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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att undersöka för vilka byggen det är mer ekonomiskt lönsamt för
leverantör av prefabelement att använda sig utav engångsskiva eller formplyfa som
formmaterial. I uppdrag av UBAB har en undersökning gjorts om vilket formmaterial som är
det lönsammare alternativet vid produktion av trappor. Detta har gjorts genom att analysera
processernas tidåtgång, materialkostnad samt totalkostnad.
Arbetssätten skiljer sig mellan de olika formmaterialen och därför har arbetsmomentet
kartlagts genom tidsstudier för indata och observationer för ytterligare förståelse om
processerna. Genom intervjuer har en materialåtgång framkommit som tillsammans med
informationen från tidsstudierna använts för att ta fram totalkostnaden.
Resultatet visar att totalkostnaden för engångsskivan är större än vid användandet av den
traditionella formplyfan. Endast första gjutet visar sig vara lönsammare med engångsskivan.
För att engångsskivan ska vara ett kostnadseffektivt alternativ vid flera gjut behövs
materialåtgången sänkas då kostnaden för den snabbt blir dubbelt så dyr som med formplyfan.
Även om kostnaden för engångsskivan är större finns fortfarande fördelar och möjligheter till
förbättring. Att utveckla standardiserade arbetssätt även för engångsskivan kan göra det mer
tidseffektivt och genom att få ner materialåtgången kan göra engångsskivan till ett mer
lönsamt alternativ.
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Abstract
The purpose of this study is to determent what type of build it’s more economic profitable for
the supplier of prefab element to use single-use sheets or form plywood as mold material.
Tasked by UBAB a survey was made to see which of the mold materials’ the most profitable
alternative in production of stairs. This was made through analyzing the processes time
consumption, material cost and total cost.
Working procedure is different between the mold materials and that is why the operations
been charted through time studies for input and observations for a greater understanding of
the processes. A material consumption has emerged through interviews that together with the
information from the time studies been used to determent the total cost
The result shows that the total cost for the single-use sheet is greater than when using the
traditional form plywood. Only the first cast turns out to be more profitable with the singleuse sheet. For the single-use sheet to be a cost efficient alternative at multiple casts the
material consumption must be lowered since the cost quickly becomes twice as expensive as
form plywood. Even though the cost of single-use sheets is greater there are still benefits and
possibilities for improvement. To develop standardized working procedures for the single-use
sheet as well could make it more time efficient and by decreasing the material consumption
could make the single-use sheet a more profitable alternative.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Den konkurrenskraftiga byggmarknad som idag råder gör att byggföretag ständigt måste
sträva efter mer kostnads- och tidseffektiv byggnation. Det ställs mer krav från beställare till
leverantören angående leverans (Hanson et al. 2017). Det innebär också att företag måste ha
kunskap om olika arbetssätt för att kunna göra rätt val av arbetssätt.
Ett ökat medvetenhet om kvalitet och produktivitet har gjort att olika produktionsstrategier
uppkommit, bland annat Lean. Lean härstammar från efterkrigstidens Japan och Toyotas TPS
(Toyota Production System) och är Europas tolkning på TPS. Det finns en flera tolkningar av
Lean eftersom det ska gå att översätta till olika branscher, men alla tolkningar är överens om
att man måste minska slöserier samt att jobba efter ständiga förbättringar (Modig & Ahlström
2016). Inom bygg finns även Lean construction som även innebär att hantering av
byggprojektet:
- Ha tydliga mål och steg i leveransprocessen,
- Riktat att maximera prestanda för kunden på projektnivå,
- Designa produkt och process samtidigt, och
- Tillämpa produkt kontroll genom hela projektets livstid.
(Howell 1999)
Idag är formplyfa (formplywood) det vanligaste formmaterialet vid betonggjutning. Det är ett
material som går att återanvända och är mer lättanvändligt jämfört med äldre alternativ som
att regla upp med vanlig plank. Vid gjutning av prefabelement så sågas skivorna i de mått
som angivits av beställaren, av snickarna som sedan skickar dem vidare till gjuteriet där de
skruvas upp på bord eller spännbäddar, tillsammans med armering, fals m.m innan man häller
i betongen. Efter betongen härdats avlägsnas formen, och om fler gjutningar ska göras i
samma mått så sparas dem om de fortfarande är i bra skick. Alla byggen är unika, vilket
innebär att man måste göra en ny planering inför produktion av varje serie.
UBAB är ett av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och
producerar flera olika sorters element. Idag jobbar de främst med formplyfa, men har också
börjat använda engångsskivor som skärs ut med en CNC maskin, istället för manuellt av
snickare. Engångsskivan som är en spånskiva, är ett nytt sätt att forma betongelement. Med
nya arbetssätt kommer nya för och nackdelar som måste undersökas för att företaget ska veta
om det är en förbättring.

1.2 Problemformulering
I strävan efter nya kostnads- och tidseffektiva sätt att bygga behöver nya arbetssätt mätas och
jämföras med det gamla arbetssättet. Ett engångsmaterial skulle kunna vara mer effektivt vid
enstaka gjut än ett formmaterial som ska hålla för tio gjut

1.3 Syfte
Att undersöka för vilka byggen det är mer ekonomiskt lönsamt för leverantör av
prefabelement att använda sig utav engångsskiva eller formplyfa som formmaterial.
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1.4 Forskningsfrågor
Vilket av formplyfa eller engångsskiva är det mest tidssparande formmaterialet?
För vilket av formplyfa eller engångsskivan är materialkostnaden högst?
Vilka typ av byggen blir totalkostnaden för formplyfan så höga att engångsskivan blir ett
bättre alternativ?

1.5 Avgränsningar
För att inte arbetet ska riskera att bli för omfattande har några avgränsningar dragits. Även om
det finns ytterliggare alternativ till formmaterial tas det ej i åtanke. Det finns vissa skillnader i
hur processen ser ut beroende på vilken sorts element som ska tillverkas, så det här arbetet
avgränsas till att studera företagets produktion av raktrappor.
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2 Metod
För att inte ett få ett vinklat resultat likt Dahmström (2000) beskriver så har olika
forskningsmetoder kombinerats. En concurrent mixed methods har använts för att ge en
genomgående analys av problemet (Creswell 2009). Fyra olika forskningsmetoder som ansets
som mest lämpliga för att svara på forskningsfrågorna har valts:
-

Deltagande observation hos företaget
Kvalitativ data från tidsstudier
Kvalitativ data från företaget
Kvalitativ metod i form av ostrukturerade intervjuer

2.1 Deltagande observation hos företaget
Deltagande observation innebär att forskaren blir involverad i den process som studeras.
Deltagande observationer är en bra komplettering till intervjuer som underlag för att kunna
göra tolkningar (Fangen 2005).
Som extra praktisk kunskap har jag arbetat åtta veckor på produktionen hos UBAB, med
vertikala och horisontala väggar. Arbetssätten i de olika gjuten är väldigt olika men den
praktiska kunskapen har fortfarande gett en inblick i hur gjutning av prefab betongelement går
till.

2.2 Kvalitativ data från tidsstudier
En direkt observation är en observation av undersökta enheter eller personer för att registrera
olika beteende eller egenskaper (Ejvegård 2009). Observationer kan göras direkt, då den
observerade vet att han/hon är iakttagen, eller indirekt, då de inte vet om det.
Observartionerna har varit i form av tidsstudier där de iakttagna varit medvetna om
tidsstudierna och även informerade i varför den gjorts. Tidsstudier är en av de mest vanliga
arbetsanalysmetoder och är används ofta vid kvalitetsförbättring för liknande arbeten (Irwin et
al. 2015). Tidsstudierna har använts för att både fastställa tidsåtgång och för att identifiera
möjliga problem i processen.
Tidsstudierna har klockat alla momenten som påverkas vid valet av formplyfa eller
engångsskiva. De värden som framkommit i tidsstudierna är den viktigaste datan att ta fram
för att kunna svara på frågeställningen. De nya tidsstudierna har tillsammans med företagets
egna tidsstudier använts för att skapa ett snitt för tidsåtgången för olika trappor.

