet och sedan fortsätter med nästa arbetsmoment. 
Man går vidare utan vidare reflektion och diskussion om orsaken till problemet och 
förbättring av proceduren för att undvika framtida likartade problem. Om arbetaren inte vet 
hur den ska lösa ett problem, kan den kontakta sin kollega och fråga hur den har gjort, men 
mycket information kan gå förlorad på grund av bristande kommunikationssätt. Därför är 
även en dokumentation av problemlösning viktig. I Toyota Way uppmuntras arbetarna att 
stanna produktionen för att gå till roten av problemet och finna en lösning. Det må ske på en 
bekostnad av tid när momentet utförs, men teorin är att tid och pengar sparas ur ett långsiktigt 
perspektiv.  
The Toyota Way bygger på 14 olika principer som kan delas in i fyra sektioner: 
 
  



 

  13 

Långtidsfilosofi 
Att tänka långsiktigt är grunden till många beslut inom Toyota. Organisationen skall hela 
tiden vara lärande och kunna anpassa sig till rådande förhållanden för att överleva. 
 
Rätt process leder till rätt beslut. 
Med effektiva flöden baserat på empiri uppnår man de bästa resultaten, kostnadseffektivt och 
säkert. 
 
Öka värdet på organisationen genom att utveckla personerna och partners. 
Genom ständig utbildning och arbetssätt som kräver kreativitet utvecklas personalen, vilket 
leder till en bättre organisation. 
 
Gå till roten av problemet 
Genom att alltid gå till botten av problemet och lösa det genom reflektion, analys och 
diskussion skapar man en organisation som är ständigt förbättrande.  
 
 
De 14 principerna är följande, där principerna 12 och 14 är utvalda för ytterligare analys kring 
förbättringsarbete hos entreprenadbolaget: 
 

1. Basera beslut på långtidsperspektiv. 
2. Skapa en kontinuerlig process/flöde för att visa problem. 
3. Undvik överproduktion genom att låta efterfrågan styra. 
4. Jämna ut arbetsuppgifterna/belastningen 
5. Stanna processen/arbetet när problem uppstår och lös dem. 
6. Standardisera arbetsmoment för att minska arbetstiden och öka kvalitéten. 
7. Visuella anvisningar för att underlätta förståelsen för processer. 
8. Använd endast väl utprövade metoder och material. 
9. Utveckla ledare med förståelse istället för att anställa nya utifrån. 
10. Utveckla människor som följer bolagets filosofi. 
11. Ha en bra relation med leverantörer och hjälp dem att bli bättre. 
12. Gå till problemets källa för att lösa det. 
13. Fatta beslut ”långsamt” och faktabaserade. 
14. Reflektera (hansei) och förbättra (kaizen) ständigt. 

 
Princip nr. 12 består av tre delar: Att lösa problem genom att gå direkt till dess källa, tänka 
och agera baserat på egna prövade erfarenheter istället för att blint lita på vad andra säger och 
att högre ledning ska se hur saker fungerar i praktiken för att få en djupare förståelse. 
Principen och Toyota Way i helhet innebär att utveckla arbetarna så att de kan analysera sitt 
arbete och förstå hela processen de är inblandade i.  
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Princip nr. 14 är en ständig process för att skapa en organisation som är reflekterande och 
förbättrande. Skapandet av en sådan organisation innebär att den blir lärande i och med att 
den hela tiden bygger på tidigare erfarenheter och utvecklar nya metoder. Princip nr. 14 är 
uppbyggd efter fyra beståndsdelar. Den första beståndsdelen är att hitta roten till problemet 
genom att ställa så många frågor som möjligt om varför problemet uppstått. Den andra delen 
är att använda Hansei, som är ett japanskt ord för reflektion över svagheter och misstag. Den 
tredje delen är att alla inom bolaget jobbar mot samma mål att förbättra organisationen. Den 
fjärde delen är att använda Kaizen, vilket är ett japanskt ord för ständig förbättring.  
 
För att reflektera på arbetsplatsen på ett effektivt sätt behöver arbetarna kunna känna igen 
problem och skapa rutiner för detta ändamål. De behöver träna på problemlösningsmetoder 
och vara motiverade att hjälpa företaget att nå sina mål. Arbetarna kan inte vara rädda att 
konfronteras för att de exponerar ett problem, utan de ska ha känslan av att det är för 
företagets bästa, säger (Liker & Hoseus 2008).  
 
Att reflektera och förbättra är ett system som blir en filosofi inom företaget, och samtidigt ett 
fysiskt hjälpmedel. För att ständigt reflektera krävs ett tankesätt som främjar detta. 
Tankesättet kan vara individuellt men implementeras på bästa sätt genom en företagskultur. 
Reflektionen används som ett verktyg för att sträva efter ständig förbättring. Reflektionen är 
mycket viktig när problem uppstår inom byggbranschen, det kan annars bli lätt att en lösning 
hittas och nästa moment påbörjas, utan att lägga någon större tanke på orsaken till problemet. 
 
Det är viktigt att dokumentera förbättringar som skett. Svagheten i ett moment identifieras 
och lösningarna som dokumenteras kan användas genom framtida lärande och spridning i 
företaget.  
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När man först introducerar en ny process eller ett nytt arbetssätt är det svårt att se var den 
kommer att fallera. Genom att ständigt ytliggöra problem och lösa dem gör man processen 
starkare och starkare. För att använda det man lärt sig gör man nya metoder och använder dem 
som en standard. Den nya standarden följs till nya problem har uppstått och en bättre metod 
framkallats. Den här cykeln skapar ständiga lösningar och ett tankesätt för arbetarna att sträva 
efter förbättring, säger (Ibid 2008) Cykeln kallas även för PDCA, Plan-Do-Check-Act, se 
Figur 4 för beskrivning. 
 
 

 
Figur 4: PDCA-cykeln (källa 2010) 

 
 
Det första steget, plan står för att hitta ett problem eller ett område som behöver förbättras, 
och sedan reflektera över problemet och finna lösningar. Do står för att pröva den bästa 
lösningen. Check står för att utvärdera lösningen som prövats. Om problemet inte löstes, testa 
en ny lösning. Act står för att sprida lösningen där den kan appliceras, samt reflektera över 
lösningen och ta lärdom av den. Sedan börjas cykeln på nytt för att hitta nya 
förbättringsområden.  
 
PDCA-cykeln bygger på en stark tillit till varandra på arbetsplatsen och tankesättet utgår från 
att alla är ansvariga för kontinuerlig förbättring (Ibid 2008). Toyota Way bygger på lojalitet 
och tillit till varandra på ett sätt som kan jämföras med att man hjälper sin granne med att 
vakta huset medan de är på semester, och i gengäld hjälper grannen dig när du startar ett 
projekt i trädgården. Systemet bildar ett starkt samarbete i företaget och får arbetarna att 
känna sig en del av en familj. Detta sätt är svårare att upprätthålla än t ex bonussystem där 
man får en summa pengar för sin bedrift, men är enligt Liker & Hoseus (2008) nyckeln till 
ständig förbättring.  
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4 Workshop 
 
I detta avsnitt redovisas en litteraturstudie kring att anordna en workshop och hur 
genomförandet skedde av våra workshoppar. I slutet av avsnittet finns delar av resultatet från 
utförda workshoppar, se bilagor för anteckningar från samtliga workshoppar. 
 

4.1 Att genomföra en workshop 
 
Målet med en workshop ska vara satt innan start. Det är viktigt som ledare för workshoppen 
att styra gruppen mot de satta målen. Som ledare för en workshop informerar du deltagarna i 
ett tidigt skede om ett förväntat resultat samt mål. Detta gör att deltagarnas tankar tidigt styrs 
mot dina förväntade resultat och mål. Som ledare är det viktigt att styra gruppen och 
deltagarna. En positiv attityd samt miljö bidrar till en kreativ och drivande atmosfär i rummet 
(Lacinai 2014). Som ledare för workshopen blir din arbetsuppgift att instruera arbetet med 
utvald metod mot ett förväntat resultat. Innehållet i workshopen är något som deltagarna 
utformar under arbetet mot resultatet.  
 
Nyckeln till en lyckad workshop är delaktighet. Det finns en enkel teori i fem steg som säger 
hur mycket information som tas emot och fastnar vid en session (Lacinai 2014). Att involvera 
deltagaren så mycket som möjligt vid de olika momenten i workshopen är en metod och 
utformning som bidrar till en resultatrik workshop. Att endast informera under workshopen 
leder ofta till att gruppen fastnar på steg ett. Som ledare vill du via din valda metod styra och 
leda gruppen mot minst steg fyra. Se följande för samtliga steg och Figur 5 för förtydligande: 
 

● Steg ett: Lyssnar du till vad för budskap som förmedlas. Då förväntas endast av 20 % 
av den förmedlade informationen fastna. 

 
● Steg två: Ser du vad som utförs med det förväntade budskapet. Då förväntas endast 30 

% av den förmedlade informationen fastna. 
 

● Steg tre: Lyssnar du och ser hur den utförda metoden skall brukas. Då förväntas 50 % 
av den förmedlade informationen fastna. 

 
● Steg fyra: Lyssnar, ser och diskuterar du den förmedlade informationen. Då förväntas 

70 % av den förmedlade informationen fastna. 
 

