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Abstract 

This thesis involves a process mapping to the rebuilding of the gymnasium of Vivallaskolan 

that burned down at the end of October 2010. Analyses and observations in the activity flow 

are based on the process mapping. There it shows what subsection that has gone well and less 

well. Suggested solutions have been made to the problems that gone less well. These solutions 

show clearly how they can be improved and are based on the following methods: the PDCA-

cycle (page 21), BIM (page 21) and Ishikawa diagrams (page 21). 

 

This process mapping and suggested solutions are based on observations at the construction 

site together with reading literature and electronic sources. During visits and conversations 

with the construction manager and carpenters it have been recognized that Lean, which is a 

method for efficiency of different activity flows, are already partially used in the production 

of this construction project. These suggested solutions have been made to improve and 

develop the production phase qualitatively. 

 

During the survey and analysis of the process mapping, those who are involved in this 

construction project can clearly see and follow these suggested solutions. These are made to 

avoid upcoming problems which have been described in this thesis. These solutions can be 

used to upcoming construction projects already at the designing and calculation phase. 

 

 

 

Key words: Construction, process mapping, Lean, production, activity flow.  
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Sammanfattning 

Den här C-uppsatsen har gått ut på att göra en processkartläggning på återuppbyggnaden av 

Vivallaskolans bollhall som har brunnit ner under slutet av oktober 2010. Utifrån 

processkartläggningen har det gjorts analyser och observationer på aktivitetsflödet. Där 

framgår det vad som har gått bra och mindre bra. Till det som har gått mindre bra har förslag 

till lösningar tagits fram. I dessa lösningar ingår metoderna: PDCA (s.21), BIM (s.21) och 

Ishikawadiagram (s.21), som tydligt visar förbättringsåtgärder. 

 

Processkartläggningen och lösningsförslagen har tagits fram utifrån observationer i form av 

besök på arbetsplatsen samt läsning av litteratur och elektroniska källor. Vid besök och samtal 

med platschef och snickare har det även uppmärksammats att Lean, vilket är en metod för 

effektivisering av olika aktivitetsflöden, redan delvis används inom produktionsskedet i detta 

byggprojekt. Detta har gjorts för att effektivisera och utveckla produktionsskedet kvalitativt. 

 

I takt med att processkartläggningen har blivit kartlagd och analyserad kan de inblandade i 

projektet tydligt följa förslag till förbättringar. Detta för att förhindra att eventuella problem 

som har tagits upp i den här C-uppsatsen uppstår. Dessa förslag kan de använda sig av till 

nästkommande projekt redan i projekteringsskedet.  

 

 

 

Nyckelord: Bygg, processkartläggning, Lean, produktion, aktivitetsflöde. 
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Förord 

Det här examensarbetet har varit intressant och lärorikt. Vi har utvecklats och ökat våra 

kunskaper, framför allt inom byggteknik och Lean, men även lärt oss att ta eget ansvar. Det 

har varit spännande att vara ute på en arbetsplats och följa ett byggprojekt. Vi vill tacka alla 

som har hjälp oss och delat med sig av sin värdefulla arbetstid och sina lärorika kunskaper. 

 

Vi vill ge ett stort tack till Michael Jeppson på Peab Sverige AB, Division Nordost Örebro, 

ÖrebroBostäder AB och våra lärare inom byggteknik. 

 

 

 

 

Örebro Universitet 

Daniella Barsom & Rand Osama
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den här C-uppsatsen går ut på att beskriva hur en processkartläggning för ett projekt går till. I 

detta fall är det en bollhall tillhörande Vivallaskolan i Örebro där det ska restaureras och 

byggas till. Det börjar med att en byggherre har en beställning och vill ha anbudsförslag där 

olika byggfirmor presenterar sina ritningar, idéer och pris. Byggherren väljer en 

byggentreprenör, arbetet sätts igång och flera underentreprenörer blir engagerade.  

 

C-uppsatsen kommer huvudsakligen att inriktas mot processen där den utvalda byggfirman, 

vilket i detta fall är Peab Sverige AB, Division Nordost Örebro, har satt igång arbetet. I 

processkartläggningen på byggarbetsplatsen, kommer det att synas detaljerat vilka delmoment 

som är nödvändiga och vilka som är mindre nödvändiga. I dessa moment kan bland annat 

onödigt moment och ineffektivitet elimineras. De mindre nödvändiga delmomenten skall 

därefter analyseras och möjligtvis ersättas så att arbetsplatsen får en så optimal 

processkartläggning som möjligt. Processkartläggningen utförs i ett Word-dokument som är 

lätt och tydligt att följa. 

 

Fakta och lösningsförslag till effektivisering skall göras med hänsyn och verktyg som ingår i 

Lean. Lean är en metod som kan tillämpas och införas inom produktion, administration och 

olika typer av flöden. Det går bland annat ut på att effektivisera aktiviteter för att nå en 

ständig förbättring och eliminera aktiviteter som inte skapar värde för kunden. Det kan även 

skapa kvalitativa förbättringar till samtliga inblandade företag. 

1.2 Syfte 

En processkartläggning är till för att de som är inblandade i projektet ska kunna följa arbetets 

gång från beställare till färdig produkt. Den innehåller alla aktivitetsflöden, moment och 

processer från början till slut. I processkartläggningen kan företagen lätt gå tillbaka till 

aktiviteter och utvärdera de samt jämföra hela processen med tidplanen där de kan se och 

förbättra eventuella förseningar. När bollhallen är redo att förvaltas kan de inblandade 

analysera hur hela processen från beställare till färdig produkt har gått. De kan även se vad 

som kan förbättras och detta med hjälp av metoden Lean.  
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Arbetsplatsen kommer att iakttas och analyseras. Det kommer att göras efterforskningar på 

arbetsplatsen i form av intervjuer, fördjupning i litteratur, internetsökning samt samtal mellan 

studenter och lärare som ska hjälpa till att besvara dessa frågeställningar. 

 Hur ser processkartläggningen ut för det här projektet idag? 

 Hur kan vi med hjälp av Lean, förbättra produktionsskedet så att det blir mer effektivt? 