2.3 Kvalitativ data från företaget
För att få en bra uppfattning av nuläget har information från företaget hämtats. Information
om företagets egna tidsstudier har använts för att kunna få ett så stort stickprov som möjligt
att räkna på. Kvalitatifiering är ett bra val vid studier vars resultat anges i siffror likt denna
studie (Ejvegård 2009). Kostnaderna för material och arbete är baserat på priser som UBAB
angivit.
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2.4 Intervju
Den intervjuformen som valts är ostrukturerad intervju. Withing (2008) förklarar
ostrukturerad intervju som en guidad konversation med viktiga informatörer med utrymme för
frågor som uppstår under intevjuns gång. Genom intervjuer fås en bättre inblick i arbetarnas
tillvägagångssätt vilket kan vara som hjälp i att förstå processen
Intervjuerna har gjorts med olika snickare, gjutare, team leader samt med CNC operatör.
Tillsammans med CNC operatör har en materialåtgång för engångsskivan framkommit, och i
intervju med tean leader för snickeri har en materialåtgång för formplyfan räknats ut. Då
materialåtgång kan skilja beorende på trappornas dimensioner så har ett godtyckligt mått
diskuterats fram för att kunna svara på frågeställningen.

2.5 Validitet
Validitet berör huruvida en eller flera indikatorer som ska mäta ett begrepp verkligen mäter
det begreppet. Vid skapandet av ett nytt mått som detta arbetet gjort behöver man visa att
ytvaliditeten är tillräckligt hög, vilket man kan göra genom att rådfråga experter och mer
kunniga om måttet enligt deras åsikt fångat begreppet (Bryman 2016).
Kritik mot arbetets validitet kan riktas mot att ett linjärt snitt för trappor gjorts. Risk finns att
snittet inte stämmer lika bra överens med verkligheten för de trappor som är längre ifrån den
medeltrappan som undersökts.

2.6 Reliabilitet
Reliabiliteten anger ifall mätningarnas data är pålitlig. För detta arbete behövs en reliabilitet i
form av stabilitet, vilket innebär att om mätningarna skulle göras om skulle resultatet bli
detsamma (Bryman 2016). En viss variation skulle uppstå eftersom engångsskivan är en ny
process där de har utrymme att bli effektivare vilket skulle förändra resultatet i framtiden. Det
finns även risk för variation från de semistrukturerade intervjuerna eftersom resultatet kan se
annorlunda ut ifall andra respondenter hade valts för intervjuer (Ejvegård 2009). För bäst
resultat har de personer som fattar beslut gällande processen intervjuats.

2.7 Metodkritik
Under de veckor som tidsstudierna utfördes för detta arbete var det främst företagets egna
planering som dikterade vilka trappor som skulle studeras. Därför har vissa trappor
undersökts flera gånger och andra inte, vilket gett en blandning av spridning och centrering.
Skulle ett fokus på ett av alternativen skulle resultatet av tidsstudierna kanske sett annorlunda
ut. Vidare har tidsstudierna på formningen av formplyfa gjorts på samma arbetare medans hos
engångsskivan har arbetarna varit olika. Det kan ha givit engångsskivan en större spridning på
grund av arbetarnas olika kompetens.
Intervjuerna har gjorts hos de ansvariga för material i de olika avdelningarna för att få fram
materialåtgången. Skulle en större insamling kanske resultatet av materialåtgången varit
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annorlunda. Intervjuerna tog inte i åtanke de misstag som tillkommer och resulterar i att
formmaterial måste slängas, vilket gör att resultatet från intervjuerna kan vara lägre än
verkligheten.
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3 Nulägesbeskrivning
3.1 Allmänt om betong
3.1.1 Betong
Betong är det byggnadsmaterial som används överlägset mest idag. Enligt Andersson och
Larsson (2014) så användes betong som stommaterial 86,6% i byggandet av flerbostadshus
2014. Betong består utav ballast (sten, grus och sand), cement och vatten, samt olika
tillsatsmedel för att ge betongen olika egenskaper, som en annan färg eller frostbeständighet.
Det är material som är billiga och lättillgängliga i stora delar av världen vilket gjort att betong
används så mycket i hela världen.
Betong är ett miljövänligt material med lång livslängd vars enda utsläpp sker vid
tillverkningen av cementen. Cement utvinns när kalksten och märgelsten, en lerblandad
kalksten, mals ner och värms upp i en cementugn. För varje ton cement som produceras,
avgår ca 0,8 ton kodioxid till atmosfären, där ca hälften kommer från cementugnen och
hälften från kalcineringsprocessen, dvs kalkstenens karbonat, som omvandlas till koldioxid i
cementugnen. När betongen härdar tar den däremot upp lika mycket koldioxid från
atmosfären som den släppte vid kalcineringsprocessen, samtidigt som den frigör värme. På ett
längre tidsperspektiv påverkas därför inte miljöns koldioxidhalt av cementtillverkningens
koldioxidutsläpp (Gillbert & Herzell 1999).
Användningsområden för betong är många, allt från bottenplattor, väggar och fasader till
broar, och samtidigt utvecklas användningsområden ständigt, till att bland annat konst och
inredning (Silfwerbrand 2010). Det finns främst två produktionssätt vid byggnation med
betong, platsgjuten och prefabricerad, den sistnämde förklaras mer i nästa avsnitt. Platsgjuten
betong betyder att flytande betong körs till byggplatsen i blandare för att hålla betongen färsk.
Väl på plats pumpas betongen, med hjälp av betongpump i formsystemet med prefabricerad
armeringsenheter och nät. Platsgjuten betong med plattbärlag är idag den vanligaste metoden
vid byggandet av flerbostadshus och har fördelar som mindre risk för värmeläckage eftersom
det inte finns öppna fogar i en helgjuten konstruktion (Svensk Betong 2018).

3.2.2 Armering
Armering är stålstänger som läggs i formen före gjutning för att ge betongelementet mer
draghållfasthet. Betong är ett material med bra tryckhållfasthet men dålig draghållfastighet.
Utan armering skulle de flesta betongelementen knäckas av sin egen vikt. Tillsammans med
en utplanerad armering får betongelementet både bra tryck- och draghållfastighet för att klara
av vikt likt figur 1. Förankringen som för vidare krafterna mellan armeringen och betongen
kallas vidhäftning, där vidhäftningspåkänningar, Tb, mellan betong och armering som figur 2.
Om Tb blir högre än vidhäftningshållfastigheten, Fb, blir det ett vidhäftnings- eller
förankringsbrott (Langesten 1995). Med armeringsnät ger de tvärgående stängerna tillräcklig
förankring. Med armering som ligger som ett täckskikt längs kanterna av betongelementet kan
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även motverka sprickor i det färdiga betongelementet. Även armeringsstångens bockbarhet
måste tas i åtanke för att inte få spjälksprickor i den färdiga betongen (Langesten 1995).
Figur 1. Armerad trappa (Robin Karlsson)

Figur 2.Vidhäftning (Tekno's Byggnadsbranschens handbok)

3.3.3 Formar
Före varje gjut måste en form tas fram efter ritningar. Vanligtvis är formen en temporär mall
som monteras ihop för att sedan rivas när gjutningen är klar. Utöver att följa ritningen
7

angående elementets dimensioner så kan även formar för dörrar och fönster behövas. Tage
Jönsson (1962) skrev att man med formar av stål kan få en måttnoggrannhet med +/- 2mm
säkerhet, något som man idag även kan åstadkomma med träformar enkelt med hjälp av
bygglaser.