● Steg fem: Lyssnar, ser, diskuterar samt utför du den förmedlade informationen och 
metoden. Då förväntas 90 % av den förmedlade informationen fastna. 
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Figur 5: De fem stegen (Grujovic 2017) 

 
Att ha en tydlig agenda hjälper dig att uppnå förväntat resultat och mål med varje delmoment 
på ett produktivt sätt. Lämna tid i din agenda för gruppens egen diskussion. 
Antal personer i gruppen har stor betydelse för delaktigheten hos samtliga involverade. 
Grupper innehållande 8-10 stycken personer skapar en behaglig gruppdynamik (Forsberg 
2014). Grupper ska indelas med hänsyn till individernas kompetens samt personligheter. För 
att driva diskussion och innehåll mot förväntat resultat är det viktigt att samtliga medlemmar 
får ta del i diskussionen och känna samhörighet i gruppen. Ett konservativt tänk hos 
deltagarna kan upplevas som ett ställningstagande som motarbetar syftet med workshopen 
(Lacinai 2014). Åsikter rörande detaljer som inte är relevanta till workshopens mål kan göra 
det svårt att driva workshopen mot ett förväntat resultat och mål. Det är viktigt som ledare att 
på ett ödmjukt och prestigelöst sätt styra diskussionerna mot förväntat resultat och mål. 
 

4.2 Genomförande workshop 
 
Genomförandet av Workshop har skett på fyra stycken olika byggarbetsplatser som bedrivs av 
entreprenadbolaget i Göteborgsområdet. På de fyra olika aktiva projekten har mellan åtta och 
tio stycken hantverkare befunnit sig som är anställda på entreprenadbolaget. Det är dessa 
hantverkare som har medverkat på de genomförda workshopparna. Under de fyra utförda 
workshopparna har sammanlagt 35 stycken hantverkare som är anställda på 
entreprenadbolaget medverkat. 
 
Hantverkarna hade sedan tidigare efterfrågat en erfarenhetsåterföring för att framföra 
synpunkter och problem i arbetsvardagen. Vi utformade erfarenhetsåterföringen i form av en 
workshop, en metod med ett förväntat mål att samtliga deltagare skulle bidra med synpunkter 
på ett öppet och avslappnat sätt.  
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Workshopen började med en kortare presentation av dagens agenda samt det förväntade 
målet. För att uppnå en avslappnad miljö i lokalen bjöd entreprenadbolaget samtliga 
deltagande hantverkare på lunch. Den förväntade stämningen på dagen lyckades åstadkommas 
snabbt med hjälp av att bjuda deltagarna på lunch. Hantverkarna upplevdes vara positivt 
inställda till att uppnå dagens mål och denna sinnesställning skulle sätta prägeln på dagen. 
 
För att främja delaktigheten hos samtliga hantverkare fick de 20 minuter för sig själva med 
redskap för att skriftligt beskriva återkommande problem i produktionen. För att få perspektiv 
på problemen och lyfta blicken var det viktigt att informera hantverkarna om att inte bara 
fokusera på det nuvarande projektet utan på samtliga projekt man medverkat på. Att reflektera 
bortom det aktuella projektet upplevdes som en svår uppgift för hantverkarna. 
 
För att förstå arbetsplatsen och få en inblick i hantverkarnas vardag gav arbetsledaren oss en 
rundtur på projektet. På rundturen visades bl.a. leveransplatser, förvaring av material samt 
övriga arbeten med projektet. Varje arbetsplats skiljer sig åt och rundturen gav en referens till 
de synpunkter som hantverkarna framförde senare under dagen.  
 
Hantverkarna delades, efter det individuella momentet där återkommande problem i 
produktionen skulle dokumenteras skriftligt, in i två grupper. Varje deltagare presenterade 
sina åsikter och synpunkter på återkommande problem och störningar för gruppen. Efter att 
samtliga deltagare presenterat sina synpunkter så valde gruppen tillsammans ut fyra problem 
som ansågs ha störst relevans och möjlighet att framställa en lösning på. Dessa fyra problem 
togs sedan med till nästa delmoment där man samlades i helgrupp. 
 
Vid detta moment samlades samtliga deltagare. Varje grupp hade då bidragit med tre eller 
fyra synpunkter och åsikter rörande störningar eller eventuella problem som finns i 
deltagarnas arbetsvardag. De totalt sju till åtta exempel på problem som hantverkarna 
upplever i sin arbetssituation diskuterades sedan i helgrupp. För att diskussionen skulle hålla 
sin relevans drev vi tillsammans med personalchefen för entreprenadbolaget 
frågeställningarna mot en möjlig lösning.  
 
Av de sju till åtta problemen som diskuterats valdes av samtliga deltagare de tre som 
upplevdes ha störst relevans kring problematiska arbetsmoment ut. Därefter återgick 
hantverkarna till de uppdelade grupperna för att ta fram lösningar på dessa upplevda problem. 
Hantverkarna fick instruktioner att hitta en lösning som de själva kunde utföra i sin vardag 
och en som bolaget kunde lösa ur ett långsiktigt perspektiv. Hantverkarna tog sedan sina 
framtagna lösningar vidare till nästa delmoment där de skulle presenteras och diskuteras med 
samtliga deltagare. 
 
Lösningarna presenterades och diskuterades därefter i helgrupp. Personalchefen medverkade 
även i detta moment för att lyfta hantverkarnas medvetenhet, blick och framförallt påvisa att 
hantverkarna själva har ett stort inflytande gällande utvecklingen och arbetsmiljön på 
arbetsplatsen. Workshopen avslutades med en frågeställning till samtliga deltagare om hur de 
som individer skulle applicera och ta med sig till de framtagna lösningar man diskuterat till 
nästkommande arbetsdag. Utförda workshops pågick mellan tre och fyra timmar. En tid som 
upplevdes hålla samtliga deltagare fokuserade under hela utförandet. 
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4.3 Resultat av workshoppar 
 
Vid de fyra utförda workshoparna belystes ett flertal problem och störningar som 
hantverkarna upplever under sin arbetsdag i produktionen. Nedanstående problem och 
synpunkter framförda av hantverkarna upplever vi vara de huvudsakliga faktorer som utför 
problem och störningar. Se bilaga 1-4 för att se samtliga framförda åsikter och synpunkter på 
problem från hantverkarna under de utförda workshopparna.  
 
Hantverkarna upplever generellt att det finns ett flertal problem i planeringen och i ritningarna 
inför ett byggnadsprojekt. De nämner att detaljer ofta saknas på ritningarna som gör dem 
svårtolkade. Ett exempel kan vara vad en vägg med specifik vägglittera ska innehålla för 
material och dimensioner. Man upplever även att konstruktionslösningarna på flertalet detaljer 
i konstruktion är allmänt bristfälliga. 
 

Det uppstår bristfälliga konstruktionslösningar och dåligt detaljerade 
ritningar som gör att vi får tolka det lite som vi tror med en speciallösning, 
som ofta tar lång tid. 
 

Entreprenadbolagets hantverkare (2017) 
 
På arbetsplatsen kan det ibland saknas material för att utföra arbetet på ett smidigt sätt. 
Hantverkarna upplever att det är ett återkommande problem med beräkningen av mängden 
material. Detta uppstår främst när man arbetar med innerväggar. Hantverkarna får då vänta på 
att det saknade materialet ska levereras till byggarbetsplatsen. När det saknas material för 
planerat arbetsmoment med innerväggar påbörjar hantverkarna nästa arbetsmoment. När 
materialet levereras till byggarbetsplatsen måste hantverkarna då gå tillbaka till arbetet med 
innerväggarna, de lämnar då det andra påbörjade arbetsmomentet halvklart. När arbetet inte är 
fullt utfört kan det ske skador på material och nytt material tvingas beställas för att utföra 
arbetsmomentet. Genom att inte ha rätt mängder vid det första arbetsutförandet har en ond 
cirkel skapats som försvårar arbetet för fler än hantverkarna. Planeringen för hela 
byggprojektet hamnar i obalans och man behöver jobba ikapp arbeten. 
 

Det saknas alltid gips. Vi får alltid beställa mer gips i efterhand. Vi påbörjar 
ett annat arbete och får gå tillbaka till föregående arbetsmoment. Man tar ett 
steg fram och två steg tillbaka i arbetet om rätt mängd material inte finns på 
plats.  
 

Entreprenadbolagets hantverkare (2017) 
 
Hantverkarna anser att entreprenadingenjörer och övriga medarbetare från entreprenadbolaget 
som arbetar med en stor del av planeringen besöker byggarbetsplatsen för sällan och 
efterfrågar ett bättre samarbete sinsemellan. Hantverkarna tror på en bättre dialog sinsemellan 
för att kunna dela med sig av lösningar som kan vara gynnsamma i projekteringen samt 
planeringen av byggnadsprojektet.  
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Ett konstruktionstekniskt problem som hantverkarna upplever är infästningar för fönster och 
dörrar vid användning av prefabricerade betongelement. Hantverkarna anser sig inte vara 
ansvariga för att lösa problemet eftersom det är en konstruktionsteknisk fråga och föreslog ett 
bättre samarbete mellan fönster-, dörrar- och stomleverantörer. De anser även att 
entreprenadbolaget skall ha tydliga kriterier beträffande infästningar vid beställning av 
prefabricerade betongelement.  
 