 

När dessa frågeställningar har besvarats med fakta och lösningsförslag kan företaget använda 

sig av detta för att utvecklas kvalitativt och för att effektivisera sina aktivitetsflöden i 

arbetsprocesserna. Den kvalitativa utvecklingen kan ske både nu och i framtiden till 

nästkommande projekt. 

1.3 Avgränsning 

I den här uppsatsen ingår en processkartläggning från att bollhallen brinner ner till att den 

börjar förvaltas på nytt. Det kommer även att finnas förslag till lösningar på problem som har 

uppstått, men dessa är riktade och avgränsade till produktionsskedet.  
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2 Metod 

Till den här C-uppsatsen görs efterforskningar i form av litteratursökningar, observationer, 

enskild intervju, gruppintervju, internetsökningar samt diskussioner med universitetslektorer 

och universitetsadjunkter på institutionen för naturvetenskap och teknik på Örebro universitet. 

2.1 Beskrivning 

2.1.1 Lean 

Lean är en metod som kan tillämpas vid produktion, administration och olika typer av flöden. 

Metoden används för att effektivisera arbetet och skapa värde för kunden. Med Lean kan 

aktiviteter som inte skapar värde för kunden elimineras, för att göra detta måste de olika 

aktivitetsflödena eller processerna identifieras [2].  

2.1.2 Litteratursökningar 

Det har sökts litteratur på Örebro Universitets bibliotek om bland annat Lean, byggprocesser, 

processkartläggningar och byggproduktion. Det har även använts kurslitteratur från 

föregående kurser i byggteknik på byggingenjörsprogrammet på Örebro Universitet. 

2.1.3 Observationer 

Genom observationer har arbetsplatsen Vivalla bollhall iakttagits, analyserats och 

fotograferats genom besök. Vid besöken har platschefen varit närvarande och visat vad som 

sker och utförs på arbetsplatsen. 

2.1.4 Samtal 

Flera samtal, diskussioner, mail- och telefonkontakt med platschefen för Vivalla bollhall har 

utförts. Gruppsamtal och diskussion har gjorts med två snickare som har deltagit under största 

delen av produktionsskedet.  

2.1.5 Elektroniska källor 

Det har gjorts internetsökningar på bland annat tidigare C-uppsatser i databasen DiVA. Det 

har även gjorts sökningar på Lean, byggprocesser, processkartläggningar, byggproduktion 

samt efterforskningar angående arbetsplatsen Vivalla bollhall.  
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2.2 Metodkritik 

2.2.1 Lean 

Lean kan anses pålitlig eftersom den tillämpas i stora företag och produktioner runtom i hela 

världen. Inom byggingenjörsprogrammet på Örebro Universitet ingår det kurser inom 

byggteknik där Lean tillämpas, på så sätt förstärks alla metoder som ingår i Lean. 

2.2.2 Litteratursökningar 

Den litteratur som används i uppsatsen anses pålitlig eftersom det bland annat är 

kurslitteratur. Olika böcker inom dessa huvudområden har jämförts och informationen i dessa 

stämmer överens.  

2.2.3 Observationer 

Iakttagelser, fotografering och bedömning av arbetsplatsen har gjorts av oss som har skrivit 

C-uppsatsen. Detta kan göras under hela tiden som bollhallen byggs. Eftersom kursen 

Byggteknik C, Examensarbete, börjar under andra halvan av projektets gång, har det som 

gjordes under första halvan inte observerats. Informationen kan ha förstärkts om 

observationer gjordes under hela projektets gång. 

2.2.4 Samtal 

Samtalen med platschefen och snickarna har inte spelats in och transkriberats, dock har de 

förstärkts genom upprepade samtal och kontroll av otydlig fakta. Vid samtalen kan flera olika 

aktörer ha medverkat och flera frågor ha framförts. Om flera aktörer från diverse 

underentreprenader deltog, kan fakta och detaljer breddas och förtydligas. 

2.2.5 Elektroniska källor 

Internetsökningar har gjorts i Örebro Universitets databas, dessa är pålitliga eftersom de är till 

för att skriva bland annat uppsatser. Den informationen som togs fram ur databasen stämmer 

överens med intervjuer, dialoger med lärare och övrig litteratur som har lästs.  
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3 Empiri 

 
Idrottshallen på Vivallaskolan började brinna sent på söndagskvällen. 

Strax före klockan elva på kvällen kom larmet. En stund senare brand 

det med öppen låga inne i idrottshallen.  

(Folenius, Nerikes Allehanda, 2010-11-01, sida 6) 

 

Så börjar artikeln i Nerikes Allehanda som är början på en ny processkartläggning som ska 

utföras på bollhallen som tillhör Vivallaskolan i Örebro och som ÖrebroBostäder AB 

förvaltar. I och med branden kontaktar ÖrebroBostäder AB sitt försäkringsbolag som är 

Trygg-Hansa. Ett förfrågningsunderlag tas fram och ÖrebroBostäder AB ger en beställning 

till Peab Sverige AB, Division Nordost Örebro som utför byggnationen. Under projektets 

gång överlåter ÖrebroBostäder AB bollhallen till Västerporten Fastigheter i Örebro AB som 

blir förvaltaren när byggnadsnämnden ger sitt godkännande efter slutbesiktningen.  

3.1 Förberedelser 

På grund av den här branden, blir det här ett försäkringsärende där beställaren måste kontakta 

sitt försäkringsbolag. Detta innebär att försäkringsbolaget måste utreda branden och ta fram 

ett förfrågningsunderlag gällande ombyggnation och restaurering av bollhallen. 

Förfrågningsunderlaget innehåller administrativa föreskrifter, ritningsförteckningar, CAD-

kravspecifikation, rums-, fasad-, mark- och tekniska beskrivningar samt ritningar för 

arkitektur, konstruktion, mark, värme, vatten, ventilation, sanitet och el. 

3.2 Bollhallens uppbyggnad 

Ursprungligen byggdes bollhallen 1969 av BPA. Innan branden var bollhallen byggd på en 

betongplatta och bestod av prefabricerade betongpelare och balkar. Omklädningsrummet 

bestod av regelstomme och takstolar av trä. 

 

Nu när bollhallen byggs om, byggs den på en betongplatta med betongpelare, isolerskivor och 

tegelfasader. Omklädningsrummet som hör till bollhallen är uppbyggd på en grundplatta av 

betong, stålreglar och limträbalkar.  