3.2 Om prefabricerad betongelement
3.2.1 Allmänt om prefab betong
Prefabricerade betongelement är element som tillverkas i en fabrik efter beställares
anvisningar innan den skickas färdiggjuten och redo för montering till beställaren. Det är
tidssparande metod för byggherren att bygga på jämfört med platsgjuten betong där allt arbete
utförs på byggarbetsplatsen. Prefab element levereras i regel till kunden efter Just In Time
vilket innebär att den anländer till kund när det är dags att montera elementet. Redan i
fabriken tas monteringen i åtanke då man ser till att gjuta in svetsplåtar och olika fogar som
sedan gjuts ihop med de delar av byggnaden den är ansluten till.

3.2.2 Formning
3.2.2.1 Formplyfa
Formplyfa är en plywoodskiva som fått sidorna ytbelagda med en fenolfilm. För att forma
med formplyfa används en modul eller mall, som i figur 3, som underhålls mellan varje gjut.
Slitage av modulen tätas och slipas av snickare, detsamma gäller tidigare använda skivor som
fortfarande håller för fler gjut. Jämfört med engångsskivan så formas trapporna av snickare,
inte gjutare.
Fördelar – Återanvändningsbar. Slitstark och med goda underhållsmöjligheter. Kan sågas ut
med skivsåg eller en billig sticksåg.
Nackdelar – Behöver en modul som i figur 3 för gjut vilket begränsar
planeringsmöjligheterna. Behöver lagerhållas mellan användning. Dyrt material.
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Figur 3. Modul som formplyfan formas på (Robin Karlsson)

3.2.2.2 Engångsskiva
Engångsskivan är en spånskiva som skärs ut med en CNC svarv. När ett element ska formas
används ett paket, som påminner om en IKEA möbel, som pusslas ihop likt figur 4. Innan
armering börjar läggas i formen ska den kontrollmätas och godkännas av någon behörig.
Utöver engångskivorna behövs även gängstänger som håller ihop formen vid gjutning, samt
överliggarna som fästs på formen efter armering.
Fördelar: Inga förlorade kostnader i oförbrukat material. Inget behov av olja/vax eftersom det
inte ska återanvändas, inte heller behövs silikonisering eftersom skarvar är täta vilket gör att
armeringsprocessen kan gå fortare. Behöver ingen modul som formplyfa, vilket gör det lättare
att platsera gjutet i produktionen. Kan formas av flera gjutare samtidigt. Billigt material
Nackdelar: Svårt, ibland tom omöjligt att reparera vid defekter. Eftersom delarna skärs ut i
millimeterprecision kan små fel innebära att formen inte går att montera ihop, och att delar
måste bytas ut istället för att reparera. Mycket svagare material som har större chans att
knäckas vid formning och i så fall behöva bytas ut. Kräver en dyr CNC maskin samt operatör
med CNC kunskap. Hög materialåtgång
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Figur 4. Form av engångsskivan (Robin Karlsson)

3.2.2.2.1. CNC maskin
CNC, eller Computer Numerical Control, är en process vars rörelser styrs av en dator. Genom
såkallad digital fabrikation används designen från en mjukvara som t.ex. CAD, som
tillsammans med CAM eller ett annat tillverkningsprogram, gör en bana för maskinen att gå
för att utföra det arbete man vill att maskinen ska göra. CNC finns i flera sorters maskiner,
från svarv till plockmaskiner och 3d skrivare, alla som följer samma princip.
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4 Teoretiskt ramverk
4.1. Lean
4.1.1 De 7+1 slöserierna
För att skapa effektiva processer behöver man identifiera aktiviteter som inte är värdeökande.
Det finns olika betydelser för vad ett företag kan anse som slöseri, men inom Lean brukar
man prata om de 7+1 slöserierna, eller muda som det heter på japanska, där det sista slöseriet
tillkommit i senare år då man insett att även den är lika viktig som de sju andra punkterna
(Bergman & Klefsjö 2012)
.
Överproduktion – Syftar på att tillverka fler produkter eller före de behövs. Att producera mer
än vad kunden efterfrågat kan leda till att varor inte blir sålda och allt arbete bara kan räknas
som en kostnad. Är material färdigt innan kund behöver det så måste det lagerföras tills
leverans, vilket i sig är ett eget slöseri. Genom att tillverka rätt mängd vid rätt tidpunkt
minimerar man icke värdeökande aktiviteter.
Väntan – Personal eller maskiner som väntar på att moment ska avslutas innebär slöseri. Om
material inte finns i tid, eller om resurser är dubbelbokade kan personal eller maskiner bli
stående istället för att göra nytta. Med bra planering kan man minska mängden onödig väntan,
men med för tät planering kan det vid problem skapas en flaskhals som skapar en
kedjereaktion om t.ex. en maskin går sönder och alla moment efteråt i processen blir tvingade
till att vänta.
Transport – En transport är inte en värdeskapande aktivitet, men externa transporter då
produkterna skickas till kunden skulle kunna tillföra. Om en produkt fraktas från ett lager till
ett annat så har inte dess värde ökat något vilket gör att det kan ses som ett slöseri.
Felaktiga processer – Att göra mer arbete än vad kunden kräver innebär att man gör
överarbete man inte får betalt för. Om en arbetare gör fel, måste det åtgärdas vilket i sin tur
blir till överarbete. Används inte en process fullt ut, t.ex. om formplyfa bara används en gång,
ses det som en felaktig process som kostar extra.
Onödiga rörelser – Varje onödig rörelse eller förflyttning kan ses som ett slöseri. Att hämta
verktyg eller material som ligger långt bort från arbetsplatsen tillför inget värde, och kan
dessutom vara skadligt att bära t.ex. tunga profiler. Med väl utformade arbetsplatser där
verktyg och hjälpmedel finns lättillgängligt kan man minska springet och risken för olyckor.
Lager – Material som ligger och väntar skapar inget värde. Visst säkerhetslager kan i många
fall vara nödvändigt för att svara upp osäkerheter i försäljning, dock tillför inte själva
lagringen något för produkten. I ett drömscenario anländer material endast när det ska
användas, och levereras till kund direkt när förädlingen är klar.
Defekter – Omarbete och reparation är tydligt slöseri. Beroende på hur allvarlig och hur sent
defekten upptäcks kan det bli väldigt kostsamt för företaget. Går det så långt att kunden får
11

produkten och begär reklamation kan denna produkt ses som en ren kostnad då det är vanligt
för företag att ge ut en gratis ny vara utan kostnad för kunden. Skulle felet upptäckas när det
uppstår kan man istället hålla nere kostnaderna för defekten.
Medarbetarnas outnyttjade kreativitet – Att inte lyssna på sina medarbetares idéer och
förbättringar ses numer som ett stort slöseri. Det är ett slöseri som är svårt att mäta då det
handlar om missade möjligheter. Att inte nyttja sina medarbetare kan även med tiden göra att
det blir ett gap mellan ledningen och medarbetarna.
Gopinath och Freiheit (2012) skriver om hur de olika slöserierna relaterar till varandra. Bland
annat skriver de om hur högre variationer resulterar i högre antal defekter, och att bristen av
standarder kan leda till defekter i produktioner. För att undvika defekter bör man
implementera arbetssätt som gör att fler arbeten blir klara efter första försök, så att ingen
behöver reparera skadan som skett (Greem et al 2014). Hill (2018) påpekar också vikten av att
skapa processer som inte skapar defekter, och att man även behöver se till att defekter
upptäcks i ett tidigt skede för att inte orsaka större problem.

