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Sammanfattning
För att få ett bra produktionsresultat vid bygg- och anläggningsarbeten krävs
en bra planering. Studier visar att noggrann planering kan sänka
byggföretags omkostnader för ändrings- och tilläggsarbeten,
materialkostnader, stillastående maskiner osv. Arbetsberedningar ingår i
planeringen som ett hjälpmedel för att få produktionen att flyta på. Detta
examensarbete handlar om hur arbetsberedningar används av NCC för att
effektivisera produktionsprocessen. Syftet med studien är att genomföra en
analys över NCCs användning av arbetsberedningar i nuläget.
Examensarbetet har genomförts som en fallstudie och undersöker fyra av
NCCs arbetsplatser där både ledning och yrkesarbetare intervjuas.
Studien visar att arbetsberedningar är ett uppskattat planeringsverktyg av
ledning och ett bra underlag för yrkesarbetarna. Dock inses samtidigt att det
borde lägga större fokus på att göra regelbunden uppföljning av
arbetsberedningarna.
Det finns flera aspekter som avgör vilka arbetsmoment som
arbetsarbetsberedningar ska göras på. Till dessa hör b.la. arbeten som tar
lång tid, komplicerade moment, moment med höga olycksrisker. Det finns
dock undantag där yrkesarbetare anser att de kan klara sig utan dem.
Förklaringen är att de t.ex. har lång erfarenhet och har utfört ett arbete
upprepade gånger.
Det visade sig att nuvarande arbetsberedningar fungerar bra enligt
arbetsledningen. Men trots det har förbättringsförslag hittats och föreslagits.
Blir yrkesarbetare mer engagerad i arbetsberedningar kommer detta leda till
fler diskussioner och bättre lösningar. Utförs arbetsberedningar i rätt tid
hinner frågor besvaras om problem och risker som kan uppstå. Ett sista
förslag är att ändra utseendet på NCCs mall för arbetsberedningar för att
ytterligare skapa engagemang hos yrkesarbetarna.
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Summery
In order to get a good production result in the construction industry, it
requires good planning. Studies shows that careful and proper planning can
reduce costs for additional work, cost of materials, stationary machines etc.
Work preparations are included in the planning and this thesis concern how
this planning tool is used by NCC to improve the efficiency of the
production process. The purpose of the study is to provide an analysis of
NCC´s present work preparations.
This thesis has been conducted as a case study and examines four of NCC´s
workplaces where both management workers and craftsmen have been
interviewed.
The study shows that work preparations are a grateful planning tool and a
good basis for craftsmen. However, they realize that more focus should be
placed on regular following up after finishing an operation.
There are certain aspects that determine the extent of the work preparations
to be made. These include operations that take long time, complicated
operations and operations with high accident risks. There are exceptions
where some of the workers believe they can manage without them. The
explanation is that for example, the employee has extensive experience and
has done the same operation repeatedly. Despite those thoughts,
improvement suggestions are proposed.
If craftsmen’s gets more engaged in work preparations, it will lead to more
discussions and better solutions. If work preparations performs in due time,
it will allow questions to be answered about the problems and risks that may
arise. A final suggestion is to change the appearance of NCC´s original
template for work preparations, to create better commitment among the
workers.
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Abstract
I byggbranschen påverkar planering omkostnader och kvalité vilket gör att
det krävs en bra och noggrant planering innan ett byggprojekt påbörjas.
Arbetsberedningar är ett planeringsverktyg som används vid
genomförandefasen med syfte att effektivisera arbetet. Denna studie
beskriver hur arbetsberedningar på NCC Construction AB används och vad
den har för påverkan samt hur den kan förbättras. I denna studie har fyra av
NCCs arbetsplatser undersökts, där både ledning och medarbetare
intervjuats.
Studien visar att arbetsberedningar på många sätt är ett uppskattat
planeringsverktyg av ledning och ett bra underlag för yrkesarbetarna
samtidigt som flera anser sig klara sig utan dem. Arbetsledningen inser dock
att det borde lägga större fokus på att göra regelbunden uppföljning av
arbetsberedningarna.
De intervjuade anser att få förändringar behöver göras vad gäller
arbetsberedningens utformning och användning. Dock har
förbättringsförslag hittats och föreslagits.
Nyckelord: arbetsberedningar, planering, förberedelser,
erfarenhetsåterföring, kvalitetssäkring, egenkontroller, riskanalyser, NCC
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1. Introduktion
Ett bra produktionsresultat vid bygg- och anläggningsarbeten förutsätter en
noggrant genomförd planering. Flera studier har visat att kostnad och tid för
planering tjänas in i form av minskade omkostnader för ändrings- och
tilläggsarbeten (ÄTA), materialkostnader, stillastående maskiner osv. Bl.a.
har Josephson och Saukkoriipi gjort en kartläggning på hur mycket denna
typ av slöseri kostar i byggbranschen och kommit fram till att den i Sverige
utgör så mycket som 30-35% av den totala produktionskostnaden
(Saukkoriipi & Josephson, 2009).
Statistik från SCB visar också att produktionskostnaderna för t.ex.
småbostadashus har ökat från sekelskiftet, från ca 13000 till ca 21000 kr/m2
år 2013. Detta innebär att god planering blir en allt viktigare faktor för att
kunna skära ner på kostnader för slöseri och uppnå effektiv produktion och
kvalitet. Arbetsberedningar (AB) är en del i planeringen som används för att
noggrant beskriva hur ett arbetsmoment går tillväga (SCB, 2014).