3.3 Projekteringsskede 

Vid framtagning av förfrågningsunderlaget anlitar försäkringsbolaget konsulter. Konsulterna i 

det här projektet ansvarar för konstruktionsritningar, arkitektritningar, värme-, ventilations- 

och sanitetsritningar, elritningar och markritningar. I detta skede vet inte byggherren ännu om 

de bara ska ersätta den gamla bollhallen eller om skolan vill utvidga den. Eftersom det är ett 
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försäkringsärende kommer försäkringsbolaget att stå för kostnaden för ersättning av 

bollhallen. Det är även de som avgör vad som får byggas och om skolans förslag till 

utvidgning av byggnaden får ske.  

 

Efter diskussion mellan byggherren och försäkringsbolaget, godkänner försäkringsbolaget 

nybyggnation och restaurering av bollhallen med en uppdatering av bland annat elektricitet 

och rörledningar. Försäkringsbolaget kommer att stå för dessa kostnader. De godkänner även 

en utvidgning av bollhallen som skolan önskar men de kostnaderna kommer skolan själva att 

stå för.  

 

Under tiden som försäkringsbolaget tar fram ett förfrågningsunderlag för den nya bollhallen, 

låter byggherren upprätta en provisorisk bollhall vid sidan om.  I den provisoriska bollhallen 

skall eleverna kunna utföra sina lektioner och skolans undervisning ska fortlöpa som vanligt 

tills den nya bollhallen är färdigställd. 

 

3.4 Upphandlingsskede 

När försäkringsbolaget har tagit fram ett förfrågningsunderlag, har byggherren i uppgift att 

välja en byggkonsult genom upphandling. I det här fallet är byggherren, alltså beställaren. 

Byggherren får välja mellan olika entreprenadformer bland andra totalentreprenad, 

utförandeentreprenad och delad entreprenad. Detta gör de genom att använda sig av en 

offentlig upphandling vilket betyder att beställaren ger förfrågningsunderlaget till minst tre 

byggentreprenörer där vardera får ge ett anbudsförslag. 

 

Efter bedömning av anbudsförslagen där byggherren granskar bland annat pris, kvalitet, och 

organisation, väljer byggherren att anlita en av byggentreprenörerna och godkänner därmed 

byggentreprenörens anbudsförslag. Byggentreprenörens anbud gäller för byggherrens 

förfrågningsunderlag. Skillnaden mellan den valde byggentreprenörens anbudsförslag och den 

byggentreprenören som kom näst efter är 200 000 kronor. Anbudet har ett fast pris på 18 

miljoner kronor och eventuella ändringar, tilläggsarbeten och avbeställning på löpande 

räkning [5] (bilaga 1- Organisationsschema). 
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3.5 Produktionsskede  

Efter byggherrens besiktning, får byggentreprenören en officiell beställning och därmed 

startar produktionsskedet. Vid produktionsstart upptäcker byggentreprenören att de måste riva 

ner och rensa bort resterna som ligger kvar från den nedbrunna bollhallen. Detta är extra 

arbete som byggentreprenören utför och byggherren står för kostnaderna. 

 

Byggentreprenören utför en totalentreprenad, där vanligtvis byggentreprenören själv tar fram 

projekteringshandlingar och även utför byggandet. Alltså ska de ansvara både för 

projekteringsskedet och produktionsskedet, där de har en egen projektledare. De ser även till 

att alla funktionskrav uppfylls [5]. Men eftersom det är ett försäkringsärende så har 

försäkringsbolaget redan tagit fram ett förfrågningsunderlag och byggherren anlitar en 

huvudentreprenör. I det här fallet arbetar byggentreprenören som en huvudentreprenör till 

byggherren, men forsätter arbetet som en generalentreprenad med ansvar för egna 

underentreprenörer. 

3.5.1 Aktivitetsflöde 

Det första momentet innan byggstart är etablering av arbetsplatsen som utförs av 

byggentreprenören. Vid etableringen anläggs grusvägar, det dras byggström och så placeras 

byggbodar och sopsortering ut. Det dras även vatten- och avloppsledningar. Nästa steg är 

tänkt att vara gjutning av platta på mark, men i det här fallet måste alla rivningsrester från 

branden tas bort. Förarbete måste utföras innan gjutningen. Byggherren kommer att stå för de 

kostnaderna eftersom de inte ingår i anbudet.  

 

Efter rensningen av de gamla resterna står skelettet till bollhallen kvar. Skelettet är 

betongpelarna som höll upp bollhallen innan den brann ned. Dessa förstärks på vissa ställen 

och kan därmed användas.  När rensningen av gamla rester är färdig börjar en 

underentreprenör installera fjärrvärme, vatten och avlopp. Dessa gjuts in i en kulvert som ska 

ligga under grundplattan. Installationerna fortlöper under hela byggskedet. Därefter gjuts 

grundplattan av byggentreprenören. När plattan är gjuten, formas bjälklaget till plan två och 

stommen slås upp.  
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Bild 3.1 Skelett av betongpelare efter brand (Foto: Försäkringsbolag) 

 

När grund och stomme är färdiga, monteras väggarna. Där upptäcker byggentreprenören att 

vissa fönsters dimensioner inte stämmer (bilaga 2, A-40.2-C01). Platschefen på arbetsplatsen 

kontaktar byggherren och förklarar vilka fönsterdimensioner som bör användas. Byggherren 

kontaktar i sin tur konstruktören som har ritat konstruktionsritningarna. Konstruktören 

reviderar ritningarna och skickar tillbaka de till platschefen. 

 

Rörmokare och elektriker drar ner el- och rörledningar genom bjälklagen. Därefter lyfts 

ventilationsaggregatet ner av VVS-installatörer, ner i byggnaden innan taket sätts på plats.  