4.2.2 Standardisering
En standard inom Lean innebär den just nu bästa kända och överenskomna sättet att utföra ett
arbetsmoment. Det kan vara hur dokument ska förvaras, ett arbetssätt vid montage osv.
Standarden ska gälla fram tills att ett bättre tillvägagångssätt hittas, då ska man med kort
varsel kunna ändra standard till den nya (Peterson 2015). Med standarder kan arbetet mer
förutsägbart vilket hjälper planeringsarbetet samt att hitta avvikelser lättare. En
metodstandard beskriver hur manuellt arbete ska utföras, och en bra metodstandard ska
beskriva:
- Vad som ska utföras
- Hur det ska utföras
- Hur lång tid det ska ta
En metodstandard ska endast beskriva momenten som krävs för att genomföra t.ex.
produktion av en produkt, men tar inte upp produktinformation (Peterson 2015). Ergonomi
och hälsa ska även tas i åtanke när nya standarder skapas. Det kan bl.a. handla om att använda
sig av ny skyddsutrustning eller låta en maskin sköta tunga lyft.
Det är nödvändigt i förbättringsarbetet att metodstandarden är tidsatt. Även om den bara är
grovt tidssatt är detta fortfarande nödvändigt för att ha reda på kapacitet samt för att kunna
jämföra effektivitet – utan tidsuppfattning vet man inte om ett arbete tagit en eller fyra
timmar, även om resultatet blivit desamma (Peterson 2009). När man skapar en ny
metodstandard är det viktigt att alla inblandade förstår varför det är viktigt att jobba enligt
standarden. När medarbetare har fått ökad förståelse kan även medarbetaren kunna skapa en
grov metodstandard (Peterson 2009).
Salem et al. (2006) skriver att bygg skiljer sig från andra tillverkande industrier i att de flesta
byggnader är unika, vilket kan försvåra tidssättningen av moment. Vid husbygge kan flera
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variabler behöva tas i åtanke, som arkitektur, lokala regler eller markförhållanden. I byggen är
de olika variablerna enklare eller svårare vilket kan göra det oeffektivt att ha instruktioner för
varje moment (Roy et.al 2005). Istället bör kortfattade instruktioner användas för att
sammanlänka de olika delarna i byggprocessen. Cassano och Trani (2017) berättar om vikten
av standardiserad dokumentation och att ha olika detaljnivåer för design och installation.

4.3.3 Mänskliga faktorn
Människor är olika och kan därför vara svåra att få precisa mått som gäller resterande
befolkning. En maskin har inte en dålig dag eller råkar glömma ett moment som en människa
kan göra vilket gör den lättare att repetera med samma resultat. Meister (1989) definerar
mänskliga faktorer som ”the study of how humans accomplish work-related tasks in the
context of human-machine system operation, and how behavioral and nonbehavioral variables
affect that accomplishment”. Wickens och Hollands (2000) bryter ner mänskliga fel i fyra
kategorier: mistake, slips, lapse och mode error. Mistake (misstag) innebär att utövaren
använder fel tillvägagångssätt, ofta som resultat av dålig förståelse för situationen t.ex. genom
bristaktig upplärning, medan slips (fel) innebär att utövaren rätt tillvägagångssätt används på
fel sätt. Sistnämda uppstår ofta i enkla moment där utövaren är så van att uppmärksamheten
vid det momentet faller med tiden. Ett exempel är att hälla i kaffet i flingorna för att man läser
tidningen samtidigt vid frukost. Lapse (glömska) betyder att utövaren inte gjort ett moment,
att de t.ex. börjat dagdrömma eller helt enkelt glömt av ett moment. Mode error (fel läge)
innebär att operatören använt en maskin felaktigt, vilket är likt slips i att det kan t.ex. vara att
man av vana använt sig utav en sorts borr utan att märka att en annan dimension behövts. Det
är nyttigt att låta nya arbetare begå fel vid upplärningsfasen för att lära sig hantera problem
som kan uppstå under karriären. För att minska mängden fel pågrund av mänskliga faktorer så
behövs effektiv kommunikation mellan alla involverade, även de som inte delar samma
arbete, där alla delar beslutsfattning och kommer överens (Holtzblatt & Beyer 1995).
Utöver de typer av misstag ovan, lägger Reason (1998) också till en ytterligare kategori,
violations, som innebär att utövaren gjort det som ansågs vara bäst just då. Det kan
exempelvis vara att man använder sig av ett arbetssätt som är fördelaktigt vid formning som
sedan tvingar de som avformar till defekter som är för långt gågna för att reparera. En viktig
aspekt är förmågan och kunskapen hos de inblandade (Minato 2003). Om montören har god
kunskap om hela byggprocessen kan den också komma fram till en bättre lösning när ett
problem dykt upp och måste lösas direkt jämfört med någon som inte har någon kunskap om
vilka moment som följer.
Atkinson (1999) skriver att vikten av ledarskap spelar stor roll inom bygg. I deras studie visar
ledarskapet påverka mängden fel på grund av mänskliga faktorn mer än t.ex. utövarens egna
förmåga. Vidare är kommunikationen vid byggnation viktig för att inte misstag ska begås.
Med väl formulerade instruktioner och ett ledarskap som motiverar sina arbetare ställs ett
bygge med minst misstag.
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4.3.4 Lean construction
Lean construction är baserat på Toyota Production System och fokuserar på att möta kundens
efterfrågan genom minskat slöseri (Sarhan et al 2017), öka värdet på produkter och ständiga
förbättringar (Lianying et al 2017). Vidare så förespråkar lean construction om kontinuerlig
förbättring genom att uppmuntra reflektion vid nya lärdomar (Lehman & Reiser 2000). Det är
tre stora skillnader mellan bygg och vanlig tillverkning; att det tillverkas på plats, varje bygge
är unikt och komplexiteten (Salem et al. 2006).
Harmon (1992) skriver att material och övriga komponenter står för 60-70% av kostnaden för
tillverkade varor i nästan alla företag, något som Wegelius-Lehtonen & Pahkala (1998) och
Asplund & Danielsson (1991) menar stämmer överens med byggsektorn. Wegelius-Lehtonen
& Pahkala (1998) går vidare och påpekar hur viktig materialkostnaden blir för byggprocessen
och lyfter fram att samarbete med leverantören kan vara ett bra sätt att spara mycket pengar i
materialkostnad. Lianying et al. (2017) påpekar att arbetsflödet är en viktig aspekt i lean
construction och att ett pålitligt arbetsflöde kan minska slöseri och öka produktivitet.
Definitionen av arbetsflödet i lean construction är materialets flöde, information, arbete,
utrustning mm. under byggets gång (Thomas et al. 2003). Man kan till viss del förbättra flödet
genom att se till att ha tillräckligt med resurser tillgängliga, vid rätt tidpunkt, främst rätt
arbetskraft (Lianying et al. 2017). Testet Thomas et al. (2003) utförde drar slutsatsen att desto
pålitligare arbetsflödet är, desto bättre är byggets produktivitet. De skriver även att inom bygg
behöver information komma från flera olika källor och varierar dagligen. Ett otillräcklig
informationsflöde kan leda till stort slöseri (Lianying et al. 2017). I studien Lianying et al.
(2017) utförde drar de slutsatsen att arbetslaget kan vara en positiv influens för mindre
omarbeten. Om arbetslaget är lojalt och stabilt blir fler moment klara i tid, med mindre
omarbeten. De fortsätter att förklara att anledningen till det kan till viss del vara att lojala
arbetare gör sitt yttersta för att klara sina åtaganden och inte begå misstag som leder till
omarbeten. Lianying (2017) drar även slutsatsen att tydligt informationsbyte kan hjälpa
arbetarna att göra ett bättre jobb och även lösa problem snabbare när de uppstår.
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5 Resultat
Resultatet är baserat på egna tidsstudier, tidsstudier framtagna av företaget samt information
som företaget lämnat ut. För att analysera datan och framställa diagram har Excel använts.