Det blir alltid mycket fel på vägen till färdig konstruktion. 
Erfarenhetsåterföring efter varje projekt hade kunnat motverka många 
återkommande problem. 
 

Entreprenadbolagets hantverkare (2017) 
 
Hantverkarna upplever att arbetsplatsen är allmänt stökig och smutsig. Detta bidrar till en 
ohälsosam arbetsmiljö. Hantverkarna nämner att det ofta är dåliga städrutiner bland 
underentreprenörer. Ett exempel är att det ofta finns kvar stendamm på bjälklagen. Det som 
hantverkarna själva kan göra för att lösa problemet är att hålla rent och föregå med gott 
exempel. En välfungerande metod på andra arbetsplatser är att införa städprotokoll som 
hantverkare och underentreprenörer skriver på i varje lägenhet vid startat och avslutat arbete.  
 
Hantverkarna föreslog att entreprenadbolaget utvecklar ett system där underentreprenörer får 
betala vite före icke utförda arbeten. Ett exempel kan vara vid icke utförd rengöring av 
arbetsplatsen efter arbetet som försvårar och i vissa fall omöjliggör utförandet av vissa 
arbetsmoment. Hantverkarnas allmänna uppfattning är att underentreprenörerna inte känner 
till vad som står i deras avtal, därför föreslog de att samtliga medarbetare på arbetsplatsen 
informeras om avtalen.  
 

Det är alltid stökigt när vi ska in och jobba. Vi får alltid börja 
arbetsmomentet med att städa efter någon annan. Man har ju lite ansvar på 
byggarbetsplatsen när man har bolagets logga på ryggen. Klart vi ska ha 
rena byggarbetsplatser. 
 

Entreprenadbolagets hantverkare (2017) 
 
Hantverkarna föreslog att speciallösningar vid bristfälliga konstruktioner samlas i en pärm 
som placeras på arbetsplatsen. I pärmen kan man se andra hantverkares lösningar och 
arbetssätt vid ett visst arbetsmoment. Dessa lösningar kan ligga till grund för framtida 
projekts underlag samt projektering. På detta sätt motverkas återkommande problem och en 
förståelse för arbetsmoment och arbetssätt skapas för involverade i projekteringen. Efter ett 
projekts slut föreslog hantverkarna att innehållet i pärmen ska fungera som en guide till hur 
man motverkar samt löser liknande problem vid framtida byggprojekt.  
 

Vid handikappanpassning av balkonger och badrum finns inga direktiv eller 
standarder för hur det ska fungera, utan vi löser problemet på plats. Ingen 
dialog finns, så lösningen kan se olika ut på olika våningar och hus. 

 
 Entreprenadbolagets hantverkare (2017)  
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Hantverkarna föreslog även en referensgrupp som innehar kompetens inom samtliga 
arbetsmoment i produktionen. Syftet med referensgruppen skulle vara att bidra med 
sakkunnighet som berör problematiska arbetsmoment. Referensgruppen skulle fungera som 
ett medel för att besvara frågor som kan uppkomma kring produktionen redan i ett så tidigt 
stadie som projekteringen i byggprocessen. Referensgruppen skulle bestå av flera yrkesroller 
inom entreprenadbolaget. Med flera yrkesroller i referensgruppen skulle man belysa problem 
från flera synvinklar och på så sätt hitta en passande lösning för entreprenadbolaget på 
upplevda störningar och problem.  
 

Frågor rörande arbetsmomenten som unga arbetsledare inte kan besvara kan 
lösas på ett enkelt och smidigt sätt om vi hantverkarna hade ett gemensamt 
kommunikationsmedel.  
 

Entreprenadbolagets hantverkare (2017) 
 

5 Pärmen för förbättringsarbete 
 
I följande avsnitt redovisas resultat av examensarbetet. Området som valdes att studera 
vidare från workshopparna var hantverkarnas förslag om en pärm för speciallösningar vid 
bristfälliga konstruktioner och störningar vid arbetsmoment. Vi gör en bedömning att det är 
det bäst passande resultatet från workshoparna för rapporten. Pärmen resulterar i något 
konkret samt är öppet för analys och vidare fördjupning för att uppnå ett bra resultat i detta 
examensarbete 
 

5.1 Pärmens utformning och funktion 
 
För att möjliggöra reflektion och förbättring på arbetsplatsen krävs dokumentering. Små och 
stora problem som identifieras behövs dokumenteras skriftligt. Relevanta och lämpliga 
lösningar skrivs ner, dokumenteras och prövas. När rätt lösning lokaliserats dokumenteras den 
skriftligt och utvärderas. Efter att den skrivits ner finns lösningen på problemet tillgänglig för 
samtliga berörda i byggprojektet.  
 
En pärm placeras på varje pågående byggprojekt. På byggarbetsplatsen placeras den i 
byggbodarna där övrig dokumentation i form av ritningar m.m. är placerad. Med den 
placeringen finns pärmen tillgänglig under arbetsdagen vid ett flertal tillfällen för 
hantverkarna. Hantverkarna befinner sig i bodarna vid ankomst till byggarbetsplatsen och vid 
ett flertal andra tillfällen som t.ex. lunch och raster. Att pärmen är lättillgänglig är en nyckel 
till att pärmen ska användas och fylla sin tänkta funktion.  
 
Pärmen innehåller ett försättsblad som beskriver hur man ska använda pärmen som återfinns i 
Bilaga 6. Pärmen uppdelas i flikar efter den byggdelstabell som används vid projektering och 
planering av ett byggprojekt.  
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Under varje flik finns en blankett som kan ses i Bilaga 5, som grundaren till lösningen kan 
fylla i. Varje blankett för den utförda lösningen innehåller projektnamn, namn och 
telefonnummer till hantverkaren som arbetat med den framtagna lösningen, datum för 
utförande och hur framtagen lösning är utförd. På detta sätt kan man lätt återkoppla till 
grundare av framtagen lösning för eventuella frågor som inte besvaras i blanketten.  
 
Blanketten är utformad med en ruta för problembeskrivning, en för lösningsförslag och en för 
förslag på förbättringar till kommande projekt för att undvika samma problem igen. Det finns 
även en ruta där man kan illustrera det påstötta problemet samt ett lösningsförslag. Man kan 
även bifoga utskrivna foton till blanketten för ytterligare förtydligande. 
 
Pärmens innehåll ska ligga till grund för att återkommande problem och störningar ska finna 
en lösning i ett tidigt skede vid planering av projekten, vilket främjas genom rutan med 
förslag på förbättringar till kommande nybyggnadsprojekt. Pärmens innehåll skall även 
fungera som en teknisk guide för hantverkarna, där de kan se andras lösningsförslag. 
Blanketterna markeras och sorteras enligt den byggdelstabell som används vid kalkyl och 
inköp för byggprojekten.  
 
Med blanketten kopplad till den byggdelstabell som kan ses i Bilaga 7, som används vid 
inköp och projektering kan entreprenadingenjörer och övriga yrkesgrupper involverade i 
projekteringsprocessen se de störningar och problem som upplevs av hantverkarna för varje 
arbetsmoment. Man kan i detta skede möjliggöra en standardlösning för arbetsmomentet för 
att eliminera återkommande problem.  
 
Entreprenadbolaget vill dock inte skapa standardlösningar för samtliga arbetsmoment. 
Projekten som entreprenadbolaget arbetar med skiljer sig i både utformning, 
byggnadsmaterial och geotekniska aspekter. Entreprenadbolaget vill kunna hantera 
upphandling med underentreprenörer samt material anpassat för varje projekt för att inte bli 
låst till ett och samma tillvägagångssätt vid utförande av arbetet. Med en kortare 
upphandlingsfas pressar du priser på inköp av material och kan då uppnå ett bättre 
ekonomiskt resultat. Att det finns stimulans hos hantverkarna vid utfört arbete är något som 
entreprenadbolaget strävar efter förklarar vår externa handledare7.   
 
Se Bilaga 8 för ett förslag på hur blanketten kan se ut efter framtaget lösningsförlag på 
återkommande problem. 
  

                                                 
7 Entreprenadbolagets hantverkare, workshop den 6 mars 2017 
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5.2 Mål med pärmen 
 
Målet med pärmen är att lokalisera de arbetsmoment och material som försvårar 
arbetssituationen för entreprenadbolagets egna hantverkare. Via en metod som involverar 
flera delar av entreprenadbolaget i arbetet med en lösning av återkommande problem främjas 
det eftersträvade arbetet med att öka samverkan som finns i den aktuella affärsplanen. 
 
Pärmens resultat och lösningar kan skapa ett arbetssätt som kan passa samtliga hantverkare på 
entreprenadbolaget. Att få hantverkarna att börja arbeta mot samma mål via likartade 
arbetsmetoder är till stor vikt för att nå en effektivare byggprocess i produktionen. 
Hantverkarna kan då på ett smidigt sätt anpassa sig till sina framtida arbetsplatser. Som ny 
hantverkare på entreprenadbolaget kan du via pärmen vid start av arbetet ta del av den teknik 
som hantverkarna utövar vid särskilda arbetsmoment. Det gör att du tidigt tar del av vilka 
tekniker och tillvägagångssätt hantverkarna på entreprenadbolaget använder vid diverse 
arbetsmoment. Pärmen är ett enkelt medel för att göra sig bekant med de arbetstekniker som 
används på entreprenadbolaget. Viktigt att notera är att pärmen inte standardiserar 
produktionsarbetet utan fungerar som en guide för olika arbetsmoment.  
 