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Den här studien har genomförts i form av ett examensarbete på grundnivå
under det tredje och avslutande året på byggnadsingenjörsprogrammet vid
Linnéuniversitetet. Den utförs i samarbete med NCC i Växjö som har önskat
en studie där deras interna planeringsarbete blir genomlyst. NCC är ett byggoch fastighetsföretag med omsättning på ca 57 miljarder kr och har ca 18000
anställda. Företaget har sina huvudsakliga marknader i Norden och har ett
affärsområde inom industri, bygg-och anläggning och utveckling av kontor
och boende (NCC Construction Sverige AB, 2015).
NCC använder AB som ett verktyg för planering och uppföljning under
genomförandefasen. Syftet är att skapa förutsättningar för produktion utan
avvikelser, förebygga störningar vid utförandet, utgöra underlag för
arbetsinstruktion vid genomgång före utförandet och dokumentera kontroller
och åtgärder. I AB beskrivs i detalj hur, när och av vem varje arbetsmoment
ska utföras (Kunskapdokument NCC, 2002).
NCC vill erhålla en studie vid genomförandet av flera olika bygg- och
anläggningsprojekt, hur verktyget AB i dagsläget används praktiskt av
platschef (PC), arbetsledare (AL) och yrkesarbetare (YA). NCC är
intresserad av att identifiera den potential som kan finnas för eventuella
förbättringar inom området AB och effektivisering.
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1.2 Mål och Syfte
Målet är att ta fram ett underlag för NCC och andra företag för att få en
bättre uppfattning om och i så fall på vilket sätt användningen av AB kan
effektiviseras i företaget. Målet är också att bidra till större kunskaper och
erfarenheter bland produktionspersonalen och göra AB till ett ännu
smidigare planeringsverktyg för att få minskade avbrott i byggprocessen.
Syftet med studien är att leverera en analys över hur NCC:s AB i nuläget
används som ett verktyg för att effektivisera produktionsprocessen.

1.3 Avgränsningar
Studien begränsas till fyra av NCC:s arbetsplatser som undersöks och
jämförs i ämnet AB och egenkontroller.
En annan avgränsning är att arbetet endast omfattar hur AB fungerar i
produktionsfasen.
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2. Teori
2.1 Byggprocessen i sin helhet
Efter att beställaren bestämt sig för ett projekt som ska utföras genomförs en
förstudie där det ses till vilka förutsättningar som finns för att utföra arbetet.
Finns tid, pengar och andra nödvändiga förutsättningar för att genomföra
projektet? Därefter sker projekteringen där alla handlingar läggs fram och de
konsulter och entreprenörer som ska utföra bygget, upphandlas.
Innan bygget ska påbörjas behöver produktionen planeras. Det upprättas en
produktionsplanering där det visas hur det på bästa sätt ska byggas. I denna
ingår AB som är ett av de planeringsverktygen som bör användas för att
minska avbrott i produktionen (Nordstrand, 2008). Figur 1 visar ett schema
där produktion föregås av projektering och följs av förvaltningsfas, samt hur
produktionsplaneringen omfattar AB.

Produktionsplanering

Figur 1. Schema som visar att produktion föregås av projektering och följs av förvaltningsfas, samt
hur produktionsplaneringen omfattar AB.

2.2 Arbetsberedningar
Det är viktigt att vid byggstart se till vilka aktiviteter som bör planeras mer
noggrant för att slippa onödiga avbrott i arbetet. (Nordstrand, 2008). De
flesta studier och forskningar som hittills gjort vad gäller avbrott och
fördröjningar i produktionen visar att brist på planering är den viktigaste
orsaken (AlSehaimi, A., Koskela, L., and Tzortzopoulos, P. 2013). En väl
utförd AB görs i god tid innan aktiviteten påbörjas. Där preciseras och
dokumenteras alla resursinsatser och en beskrivning av bästa möjliga
byggmetod ges. Figur 2 visar hur AB effektiviserar arbetsmoment
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(ByggAi.se, 2012). Ytterligare effekt som arbetsberedningar kan bidra med
är minskad materialslöseri som är positivt för såväl ekonomin som miljön.
Genom att i tid planera hur mycket material som behövs för ett
arbetsmoment, kan det med säkerhet sparas in en hel del spill. (Nordstrand,
2008)

Figur 2: Effekten av en arbetsberedning

Som Persson skriver, bör det i de flesta arbetsmoment upprättas en AB men
kanske viktigast är i moment som:
- pågår en relativt lång tid, många arbetstimmar
- har många arbetare inblandade
- handlar om ett icke tidigare utfört arbete eller något komplicerat moment
- kräver mycket tid om det skulle behövas rättas till vid fel
- har stor betydelse för projektet
- höga kvalitetskrav
- kan medföra tekniska- eller arbetsmiljörisker
(Arbetsberedningar med www.ByggAi.se, 2012).

2.2.1 Förberedelser, genomförande och uppföljning
AB förbereds och genomförs av arbetsledningen. Inför varje förberedelse
behöver då arbetsledningen alla befintliga underlag och information om
arbetet, för att kunna planera en bra och noggrann AB. Exempel på underlag
och information kan vara ritningar, beskrivningar, montageanvisningar,
produktionsplanering, kalkylsplanering, kvalitets- miljö och arbetsmiljöplan,
arbetsplatsdispositionsplan och riskanalys. Innan AB genomförs bör
4
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samtliga förutsättningar och krav ha redovisats till alla inblandade i projektet
t.ex. YA, lagbas, osv. Arbetsledningen samlas med den grupp som ska
genomföra arbetsmomentet för att göra tydligt hur arbetet ska utföras och
samtidigt redovisa arbetsledningen de fullständiga förutsättningar och krav
som finns för projektet. Efter varje avvecklat arbetsmoment görs uppföljning
av AB för att analysera hur planeringen och genomförandet av arbetet har
fungerat och kontrollera vad som behöver utvecklas eller förbättras.
Uppföljningen bidrar till ännu bättre och noggrann AB inför nästa projekt
(Persson, 2012).