5.1 Tidsåtgång
Vid beräkningen av tidsåtgången har tidsstudier gjorts över alla de moment som påverkas av
valet av formmaterial. Moment som t.ex. att lägga i armering påverkas inte av formmaterialet
och har därför inte tagits med i uträkningen. Eftersom problem uppstått i produktionen som
försvårat datainsamlingen, samt att produktionen är annorlunda varje dag så är stickproven
och storlekarna på stickproven olika. Därför har ett medel tagits fram för att bäst representera
datan.
Arbetssätten vid formning skiljer en hel del mellan de två formmaterialerna. Vid produktion
med engångsskivan ska först en CNC operatör rita och programmera CNC maskinen innan
maskinen börjar skära ut mönstrena efter operatörens anvisningar. Samma operatör behöver
byta ut skivor manuellt, vilket skiljer sig i antal beroende på antal steg och längd. Exempelvis
kan en 11-steg trappa gjutas på två eller tre skivor beroende på längd. När formen behövs hos
gjuteriet, hämtas den med truck till en ledig arbetsplats där gjutaren monterar ihop alla delar.
Monteringen av formen har inget standardiserat arbetssätt och därför skiljer tiderna vid det
momentet mycket. När kontrollmätningen är gjord börjar gjutaren armera och gjuta, där
arbetssätten inte längre skiljer från varandra utöver att engångsformen inte behöver oljas eller
silikoniseras. När betongen härdat tidigt morgonen efter, kommer nattpersonalen och
avformar trappan.
Vid produktion med formplyfa är det en snickare som sköter formningen istället för CNC
operatör och gjutare. Snickaren underhåller modulen som ska användas, sågar ut steg, även
avstängare och överliggare sågas ut vid behov, annars underhålls de. Steg byts ut efter varje
gjut, medan övriga delar ska klara 10 gjut med viss underhåll mellan gjut. Efter att formen
skruvats fast i modulen och kontrollmäts, tar gjutare över och börjar med armering och gjut,
innan nattpersonal tar över som med engångsskivan.
I tabell 1 framgår medeltiderna för de olika momenten som påverkas av valet av
engångsskivan vid första gjutet. Trapporna som mätts har varit 11-steg trappor som krävt tre
skivor vid CNC momenten.
Tabell 1. Medeltid för 11-steg trappa med tre engångsskivor vid första gjut

Moment
Förberedning CNC maskin
Körning CNC maskin
Underhåll CNC maskin
Formning
Avformning
Totalt

Tid (min)
55
59
15 (5 x 3 skivor)
116,4
9,4
254,8
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Vid formning med engångsskivan togs fem tidsstudier med varierande resultat, enligt tabell 2.
För att formen inte ska tappa sin form när betongen hälls i så fästs sidorna med en mängd
gängstänger. Om de är böjda så försvårar det formningsarbetet och lägger till onödigt arbete
då gjutaren tvingas rätta till problemet tills de går att använda. Gängstängerna orsakar även
problem för nattpersonalen, om de sticker ut från formen och blir trampade på under gjutning
kan nattpersonalen i vissa fall inte räta ut stängerna och måste klippa bort änden med bultsax.
Det skapar en kedjereaktion för gjutarna när stängerna klipps så kort att de inte har rätt
längder vid behov.
Tabell 2. Tidsåtgång för formning av 11-steg trappa med engångsskiva

Tidsstudie
Formning

1
92

2
96

3
121

4
123

5
150

Eftersom ritningar och programmeringar från första körningen sparas i datorn kan alla
nästkommande gjut med engångsskivan hoppa över det momentet. Tiderna för alla
nästkommande gjut framkommer i tabell 3
Tabell 3. Medeltid för 11-steg trappa med tre engångsskivor för varje gjut efter första

Moment
Körning CNC maskin
Underhåll CNC maskin
Formning
Avformning
Totalt

Tid (min)
59
15
116,4
9,4
199,8

I tabell 4 framgår medeltiderna för de olika momenten som påverkas av valet av formplyfa
som formmaterial. Tidsstudierna har varit över trappor med olika mängd steg, därför har ett
medel tagits fram för att representera tid per antal steg och sedan omräknats för att visa tider
för att visa 11-steg trappa.
Tabell 4. Medeltid för 11-steg trappa med formplyfa vid första gjut

Moment
Formning
Avformning
Totalt

Tid (min)
261,1
9,2
270,3

Eftersom stora delar av formplyfan underhålls istället för byts ut så blir formningsmomentet
mycket snabbare de nio nästkommande gjuten, innan den räknas bli lika tidskrävande igen
vid gjut 11. I tabell 5 finns tiderna för de gjuten. Om gjutarna inte oljar och vaxar formen
ordentligt före betongen hälls i så får nattpersonalen problem med avformningen vilket kan
resultera i att underhållet blir längre för snickaren vid nästa gjut, eller så behöver snickaren
såga ut nya former om de går sönder helt. Detsamma kan hända om nattpersonalen helt enkelt
är vårdslösa vid avformningen.
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Tabell 5. Medeltid för formning av 11-steg trappa med formplyfa gjut 2-10

Moment
Formning
Avformning
Totalt

Tid (min)
121,5
9,2
130,6

Skillnaden i tid mellan engångsskivan och formplyfan framkommer i tabell 6. Resultatet visar
att redan vid andra gjutet har formplyfan tagit igen den tidsskillnad som fanns efter första och
är 53,7 min snabbare. För varje gjut, fram tills det elfte gjutet då avstängarna behöver bytas
ut, kommer formplyfan vara 69,2 min snabbare än engångsskivan.
Tabell 6. Tidsskillnad för 11-steg trappa med engångskivan eller formplyfa

Engångsskiva
Formplyfa
Skillnad

Första gjut
254,8
270,3
-15,5

Andra gjut
199,8
130,6
69,2

Två gjut
454,6
400,9
53,7

5.1.1 Standardisering
En standard inom Lean innebär den just nu bästa kända och överenskomna sättet att utföra ett
arbetsmoment. Det kan vara hur dokument ska förvaras, ett arbetssätt vid montage osv.
Standarden ska gälla fram tills att ett bättre tillvägagångssätt hittas, då ska man med kort
varsel kunna ändra standard till den nya (Peterson 2015). Hos UBAB finns det idag
dokumenterade standarder för formplyfa som alla arbetare blir utbildade i, däremot finns inga
standarder för hur arbetssättet för engångsskivan. Arbetare får själva komma fram till det
arbetssätt som de anser är det bästa, vilket kan vara en anledning till att resultatet i tabell 2
varierar så mycket. Eftersom processen är ny är helhetsskunskapen hos arbetarna inte så stora,
vilket medför att CNC operatören kanske inte förstår konsekvenserna hans misstag gör för
gjutarna, eller att gjutarna inte ser deras arbetssätt kan påverka avformningen negativt.
Som Salem et al (2006) och Roy et al (2005) skriver skiljer sig alla byggen åt och det är
därför svårt att skapa en precis tidssatt standard. Istället bör fokus ligga på att skapa
kortfattade och informativa instruktioner och dokumentation som kan göra överlämningen av
stafettpinnen lättare. Liknande finns redan idag för formplyfan, så med tid och mer erfarenhet
kan även engångsskivan få mer standardiserade arbessätt som främjar alla involverade i
processen.