5.3 Pärmens funktion efter avslutat projekt 
 
Vid avslutat byggnadsprojekt går arbetsledaren igenom pärmens innehåll. En bedömning av 
de förslag på förbättringar och framtagna lösningar som skrivits ner i pärmen görs för att se 
dess relevans samt möjlighet att appliceras till framtida projekt. Om bedömningen görs att en 
utförd lösning kan appliceras till framtida projekt kommer den att finnas med i pärmen vid 
start av kommande projekt. Framtagna lösningar och förslag på förbättringar förs även in på 
entreprenadbolagets intranät och kan då nås av samtliga tjänstemän på bolaget. Möjlighet 
finns då att de förslag på förbättringar som hantverkarna har bidragit med i pärmen utvärderas 
och eventuellt appliceras för att förhindra problemets framtida uppkomst. På 
byggarbetsplatsen är det endast arbetsledningen som idag har medel att tillgå 
entreprenadbolagets intranät från byggarbetsplatsen. Det är dock inget som nekar 
hantverkarna tillgång till intranätet men det saknas dock medel för hantverkarna att nå det 
från byggarbetsplatsen.  
 
Vid eventuella störningar i ett arbetsmoment kan man som arbetsledare via intranätet se ifall 
det finns en lösning eller ett tillvägagångssätt som berör det aktuella arbetsmoment från 
tidigare byggnadsprojekt. Arbetsledaren kan även dra nytta av pärmens funktioner vid 
skrivning av arbetsberedning för ett specifikt arbetsmoment i byggnadsprojektet. Att få 
föreslagna lösningar på återkommande problem i ett tidigt skede kan motverka problem som 
kan få effekter längre fram i produktionen, samt öka effektiviteten i byggandet.  
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5.4 Problemexempel 
 
Infästningsproblemet som entreprenadbolaget haft sedan tidigare och är beskrivet i stycke 
1.2.2 är ett exempel där pärmen kan appliceras.  
 
En lösning som hantverkarna på entreprenadbolaget framställt är bl.a. att de har monterat 
fästplåtar för att uppnå en bredare yta som montageskruven behöver för att få det nödvändiga 
fästet i mötande material. En annan åtgärd till problemet med infästningen som hantverkarna 
tagit fram är en cirka 50 mm betong-detalj. Utformning av denna betong-detalj kan liknas en 
list. Konstruktion ska även den fungera som en bärande detalj då armeringen i den 
betongklädda delen i det prefabricerade betongelementen tar för mycket plats. Problemet har 
dock åtgärdats till framtida projekt där man arbetar med prefabricerade betongelement som 
stommaterial. Men med lång leveranstid kan det att dröja ytterligare ett par år innan de 
lösningarna på problemen med infästningar appliceras i vardagen för entreprenadbolagets 
egna hantverkare. 
 
Pärmen hade i detta fall varit till stor hjälp för att man tidigt hade uppmärksammat problemet 
och hittat ett beprövat lösningsförslag. Övriga hantverkare hade då kunnat gå till pärmen för 
att se hur upphovsmakaren till lösningen utförde arbetet med plåtarna vid infästningen och 
använda samma metod för att spara tid samt utföra arbetet med infästningen av fönster- och 
dörrmoduler på ett beprövat sätt. Eftersom lösningen med plåtar endast är tillfällig och görs på 
arbetsplatsen hade hantverkaren även kunnat skriva ner sina förslag på förbättring för att 
undvika att problemet uppstår från första början. Eftersom de prefabricerade betongelementen 
beställs långt innan fönster- och dörrmoduler bör lösningen ske hos leverantören för de 
prefabricerade betongelementen. Man får då en enhetlig och universell lösning för de 
levererade betongelementen. Hantverkaren hade då kunnat skriva som förslag på förbättring 
att armeringsjärnen bör flyttas in ett antal nödvändiga centimeter och en klack bör gjutas där 
isoleringen är placerad i konstruktionen. En universell lösning hade då skapats som är 
anpassad för alla fönster- och dörrleverantörer.  
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5.5 Pärmens inverkan på förbättringsarbetet 
 
För ett väl fungerande förbättringsarbete ska kunna brukas behöver hantverkarna känna igen 
problem och ha en ständig dokumentation. Att fylla i pärmen innebär en vilja och mentalitet 
om att förbättra sin arbetsplats samt bolaget i sin helhet.  Pärmen blir en sorts dagbok för 
hantverkarna där de kan skriva ner problem som uppstått i produktionen och lösningar på 
dem. För att pärm-processen skall fungera måste den göras till en rutin i det dagliga arbetet så 
till vida att tid finns undansatt för att kunna reflektera och dokumentera i pärmen. Det blir 
även en rutin i tankesättet i och med att istället för att se varje ny lösning som ett stort steg så 
letar man kontinuerligt efter problem och lösningar samt jämför med arbetsprocesser med 
andra. Blanketten är utformad efter PDCA-cykeln. Problemet som behöver förbättras skrivs 
ner med en testad lösning. Lösningen beskrivs med en skiss och eventuell fotografering. 
Lösningen sprids genom att blanketten placeras i pärmen där den är tillgänglig för alla. 
Pärmen skall dock inte vara ett medel för att standardisera arbetsmoment utan skall fungera 
mer som en guide för framtida problemlösning. Om allt för många moment standardiseras 
finns risken att det sker på bekostnad av hantverkarnas kreativitet. Lösningarna ligger till 
grund för hantverkarna och förslagen på förbättringar ligger till grund för större påverkning 
uppifrån, där nya förslag kan göras till nya standarder (se avsnitt 5.4) och PDCA-cykeln 
fortsätter. 
 
Flertalet av principerna hos Toyota Way är möjliga att appliceras hos entreprenadbolaget i 
förbättringsarbetet, och pärmens funktioner delar mycket av Toyota Ways filosofi. Tid för 
reflektion kring problemet undansätts, man testar lämpliga lösningar och man skriver även ner 
förslag på förbättringar för undvikande av återkommande problem. Den här proceduren är 
relativt främmande för byggbranschen och entreprenadbolaget idag nämner hantverkarna på 
workshopparna8, men har visat sig välfungerande i många olika organisationer, inte minst 
inom industriverksamhet (Liker 2000).  
 
Svårigheter med ständig förbättring inom byggbranschen är att det inte är repetitiva flöden 
som i industrin, utan momenten är relativt kortvariga och avlöser varandra. Ett kinesiskt 
byggnadsbolag som applicerat en liknande funktion som den framtagna pärmen drog stor 
nytta av den (Gao & Low 2014). På det kinesiska byggnadsbolaget fungerade pärmen som en 
teknisk bibel där man förde dagbok med lösningar och problem. Efter ett projekt hade ett stort 
antal lösningar tagits fram. För framtida problem användes pärmen som en checklista, där 
man gick igenom tidigare lösningar för att applicera bästa lösning till gällande problem. 
 
  

                                                 
8 Entreprenadbolagets hantverkare, workshop den 22 februari 2017 
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6 Diskussion 
 
I detta avsnitt redovisas diskussion av vår utförda metod, våra anordna workshoppar och 
pärmen. 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Målet från början var att lokalisera problem och eventuella störningar i produktionen för 
entreprenadbolagets egna hantverkare. Att finna en egen lösning på dessa problem och 
störningar som kunde appliceras i produktionen var ett fortsatt arbete med undersökningen. 
Hur undersökningen skulle utföras diskuterades sinsemellan i arbetsgruppen samt med den 
externa handledaren som representeras av entreprenadbolaget. Den första metoden som 
diskuterades var informationsinsamling via enkäter. Entreprenadbolagets egna hantverkare 
valdes som tänkta deltagare i enkäterna för att uppnå dessa mål och resultat.  Den information 
som enkäterna skulle bidra med var hantverkarnas egna tankar rörande arbetsmoment, 
maskiner, material, logistik och arbetsledning. Informationen från enkäterna skulle ligga till 
grund till de personliga intervjuerna som var tänkta att hållas med lagbas och arbetsledare för 
de aktiva projekten i Göteborgsområdet. Genom de personliga intervjuerna var tanken att 
fördjupa sig på vissa arbetsmoment och redogöra vad som var orsak till de problem och 
störningar som hantverkarna upplever. Resultat från enkäter och intervjuer skulle ligga till 
grund för en egen lösning. En förhoppning fanns att finna en ny arbetsmetod vid ett visst 
arbetsmoment alternativt ett nytt material som kunde effektivisera byggprocessen i 
produktionen.  
 