2.3 Kvalitetssäkring
Kvalitetsbristkostnader är ett vanligt förekommande ord inom
byggbranschen. Studier och forskning har visat att dessa kostnader hamnar
mellan 20-40 procent av verksamhetens totala kostnads eller omsättning
(Sörqvist, 1998).
När ett projekt upphandlas måste byggherren uppfylla de krav som Plan- och
bygglagen (PBL, 2014) ställer. Bland annat bör en kvalitetsplan upprättas
med syfte att undvika kvalitetsfel som kan ge onödiga kostnader
(Nordstrand, 2002). Kvalitetssäkring ska beskriva vem som har ansvar för
vad, krav på planering av projekteringen, vilka krav på kvalitetssäkring som
byggherren ställer på de medverkande, krav på att projektörer ska föra
egenkontroller och redovisa dem. Byggherren väljer ofta nu för tiden att
följa en kvalitetsstandard som heter ISO 9000 som fungerar internationellt.
Den beskriver principer hur ett projekt ska planeras och styras samt
bestämmelser kring produktionskvaliten. Även de upphandlade
projektörerna väljer ofta ISO 9000 (Nordstrand, 2002).
Beställaren ska förutom en kvalitetsplan upprätta en kontrollplan som krävs
av PBL. Den ska beskriva vilka tekniska kontroller byggnadsnämnden
kräver under byggtiden. Enligt PBL behövs inför ett bygge, en
kontrollansvarig som är utsedd av byggherren. Kontrollanten ska innan
bygget startar, dokumentera vad som behövs kontrolleras och resultatet av
kontrollerna. Detta ska även godkännas av byggnadsnämnden (PBL, 2014).

2.4 Egenkontroller
Som bekräftelse på att ett arbete är rätt utfört, gör antingen den person som
utfört arbetet eller AL egenkontrollen. Den innehåller t.ex.
mätningsprotokoll. Egenkontrollen är ett bra underlag för den
kontrollansvarige och för att kunna föra vidare till nästa gång samma arbete
ska utföras, för att inte göra om misstag. Målet är att alla vet vad de ska
göra, ser till att det blir gjort, kontrollerar att det blivit som tänkt och sedan
dokumenterar detta som en bekräftelse (Nordstrand, 2008).
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2.5 Erfarenhetsåterföring
Organisationer visar ett ökat intresse för kunskapshantering eftersom de
inser att en effektiv användning av sina kunskaper, tillgångar och resurser
kan ge dem förmågan att förnya sig, svara på kundernas behov och, i stor
utsträckning, kara sig (Bigliardi, B., Galati, F., and Petroni , A, 2014).
Definitionen för erfarenhetsåterföring är inget som är fastställt. Inom
företag behandlar ordet företagets sätt att lära sig, strukturera, nyskapa och
återanvända kunskap. Det bygger alltså på att ta till vara på erfarenheter,
hantera dem och att få alla i företaget att kunna använda sig av erfarenheten.
I ett företag är det viktigt att synliggöra den kunskap och kompetens som
finns (Blomé, 2000). Att arbeta med erfarenhetsåterföring kan bidra med
många positiva effekter. I en studie (Lindberg, 2011) kartläggs hur kunskap
tas tillvara på efter att en olycka skett. De kom fram till att
erfarenhetsåterföring kan ge fördelarna att bespara människors lidande och
kostnadseffektivitet.
För att kunna återföra erfarenheter till nya mottagare finns enligt studien ett
par punkter som bör tänkas på:


Den nya mottagaren måste ha tidigare kunskap samt ett intresse för
att vilja ta emot den nya kunskapen



Budskapet bör alltid riktas direkt till en specifik mottagare istället
för att sprida till allmänhet



Den som sprider budskapen bör också följa upp och utvärdera hur
spridningen har fungerat

2.6 Lean production
Begreppet Lean är ett tankesätt som syftar på ett sätt att se på, driva och leda
en verksamhet som grundas på resurssnåla, smidiga och snabba processer
vilka drivs utifrån kundernas aktuella behov. Lean grundas från Japansk
kvalitets- och produktionsfilosofi. Under 1950- och 1960 talet pågick en stor
utveckling i Japan med anledningen av konsekvenserna efter andra
världskriget och den enorma ekonomiska kris som uppstått i landet.
Filosofin används för att förbättra effektivitet och lönsamheten i
produktionsprocessen. Syftet är att eliminera alla former av slöseri, d.v.s.
arbete som inte tillför värde för kund (Sörqvist, 2013).
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2.6.1 Varför Lean?
Företag och organisationer som lyckats väl med Lean har i en hel del fall
kunnat visa upp mycket positiva resultat. Lean kan alltså starkt bidra till att
skapa bättre kostnadseffektivitet och/eller lönsamhet i en verksamhet
(Sörqvist, 2013). Under de senaste 25 åren har det skrivits och forskats
mycket kring Lean. De mesta av forskningarna är riktade mot större
industriföretag och har medfört att de som lyckats implementera konceptet
till fullo är också dessa. T.ex. Toyota, Nike, Intel m.m. (Kodali, R and Jasti,
N, 2015). Utöver finansiella effekter har Lean också en stor positiv påverkan
på kundrelationer, medarbetarsituationen och omvärldsfaktorer.
Verksamheter som lyckats med Lean har även kunnat uppvisa omfattande
interna förbättringar vad gäller medarbetarnas nöjdhet, motivation,
engagemang och fysiska välbefinnande. Idag förbrukas enorma resurser
(råvaror, energi, etc.) i onödan. Det är viktigt att identifiera de mest kritiska
arbetsmoment som bidrar till mycket slöseri. Lean har visat sig kunna
minska denna icke värdeskapande del av arbetet med stora marginaler
(Amin, M and Karim, M, 2012).
Grunden för ett välfungerande miljöarbete bör i första hand inte vara att ta
hand om konsekvenser av miljöeffekter, utan att på detta sätt överhuvudtaget
slippa använda resurser och orsaka miljöbelastningar i onödan (Sörqvist,
2013).