5.2 Materialkostnad
För att jämföra materialåtgången behövs både faktisk materialåtgång och priser fastställas,
sistnämda framgår i tabell 7.
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Tabell 7. Materialkostnad för formmaterial

Skiva
Engångsskiva 28x1250x3050mm
Formplyfa 9x1200x2500mm
Formplyfa 18x1200x2500

Pris (kr)
214
246
387

Materialåtgången kan skilja med en skiva vid samma antal steg beroende på stegens
dimensioner. I intervju med operatören för CNC maskinen framkommer att en 11-stegs trappa
kan kräva två eller tre skivor om stegen är längre, och vid produktion av en 16-stegs trappa
behövs fem skivor. Jämfört med formplyfan så byts alla delar ut vid produktion med
engångsskivan vilket gör att materialåtgången är konstant, medan formplyfan bara byter ut
stegen efter varje gjut. Beroende på stegens dimensioner så kan alla, vissa eller inga steg
behöva höjas, så ett snitt på att hälften av stegen behöver höjas har använt för att ge ett
generellt mått. Stegen sågas ut i 9mm formplyfa, och enligt våra uträkningar kan man få ut 10
steg på en skiva och eftersom nya steg behövs vid nästa gjut är det värt att lagerhålla spillet
till framtida gjut. Avstängarna sågas ut i 18mm skivor som rymmer två par 2500mm
avstängare. Baserat på trappan i vår uträkning så kan man få plats med åtta steg på en halv
skiva medan vid 17 steg måste man börja använda två skivor. Jämfört med spillet vid stegen
så har endast hela 18mm skivor lagerförts i uträkningarna, även om mindre bitar också sparas
i verkligheten.
I tabell 8 framkommer skillnaden i materialkostnad för tre stycken 11-stegs trappor. För att
forma med formplyfa uppskattas en materialåtgång på en 18mm skiva samt en halv 9mm
skiva. Det framgår att engångsskivan snabbt blir materialkostsamt. Bara första gjutet med
engångsskivan kostar mindre än formplyfan, förutsett att det ryms på två skivor. Redan vid
andra gjutet med tre skivor är engångsskivan mer än dubbelt så dyr.
Tabell 8. Skillnad i materialkostnad för 11-steg trappor med engångsskivan och formplyfa

Formplyfa
Engångsskiva 2 skivor
Skillnad
Engångsskiva 3 skivor
Skillnad

Första gjut
510
428
-82
642
+132

Andra gjut
123
428
+305
642
+519

Två gjut
633
856
+223
1284
+651

5.2.1 Mänskliga faktorn
Utöver den materialåtgång som framkommer i tabell 8 förekommer ytterliggare
materialåtgång på grund av defekter, främst hos engångsskivan. Om engångsskivan skurits ut
med endast någon milimeters fel kan det innebära att hela paketet måste kastas, vilket skulle
betyda att materialåtgången för den trappan blir det dubbla. För att undvika defekter bör man
18

implementera arbetssätt som gör att fler arbeten blir klara efter första försök, så att ingen
behöver reparera skadan som skett (Greem et al 2014). En anledning till att engångsskivan
ibland blir utskuren med defekter kan bero på lapse (glömska) likt Wickens och Hollands
(2000) förklarar. För att minska sådana fel som beror på den mänskliga faktorn
rekommenderar Holtzblatt & Beyer (1995) effektiv kommunikation mellan alla inblandade.
Flera defekter kan begås likt de ”violations” som Reason (1998) berättar om. Eftersom
engångsskivan fortfarande är ett nytt arbetssätt kan man också förvänta sig en del fel i
upplärningsfasen, och att flera fel begås för att man gjort det som verkade bäst just då (Minato
2003). Med mer erfarenhet kan defekter hos engångsskivan i framtiden kanske repareras så att
man inte behöver slänga dem. Dessa violations påverkar även tidssåtgången negativt och
beroende på allvaret av misstaget kan det bli väldigt tidskostsamt.
Ledarskapen hos formplyfan kan anses som mer gedigen än hos formplyfan, dels eftersom det
finns mer erfarenhet kring det formmaterialet, men också om man jämför snickeriets två
arbetsledare med CNC operatörens outsourcade handledare som under hela tidsstudiens gång
aldrig var på plats. Denna brist på ledarskap för en oerfaren operatör kan bidra till att onödiga
uppstår likt Atkinsons (1999) studie. Med tiden kommer operatören lära sig av sina misstag,
men skulle UBAB även ge honom daglig stöttning kommer de minska ännu mer, snabbare.

5.3 Totalkostnad
När totalkostnad ska räknas behövs först kostnaden för tiden räknas ut. Tidigare skrev vi att
formplyfan blir tidseffektivast vid andra gjut i alla trappor, men då CNC maskinen enbart
behöver en operatör när en skiva ska bytas ut och arbetet sätts igång, kostar den inget att köra.
Det innebär att trots att engångsskivan har en längre totaltid än formplyfan så kostar tiden
mindre vid många gjut. I tabell 9 ser vi tidskostnaden för tre 11-steg trappor från första till
elfte gjutet. Vi ser att engångsskivan med två skivor aldrig kostar mer formplyfan, medan med
tre skivor så går kostnaden om vid nionde gjutet, för att bli billigare vid gjut 11 när
formplyfan behöver nya avstängare igen.
Tabell 9. Tidskostnad och skillnad för 11-steg trappor med engångsskivan och formplyfa

Gjut
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Formplyfa
1216
1804
2392
2980
3568
4156
4744
5332
5920
6508
7724

Engångs 2 sk
859
1470
2081
2692
3303
3914
4525
5136
5747
6359
6970

Skillnad
-357
-334
-311
-288
-265
-242
-219
-196
-173
-149
-754

Engångs 3 sk
881
1515
2148
2782
3416
4049
4683
5316
5950
6584
7217

Skillnad
-335
-289
-244
-198
-152
-107
-61
-16
+30
+76
-507

19

I tabell 10 och 11 ser vi sammanställningen av tidskostnaderna för engångs och formplyfa,
från åtta till 16 steg, från första till elfte gjut, baserat på en timkostnad på 270kr. Det fetstilade
alternativet i de två tabellerna visar det billigaste alternativet.
Tabell 10. Sammanställning tidskostnad för 8 till 16-stegs trappor med engånsskivan 1 till 11 gjut

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8

9

10

637
1093
1550
2007
2464
2920
3377
3834
4290
4747
5204

711
1219
1727
2235
2743
3252
3760
4268
4776
5284
5792

785
1344
1904
2464
3023
3583
4142
4702
5262
5821
6381

11
2sk
859
1470
2081
2692
3303
3914
4525
5136
5747
6359
6970

11
3sk
881
1515
2148
2782
3416
4049
4683
5316
5950
6584
7217

12

13

14

15

16

955
1640
2325
3010
3695
4380
5065
5751
6436
7121
7806

1029
1766
2502
3239
3975
4712
5448
6185
6921
7658
8394

1125
1936
2746
3557
4367
5178
5988
6799
7609
8420
9230

1199
2061
2923
3785
4647
5509
6371
7233
8095
8957
9819

1296
2232
3168
4104
5040
5976
6911
7847
8783
9719
10655

Tabell 11. Sammanställning tidskostnad för 8 till 16-stegs trappor med formplyfa 1 till 11 gjut

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8
885
1312
1740
2167
2595
3023
3450
3878
4305
4733
5618