Nackdelar med den tänkta metoden var att all information som erhålls via skriftliga svar i en 
enkät inte berör detaljer rörande arbetsmoment, metoder, material m.m. Det diskuterades om 
hantverkarnas personliga uppfattningar och erfarenheter kring detaljer i produktion var en 
aspekt som skulle spela stor roll i framtagning av en lösning, för att uppnå en effektivare 
arbetsprocess i produktionen. Vid tidigare möten informerade vår externa handledare att 
hantverkarna har lätt att uttrycka negativa åsikterna rörande flertal delar i byggprocessen. Man 
har dock aldrig använt metoder som involverar hantverkarna för att ta fram de positiva samt 
finna en lösning på de negativa delarna i byggprocessen. Det bestämdes då att använda en 
metod som involverade entreprenadbolagets hantverkare för att uppnå bästa resultat.  
Bidragande faktor till valet av den metod som utfördes var det delmål som entreprenadbolaget 
satt för gällande år. Delmålet var att öka samverkan för att stärka gemenskapen inom bolagets 
samtliga parter. Att samla samtliga hantverkare inom bolaget för att yttra sina synpunkter och 
åsikter rörande deras vardag sågs som ett ypperligt tillfälle att arbeta mot detta satta delmål. 
Bedömningen gjordes att den valda metod för dessa erfarenhetsåterföringsmöten skulle bidra 
till en starkare gemenskap hos hantverkarna. 
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Med endast yrkesrollen hantverkare som deltagare vid den utförda erfarenhetsåterföringen 
finns en förhoppning om att sprida vidare detta koncept till resterande yrkesroller hos 
entreprenadbolaget. Att sprida vidare sina åsikter och synpunkter är viktigt för fler yrkesroller 
än hantverkarna. Man kan anordna liknande typ av erfarenhetsåterföringsmöten med fler 
deltagande yrkesroller för att skapa en gemensam syn och tillvägagångssätt vid specifika 
arbetsmoment. På så sätt skapas en förståelse för de olika yrkesrollernas tillvägagångssätt vid 
specifika arbetsmoment. Den förståelse om hur man arbetar inom de olika yrkesrollerna 
upplevs inte finnas i dagsläget. Ett enkelt medel att motverka den irritations kring 
tillvägagångssätt vid utförande arbetsmoment som upplevs finnas mellan de olika 
yrkesrollerna. 
 

6.2 Workshopdiskussion 
 
Workshop-tillfällena har upplevts vara positiva och att hantverkarna har tagit med sig tankar 
kring förbättring. Hantverkarna underskattar sin egen förmåga att förändra byggarbetsplatsen, 
ett förändrat tankesätt hos dem påverkar byggarbetsplatsens utveckling. Många av de 
synpunkter som hantverkarna framför är relativt lättlösta, därför tror vi på att 
entreprenadbolaget kan dra nytta av att hålla regelbunden erfarenhetsåterföring för att snabbt 
motverka återkommande problem i produktionen.  
 

6.3 Pärmdiskussion 
 
Utveckling av pärmen kan vara att den digitaliseras istället för ett fysiskt dokument. Ett 
dokument kräver mer efterarbeten som t.ex. scannas in och spridas vidare till andra digitala 
medel som bolagets intranät. Man skapar ett forum alternativt intranät som samtliga 
involverade yrkesroller i byggprocessen har tillgång till. Intranätet skulle fungera som ett 
kommunikationsmedel mellan projekten för att ta del av varandras lösningar och metoder på 
ett effektivt sätt. Kommunikationsvägarna mellan projekten och inom företagets olika led 
förkortas. Man får en öppnare dialog som ligger till grund för en lösning på flertalet problem 
som idag finns i produktionen. 
 
Hantverkarnas sakkunnighet rörande arbetsrelaterade detaljer kan förhindra återkommande 
problem redan vid inköp av material, maskiner, underentreprenörer m.m. Detaljer för 
arbetsmomentet som försvårar arbetet för hantverkarna kan vara svåra att förstå för övriga 
yrkesroller. Om personen i fråga inte besitter den nödvändiga erfarenheten och den 
sakkunnighet som krävs för arbetsmomenten som ska utföras kan problem uppstå som ur ett 
långsiktigt perspektiv kan få stor påverkan på effektiviteten i produktionen, bromsar 
arbetstempot och försvårar arbetet för aktuellt arbetsmoment.  Att använda pärmen som ett 
medel för att eliminera upplevda problem av hantverkarna i produktion i ett så pass tidigt 
stadie som projekteringen för ett byggnadsprojekt kommer innebära positiva effekter på 
produktiviteten i utförandet av arbetsmomentet för entreprenadbolagets egna hantverkare. 
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En svårighet med pärmen kan vara att få den till en rutin i arbetet, det är kanske inte så 
självklart att stanna upp vid arbetsmomentet i produktionen så fort man stött på ett problem 
för att då transportera sig in till etablerat platskontor och skriva eller söka i pärmen. För att 
belysa att pärmen är ett bra och praktiskt hjälpmedel har vi gjort ett antagande att en tydlig 
introduktion av pärmens funktioner är av största vikt. Vi antar att skrivandet i pärmen kan 
vara svårt att göras osystematiskt, och tror därför att tid behöver undansättas för ändamålet. 
Det kan t ex vara tio minuter varje eller varannan dag, ämnat endast för att hantverkarna ska 
skriva i pärmen. Att söka i pärmen efter lämplig lösning för påstött problem är något som 
hantverkarna har möjlighet till vid flertalet tillfällen under arbetsdagen. 
 
En möjlighet som kan ges i och med en digitalisering av pärmen är att hantverkarna då skulle 
kunna söka i pärmen genom sitt digitala verktyg ute på arbetsplatsen och därmed snabbt finna 
lösningsförslag på olika moment. När hantverkarna dokumenterar sina problem och lösningar 
skulle de även kunna bifoga bilder på ett enkelt sätt. Ett förslag är även att inkludera ritningar 
till intranätet för att ytterligare bli av med papper och vara säkra på att samtliga innehar den 
senast uppdaterade versionen. Det finns stora möjligheter i och med en digitalisering, där vi 
enligt ovanstående antaganden tror att man kan uppnå ökad effektivitet. 
 
Vi anser att problemlösningen inom entreprenadbolaget idag sker på ett konservativt sätt. Man 
kan dra stor nytta av att applicera reflektions och lösningssätt enligt Toyota Way. Pärmens 
funktion gällande dokumentation av reflektion och kontinuerlig förbättring är på många sätt 
innebörden av problemlösningsarbetet enligt Toyota Way, och vi tror att det är en tämligen 
oprövad metod i byggbranschen. Vi tror att byggbranschen kan dra stor nytta av många av 
filosofierna i Toyota Way gällande förbättringsarbeten.   
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7 Slutsats 
 
Med en mer öppen dialog på byggarbetsplatsen mellan platsledning och entreprenadbolagets 
hantverkare ser vi att många återkommande problem kan lösas. Att samtliga involverade 
medarbetare arbetar med en prestigelös attityd på byggarbetsplatsen bidrar till en trevligare 
arbetsmiljö. Att inte bedriva smutskastning mot varandra utan ta del av varandras kunskaper 
och bedriva sitt arbete mot ett och samma mål är viktigt. Samtliga involverade befinner sig på 
byggarbetsplatsen med ett och samma mål, att färdigställa byggprojektet.  
 
Att det finns ett medel som gynnar arbetet mot en positiv arbetsmiljö på byggarbetsplatsen är 
viktigt för att främja samverkan inom entreprenadbolaget. Den framtagna pärmen kan fungera 
som ett hjälpande medel vid problem i produktionen. Pärmen ger möjlighet till att i ett tidigt 
skede kunna lokalisera problem i produktionen samt sprida vidare informationen om ett 
framtaget förslag på en lösning som kan gynna arbetet för sina kolleger vid arbete i liknande 
eller samma arbetsmoment. 
 
Nästa steg i arbetet med pärmen är att placera den på byggarbetsplatserna. Att informera 
samtliga involverade yrkesroller att den finns som ett medel i arbetet att motverka 
återkommande störningar och problem för arbetet. För att pärmen ska uppfylla sin funktion 
har platsledningen en viktig roll med att ge hantverkarna den tid i arbetsdagen som det behövs 
för att dokumentera förslag på framtagna lösningar. Platsledningen bör även uppmuntra till att 
framtagna förslag på lösningar dokumenteras, ge feedback på de framtagna förslagen på 
lösningar och applicera lösningarna i arbetet till liknande arbetsmoment för framtida 
byggprojekt. 
 
Det framtagna hjälpmedlet samt den utförda metoden i arbetet med att motverka 
återkommande problem och störningar i produktionen ser vi som ett steg mot 
entreprenadbolagets delmål för år 2017. Om pärmen uppfyller sin funktion enligt vår teori ser 
vi att arbetet med att främja samverkan inom entreprenadbolaget kommer att uppnås. 
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Bilaga 1 

WORKSHOP TORNUGGLAN 17/2 

PROBLEM 

Underentreprenörer  

• UE, ingen respekt för kommande arbetsmoment. Lämnar material och osmidiga. T.ex. går 
mot dörrar, får gipsa om, skaver.  

• Hantverkarna känner att de inte fått sin röst hörd angående vilka UE som ska utföra arbetet. 
• Ett återkommande problem är att städa efter UE. Lämnar kvar lastpallar och annat material 

som hantverkarna får städa upp. 
• Informationen angående avtal till hantverkarna saknas. Får säga till UE vad som ska göra och 

inte göras.  
• En utvärdering från hantverkarna kanske kan lösa många återkommande problem med UE.  

 

Projektering 

• Hantverkarna upplever att projekteringen ofta ligger efter och att man börjar bygga innan 
det är klart. Ett bra citat var ” Det känns som man står och bygger i mörkret”.  