Även byggmaterial såsom gipsskivor och reglar med mera lyfts in för att underlätta för 

snickarna. Därefter monteras takstolar av byggentreprenören och yttertaket läggs på plats så 

att byggnaden håller tätt. Sedan jobbar murare med att mura upp tegelfasaderna. På resten av 

fasaderna monteras fasadskivor av byggentreprenören. Efter montering av takstolar, innertak 

och fasader läggs yttertaket på av en takentreprenör.  
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Bild 3.2 Fasadskivor (Foto: Rand Osama) 

 

 

Bild 3.3 Tegelfasad (Foto: Rand Osama) 

 

Innan innerväggarna i våtutrymmet ska monteras av byggentreprenören, upptäcks ett problem 

som innebär materialändring och ändring av väggens uppbyggnad. Därmed kontaktar 

byggentreprenören byggherren och kommer fram till ett beslut där lämpliga material väljs ut. 

När elen ska dras av elektrikerna är inte innerväggarna redo för el installation, därmed uppstår 
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förseningar. Dock påverkar detta inte tidplanen. Därefter sätts brandbehandlad panel upp i 

bollhallen. När väggar är på plats kommer en golventreprenör och flytspacklar våtrummen. 

Under tiden som arbetet fortskrider, gör platschefen regelbundna veckokontroller för att ha 

kontroll över arbetet. 

 

Därefter monteras undertaksplattor som ligger i stålprofiler av en undertaksentreprenör. 

Undertaket absorberar och reducerar även ljud. Då undertaket är monterat, levereras och 

monteras en del av idrottsredskapen av leverantören som kommer med produkterna. Sedan 

läggs golvmattor av en golvleverantör som lägger mattor. När sedan kakel och klinker skall 

sättas i hall och våtutrymmen får byggentreprenören problem med kakel- och klinkersättaren 

som utför kakel- och klinkerarbetet. Fastän problemen uppstår, utförs arbetet i tid. Enligt 

planeringen ska golvet i bollhallen läggas, men istället monteras hiss och skärmväggar. Detta 

görs för att undvika skador på golvet. Därnäst lägger golventreprenören även golvet i 

bollhallen och målarna målar ut markeringslinjerna på golvet. Parallellt med golvläggningen, 

monteras resten av idrottsredskapen.  

 

 

Bild 3.4 Bollhall efter monterade idrottsredskap (Foto: Rand Osama) 
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Det sista momentet är asfaltering och utvändig målning. Dessa utförs i slutet av 

aktivitetsflödet eftersom dessa är beroende av vädret. Asfaltering görs samma dag som 

slutbesiktningen, medan målningen utförs senare vid högre temperaturer. 

 

Slutligen utförs injustering av bland annat ventilation, elstyrning och larmindikeringar. Samt 

en samordnad provning av en extern kontrollant som genomför en kontroll av bland annat 

brandlarm, dörrstängare och så att olika funktioner och apparater fungerar tillsammans. Sedan 

kommer en oberoende brandingenjör som i sin tur besiktar bygget. Även platschefen själv gör 

en intern slutbesiktning som sedan skickas till alla underentreprenörer för eventuella 

justeringar inför den slutliga besiktningen. Allt detta dokumenteras och skall vara färdigt 

innan slutbesiktningen. Därefter avetableras arbetsplatsen, vilket innebär att bland annat 

byggbodar och stängsel tas bort. 

 

Till slut utförs slutbesiktningen, och detta sker direkt efter internbesiktningen. Därefter görs 

nödvändiga åtgärder. Då anlitar även byggherren en kvalitetsansvarig som lämnar in alla 

dokument till byggnadsnämnden. Därefter godkänner byggnadsnämnden bygget och säger att 

bollhallen får börja förvaltas. Byggnadsnämnden skickar slutbevis till byggherren som i sin 

tur ger slutbeviset till den nya förvaltaren (bilaga 3 – Processkartläggning del 1) (bilaga 4 – 

Processkartläggning del 2).  

  

3.6 Analys av aktivitetsflöde 3.5.1 

I och med att det bara skiljer 200 000 kronor på 18 miljoner för anbuden ser vi att det är hård 

konkurrens på marknaden. Detta medför att en god processkartläggning med analyser och 

ständiga förbättringar är nödvändig för att byggentreprenören ska kunna ge ett bra och 

effektivt anbudsförslag. 

 

I första stycket i Aktivitetsflöde 3.5.1 står det att rivningsrester måste tas bort och måste ske 

innan byggstart. Eftersom detta inte är medräknat i byggentreprenörens anbud och tidplan 

orsakar det tre veckors försening. Byggandet förskjuts från mitten av augusti till början av 

september och byggentreprenören får tre veckors kompensation. Därmed blir även 

slutbesiktningen förskjuten tre veckor. I och med försening och en tidig vinter innebär det ett 

fördyrat arbete vid gjutning av betongplattan. Detta på grund av kylan och snön som måste 

skottas bort både från bottenplattan och plattan till plan två.  
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I tredje stycket står det om konstruktionsfel. Orsaken till konstruktionsfelet är att 

konstruktören har ritat in fel fönsterdimensioner på plan två. Felen skiljer 600 millimeter 

jämfört med det korrekta måttet. Snickarna upptäcker detta vid montering och meddelar 

platschefen omedelbart som i sin tur kontaktar byggherren. Byggherren kontaktar 

konstruktören som reviderar och skickar tillbaka dessa konstruktionsritningar till platschefen. 

Trots att samarbetet mellan snickarna, platschefen, byggherren och konstruktören sker snabbt 

och smidigt, medför det tre dagars försening. Förseningen sker i monteringsskedet men 

påverkar inte någonting annat i slutändan. 

 

Stycke fem beskriver ändring av material i våtutrymmen. På konstruktionsritningarna står det 

att det skall vara träreglar och gips. Byggentreprenören gör en förstudie och riskanalys och 

föreslår för byggherren att stålreglar och dubbla mineritskivor passar bättre. Efter 

överväganden beslutar byggherren att byggentreprenören får byta material, byggherren står 

även för kostnaden av materialbyte. Mineritskivor kräver mer tid att montera men däremot får 

byggentreprenören ingen tidskompensation. I och med materialbytet blir snickarna försenade 

vilket medför att målare och elektriker får vänta. På grund av detta försenas 

byggentreprenören en och en halv vecka. 

 

I stycke fem står det också att brandbehandlad panel sätt upp i bollhallen. Panelen till hallen 

har levererats men innehållet i leveransen är fel. Beställaren vill ha en kulör som inte stämmer 

med leveransen. Därför skickar byggentreprenören tillbaka allt och får en ny leverans med rätt 

kulör. Byggentreprenören sätter upp den nya panelen, men beställaren är ännu inte nöjd med 

kulören. Därför får byggentreprenören måla panelen efter monteringen.  