2.6.2 PDCA Cirkeln

Figur 4. PDCA Cirkeln

PDCA-modellen är ett av Leans tankesätt och beskriver i fyra steg hur ett
förbättringsarbete kan genomgå. Den kan också förbättra arbetsplatslärande
genom att stimulera erfarenhetslärande (Matsuo, M and Nakahara, J 2013).
Figur 4 visar de fyra steg som ingår i förbättringsarbetet och är nedan
beskrivet vad stegen innebär.
o Plan (hitta och analysera problemet, ge förslag på lösningar)
I fasen identifiera inhämtas informations om hur verksamhetens processer
och de produkter (varor och tjänster) som produceras och tillhandhålls kan
förbättras.
7
Al-Weddi & Baradaran

o Do (Genomför lösningen)
Fasen lösa syftar till att lösa det aktuella problemet och fastställa ett effektivt
åtgärdsförslag.
o Check (Samla in data, utvärdera data, om lösningen är bra gå vidare
till Act, annars åter till Plan)
Slutligen ska de åtgärder som genomförts säkras så att de bevaras över tiden.
Detta sker i fasen Act där även slutuppföljning och rapportering sker.
o Act (Implementera och standardisera lösningen, åter till Planera för
att ständigt förbättra processen)
När problemet är löst inleds fasen genomföra där den valda åtgärden ska
implementeras på avsett sätt i verksamheten (Sörqvist, 2013).

2.6.5 BIM
BIM är ett undervisningsmaterial i form av 3D-modeller, som förklarar en
arbetsgång steg för steg. När begreppet BIM används kan det ha olika
betydelser beroende på sammanhanget och är därför ofta lätt att missförstås.
Det kan antingen handla om Building Information Model som är
digitaliserade modeller av en byggnad eller anläggning.
Den andra betydelsen är Building Information Modeling och utgör ett
arbetssätt som handlar om sättet att skapa och bruka
byggnadsinformationsmodeller till byggnader och anläggningar.
För att uppfylla kriterierena för att få kalla något BIM bör dessa punkter
följas:
-

En eller flera objektsorienterade modeller.

-

Egenskaper ska vara kopplade till objekten.

-

Relationer finns mellan objekten.

-

Möjlighet att producera olika informationsvyer ur modellen/modellerna.
(bimalliance.se, 2014)

En forskning visar att användning av 3D-modeller vid produktionsprocessen
bidrar till underlättande av beredningar för bl.a. platschefen. Att arbeta med
BIM underlättar för arkitekter, ingenjörer och byggkonstruktörer, YA att
dela och utbyta information och se hur lösningarna fungerar i verkligheten
(Norberg, 2009). BIM hjälper till att visualisera design och funktionalitet,
förutsäga kostnader, undvika kollision och analysera klimat och prestanda.
Med BIM blir det mjöligt att ta beslut tidigare i processen, undvika dyrbara
misstag (sweco.se, 2010 ).
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3. Metod och material
I genomförandet av projektet ingår litteraturstudie samt en fallstudie.
Litteraturstudien görs för att samla in teori och sedan ha som underlag för att
kunna analysera resultatet. För att uppnå syftet krävs även information från
tidigare gjorda studier kring planering och AB. Fallstudien går ut på fyra
arbetsplatsbesök hos NCC med fokus på AB innehållande intervjuer av
personal. För att få en bättre bild över hur respektive arbetsplats använder
AB besöktes både anläggningsbyggen och husbyggen. De platser som
besöktes var:
-

Nybyggnation av Vittra förskola, Jönköping, Husbygge

-

Södra cells flisfabrik, Mörrum, Anläggning

-

Omriktarstation, Nybro, Anläggning

-

Nytt badhus, Sjöbo, Husbygge

3.1 Litteraturstudie
I studien ingår att ta del av litteratur på området i form av böcker och
artiklar. Tidigare gjorda studier inom samma område kommer också till
användning och här finns tidigare utförda examensarbeten att tillgå. Vad
gäller teori i ämnet AB finns inte mycket skrivet i böcker som rör
byggprocessen. Den forskning och de studier som direkt handlar om
utveckling av AB verkar vara mycket begränsad. Däremot finns det litteratur
som är kopplad till området planering inom byggprocessen i allmänhet och
denna ger en bra bakgrund till varför AB behövs i planeringsfasen vilket
framgår av beskrivningen i kapitel 2 som i huvudsak baseras på den
genomförda litteraturstudien.