9
995
1476
1957
2438
2919
3400
3881
4362
4843
5324
6320

10
1106
1640
2175
2709
3244
3778
4313
4847
5382
5916
7022

11
1216
1804
2392
2980
3568
4156
4744
5332
5920
6508
7724

12
1327
1968
2610
3251
3892
4534
5175
5817
6458
7099
8426

13
1438
2132
2827
2522
4217
4912
5606
6301
6996
7691
9129

14
1548
2296
3045
3793
4541
5290
6038
6786
7534
8283
9831

15
1659
2461
3262
4064
4866
5667
6469
7271
8072
8874
10533

16
1769
2625
3480
4335
5190
6045
6900
7755
8611
9466
11235

För att få fram totalkostnaden har materialkostnaden från tabell 8 och tidskostnaden från
tabell 10 och 11 lagts ihop. Resultatet för 8, 11 och 16 steg, från första till elfte gjut finns i
diagram 1. Mer detaljerad information om alla 8-16 steg finns i bilaga 1 och 2. Bara första
gjutet, utom för 16-stegs, med engångsskivan visar sig ha den billigaste totalkostnaden. Ett
undantag är 11-stegs trappan med två skivor som är 450kr billigare än med tre skivor vid
andra gjutet och fortfarande är det billigaste än formplyfan då.
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Diagram 1. Totalkostnad för 8, 11 och 16 steg trappor från 1 till 11 gjut
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5.3.1 Slöseri
Tidigare näms att defekter kan påverka materialåtgången ytterliggare än vad som visas i
denna studie, och samma defekter påverkar även tidsåtgången vilket kan höja totalkostnaden
ytterliggare för engångsskivan. I figur 5 visas en defekts inverkan på engångsskivans process.
Beroende på defektens svårighet kan den antingen repareras av gjutare eller så kan CNC
operatören behöva skära ut nya skivor. Upptäcks detta av gjutarna när de ska forma upp så
kan det innebära mycket väntan för gjutarna om inga fler paket finns eller andra uppgifter för
dem att göra. All den väntan blir ett slöseri som endast kräver en tidskostnad utan att något
värde förs in i processen. Gopinath och Freiheit (2012) skriver om hur de olika slöserierna
relaterar till varandra. Bland annat skriver de om hur högre variationer resulterar i högre antal
defekter, och att bristen av standarder kan leda till defekter i produktioner. Greem et al (2014)
och Hill (2018) påpekar att man behöver skapa processer som inte skapar defekter, och Hill
(2018) lägger även vikt på att man även måste se till att defekter upptäcks i ett tidigt skede för
att inte orsaka större problem. Även om engångsskivan är det mest kostsamma i flera trappor
så finns det alltså ytterliggare material- och tidsåtgång som inte framkommer i denna studies
resultat. Genom att sänka mängden defekter skulle mörkertalet också sänkas.
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Figur 5 Defekters inverkan på engångsskivans process.

5.3.2 Lean construction
Lean construction förespråkar om kontinuerlig förbättring genom att uppmuntra reflektion vid
nya lärdomar (Lehman & Reiser 2000), något som kan vara värdefullt för engångsskivan som
ny process. Harmon (1992) skriver att material och övriga komponenter står för 60-70% av
kostnaden för tillverkade varor i nästan alla företag, något som Wegelius-Lehtonen & Pahkala
(1998) och Asplund & Danielsson (1991) menar stämmer överens med byggsektorn.
Wegelius-Lehtonen & Pahkala (1998) går vidare och påpekar hur viktig materialkostnaden
blir för byggprocessen och lyfter fram att samarbete med leverantören kan vara ett bra sätt att
spara mycket pengar i materialkostnad. I engångsskivans fall i detta test så står
materialkostnaden för en 11-stegs trappa för 642kr utav de 1276kr vid andra gjutet, och
tillsammans med betong och armering kan materialkostnaden antas stå för minst 60-70% av
kostnaden för den färdiga produkten. För formplyfan står materialkostnaden endast för 123kr
av 711 vid samma gjut, vilket är mindre än 20%. Eftersom materialkostnaden står för en så
liten andel av totalkostnaden, kan vikt istället läggas på att sänka tidskostnaden. För att sänka
den höga materialkostnaden som engångsskivan har kan en åtgärd då vara att förhandla med
leverantören av skivorna likt Wegelius-Lehtonen & Pahkala (1998) påpekar.
Lianying et al. (2017) påpekar att arbetsflödet är en viktig aspekt i lean construction och att
ett pålitligt arbetsflöde kan minska slöseri och öka produktivitet. Definitionen av arbetsflödet
i lean construction är materialets flöde, information, arbete, utrustning mm. under byggets
gång (Thomas et al. 2003). Man kan till viss del förbättra flödet genom att se till att ha
tillräckligt med resurser tillgängliga, vid rätt tidpunkt, främst rätt arbetskraft (Lianying et al.
2017). Testet Thomas et al. (2003) utförde drar slutsatsen att desto pålitligare arbetsflödet är,
desto bättre är byggets produktivitet. Arbetsflödet kan ses som sämre hos engångsskivan då
den står för problem som bland annat de som uppstår kring gängstängerna, som bristen av
dem som orsakar väntan, eller om de blivit felhanterade vid montering och sedan blivit
problem vid avformning. Potentialen i engångsskivans arbetsflöde är fortfarande goda,
eftersom gjutaren både formar och armerar finns det mer arbetskraft tillgängligt än hos
formplyfan som måste formas upp av snickare, ett betydligt mindre arbetslag. Dock finns
fortfarande risk då det i dagsläget är en operatör som sköter en CNC maskin för
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framtagningen av engångsskivan. Finns det ingen buffert av skivor finns det risk att inget
arbete finns ifall operatören blir sjuk eller CNC maskinen havererar.
I studien Lianying et al. (2017) utförde drar de slutsatsen att arbetslaget kan vara en positiv
influens för mindre omarbeten. Om arbetslaget är lojalt och stabilt blir fler moment klara i tid,
med mindre omarbeten. De fortsätter att förklara att anledningen till det kan till viss del vara
att lojala arbetare gör sitt yttersta för att klara sina åtaganden och inte begå misstag som leder
till omarbeten. Under tidsstudierna som gjordes så möttes engångsskivan av mycket
negativitet från gjutarna. Denna negativitet kan påverka processen så att de är mindre villiga
att ta tag i problem när de uppstår, än vad de skulle vid arbetandet med formplyfa. Med bättre
kommunikation likt Lianying (2017) påpekar, kan den negativa attityden vändas. Om gjutarna
får bättre kunskap om engångsskivan och varför de använder den, kan de bli mer mottagliga
till att arbeta med den och mer motiverade till att göra sitt bästa.
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6. Diskussion
Resultaten visar att formplyfan är det bättre valet i de flesta byggen, dock finns fortfarande
fördelar med engångsskivan. Eftersom formplyfan ska återanvändas och påverkas av hur de
hanteras vid på och avmontering, vilket kan resultera i en stor tidsskillnad beroende på hur väl
eller ej de hanterats. Om man ska tillverka en 16-stegs trappa och endast behöver underhålla
formplyfan kan man göra detta på ca tre timmar för att sedan hinna armera och gjuta under
samma dag. Skulle formplyfan varit så illa omhändertagen under avmontering att de behöver
göras om, betyder det istället att formningen tar över sex timmar och det planerade gjutet kan
inte hinnas med under samma dag. Engångsskivan står inför ett liknande problem om någon
skiva är defekt. Finns inte andra paket färdiga kan det innebära att ett gjut inte kan
genomföras på den planerade dagen.
Formningen av formplyfa genomförs med ett väl uttänkt standardiserat arbetssätt. Det är en
snickare som utför formningen jämfört med engångsskivan som kan formas av flera gjutare i
samarbete. Eftersom flera kan samarbeta finns det mer spelrum när det gäller plannering. Om
två arbetare kan utföra samma arbete går det på halva tiden, vilket kan innebära skillnaden
mellan att hinna gjuta samma dag eller behöva vänta till nästa dag. En kostsam lösning för att
korta ner tiden för engångsskivan skulle kunna vara att investera i en till CNC maskin för att
kunna skära ut två skivor samtidigt. Alla körningar i CNC maskinen sparas i en dator vilket
gör att i framtiden när databasen är mer fylld finns chans att använda en körning till en
tidigare trappa och därmed slippa tiden det tar för operatören att programmera CNC
maskinen.
Materialåtgången är engångsskivans stora fall. Även om materialåtgången som redovisats är
hög så finns ett mörkertal. Flera av de trappor som det gjordes tidsstudie på hade någon defekt
från CNC maskinen. När urspårningarna till gängstängerna inte fanns kunde gjutarna lösa det
på egen hand, men när en avstängare skurits ut i fel mått eller blivit knäckt så har hela paketet
bytts ut. Det gör att materialkostnaderna för den trappan fördubblas. För att minska
materialåtgången för engångsskivan bör man se över möjligheterna till att använda den till
minst ett gjut till. Möjligtvis genom bättre samarbete mellan gjutarna och nattpersonalen, där
de kan hitta arbetssätt som hjälper bägge. En rekommendation är att se över användandet av
gängstängerna, då avmonteringen av nattpersonalen påverkas starkt av hur gjutarna monterat
på dem. Även gjutarna har problem med böjda eller för korta gängstänger vilket i sin tur
skapar onödigt arbete för dem om de måste åtgärda dem. Det kan innebära mer jobb för
gjutare och nattpersonal att använda engångsskivan flera gånger, men utöver det stora
sparandet i materialkostnad så sparar man också in tid från att skära inte ut nya skivor med
CNC maskinen. Ett alternativ kan även vara att undersöka möjligheterna till att skapa en
hybrid, dvs en form av både formplyfa och engångsskivan.