 

I stycke sex får byggentreprenören problem med kakel- och klinkersättaren. Problemet är att 

underleverantören inte kan leverera sin tjänst i tid på grund av brist på personal. Det blir ingen 

försening i tidplanen eftersom underleverantören sätter in tolv man istället för två, under de 

sista veckorna. 

 

I det sjätte stycket beskrivs också hur golvläggningen går tillväga parallellt med montering av 

idrottsredskap. När golvet ska läggas, ska alla installatörer vara klara. Men så är inte fallet, 

utan golvläggarna får lägga golvet under tiden som installationer blir färdiga. 

  



19 

 

I det åttonde stycket beskrivs injustering och dokumentation till slutbesiktning. När den 

utförs, upptäckts att det finns ickefungerande produkter. Detta på grund av produktfel från 

leverantörer. Dessa fel åtgärdas av byggentreprenören och alla delaktiga underleverantörer 

innan slutbesiktningen. 
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4 Resultat 

4.1 Användning av Lean i produktionsskedet  

 

Åtta former av slöseri 

I det här byggprojektet kommer det tas upp olika grunder som orsakar ineffektivitet och 

metoder som bidrar till effektivitet. Inom Lean finns det bland annat åtta olika former av 

slöseri som är viktiga att eliminera för att åstadkomma ett effektivt flöde i processen. Dessa 

former av slöseri är: 

 Väntan: Väntetider på grund av försenad information, material och personal 

 Transport: Förflyttning av produkter och material 

 Överarbete: Utföra arbeten med till exempel högre kvalitet än vad som anges 

 Lager: Oanvänt material och produkter i som ligger i lager 

 Rörelse: Onödiga rörelser för hämtning av material 

 Produktion av defekta produkter: Ritningsändringar och produkter som behöver 

omarbetas 

 Överproduktion: Producera för mycket och utföra onödiga detaljer 

 Outnyttjad kompetens: Att inte ta vara på kunskaper och erfarenheter från medarbetare 

[1] 

 

Figur 4.1 Åtta former av slöseri 
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PDCA-cykel 

PDCA är en metod för problemlösning som används för att åstadkomma ständiga 

förbättringar. Den består av fyra faser Plan, Do, Check, Act [1]. I dessa fyra faser ingår steg 

som ska hjälpa till att förbättra genom att identifiera behov, analysera, sätta mål, utvärdera 

och standardisera.  

 

Figur 4.2 PDCA-cykel 

 

BIM 

BIM (Byggnadsinformationsmodeller) är ett tredimensionellt datorprogram som ingår i 

principen virtuellt byggande. I BIM finns det information om exempelvis tjocklek på väggar, 

skruvmodell och golvmaterial.  Med detta kan konstruktörer och arkitekter upptäcka 

konstruktionsfel vid en simulering av datorprogrammet [3].  

 

Ishikawadiagram 

Ishikawadiagram är till för att tydligt kunna se vad det är som har bidragit till ett problem, hur 

det har uppstått och på grund av vad det har uppkommit. I diagrammet benas de möjliga 

orsakerna ner till delorsaker, sedan väljs en av dessa och studeras närmare för att hitta den 

orsaken som väger mest. På så sätt underlättas problemlösningen eftersom orsaken har hittats 

[2].  
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SMARTa mål 

I byggprojektet använder sig byggentreprenören av SMARTa mål för att underlätta för 

företaget och för att uppnå sina mål. Dessa mål är specifika, mätbara, accepterade, realistiska 

och tidsatta. För att uppnå dessa mål behöver målnivåer sättas. I dessa målnivåer ska det 

framgå vad målet är, hur det ska genomföras, vem som ska genomföra och när målet ska vara 

uppfyllt. Därefter sker en uppföljning och utvärdering av målnivåerna samt en standardisering 

förbättringsarbetet [1].  

 

5 S 

5 S är en metod som är enkel att tillämpa och skapar ordning och reda på arbetsplatsen. 

Material och produkter ska placeras så att de alltid är lätt tillgängliga. Medarbetarna ansvarar 

för den aktivitet de utför för att skapa en gemensam standard. Dessa standarder ska hjälpa till 

att eliminera störningar i produktion, förhindra att kvalitetsproblem uppstår och arbeta med 

ständiga förbättringar [4].  

 

SMARTa mål och 5 S kommer att tas upp i punkt 5.2. Formerna av slöseri som uppkommer i 

byggprojektet, metoden PDCA, BIM och Ishikawadiagram kommer att tas upp vidare i texten 

i punkt 5.1. 

 

4.2 Förslag till lösningar till Analys av aktivitetsflöde 3.5.2 

Problem: I och med att det sker en försening på grund av rensning av rivningsresterna borde 

det arbetet vara medräknat i förfrågningsunderlaget. På så sätt kan byggentreprenören räkna 

med det i sitt anbud och tidplan för att undvika att sådana förseningar uppstår.  

 

Lösningförslag: Byggherren bör redan från början, använda sig av förbättringshjulet PDCA 

(Plan, Do, Check, Act) som är en metod för problemlösning. Där kan nuläget identifieras, 

analyseras, planeras och till sist kontrolleras för ständiga förbättringar. Detta bör utföras innan 

framtagning av förfrågningsunderlaget. Användning av PDCA-cykeln i projektet 

Vivallaskolans bollhall kan utföras genom följande steg: 

 

Plan (planera): Identifieringen av byggherrens problem är att de upptäcker att bollhallen har 

brunnit ner. Byggherren bör analysera den nedbrunna bollhallen genom att utföra en 

förbesiktning och se över alla arbeten som krävs för att bygga upp bollhallen på nytt. Där 
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upptäcker byggherren att det krävs ett förarbete som innebär rensning av rivningsrester innan 

nybyggnationen startar. I och med identifieringen och analysen får byggherren insamlad data 

som tillhör den nedbrunna bollhallen och som bör medräknas i förfrågningsunderlaget.  