3.2 Intervjuer och observationer
Intervjuer struktureras genom att först intervjua experter inom området
planering för att få deras syn på hur utvecklingen ser ut samt hur AB är en
viktig del i ett byggprojekt där Henrik Hyll, chef för produktionsutveckling
på NCC Construction intervjuades. Därefter besöks arbetsplatserna där
ledningen, PC, AL samt YA intervjuas om åsikter och hur hänsyn tas till AB
på respektive arbetsplats. En intervju görs även med NCCs produktionschef
Mats Hylen för att få veta vilken ambition NCC har vad gäller AB. Under
besöken observeras NCC:s arbetsuppgifter, arbetsplatsens miljö, personal,
arbetsvillkor och hur dessa kan påverka hur AB på platsen sköts.
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3.3 Urval, validitet och reabilitet
De urval av arbetsplatser som besöks är gjort utifrån att både
anläggningsprojekt och husarbetsplatser ska vara representerade. Det ges då
större variation och mer att jämföra, analysera och se skillnader. Förutom
ovanstående villkor har urvalet begränsats till Skåne och Småland där
arbetsplatserna är slumpmässigt utvalda och befinner sig i olika skeden i
produktionen.
Intervjufrågorna har före besöken diskuterats med Anders Olsson, professor
i byggteknik vid LNU i Växjö. Personer som intervjuas är PC, AL och YA
och frågorna är anpassade till respektive person där det ges svar på synen på
AB på sin arbetsplats. Besök på fyra olika arbetsplatser höjer reliabiliteten
och ger ett noggrannare resultat.

10
Al-Weddi & Baradaran

4. Objektsbeskrivning
Besöken sker på fyra olika arbetsplatser under olika skeden i produktionen.
Nedan följer en beskrivning på vardera arbetsplatsen.

4.1 Nybyggnation av Vittra förskola
Vittra är ett företag som driver friskolor i Sverige. Hösten 2014 började
NCC bygga en ny förskola i Jönköping med Hemsö Fastighet AB:s som
beställare. Skolan kommer ha två våningar med totalt 2750m2 och skall
rymma 400 elever. Projektkostnad är ca 70 Mkr. Skolan skall vara klar i
augusti 2015. På bygget finns vid besökstillfället PC Roger Norén och AL
Edvin Alnervik samt tre YA. Figur 5 visar baksidan av den nybyggda
skolan.

Figur 5. Nybyggnation av Vittra skola i Jönköping

4.2. Ny flisfabrik i Mörrum
Södra cell är en av världens största tillverkare av pappersmassa. De
tillverkar även barrmassa och textilmassa. Södra cell massbruk finns i
Mörrum, Mönsterås och Värö. Södra i Mörrum vill öka sin massproduktion,
och därför beslutade styrelsen att bygga en ny flisfabrik och utveckla två
massalinjer (barrmassa och textilmassa). På så sätt ökar produktionen från
380 000 ton/år till cirka 425 000 ton/år. Denna investering är på cirka 700
Mkr. NCC har fått i uppdrag att göra mark-, anläggnings- och byggarbeten
för den nya flisfABriken. Markarbeten startade september 2014 och
byggnadsarbetena beräknas vara klara i december 2015. Ordervärdet
beräknas till cirka 150 MSEK. På plats vid besöket finns PC Göran Persson
och AL Linus Nilsson. Figur 6 visar en översikt på arbetsplatsen.
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Figur 6. Flisfabrik, Södra cell

4.3 Omriktarstation i Nybro
ABB som är ett värdsledande företag inom kraft- och automationsteknik har
gett uppdrag åt NCC att bygga anläggningen till en ny omriktarstation i
Nybro (Figur 7). Omriktarstationen skall omvandla ström mellan Sverige
(Nybro) och Litauen (Baltikum). Ström transporteras via markkabel mellan
Sverige (Nybro) och Litauen (Baltikum). NCC:s anläggningsarbete påbörjas
våren 2014 och beräknas vara klart hösten 2015. På plats finns
entreprenadingenjör Martin Freidh samt PC Cecilia.

Figur 7. Omriktarstation i Nybro

12
Al-Weddi & Baradaran

4.4 Nybyggnation av badhus
NCC var det enda företag som lämnade anbud och fick därmed projektet
upphandlat. Tillsammans med kunden Sjöbohem har de gått i en partneringupphandling som fungerar så att de delar på kostnader och vinster som
uppkommer. Badhuset kommer bli 3200 kvm stort och beräknas kosta 127
miljoner kronor. Bygget planeras vara färdigt Maj 2016. Vid besöket hade
stora delar av grunden byggts färdigt. I ledningen som blev intervjuade fanns
Sven-Erik Becke samt Andreas Lundgren. Figur 8 visar pågående arbete på
grunden till badhuset.

Figur 8. Badhuset i Sjöbo
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5. Intervjuer och observationer vid arbetsplatsbesök
Vid fyra tillfällen gjordes det platsbesök på NCC:s olika arbetsplatser.
Nedan beskrivs det som utfördes under besöken:
- Allmän information om arbetsplatsen gavs från handledaren
- Nuvarande mallar för AB granskas och kopieras
- Intervjuer med arbetare
- Vandring runt på arbetsplatsen där observationer görs samt foton tas

5.1 NCCs ambitioner
Ett tre sidor långt kunskapsdokument finns tillgängligt för anställda på
projektportalen där det finns beskrivet hur NCC:s AB ska utföras. Mats
Hylén, produktionschef NCC Småland/Blekinge och Henrik Hyll, chef för
produktionsutveckling på NCC har blivit intervjuade angående NCCs
ambitioner med AB. De menar att det är viktigast att göra beredningar på de
arbetsmoment där det inte finns erfarenhet, kräver extra arbetsinsats och
innebär personrisker. Målet är att ha färdiga AB i ett bibliotek på i princip
alla arbetsmoment så t.ex. ny personal inte behöver lägga tid på att planera
och genomföra nya AB.
Något som ännu inte har implementerats helt är digitalisering av AB. NCC
har sedan flera år tillbaka en tanke att införa grafiska arbetsberedningar med
hjälp av BIM-modeller. Det ska innebära att AB blir enklare att tyda och
förstå. Arbetsberedningar kommer att kunna utformas med hjälp av t.ex. 3D
modeller som gör att YA får en tydligare bild av hur arbetsmomentet ska
utföras.