• Hantverkarna upplever att planen för tillval fungerar bra.  
• De vill att projekteringen ska vara klar i tid.  
• Planera arbeten efter årstiden.  

 

Rätt man på rätt plats 

• Mix i arbetslaget 
• Olika åldrar och kulturer för att skapa en trevligare arbetsplats. 
• Återkoppling kring arbetslagen. Vem fungerade bra med vem?  

 

Inte alltid köpa det billigaste 

• Inte alltid köpa det billigaste materialen. Dyrare material håller bättre i längden och kräver 
inte lika mycket slitarbeten från hanverkarna.  

• Dock finns de en insikt om att det är dyrare och då inte får slösas. 
• Ingen återkoppling rörande material. 
• Gipsskruven är alltid dålig, har alltid varit.  
• Bultpistol önskas.  

  



Bättre belysning 

• Vinterhalvåret är det väldigt mörkt. 
• Vill ha belysning i varje lägenhet. 
• Hantverkarna har vetskap om att de måsta yttra sig på arbetsplatsen för att få något att 

hända. 

 

Logistik, leverans och material 

• Fel mängdat vilket ger dubbeljobb för hantverkarna.  
• Får hämta gips hela tiden då det saknas. 
• Finns en vetskap om att det redan är upphandlat. 

 

Avskilda bodar 

• UE som tar personliga saker. Bestick, koppar m.m. 

 

Mer dagar för återhämtning 

• Pressad tidplan. 
• Planera för kompletteringsarbeten i tidplanen.  
• Planera i tidplanen för städarbeten. 

 

Kompletta underlag  

• Kompletta underlag för ackord. Saknas alltid något.  
• Underlagen mer detaljerade. 
• Inte utelämna något arbetsmoment eller material.  
• Underlagen ska vara rätt mängdade. 
• Tillkommer mer arbeten för alla parter, arbetsledning och hantverkare. 
• Blir en stressad och sämre arbetsmiljö. Irritation. 
• Extra arbeten om inte det är med i underlaget. Hantverkarna får extra betalt men tidplanen 

blir den samma. Viktigt att det blir rätt från början.  

  



LÖSNINGAR 

HANTVERKARE MED I PLANERINGEN 

• Öppen dialog rörande arbetsberednigen i tidigt skede för att undvika problem i 
arbetsmomentet. Frågor kring material och arbetsgång kan besvaras utav hantverkarna.  

• Bjuda in hantverkare till planeringen vid projekteringen. Ge ”feedback” till 
entreprenadingenjörer både under arbetet och innan för att motverka problem. 

• Hantverkarna kontaktar arbetsledning för kommande projekt i ett tidigt stadie för att få en 
klar bild för arbetsgång och chans att påverka arbetsgången.  

• Samtliga parter ska arbete prestigelöst och inte vara rädda för att ha en öppen dialog. 
• Ett förslag till en referensgrupp som delaktig i planeringsstadiet.  

 

TIDPLAN, RÄTT UNDERLAG 

• Hantverkaren som ingår i en ”referensgrupp” ska vara delaktiga i ett tidigt stadie rörande 
detaljfrågor i underlaget. Gruppen ska vara delaktig när projektkalkyl blir produktionskalkyl 
för att inkludera alla detaljer i arbetsmomentet.  

 

RÄTT MAN PÅ RÄTT PLATS 

• En bra blandning i arbetslagen för att kunna sprida och ta del av information samt kunskap. 
Unga tillsammans med äldre hantverkare men även i arbetsledning. Rotation i arbetslagen 
för att skapa en stimulerande arbetsmiljö. Scheman som tydligt förklarar vad man ska göra 
samt vart man ska befinna sig. Att arbeta prestigelöst ligger till stor vikt för att få en 
fungerande arbetsplats.  

 

UNDERENTREPRENÖRER 

• Utvärdering av underentreprenörer efter projektets slut, där alla medverkar. Skapa en lista 
med UE:s attributer. ”Kick-off”, möten eller tak-lagsfest för att skapa en mer avslappnad 
arbetsmiljö och förminska beslutsvägar.  

• Styra/uppfostra UE. 

  



SAMMANFATTNING 

Uppfattningen efter workshopen på Tornugglan i nya Hovås är att hantverkarna på Tornstaden 
saknar att få sin röst hörd. De anser att det saknas sakkunnighet från dem högre leden i bolaget som 
skapar problem ute i produktionen. Hantverkarna föreslog en referensgrupp med kunniga 
hantverkare för att minska problemen i produktionen. Referensgruppen skulle vara delaktig i ett 
tidigt stadie i planeringen som ”experter” för att skapa mer kompletta underlag för framtida projekt. 
Många små irritationsmoment och problem kan enligt hantverkarna undvikas genom att skapa en 
dialog mellan de olika leden. 



Bilaga 2 

WORKSHOP STENSJÖBROTTET 22/2 

PROBLEM 

Rätt ritningar 

• Inte uppdaterade ritningar. 
• Ofta fel mått på ritningarna. 
• Projekteringen är inte klar när arbetsmomentet startas. 
• Hantverkarna upplever att man får göra efterarbetet på varje moment. ”släcka bränder”. 
• Saknar vad vägglittera innebär. 

 

Rätt saker till rätt uppgift (mängder och material) 

• Saknar ofta material. 
• Alltid före lite gips. Tillkommer extra arbete vid fel mängder som irriterar och försvårar 

arbetet för hantverkarna. 
• Ingen i gruppen upplever att de får yttra sig kring irritationen. 

 

Dialog mellan hantverkare och arbetsledare 

• Hantverkarna har en uppfattning om att det saknas en sakkunnighet rörande vissa 
arbetsmoment från arbetsledarna. 

• Man får inte vara rädd för att fråga hantverkarna om detaljer. 
• Blir ofta mycket lösningar som hantverkarna löser på plats. (LPP-arbeten) 
• Hantverkarna upplever att mycket av de arbetsuppgifter de gör på byggarbetsplatsen är en 

arbetsledares uppgifter. Detta ingår inte i underlaget vilket leder till att hantverkarna inte får 
betalt för arbetsmomentet. 

• Man upplever att man blir en ”allt-i-allo” på bygget.  

 

Täta husen först 

• Viktigt att täta husen först för att inte försvåra de för andra arbetsmoment. Tillkomer mycket 
extra arbeten om detta inte görs. 

• Mycket folk på liten yta. Alla ska göra sina uppgifter samtidigt. 
• Under vissa arbetsmoment tas tätningen bort. Tillför dubbeljobb. 

 

  



Ställ rätt saker på rätt plats 

• Avlastningsplanerna följs inte. Avlastningsplanen är det inget fel på, den följs tyvärr inte.  
• Invändigt material ställs på fel plats och är svårt att flytta utan rätt redskap. Måste gå via 

många led för att flytta materialet. 
• Arbetsledningen måste ha bättre koll så att allt invändigt material hamnar på rätt plats. 
• Inte rätt mängder på rätt plats. 

 

Extra arbeten efter underentreprenörer 

• Tillkommer mycket extraarbeten efter UE. 
• Underlaget och avtalen för UE är inte på detaljnivå. Tolkas på olika sätt och behöver därför 

förtydligas med på detaljnivå. Står det att det ska städas efter arbetsmomentet så ska de 
innefatta vad städning innebär. 

• Mycket extrajobb för hantverkarna med att städa efter UE. 

 

Standardlösningar 

• Hantverkarna tvingas ofta hantera konstruktionsproblem med speciallösningar. Dessa 
konstruktionsproblem innefattar bl.a. väggtjocklekar, trösklar, handikappsanpassning m.m.  

• Speciallösningarna tar tid och fungerar inte alltid. Lyckade speciallösningar sprids inte inom 
företaget, och leder till att hantverkare får ”uppfinna hjulet” själva varje gång. 

 

Klädkonto 

• De pengar som hantverkarna tilldelas för att köpa kläder räcker inte enligt dem själva.  
• De klädalternativ som finns tillgängliga för hantverkarna anses vara av sämre rang. 

 

Planering och ritningar 

• Det är ofta för lite material, och hantverkarna tvingas komplettera.  
• Många yrkesgrupper jobbar i samma lgh/våningsplan samtidigt. 
• Saker läggs på fel platser, där de både är i vägen och förstörs.  
• Ritningar stämmer inte, gäller både detaljer och äldre versioner.  
• Detaljer och mått saknas i ritningar, allmänt luddiga ritningar.  

  



Kompetens i alla led 

• Dålig kompetens kring brand och ljudklasser.  
• Dålig koll på regler och dess ändringar.  
• Dålig kompetens kring detaljer.  
• Hantverkare har inte bred kompetens utan tvingas fråga efter expertis.  
• Oerfarna arbetsledare.  

 

Övriga punkter som diskuterades 

• Hantverkarna upplever att parketten läggs för tidigt eller täcks för dåligt. Mycket folk som 
springer i lägenheterna efter parketten har lagts. Idag täcks den med en tunn papp som inte 
skyddar tillräckligt. Ett förslag var en tunnare masonit som skyddar bättre. 

• Man vill ha erfarenhetsmöten efter varje avslutat projekt för att undvika återkommande 
problem till nästa projekt. Hantverkarna upplever att man idag inte får yttra sig om 
problemen. 