 

Do (göra): Här kan byggherren tillammans med försäkringsbolaget sammanföra all data i ett 

dokument, det vill säga förfrågningsunderlaget. I förfrågningsunderlaget ska alla instruktioner 

och moment som krävs av byggentreprenören ingå. Med hjälp av detta förtydligas och 

effektiviseras byggskedet eftersom eventuella missförstånd och förseningar kan förebyggas.  

 

Check (kontrollera): Vid produktionsskedet bör byggherren ha god kontakt med 

byggentreprenören för att hålla sig uppdaterad och för att granska projektets gång. Det sker 

även en samordnad provning, internbesiktning, brandkontroll och slutbesiktning på bollhallen. 

Vid dessa kontroller upptäcks eventuella fel som sedan åtgärdas innan förvaltning. 

 

Act (agera): Efter alla besiktningar och godkännande från byggnadsnämnden kan byggherren 

göra en egen utvärdering på den färdigbyggda bollhallen. Vid utvärderingen ser byggherren 

om det är något som kan förbättras till nästkommande byggprojekt.    

 

Problem: På konstruktionsritningarna stämmer fönsterdimensionerna inte överrens med de 

verkliga måtten. Dessa fel upptäckts senare på arbetsplatsen när snickarna monterar väggarna.  

 

Lösningförslag: För att undvika att ett sådant problem uppstår kan platschefen göra en 

förstudie innan produktionsskedet, för att säkerställa att tekniska lösningar är genomförbara. 

Detta bör göras för att förebygga att problem uppstår i byggskedet och försenar flera 

delmoment i byggskedet. Förseningar ska undvikas för att förhindra att en försening leder till 

en annan. Inom Lean ingår olika typer av slöseri. I detta fall är det väntan på information och 

material samt defekta produkter som innebär ritningsändringar [1]. I och med fel 

fönsterdimensioner, måste snickarna vänta på att få nya direktiv och detta bidrar till 

ineffektivitet i arbetet.  

 

En egen kontroll bör utföras av konstruktören för att förhindra att små fel förekommer. Ett 

sätt att göra detta på är om konstruktörer och arkitekter använder sig av virtuellt byggande 

redan i projekteringsskedet. Med virtuellt byggande kan konstruktörer och arkitekter använda 

sig av Byggnadsinformationsmodeller (BIM) som är ett tredimensionellt datorprogram. I BIM 
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finns information om exempelvis väggar, skruvar och golvmaterial. Med hjälp av denna 

information kan datorprogrammet simulera och utvärdera hela byggnaden. Sedan kan 

programmet upptäcka och tydligt visa eventuella konstruktionsfel, som därefter kan åtgärdas 

innan byggstart [3].  

 

Problem: Byggentreprenören utför en förstudie och riskanalys innan byggnation av våtrum, 

där upptäcks att det finns lämpligare material än det som finns i förfrågningsunderlaget.  

 

Lösningförslag: Med hjälp av ett Ishikawadiagram kan orsakerna till problemet benas ut [2]. 

I diagrammet ses att det kan bero på flera orsaker. Troligtvis kan det bero på utebliven 

information om materialegenskaper och en otydlig rumsbeskrivning, som i sin tur bidrar till 

ett otydligt underlag till konstruktören (bilaga 5, Ishikawadiagram – Fel material i våtrum). 

Förslagsvis kan en förstudie och riskanalys utföras så att dessa problem upptäcks i ett tidigare 

skede. 

 

Problem: När leveransen med brandbehandlad panel levereras, upptäcks det att kulören på 

panelen inte stämmer överens med det byggherren vill ha. Där uppstår en väntetid eftersom de 

måste få en ny leverans med rätt kulör.  

 

Lösningförslag: Även här kan vi med hjälp av ett Ishikawadiagram bena ut orsakerna till 

problemet. I det här fallet är det fel kulör på panelen. Kulören står i rumsbeskrivningen, likaså 

kan rumsbeskrivningen här också ha varit otydligt och arkitekten kan ha fått otydlig 

information. På motsvarande sätt bör det utföras en egenkontroll för att förhindra att små fel 

uppstår (bilaga 6, Ishikawadiagram – Fel kulör).  

 

Problem: Eftersom installatörerna inte är klara i bollhallen innan golvet ska läggas, påbörjas 

golvläggningen ändå och golvläggare och installatörer arbetar parallellt. Även om de blir 

klara i tid så är det en mindre bra planering. Eftersom de måste arbeta parallellt kan det 

medföra stress och trängsel och detta kan i sin tur medföra sämre kvalitet på arbetet.  

 

Lösningsförslag: Detta kan refereras till två av de åtta formerna av slöseri. Den första formen 

är väntan eftersom golvarbetet inte kan påbörjas helt och hållet, utan måste ske parallell. Den 

andra formen är outnyttjad kompetens. Om lagbasar från samtliga aktörer får vara med och 

bestämma hur tidplanen ska se ut, kan de med hjälp av sina kunskaper och erfarenheter 
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bedöma hur mycket tid bland annat installatörerna behöver. På så sätt kan både outnyttjad 

kompetens och väntan elimineras.   

 

Problem: Även om golvleverantören som ska sätta kakel och klinker lyckas leverera sin 

tjänst i tid, blir det en sämre arbetsmiljö och stämning på arbetsplatsen på grund av stress. Det 

blir även brist på utrymme med all extra personal som krävs för att leverera tjänsten i tid.  

 

Lösningsförslag: Eftersom platschefen vill leverera en välutförd tjänst till byggherren och 

upprätthålla en god arbetsmiljö för sina anställda, kan han se till att sådana här problem inte 

uppstår. Eftersom det är första gången byggentreprenören anlitar den här golvleverantören 

kan platschefen undvika problemen genom att redan i kontraktet ställa krav på 

underleverantören som uppfylls varje vecka på avklarade arbetsuppgifter. 

 

Problem: Vid injustering och dokumentation av slutbesiktning upptäcks att det finns 

produktfel från leverantören. Detta är inget som byggentreprenören kan påverka, just eftersom 

det är produktfel vid leveransen. Beroende på hur väl byggentreprenören känner leverantören 

kan han avgöra om de forstsätter samarbeta eller ej. 