5.2 Arbetsplatserna
Intervjuerna gjordes med AL, PC och YA.
De flesta frågorna var ställda på ett sätt där de måste motivera svaren.
Samtliga intervjuade gick med på att samtalet spelades in på diktafon.
Intervjufrågor finns i Bilaga 3.
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5.2.1 Nybyggnation av Vittra förskola
Intervjuerna gjordes med PC Roger Norén, AL Edvin Alnervik samt två YA.
I ALs arbetsuppgifter ingår att planera och genomföra AB. Både PC och AL
inleder med att beskriva AB som ett bra planeringverktyg för YA för att de
ska kunna arbeta med ett bra flöde med så lite avbrott som möjligt samt veta
noggrant hur en uppgift ska utföras. Vidare beskriver de att AB påverkar
produktionen positivt genom ett väl förberett arbetsmoment i form av att
maskiner och material alltid finns på plats när ett moment ska utföras och
antalet fel minimeras. Beredningarna görs på arbetsmoment som tar längre
tid, och moment som det inte finns mycket erfarenhet av. Både YA och
ledningen tycker att AB fungerar bra. Dock anser AL att den kan bli ännu
bättre genom att följa upp de avslutade arbetsmomenten. T.ex. om ett
verktyg saknas så bör det tänkas på till nästa AB för samma uppgift.
NCC använder en standardmall som kan användas vid genomförande av AB.
Dock valde NCCs ledning på arbetsplatsen att skapa en egen förenklad mall.
Denna har underlättat och förtydligat AB för såväl AL som YA.
Två YA intervjuades också. Båda delar åsikter om att beredningarna
fungerar bättre på denna plats jämfört med tidigare projekt och behöver
därför ingen förbättring. De tycker att AB behövs på uppgifter som tar
längre tid eller kräver mycket noggrannhet.
Observationer:


Egen AB mall i A3 format (Bilaga 2)



Relativt ung personal, 30-40 år.



Husbygge i slutskedet



Utvecklingsorienterad arbetsgrupp

5.2.2 Ny flisfabrik i Mörrum
Intervjuerna gjordes med AL Linus Nilsson samt två YA.
PC Göran Persson skulle intervjuas men var upptagen vid besökstillfället.
AL berättar att det inte utförs skriftliga AB i denna ledning. Dock görs dessa
muntligen genom att på morgonmöten gå igenom med yrkesarbetarna hur
dagens planering ser ut. AL menar att personalen här har lång erfarenhet och
har utfört de flesta arbetsmomenten upprepade gånger innan. Istället har PC
och AL efter varje slutförd uppgift, en kvalitetspärm där arbetet kontrolleras
och signeras. En form av egenkontroll. Trots endast muntliga AB tycker AL
och YA att arbetet alltid flutit på bra.
15
Al-Weddi & Baradaran

Observationer:


Ingen AB mall



Arbetsledning, 40-60 år



Många YA, >10 st



Endast markarbete



Arbetsmiljö med höga olycksrisker

5.2.3 Omriktarstation i Nybro
Intervjuerna gjordes med Entreprenadingenjör Martin Freidh, PC Cecilia
Bodelsson samt två YA.
AL och PC tycker att AB är en naturlig del av planeringen och ett bra
planeringsverktyg. Det hjälper till så YA får veta i detalj vad som behövs
inför sin uppgift. AL menar att vissa arbetsmoment kan vara lite speciella i
utförande eller kräver speciella material så det är bra att göra AB på de
momenten. På så sätt fås alla kundkrav med och uppnå bästa kvalité.
Dessutom betyder en genomförd AB att de har stämt av i tidsplaneringen
vilket gör att produktionen blir mer effektiv. PC är inne på riskanalyser och
anser detta vara det viktigast med AB. Ju mer farligt eller ovanligt ett
arbetsmoment är ju mer viktigt att göra en AB. Både PC och AL är överrens
om att AB inte behöver förändras på deras arbetsplats. Ledningen håller ett
möte efter varje avslutat projekt där det diskuteras och utvärderas.
Yrkesarbetarna förklarar att AB fungerar bra men har en tendens att räcka
med endast muntliga anvisningar. De anser att de inte är i stort behov av
skriftliga AB då många arbetsmoment är upprepande.
Observationer:


NCCs standardmall för AB (Bilaga 1)



Anläggningsbygge i slutskedet



Arbetsledning, 30-40 år



Arbetsmiljö med höga olycksrisker
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5.2.4 Nybyggnation av badhus
Intervjuerna gjordes med två PC avd. hus, Andreas Lundgren och PC avd.
anläggning, Sven-Erik Becke. AL och YA hade vid besökstillfället mycket
att göra och kunde inte ställa upp på en intervju.
Det som är viktigt med AB är att få med alla inblandade på banan, alltså att
alla får information, förstår problem och vad som ska läggas fokus på.
Speciellt vid ett badhusbygge där mycket fokus och krav ställs på fukt och
ventilation.
”Även om erfarenhet finns, så behövs AB. 8 fall av 10 klarar man sig kanske
utan AB men kommer man till ett läge där man har gjort fel, då hade AB
varit en påminnelse”, berättar Lundgren.
Vid anläggningsarbete tycker Becke att miljö och undvika olyckor är den
viktigaste anledning till varför AB ska göras. Båda PC tycker att AB
fungerar bra på sin arbetsplats och anser att om AB görs på rätt sätt och alla
förstår syftet med dem, så påverkar det kvalitet och kostnader.
När varje projekt är slutfört gör de en sammanställning och analyserar vilka
erfarenheter som fåtts för att kunna utnyttja till nästa projekt.
Observationer:


NCCs standardmall för AB (Bilaga 1)