• Hantverkare får inte möjlighet att utnyttja ackord eftersom det är oklart vilka timmar som 
ingår och inte (kalkylunderlag).  

• Dåliga städrutiner (både UE och egna hantverkare), allmänt stökigt och smutsigt på 
arbetsplats. 
 

 

  



LÖSNINGAR 

PLANERING, RITNING & MÄNGDER 

Hanverkarna 

• Återkoppla efter projekten för att undvika återkommande problem. Lagbas skall vara 
närvarande i ett tidigt skede vid planering till kommande projekt för att bidra med sin 
sakkunnighet rörarande vissa arbetsmoment. 

• Arbetslaget har ett tidigt planeringsmöte där de går igenom ritningar och underlag för 
planera sitt eget arbete samt komma med förslag på nödvändiga materail eller maskiner till 
kommande arbetsmoment. 

Tornstaden 

• Ta del av arbetslagets sakkunnighet i ett tidigt stadie i planeringen. Involvera lagbas, 
underentreprenörer och arbetsledning på planeringsmöten. Dessa möten ska ske på 
veckobasis. Det är viktigt att man har en öppen dialog i alla led. 

Konkretlösning 

• Skapa en form av referensgrupp/kontakt som besitter stor sakkunnighet rörande 
arbetsmomentet i produktionen. Gruppen ska vara medverkande i ett tidigt skede vid 
planeringen och med sin sakkunnighet motverka återkommande problem i produktionen. 

 

KOMPETENS I ALLA LED 

Hantverkarna 

• Sprida vidare kunskap samt vara ödmjuk inför nya arbetsmoment. Inte vara rädd för att yttra 
sig samt ge positiv inte bara negativ feedback. 

Tornstaden 

• Personligare kontakt inom bolaget. Inte lika långa kommunikationsvägar mellan 
hantverkarna och tjänstemän som inte igår i platsledningen.  

Konkretlösning 

• En projektgrupp som innehåller deltagare från samtliga yrkesgrupper, hantverkare, kalkyl, 
entreprenadingenjör, projektledning m.m. Att skapa en dialog och delaktighet i 
planeringsstadiet kommer motverka återkommande problem i både planering och 
produktion. 

  



STANDARDLÖSNINGAR 

Hantverkarna 

• En pärm där man samlar hantverkarnas egna lösningar på problem i produktionen. På detta 
sätt kan hantverkarna ta del av varandras lösningar och motverka problem i kommande 
arbetsmoment. 

Tornstaden 

• Ta del av hantverkarnas egna lösningar för att motverka återkommande problem i 
produktionen till kommande projekt.  

Konkretlösning 

• En pärm som innehåller hantverkarnas lösningar på problem i produktionen. Pärmen 
kommer ligga till grund för problemlösning till kommande projekt rörande samma 
arbetsmoment. 

 

SAMMANFATTNING 

Hantverkarna upplever att det saknas kompetens och erfarenhet i arbetsledning samt i 
projektledningen. Med hjälp av en referensgrupp som besitter kompetens rörande arbetsmoment 
ute i produktionen tros man bidra med den sakkunnighet som kan förebygga återkommande 
problem i produktionen. 

Hantverkarna uttryckte även sitt missnöje med problem med infästning och andra komplicerade 
arbetsmoment med den prefabricerade stommen. Det tillkommer mycket arbete som inte finns med 
i det underlag hantverkarna erhåller vid projektets start. Det är då viktigt att hantverkarna tar del av 
varandras egna lösningar för att tillsammans komma fram till ett arbetssätt för att motverka 
återkommande problem. Lösningarna ska samlas i en pärm på arbetsplatsen. I pärmen kan man se 
andra hantverkares lösningar och arbetsätt vid ett visst arbetsmoment. Dessa lösningar kan ligga till 
grund för framtida projekts underlag samt projektering. På detta sätt motverkas återkommande 
problem och en förståelse för arbetsmoment och arbetssätt skapas för involverade i projekteringen.   

 



Bilaga 3 

Workshop Mjörnbotorget 1/3 

PROBLEM 

Egna anställda 

• Måna om sina egna anställda samt ge stimulerande arbetsuppgifter. 
• Hantverkarna upplever att man säljer bort enligt deras mening de ”roliga jobben”. 
• Blir ett monotomt arbete. 

 

Högre lön 

• För dåligt betalt. 
• Hantverkarna upplever att det skiljer stora summor för samma arbetsmoment för olika 

projekt. 
• Viktigt att man hamnar i rätt arbetslag. 

 

Behålla arbetsledning 

• Måna om att behålla arbetsledning. 
• Svår att för nya att förstå företagets värderingar och arbetssätt. Detta försenar arbetet ute i 

produktionen. 

Installationsväggar 

• Inte funktionellt ritade. 
• Installationsväggarna är för smala. 
• Komma ut till byggarbetsplatsen och se hur det ser ut i verkligheten. 

Detaljritningar 

• Saknar ritningar. 
• Man tittar på tidigare projekt för att se en lösning. 
• Inga färdiga handlingar när man bygger. 
• Saknas alltid vid tillbyggnader. 

 

Vara med i ett tidigt skede 

• Vara delaktiga i ett tidigt skeda underlättar för hantverkarnas kommande arbetsmoment. 

 



Ordning på arbetsplatsen 

• Mycket städning efter underentreprenörer som tar tid från hantverkarnas arbete. 
• Mycket ansvar på byggarbetsplatsen för att man är anställd på firman. 
• Se till att föregå med gott exempel. 

 

Planering, avbrutna jobb 

• Måste ”släcka bränder” hela tiden. 
• Skapar inte något flyt i arbetet vilket försenar arbetsuppgifterna. 
• Skapar en pressad tidplan. 

 

Underlag 

• Inte kompletta underlag. 
• Detaljer saknas och arbeten utförs utan erhållen betalning. 
• Ett rävspel mellan arbetsledning och hantverkare rörande arbetstimmar. 

 

Uppföljning av fel 

• Folk gör på sitt sätt och får ingen återkoppling vid eventuella problem. 
• Återkoppla mellan hantverkarna. 

 

Övriga punkter 

• Prestige mellan arbetsledning från olika projekt. Vill inte hjälpa varandra för att gynna sitt 
egna projekt. 

• För korta byggtider. 

Förståelse för faktiska omständigheter 

• Dåligt räknat (både timmar och material), för att det uppstår komplikationer i verkligheten.  
• Dålig kommunikation mellan entreprenadingenjörer och hantverkare. 



Arbetsmiljö 

• Dåligt städat efter UE. 
• Stendamm ligger ofta på bjälklagen. 
• Hantverkare får dammsuga själva efter UE. 
• UE svetsar utan utsug t ex. 

 

Ackordsystem 

• Vilka timmar som ingår och inte varierar mellan platschef. 
• Svårt att utnyttja ackordet.  

 

Ritningar och konstruktioner 

• Dåliga lösningar, konstiga konstruktioner. 
• Ofta LPP/speciallösningar som tar tid. 
• Detaljer saknas. 

 

Infästningar 

• Dåliga lösningar på infästningar av fönster och tamburdörrar i prefabväggar. 

 

Material 

• Tornstadens förbrukningsmaterial används av alla. 
• Det fattas ofta material. 
• Dåliga uppläggsplatser, material läggs på marken och förstörs. 
• Material som blir över utnyttjas inte. 

 

Förbättring och avstämning 

• Arbetsberedning för sällan. 
• Ingen uppföljning av förbättringsförslag.  
• Liten närvaro av arbetsledning ute. 
• Dålig information kring händelser och förändringar i bolaget.  

  



LÖSNINGAR 

INFÄSTNINGAR 

Hantverkarna 

• Prova lösningar och utvärdera dem. 
• Lämna förslag på lösningar. 

Tornstaden 

• Ha skarpare kriterier vid beställningen av prefab kring infästningen. 
• Synka fönster- och dörrleverantörer med prefableverantörer för att ha samma lösning. 

 

ARBETSMILJÖ 

Hantverkarna 

• Hålla rent och visa gott exempel.  
• Skriva på stödprotokoll (checka in och ut). 

Tornstaden 

• Ha en straffkostnad/vite om UE inte följer avtal gällande städning.  
• Informera UE om vad som står i avtal. 
• UE inte i samma lgh samtidigt. 

 

PLANERING 

Hantverkarna 

• Dela med sig av lösningar på problem. 
• Ha en givande dialog med folk som kommer på besök.  

Tornstaden 

• EI och konstruktörer besöker arbetsplatsen och har dialog med hantverkare.  

  



SAMMANFATTNING 

Det största problemet som hantverkarna på Mjörnbotorget upplever är infästningar för dörrar och 
tamburdörrar. Hantverkarna anser att problemet ligger bortom deras ”ansvar” att lösa och föreslog 
ett bättre samarbete mellan fönster- och prefableverantörer samt skarpare kriterier när tornstaden 
beställer prefabelement.  