6.1 Förslag på fortsatt forskning
För fortsatta studier i området rekommenderas större stickprov. Företag skulle själva kunna
föra fler tidsstudier för att få ett mer exakt resultat för varje sorts trappa för att få ett snitt för
varje istället för att använda sig utav ett uträknat medel som använts i denna studie. En mer
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genomgående studie kring materialåtgången skulle även vara av intresse för att bland annat få
reda på hur mycket formmaterial som slängs eller går sönder. Under studiens gång ska minst
ett paket med engångsskivor blivit skuret i fel dimension samt minst ett paket ska ha knäckts
under hantering vilket resulterat i att minst två paket engångsskivor slängts under de veckor
tidsstudierna pågått. Att undersöka möjligheter att sänka materialåtgången på engångsskivan
borde möjligtvis göras före ytterligare jämförelse eftersom resultatet kommer förmodligen
fortsätta säga att pga materialkostnaden blir engångsskivan inte kostnadseffektivast vid flera
gjut.
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7. Slutsats
Beräkningarna i denna studie visar att engångsskivan är det effektiva alternativet endast vid
första gjutet, med undantaget i totalkostnad på 11-stegs med två skivor. Resultaten för tre 11stegs trappor finns i tabell 14. Tidsåtgången som sparas in från programmeringen av CNC
maskinen i första gjutet är lägre än vad som sparas in med formplyfan vid gjut två till tio då
formmaterialet underhålls. Jämfört med formplyfan kan engångsskivan formas av flera
arbetare samtidigt, vilket trots en sämre tidsåtgång gör att om två samarbetar vid formningen
kan även längre trappor gjutas samma dag. Vidare kan bristen på standardiserade arbetssätt
vid arbetande med engångsskivan vara en stor anledning till att tidsåtgången blir högre, och
genom att utveckla standardiserade arbetssätt för även engångsskivan finns möjlighet att få
ner tiderna till samma nivå som formplyfan.
Materialkostnaden för engångsskivan blir mycket högre så fort mer än två skivor används.
Inte ens vid första gjutet med tre skivor är engångsskivan billigare än formplyfan. I tabell 14
ser vi att med tre skivor blir materialkostnaden för engångskivan dubbelt så dyr redan vid
andra gjutet. Som 4.2.1 nämner så finns det även ett mörkertal i materialåtgången för
engångsskivan då defekter uppstår. Beroende på hur allvarlig defekten är kan vissa trappor
gjutna med engångsskivan få dubbelt så hög materialkostnad än redovisat i tabell 8. Eftersom
ledarskapen för CNC operatören är bristfällig kan mer hjälp till denna bidra till att minska
defekterna. Materialåtgången är engångsskivans stora problem och för att det ska vara det
bättre alternativet bör man se över hur man kan sänka den, möjligtvis genom att använda
engångsskivan mer än en gång.
Totalkostnaden blir lägre med engångsskivan det första gjutet, förutom när man gjuter 16stegs samt andra gjutet vid 11-stegs med två skivor. Materialkostnaden för engångsskivan blir
tydlig när totalkostnaden fortsätter stiga trots att kostnaden för arbetet i de flesta gjut är lägre
än med formplyfa. Skulle en defekt uppstå vid utskärning av engångsskivan kan ytterligare
tid- och materialkostnad tillkomma. Som figur 5 visar så kan en defekt få stora konsekvenser
för effektiviteten hos engångsskivan.
Genom att implementera lean construction kan totalkostnaden sänkas för de båda
formmaterialen, främst genom att fokusera på materialkostnaden hos engångsskivan och
tidskostnaden hos formplyfan. Om UBAB förhandlar ner priset på engångsskivan skulle det
kunna göra stor skillnad för totalkostnaden. Engångsskivan visar god potential, eftersom det
finns ett större arbetslag och mer arbetsyta kan man producera med större volym samt kan
processen effektiviseras ytterligare om arbetarna blir mer positiva till det nya arbetssättet.
Vidare kan ett standardiserat arbetssätt hjälpa till att sänka totalkostnaden för engångsskivan.
Tills dess att man kommit fram till ett mer material- och tidseffektivt sätt att använda
engångsskivan, som t.ex. en hybrid, bör man därför fortsätta använda sig utav formplyfa vid
de byggen som ska göras fler än ett gjut.
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Tabell 14. Jämförelse av formmaterial

Tidsåtgång
Engångs 2 sk
Engångs 3 sk
Formplyfa
Materialkostnad
Engångs 2 sk
Engångs 3 sk
Formplyfa
Totalkostnad
Engångs 2 sk
Engångs 3 sk
Formplyfa

Första gjut

Två gjut

Tio gjut

Elva gjut

249,8 (92%)
254,8 (94%)
270,3

444,6 (111%)
454,6 (114%)
400,9

2003 (139%)
2053 (142%)
1446,2

2197,8 (128%)
2252,8 (131%)
1716,5

428 (84%)
642 (126%)
510

856 (135%)
1284 (203%)
633

4280 (265%)
6420 (397%)
1617

4708 (221%)
7062 (332%)
2127

1287 (75%)
1523 (88%)
1726

2326 (95%)
2776 (114%)
2437

10639 (131%)
12801 (158%)
8125

11678 (119%)
14054 (143%)
9851
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Bilagor
Bilaga 1 Sammanställning totalkostnad för 8 till 16-stegs trappor med engångsskivan 1 till 11 gjut.
Det fetstilade alternativet är det billigare alternativet av bilaga 1 och 2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8

9

10

1065
1949
2834
3719
4604
5488
6373
7258
8142
9027
9912

1139
2075
3011
3947
4883
5820
6756
7692
8628
9564
10500

1213
2200
3188
4176
5163
6151
7138
8126
9114
10101
11089

11
2sk
1287
2326
3365
4404
5443
6482
7521
8560
9599
10639
11678

11
3sk
1523
2776
4029
5282
6536
7789
9042
10295
11548
12801
14054

12

13

14

15

16

1597
2924
4251
5578
6905
8232
9559
10887
12214
13541
14868

1671
3050
4428
5807
7185
8564
9942
11321
12699
14078
15456

1981
3648
5314
6981
8647
10314
11980
13647
15313
16980
18656

2055
3773
5491
7209
8927
10645
12363
14081
15799
17517
19235

2366
4372
6378
8384
10390
12396
14401
16407
18413
20419
22425
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Bilaga 2 Sammanställning totalkostnad för 8 till 16-stegs trappor med formplyfa 1 till 11 gjut. Det
fetstilade alternativet är det billigare alternativet av bilaga 1 och 2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8
1177
1703
2229
2755
3281
2806
4332
4858
5384
5910
7087

9
1481
2060
2640
3219
3798
4378
4957
5537
6116
6695
8176

10
1616
2273
2931
3588
4246
4903
5561
6218
6867
7533
9149

11
1726
2437
3148
3859
4570
5281
5992
6703
7414
8125
9851

12
1862
2651
3440
4229
5018
5806
6595
7384
8173
8962
10824

13
1972
2815
3657
4499
5342
6184
7027
7869
8712
9554
11526

14
2107
3028
3948
4869
5789
6710
7630
8551
9471
10392
12499

15
2218
3192
4166
5140
6114
7088
8061
9035
10009
10983
13201

16
2353
3405
4457
5509
6561
7613
8665
9717
10769
11821
14174
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