 

Lösningsförslag: Även här kan platschefen ställa krav på leverantören.  Detta kan platschefen 

göra genom att kräva att få ha ett visst antal extra produkter i reserv hos leverantören som är 

lättillgängliga och kan skickas till arbetsplatsen med expressleverans. På så sätt elimineras 

väntetider och skapar ett bättre flöde i processen eftersom produkterna leveras direkt och 

arbetet fortlöper utan väntetider. 

 

4.3 Övriga förslag till förbättring och effektivisering 

Det finns även övriga förslag till förbättringsåtgärder och effektivisering av vissa delmoment. 

Dessa förslag beskrivs här nedan. 

 

För att underlätta platschefens arbetsuppgifter kan han utse en av snickarna som lagbas. 

Lagbasen får i uppgift att ansvara för påfyllning av material, kostnadskalkyler och ser till att 

snickarnas arbete fortlöper smidigt utan väntetider.  
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Övriga förslag till förbättring i planeringsstadiet är om ett par snickare, som deltar i hela 

projektets gång, får medverka i framtagningen av tidplanen. Detta bör göras eftersom 

snickarna har god kompetens och erfarenhet när det gäller produktion och vilka delmoment 

som kräver mer tid än andra. Platschefen bör ta vara på detta, så att outnyttjad kompetens går 

till spillo.  

 

Framtagning av tidplanen kan förbättras ännu mer genom att samtliga lagbasar från delaktiga 

aktörer samverkar med platschefen och snickarna. Där kan de tillsammans diskutera och 

upprätta en mer detaljerad tidplan som tar hänsyn till små delmoment.  Detta underlättar 

uppföljningen av delmoment och snabbare åtgärder vid förseningar. 

 

Vid hänsyn endast till effektivisering och inte till ekonomi kan arbetstimmar per dygn utökas 

så att snickarna och övriga underentreprenörer arbetar i skift. I sådana fall bör 

byggentreprenören hitta underentreprenörer som arbetar i skift på önskvärt sätt. Vid 

skiftarbete kan tidplanen förkortas. Detta medför att byggentreprenören blir färdig med 

projektet fortare och kan erbjuda en kort och eftertraktad tidplan till byggherren eller 

beställaren. Detta sparar tid och ger ett effektivare byggprojekt. 

4.4 Omedveten användning av Lean 

Lean används inte enbart i lösningsförslagen, utan sker omedvetet under hela byggskedet. Att 

Lean används beror på att platschefen och snickarna har erfarenheter av tidigare utförda 

byggprojekt. 

 

I produktionsskedet upptäcks även att byggentreprenören utför moment för att effektivisera 

arbetet och använder sig av Lean omedvetet. Redan innan taket sätts på plats i bollhallen, lyfts 

virke, gips och skruvar in till plan två med kran. Detta görs för att effektivisera och underlätta 

för snickarna. På så sätt kortas ledtider och snickarna kan undvika en del tunga och onödiga 

lyft.  

 

På arbetsplatsen finns även sopsortering vilket är ett miljömedvetet val. För varje 

underentreprenör som kommer frågar platschefen om de har några speciella sopor som 

behöver extra kärl. Till exempel behöver elektrikerna ett kärl som de kan slänga sina sladdar i. 

Platschefen införskaffar ett sådant kärl för att eliminera extra sortering och städning. 
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Omedvetet använder sig byggentreprenören av metoden 5 S som står för: sortera, 

systematisera, städa, standardisera och skapa vana. Genom användning av 5 S skapas ordning 

och reda på arbetsplatsen [1].  

På arbetsplatsen tillämpas 5 S så här: 

 Sortera: Först sker en sortering där platschefen delar ut arbetsuppgifterna till 

underentreprenörerna beroende på arbetsområde. Till exempel att elektrikerna utför all 

el, snickarna utför snickerier och så vidare. Samtliga underentreprenörer kommer till 

byggarbetsplatsen, utför sitt arbete och städar efter sig, därefter utförs nästkommande 

moment. 

 Systematisera: Genom att ha verktyg och maskiner tillgängliga endast när de behövs, 

innebär det att det inte finns någon onödig utrustning på arbetsplatsen som tar upp 

utrymme och eventuella extra kostnader. Arbetarna kan då utföra sina jobb i en 

välorganiserad arbetsmiljö. Det lyfts även in material på plan två innan taket sätts på 

plats för att underlätta för arbetarna och så att det är lättillgängligt.  

 Städa: Platschefen har identifierat oordningen på arbetsplatsen genom att fråga 

underentreprenörerna om de behöver egna sorteringskärl utöver de som redan finns på 

arbetsplatsen. Det är viktigt att städning utförs på arbetsplatsen eftersom det lätt kan 

uppstå hinder som orsakar skador. 

 Standardisera: Platschefen gör veckoplaneringar och veckokontroller och ser till att 

allt går enligt tidplanen. Han är medveten om vilka moment som blir försenade och 

åtgärdar dessa. I och med att det lyfts in material till olika våningsplan innan tak eller 

bjälklag gjuts, både i det här projektet och även i tidigare, har det blivit standardiserat.  

 Skapa vana: Skapa vana innebär att ständigt följa och kontrollera att regler och 

standarder följs. Det görs på arbetsplatsen genom att platschefen ständigt följer och 

kontrollerar tidigare punkter. 

 

Eftersom det finns en tidplan och veckoplaneringar som platschefen har gjort, har han använt 

sig av SMARTa mål. SMART innebär att målen ska vara specifika, mätbara, acceptabla, 

realistiska och tidsatta [1]. När en tidplan eller veckoplan utförs, finns det ett specifikt mål i 

form av en byggnad med tillhörande tydliga ritningar. Målet är mätbart och tidsatt genom att 

det finns ett slutdatum då byggnaden ska vara slutförd och att det finns en löpande 

arbetsinsats av arbetarna. Tack vare att det finns en tydlig tidplan, tydliga ritningar och 

arbetsuppgifter som är rimliga, acceptabla och realistiska.  
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Platschefen utför pulsmöten vilket är en metod för avstämningar med snickare och 

underentreprenörer för att se hur det går i produktionsskedet och för att snabbt och smidigt 

sprida information till alla som arbetar [1]. Pulsmöten eller samordningsmöten, som det kallas 

på arbetsplatsen, sker med underentreprenörer varje vecka. På dessa möten presenteras en 

planering som sprider sig över tre veckor. I den planeringen kan platschefen tillsammans med 

underentreprenörerna stämma av färdiga delmoment och göra eventuella justeringar. En gång 

i månaden sker även ett byggmöte där platschefen pratar med sina snickare. Där tar han upp 

ytterligare avstämningar, justeringar och andra väsentligheter. 
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5 Analys & Diskussion 

Ämnet till C-uppsats utgår till grunden från tre obligatoriska kurser som ingår i 

byggingenjörsprogrammet på Örebro Universitet. Dessa kurser är Byggteknik B, 

Produktionsteknik som handlar om bland annat byggprocesser, Byggteknik C, Industrialiserat 

byggande som handlar om industriellt byggande samt Kvalitetsteknik A, Kvalitetsutveckling 

I, som handlar om kvalitetsutveckling. I de två sistnämnda kurserna är Lean en viktig 

parameter. Dessa kurser utgör inspirationen till frågeställningarna.  