 

Hantverkarna upplever att arbetsplatsen är allmänt stökig och smutsig, och att detta medför 
hälsoproblem. Hantverkarna nämner t ex att det ofta är stendamm på bjälklaget och dåliga 
städrutiner bland UE. Det som hantverkarna själva kan göra för att lösa problemet är att hålla rent 
och visa ett gott exempel, samt skriva på städprotokoll som finns utanför varje lgh, vilket visat sig 
välfungerande hos andra arbetsplatser. Hantverkarna föreslog att Tornstaden skulle utveckla ett 
straffsystem, där de som inte städat efter sig får betala vite. Hantverkarnas allmänna uppfattning är 
att UE inte känner till vad som står i deras avtal, därför föreslog de att UE informeras om avtalen på 
arbetsplatsen.  

 

Hantverkarna upplever generellt att det finns flera problem i planeringen och hos ritningarna. De 
nämner att detaljer ofta saknas och allmänt bristfälliga konstruktionslösningar. På arbetsplatsen 
fattas ofta material, och dåliga uppläggsplatser leder till att materialen förstörs. En fungerande 
lösning stannar ofta hos upphovsmakaren och leder till att nya lösningar ständigt krävs. Hantverkarna 
tror på en bättre dialog för att dela med sig av lösningar inom bolaget. Hantverkarna anser att EI och 
övriga medarbetare från Tornstaden besöker byggarbetsplatsen för sällan och efterfrågar ett bättre 
samarbete sinsemellan.  



Bilaga 4 

WORKSHOP SERVICEAVDELNINGEN 6/3 

PROBLEM 

Bättre lön & bonus 

• Läggs mer bonus och aktiviter på tjänstemännen. 
• Hantverkarna upplever att de inte är någon idé att diskutera löner och bonusar. 
• Dåliga avtal och bonusar för hantverkarna. 

 

Inte få åka till leverantör och handla 

• Blir stillastående i arbetet när man inte får åka och hämta material hos leverantör vid behov. 
• En känsla av brist i förtroende från bolaget till hantverkarna, blir inte litade på. 
• Hantverkarna upplever att de kan lösa vissa moment effektivare själva. 

 

Billigaste alternativet 

• Hantverkarna upplever att kvalitén på material har blivit sämre. 
• Balkongdörrar, maskiner m.m. 
• En uppfattning av att ekonomin styr och kvalitén blir lidande. 

 

Säljer de bra jobben till UE 

• Hantverkarna upplever att man säljer bort de fina snickerijobben. 
• Blir monotona i arbetet vid återkommande moment. 
• Hantverkarna upplever att man inte månar om sina egna anställda. 

 

Skapa en bättre arbetsmiljö 

• Stökiga arbetsplatser bidrar till ineffektivt arbete. 
• Mycket UE som inte städar efter utfört arbete. 
• Serviceavdelningen får städa på stora projekt. 

 

Bättre kontroll på UE och inhyrd personal 

• Brist i kommunikationen, kan inte språket. 
• Saknar sakkunnighet rörande diverse arbetsmoment. 
• Okunskap samt brist i kommunikationen bidrar till fara på byggarbetsplatsen. 



 

Verktyg i privata bilar 

• Hantverkarna kör verktyg och sliter på sina privata bilar. 
• Bilen är en viktig del för att utföra arbetet. 

 

Tornstadenanda 

• Hantverkarna upplever en orättvisa rörande de resor som tjänstemän tillsammans med familj 
erhåller. 

• Hantverkarna unnar tjänstemännen en resa men de görs på fel sätt. 

 

Riktig hälsoundersökning 

• Kvaliten på hälsundersökningarna har blivit sämre. 
• Var bättre tidigare år. 

 

Oerfaren platsledning 

• Måna om att behålla platsledning till kommande projekt. 
• Serviceavdelningen har mycket kontakt med arbetsledare som saknar erfarenhet och 

kunskap. 

 

Informationsåterkoppling 

• Information stannar inom byggmötet. 
• Hantverkarna får inte reda på vad som har bestämts eller ska göras i framtiden. 

 

Klädsortimentet 

• Anpassa klädsortimentet för serviceavdelningen. 

 

  



LÖSNINGAR 

BÄTTRE LÖN OCH BONUS 

Hantverkarna 

• Diskutera de avtal som idag finns med Byggnads och eventuellt omförhandla. 
• Ett förslag om att arbeta med ackord under vissa projekt. 
• Att planera arbetsmoment och materialbeställningar för att effektivisera arbetsdagen ligger 

till grund för att argumentera för en högre lön och bonus. 

Tornstaden 

• Ändra fördelningstalet för bonusar. 
• Hantverkarnas motevering för högre lön och bonus är att serviceavdelningen saknar 

arbetsledare. 

 

INFORMATION 

Hantverkarna 

• Våga yttra sig internt för att information och kunskap ska spridas vidare inom arbetslaget och 
bolaget. 

Tornstaden 

• Kontinuerliga möten på byggarbetsplatsen där representanter från samtliga yrkesgrupper är 
närvarande för att ta del samt ge information rörande kommande arbetsmoment. 

• Ett intranät där nödvändig information om projektet finns. 

 

KONTROLL AV UE OCH INHYRD PERSONAL 

Hantverkarna 

• Informera arbetsledning rörande bristande kvalité och kunskap i produktionen 
• Införa en kontaktlista för inhyrd personal samt UE för enklare kommunikation på 

byggarbetsplatserna. 

Tornstaden 

• Markera på arbetshjälmar vilket ursprung samt vilket eller vilka språk personen talar. 
• Kontrollera att inhyrd personal samt UE har befogenhet för arbetsmomentet. 

  



SAMMANFATTNING 

Hantverkarna på serviceavdelningen upplever en form av misstro från bolaget med de nya 
bestämmelserna om planeringen av material. Enligt de nya bestämmelserna ska allt material 
förbeställas och materialet levereras då dagen efter. Detta kräver en bättre planering i arbetet från 
hantverkarnas sida. Hantverkarna förstår själva anledningen till de nya bestämmelserna då de är 
villiga att erkänna att det ägt rum onödig resor till och från leverantör. Dock tillägger hantverkarna 
att de finns vissa arbetsmoment som inte går att planera fullt ut. Vid fel mängder eller planering vill 
hantverkarna ha möjligheten att transportera sig till leverantör för att hämta material. De upplever 
att de ofta blir stillastående i arbetet då material inte finns på arbetsplatsen. Detta kan motverkas av 
att planera sitt arbete men möjligheten att transportera sig till leverantör och hämta material vid 
behov ska finnas enligt hantverkarna.  

Serviceavdelningen tycker att det förekommer oerfaren inhyrd personal samt underentreprenörer. 
Det saknas sakkunnighet rörande vissa arbetsmoment där hantverkarna på serviceavdelningen får 
assistera. Detta leder till att hantverkarnas eget arbete blir lidande. Brist i kommunikationen är det 
mest återkommande problemet rörande inhyrd personal samt underentreprenörer. Att inte kunna 
kommunicera på något språk utgör en säkerhetsrisk på byggarbetsplatsen.  

För att motverka detta problem kom hantverkarna på serviceavdelningen med ett förslag att man på 
bygghjälmen har någon form av markering vilket eller vilka språk man talar. 
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Försättsblad 

I den här pärmen kan du dokumentera de problem och svårigheter du stöter på i din arbetsdag. Ditt 
framtagna lösningförslag för påstött problem kan underlätta arbetet för dina arbetskamrater vid 
likartade arbetsmoment. Se pärmen som ett medel att dela med sig av tips och råd på hur man ska 
åtgärda återkommande problem eller utföra ett visst arbetsmoment. 

Varje flik i pärmen är numrerad efter byggdelstabellen för att enkelt se vilket arbetsmoment det 
framtagna lösningsförslaget berör.  

Se nedan vad som ska dokumenteras i varje ruta på blanketten 

1. Byggnadsdel         

Här hänvisar du till vilken del i byggdelstabellen arbetsmomentet med den förslagna lösningen 

innefattar.

 

2. Skapare   

Här dokumenterar du ditt fullständiga för‐ och efternamn. 
 

3. Projekt   

Här dokumenterar du projektnamnet på de projekt som den förslagna lösningen är framtagen på . 
 

4. Ärende  

Här  dokumenterar  du  vilket  arbetsmoment  som  är  utfört  kopplat  till  byggdelstabellen.
 

5. Datum  

Datumet då framtaget förslag på lösning är utförd. 

 

6. Sidnummer 

Om din lösning behöver fler än en sida skriver du sidnummer på blanketten. 

 

7. Problembeskrivning 

Här förklarar du kort bakgrunden till påstött problem. 

 

8. Lösningsförslag    

Här dokumenterar du skriftligt ditt lösningsförlag till påstött problem. 

 

9. Förslag på förbättringar  

Ett förslag till förbättringar som kan åtgärdas i ett tidigare skede.  
 

10. Illustration 
Här illusterar du framtaget lösningsförslag med en skiss eller ritning för att förtydliga utförande. 

 

Se nästa sida för ett förslag på hur blanketten kan se ut efter framtaget lösningsförslag 
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55-Fönster, dörrar & portar Oscar Petersson

Glashyttan

Infästning fönster & dörrar 9/5 -17 1/1

Infästningsproblem för fönster och dörrar vid prefabelement. Det �nns ingen fästyta 
för karmar och armeringsjärn är ivägen.

Sätta en plåt vid karmen för att kunna fästa fönster ordentligt. 

Gjuta en klack vid fönsterinfästningen där isoleringen är och �ytta in armeringsjär-
nen.
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