Hus- Anläggningsbygge



Arbetsledning, 40-55 år



Arbetsmiljö med höga olycksrisker



Speciell byggnad, kräver mer hänsyn
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6. Resultat och analys
6.1 NCC:s syfte och mål med AB
Enligt kunskapsdokumenten som behandlar hur NCCs ledning ser på AB
betonas vikten av att i god tid, planera och förbereda AB för att slippa
förseningar med arbetsmomenten och att saker görs på rätt sätt från början.
Målet enligt Hylén och Hyll är likt PDCA att kunna återföra erfarenheter
genom dokumentation i ett bibliotek med tidigare genomförda AB.
Kopplingen mellan arbetsberedningar

6.2 Hur AB används i NCC:s produktion
Gemensamt för alla arbetsplatser är att de använder AB flitigt.
Samtliga intervjupersoner tycker att det är en viktig del i planeringen för att
hjälpa till så arbetsflödet blir bättre och utan avbrott samt att olycksfall kan
undvikas och arbetsmiljön blir god. Mening är alltså att AB fyller sin
funktion ungefär på det sätt som beskrivs. Det stämmer enligt (Nordstrand,
2008) och (Arbetsberedningar med www.ByggAi.se, 2012) som också
antyder detta.
Enligt (Arbetsberedningar med www.ByggAi.se, 2012) bör AB göras
skriftligen på arbetsmoment som tar lång tid och är komplicerade samt där
olycksriskerna är stora. Södra Cells byggrupp väljer istället att utföra en
form av muntlig AB. Varje morgon har de ett kort möte innan arbetet startar
där planering för dagen gås igenom vilket kan likna en översiktlig AB.
Enligt AL där är personalen erfarna och har mycket rutin så att de vet i
förväg hur arbetet ska utföras. PC på Södra Cell har 35 års erfarenhet inom
anläggningsbyggen och uttrycker stort förtroende för denna.

6.3 Syn på förbättringsarbete och uppföljning
I intervjuerna frågades också om det finns möjlighet till förbättring genom
att ändra något kring AB. Enligt yrkesarbetarna utformas AB på ett bra och
tydligt sätt och behöver få förbättringar. Majoriteten av ledningen anser att
den som utfört AB ska följa upp och driva vidare sina erfarenheter till nästa
person som ska utföra samma moment. Precis som Lindberg skriver i sin
studie menar alltså ledningspersonerna att det verkligen lönar sig med
erfarenhetsåterföring som kan bidra till ökad kostnadseffektivitet.
I praktiken är det dock så att uppföljningar av AB på arbetsplatserna bara
kan ske i begränsad utsträckning eller inte alls pga. tidsbrist eller att man
inte ser att AB i det aktuella fallet kommer att användas som mall för
kommande byggen. Ett sätt på förbättringarbete är digitalisering av
arbetsberedningar, dvs. BIM. Enligt NCCs ambitioner vill de också att BIM
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ska implementeras i arbetsberedningar. BIM kommer till att eliminera
sammandrabbningar mellan olika konsulter och aktörer och på så sätt
minska fördröjningar och omarbetningar på arbetsplatsplatser. Detta
kommer att bidra direkt till Leans principer som strävar efter att undvika
avbrott i produktionen.