 

Efter fastställande av frågeställningarna bokades ett möte med företagshandledaren på Peab, 

platschefen Michael Jeppson som arbetar med projektet Vivalla bollhall. För att besvara 

frågeställningarna förbereddes frågor till platschefen och svaren antecknades. Totalt har fyra 

möten med platschefen och snickarna ägt rum. För att effektivisera arbetet kan samtalen ha 

spelats in. Istället upprepades frågorna via mailkontakt och även på nästa möte för att bekräfta 

om informationen var rätt uppfattad.  Direkt efter varje möte, telefonsamtal eller mail kontakt 

skrevs informationen ner i C-uppsatsen och även i en dagbok vid sidan om. 

 

Under tiden där möten har ägt rum har även informationsökning gjorts. Informationsökningar 

har gjort på bland annat byggprocesser och Lean. Lean är en viktig del i C-uppsatsen där 

metoden har tillämpats i lösningsförslagen. Metoden har medfört en kvalitetsmässig 

tankegång och visat hur lätt den kan tillämpas i praktiken och kan effektivisera en arbetsplats.  

 

Målet med den här C-uppsatsen har varit att analysera processkartläggningen och ta fram 

lösningsförslag. Genom lösningsförslagen som har tagits fram kan framför allt byggherre och 

byggentreprenör använda sig av dessa till nästkommande projekt för att eliminera att liknande 

fel uppstår. Även om förslag till förbättringsåtgärder inom Lean har tagits fram, har det 

genom granskning av arbetsplatsen, märkts att de redan tillämpar metoden i grova drag. Det 

är upp till företaget om de vill ta till sig av Lean, vilket är en metod som kan förbättra och 

effektivisera standarden på arbetsplatser och i produktion. 

 

Under tiden som C-uppsatsen har skrivits har det hållits öppna dialoger. Dessa dialoger har 

varit mellan studenter på Örebro universitet, företagshandledare och lärare. Dialogerna har 

hjälpt till att utföra diskussioner på en akademisk nivå och låtit resonemang komma fram till 

lösningsförslag på hur Lean kan tillämpas i praktiken.  
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6 Slutsats 

Genom utförandet av den här C-uppsatsen har en uppfattning om arbetsgången i projektet 

Vivalla bollhall blivit mer tydlig. Detta genom processkartläggningen och analyser som har 

gjorts. Detta har gjorts tydligt genom intervjuer och olika verktyg inom Lean. Dessa verktyg 

har bland annat hjälpt till med att finna lösningsförslag för effektivisering och framtida 

förbättringar av aktivitetsflödet. Samt till att besvara frågeställningarna i den här C-uppsatsen.  

 

För att få en tydligare bild över olika delmoment och aktiviteter i processen har det gjorts en 

processkartläggning genom att rada upp alla aktiviteter och delmoment som ingår i 

arbetsgången från beställare till färdig produkt. Detta har gjorts i ett Word dokument där 

aktiviteterna kan följas påtagligt och precist. Processkartläggningen besvarar den första 

frågeställningen, ”Hur ser processkartläggningen ut för det här projektet idag?” 

 

I och med processkartläggningen och analyser resulterar det i aktiviteter där 

förbättringsåtgärder bör antas. Som resultat till lösningsförslag och förbättringsåtgärder har 

följande metoder tagits upp: PDCA, BIM och Ishikawadiagram. Dessa metoder har valts 

utifrån litteratur och föreläsningar där dessa metoder anses vara lämpliga. PDCA är lämplig 

att använda under hela projektets gång för att hela tiden förbättra. Alla tre verktyg är kopplade 

till Lean och besvarar frågeställningen, ”Hur kan vi med hjälp av Lean, förbättra 

produktionsskedet så att det blir mer effektivt?”. 

 

Lean har inte bara använts som lösningsförslag till förbättringsåtgärder inom produktion, 

administration och olika typer av flöden, utan används redan på arbetsplatsen. Detta har 

påträffats genom observationer och samtal med byggentreprenören. Efter iakttagelser och 

diskussioner mellan studenter, platschef och snickare är metoderna som används SMARTa 

mål, 5 S och pulsmöten. Användning av SMARTa mål resulterar i tydliga tidplaner, 

veckoplaner och ritningar. Sortering, ordning och reda, tillgängligt material, verktyg och 

maskiner samt veckoplaner och veckokontroller leder till 5 S. 

 

Om samtliga inblandade företag väljer att använda sig av dessa lösningsförslag kan de med 

hjälp av dessa uppnå ett annat kvalitetstänkande som bidrar till ett effektivare arbete. Ett nytt 

kvalitetstänkande och nya kvalitetsmål kan bidra till effektivisering av produktionsskedet. Om 

företagen slutligen kan tänka sig och även vill använda lösningsförslagen och tillämpa Lean-
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tänkandet kan de vara till god användning till nästkommande byggprojekt. Detta kan göras 

redan i projekteringsskedet för att förhindra eventuella problem som har tagits upp i den här 

C-uppsatsen uppstår.  
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Bilaga 2 - A-40.2-C01 
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Bilaga 3 – Processkartläggning del 1 
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Bilaga 4 – Processkartläggning del 2 
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Bilaga 5 Ishikawadiagram – Fel material i våtrum 
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Bilaga 6 Ishikawadiagram – Fel kulör 

 

 

 