6.4 Arbetsberedningens påverkan
Enligt intervjuerna säger majoriteten att en noggrann och väl planerad AB
ger högre kvalitet och minskar byggkostnaderna vilket också visas i figur 2.
Med tydlig beskriven av metod, material och verktyg i AB får
yrkesarbetarna lättare att utföra sina arbeten. På så sätt flyter arbetet på och
rätt kvalitet kan uppnås. Samtliga intervjuade i ledningen är eniga om att AB
är ett kostnadseffektivt planeringsverktyg vilket är grunden till varför det
används. Detta visas också i (Nordstrand, 2008) som menar att
arbetsberedningar också påverkar produktion positivt.
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7. Diskussion och slutsatser
7.1 Metoddiskussion
Denna studie omfattar litteratursökning, arbetsplatsstudie samt intervjuer av
personer som hör till området planering. Eftersom AB är en form av
planering så krävdes det först en undersökning av planeringens bakgrund
och när AB förekommer. Det visade sig att AB är ett mycket specifikt ämne
som relativt få har forskat om och som det därmed finns lite information om.
Detta ledde till att litteratursökningen begränsades på så sätt att stort fokus
hamnade på att ta reda på vad som kan kopplas till AB.
Fanns det tillräckligt med tid skulle fler arbetsplatser besökas för att få veta
mer detaljerat hur NCC i nuläget använder AB. Genom t.ex. jämförelser
med och utan AB för att få reda på hur det påverkar företaget ekonomiskt
och tidsmässigt. Hur mycket tid tjänas in på minskade avbrott i förhållande
till tid för att skriva AB?
Intervjuerna valdes att göra personligen med de som har koppling till AB på
arbetsplatsen. På så sätt kunde utförliga och tydliga svar fås. Alternativt
kunde svar fåtts via enkäter och då i mer kvantitativ form men det hade
troligen gett mindre tillförlitliga svar då en sådan metod inte ger möjlighet
till följdfrågor och samtal med den som svarade. De frågorna som ställdes
gav svar på de tillfrågades användning och syn på AB och hur engagerade
de anställda var när det gäller AB.
Besöken gjordes på två anläggningsbyggen och två husbyggen. Fördelen är
att det ges två olika förutsättningar där AB genomförs. Dessa kan sedan
användas för att jämföra hur och varför de skiljer sig åt. En nackdel är att
endast två arbetsplatser av vardera typ kunde besökas.
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7.2 Resultatdiskussion
Nedan sammanfattas och diskuteras resultatet från intervjuerna som gjordes
på de fyra arbetsplatserna. Det redovisas som löpande text eftersom många
svar upprepas flera gånger.
NCCs utförande finns som tidigare nämnts beskrivet i ett
kunskapsdokument. Författarna anser att informationen i dokumentet är
tillräcklig och är detaljerat skriven på så sätt att den svarar på alla frågor om
när och hur NCC vill att AB ska planeras och utföras. Platsbesöken och
intervjuerna visar dock att användandet av AB varierar och formas efter
arbetsstyrkans erfarenheter och kunskaper. Med andra ord är det i praktiken
upp till varje PC att avgöra på vilket sätt det ska arbetas med AB. På Södra
Cell valde t.ex. PC att inte arbeta med skriftliga AB eftersom yrkesarbetarna
där har lång erfarenhet samt att arbetsmomenten upprepar sig då det är
markarbeten. Genom litteraturstudier och de observationer som gjordes i
samband med platsbesöket på Södra Cell anser dock författaren att det vore
lämpligt att arbeta med en skriftlig AB eftersom det är YA som ska
samarbeta och att risken för olyckor på arbetsplatsen kan vara relativt stor.
Arbetsledningen som utför AB anser det vara ett viktigare planeringsverktyg
än för YA. Författarna tolkar svaren från intervjuerna med yrkesarbetarna
som så att dessa anser att AB är ett moment som inte nödvändigtvis behövs.
Det beror på att det antingen finns erfarenhet från tidigare utförda
arbetsmoment eller genom att det alltid går att fråga arbetsledningen vid
tillfälle då problem uppstår.
Det finns även en standardmall för AB som NCC har utformat. Se bilaga 1.
Det visade sig att det fanns delade meningar om mallen. Gruppen i
Jönköping har utvecklat en egen mall för AB (se Bilaga 3). Enligt AL har
NCC:s standardmall för många sidor och blir svårnavigerad. Deras mall
bygger på endast ett A3 papper vilket gör att alla delmoment finns på samma
sida. T.ex. enligt bilaga 2, ska det byggas en yttervägg, delas momenten upp
i förberedelser av väggblock och montage av väggblock. Författarna
bedömer att den nya mallen som används i Jönköping skulle kunna förenkla
AB vilket kan behövas med tanke på att YA ofta väljer att lita på sina
erfarenheter istället för att läsa igenom AB. En AB på endast en sida skulle
göra att genomgången av den inte innebär att behöva läsa flera sidor utan
den kan placeras på t.ex. en anslagstavla innan ett arbetsmoment ska utföras.
Alla de intervjuade i ledningen anser att AB är ett viktigt verktyg som
fungerar väl samtidigt som det anses att större fokus borde läggas på
uppföljningar. YA har också en positiv syn på deras AB men de är ofta
benägna att utföra ett arbetsmoment utan hjälp av arbetsberedningar.
Andra slutsatser som kan dras från det samlade intervjumaterialet och
platsbesöken är att samtliga har inga förslag på förbättringar. Författarna
tolkar de svaren som spontana tankar eftersom det inte funnits någon
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förberedelse inför intervjuerna och anser att det alltid finns
förbättringsmöjligheter. Hade det funnits tid att förbereda för intervjuerna
skulle svaren om förbättringar sett annorlunda ut. Det har därför tagits fram
förslag på förbättringar utifrån den studie som gjorts:


YA bör bli mer engagerade genom att delta i utförandet av AB och
diskutera fram bra lösningar. De får på så sätt också diskussion av de
problem och risker som kan uppstå.



De ska planeras och utföras i rätt tid om frågor kommer upp innan
arbetsmomentet. Uppföljning bör göras oftare vilket kommer att
bidra till systematisk erfarenhetsåterföring som i sin tur ger
standardisering som PDCA strävar efter.



Ändring av utseendet på NCCs standardmall för AB. Vittras exempel
på sin A3 mall kan vara ett bra underlag att utgå ifrån. Att få in all
information på ett papper har visat sig engagera yrkesarbetare mer.
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Bilaga 1: NCC:s standardmall

Bilaga 1 Sid 1: (2)
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Bilaga 1: NCC:s standardmall

Bilaga 1 Sid 2: (2)
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Bilaga 2: Egen mall, NCC i Jönköping

Bilaga 2 Sid 1: (1)
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Bilaga 3: Intervjufrågor
1. Hur länge har du arbetat i byggbranschen?
2. På vilket sätt är AB ett viktigt planeringsverktyg enligt dig?
3. Får ni tillräckligt tid och information för att utforma AB?
4. På vilket sätt påverkar AB produktion/kvalitet/byggkostnader?
5. Tycker du att AB fungerar bra på din arbetsplats?
6. På vilket sätt behöver man förbättra AB?
7. Vilka arbetsmoment gör man AB på?
10. Hur engageras YA i AB?
11. Vilka borde vara delaktiga i planering av AB? Ska beställaren vara
inblandad?
12. Vad finns det för koppling mellan AB och egenkontroller?
13. Hur engageras YA i egenkontroller?
14. Utförs egenkontroller på eget arbete av yrkesarbetarna?
1. Hur länge har du arbetat i byggbranschen?
2. På vilket sätt är AB ett viktigt planeringsverktyg enligt dig?
3. På vilket sätt påverkar AB produktion/kvalitet/byggkostnader?
4. Tycker du att AB fungerar bra på din arbetsplats?
6. Vad finns det för koppling mellan AB och egenkontroller?
7. Har NCC något särskilt system eller någon rutin för att fånga upp
erfarenheter från tidigare byggen som påverkar utformningen av nya AB?

Bilaga 3 Sid 1: (1)
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