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Sammanfattning 
 
I dagsläget pågår en debatt kring onödiga kostnader inom byggbranschen. 
Denna rapport visar ett exempel på hur onödiga kostnader kan uppstå i ett 
byggprojekt och vad de beror på.  För att undersöka problem och eventuella 
följdkostnader har vi granskat samarbetet mellan Skanska och Kadoprefab 
när det gäller prefabricerade byggelement i trä till projektet Kv. Gruvan i 
Nyköping. I vår undersökning har vi använt oss av intervjuer, studiebesök 
och diskussioner med berörda parter för att få en opartisk bild. Rapporten 
beskriver hur processen mellan parterna fungerar, vilka problem som 
uppstått, vilka följder problemen har fått och vad dessa innebär 
kostnadsmässigt. 
 
Det resultat vi kommit fram till är att processen i stort fungerat bra. De 
problem som funnits har främst orsakats av misstag som begåtts vid 
tillverkningen. Detta tror vi beror på tidspress som gjort att det slarvats i 
vissa situationer men även på grund av diverse missförstånd mellan 
parterna.



 

Abstract 
 
Today there are discussions about unnecessary costs within the construction 
market. This report shows examples about how unnecessary costs can arise 
in a project and why they do. To investigate the problem, and costs that may 
occur later in the process due to these problems, we have been looking at the 
cooperation between Skanska and Kadoprefab. We have narrowed it down 
to the prefabricated wood elements for the project Kv. Gruvan in Nykoping. 
In our investigation we have done interviews, visited the manufacturer and 
have had discussions with the companies to get as an impartial view of the 
problem as possible. The report describes the process between the 
companies regarding problems, effects and costs. 
 
The conclusion of our study is that the process worked quite well. The main 
reason to the problems are misstakes made by the people who work within 
the manufacturing. This, we believe, is a combination between a tight 
schedule, poor information and missunderstandings.
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1. Inledning 
 
Denna rapport är resultatet av vår studie av produktionsprocessen för de 
prefabricerade träelement som använts på Skanskas projekt Kv. Gruvan. I 
detta inledande kapitel ges en bakgrund inom ämnet samt att vi specificerar 
syftet och frågeställningen för arbetet. 
 

1.1 Bakgrund 
 
I dagsläget pågår en debatt angående de ökande kostnaderna för 
byggprojekt.  Denna rapport görs för att få en inblick i var dessa kostnader 
kan uppstå och vad de beror på. Vi inriktar oss på produktionsprocessen för 
prefabricerade träelement och tittar på hur den har fungerat för Skanskas 
projekt Kv. Gruvan i Nyköping. Anledningen till att vi valt att inrikta oss på 
just detta är att det förelegat problem i processen mellan Skanska och Kado 
som orsakat onödiga kostnader.  
 
När man pratar om bygglogistik så handlar det ofta om kostnader. God 
bygglogistik innebär att man får rätt material till rätt plats vid rätt tillfälle. 
Det är tyvärr ofta så att ett lågt pris från början innebär ett högt pris i 
slutändan. Med god bygglogistik kan man få ner onödiga kostnader som 
uppstår till följd av problem. När logistiken fungerar bra minskar man 
olycksrisken, spillkostnader, skaderisken och transportkostnader. För att 
detta skall vara möjligt krävs en tydlig dialog och raka besked om vad som 
gäller mellan de olika aktörerna. När man gör ett inköp måste man alltså 
räkna på den totala kostnaden och inte bara på varans pris för att få ett 
jämförbart och riktigt värde gentemot andra alternativ. (Byggchefen, 
1/2006) 
 

1.2 Syfte 
 
Vårt syfte är att hitta orsaker till de problem som har uppstått vid 
produktionsprocessen för de prefabricerade träelement som använts vid 
byggnationen av etagelägenheter samt att göra en analys av kostnader. 
 

1.3 Frågeställning 
 

- Hur fungerar processen? 
- Var i processen har det gått fel? 
- Vad har gått fel? 
- Orsaker till problemen? 
- Följder av fel? 
- Vad kunde gjorts annorlunda för att undvika problemen? 
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1.4 Målgrupp 
 
Målgruppen för rapporten är Skanska, Kado Prefab, studenter och övriga 
med intresse för ämnet. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Avgränsningen för detta arbete är att undersöka processen för de 
prefabricerade väggelement och takkassetter som köpts in till projektet Kv. 
Gruvan. Vi kommer att försöka definiera de problem som uppstått och hitta 
tänkbara orsaker. Undersökningen gäller enbart Skanska och Kado. Inga 
andra jämförelser görs. Vi tar enbart upp delar ur materialet vi studerat som 
är intressant för vår studie. 
 

1.6 Metod 
 
Det första vi gjorde var att ta kontakt med Skanska i Nyköping för att höra 
om de hade något projekt som var passande för det vi hade tänkt studera. Vi 
blev hänvisade till projektet Kv. Gruvan och fick Mikael Ahldrév som 
kontaktperson. Vi inledde arbetet med att samla in nödvändig information 
för att kunna läsa in oss på projektet. Vi studerade alla bygghandlingar från 
början till slut. Detta var nödvändigt för att kunna granska och förstå 
processen mellan Skanska och Kado. För att beskriva processen gjorde vi ett 
processdiagram som vi sedan utgick ifrån. Detta gjorde att upplägget på 
rapporten blev sammanhängande och gav oss en bra struktur. Informationen 
fick vi från handlingarna, intervjuer, muntliga diskussioner och ett 
studiebesök. För att få en opartisk bild av problemen valde vi att granska 
problemen både utifrån Skanskas och från Kados synvinkel. 
 
När vi hade tagit del av de problem som uppstått valde vi att dela in dem i 
olika grupper. Detta gjorde vi för att lättare hitta orsaker och kunna 
analysera dessa. För att få en uppfattning om problemens följder och 
kostnader gjorde vi en kostnadsanalys av problemen för en viss leverans.  
Till sist sammanställde vi de olika delarna av rapporten till en helhet genom 
att samarbeta och delvis dela upp arbetet. 
 

1.7 Metodkritik 
 
Det är möjligt att vi hade kunnat arbeta snabbare med att sätta samman 
rapporten om vi delat upp arbetet mellan oss mer än vad vi gjort. Nackdelen 
hade då kunnat bli att vi inte fick ett lika bra samband mellan rapportens 
olika delar. 
 
Intervjun/enkätundersökningen med konstruktören på Bjerking kanske 
skulle ha gett mer om vi först hade skickat ut enkäten och sedan följt upp 
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med en intervju där man diskuterat svaren. Vi tycker dock att vi fick de svar 
vi sökte. 
 
För att gräva djupare i processen hade vi kunnat intervjua personalen som 
arbetar med tillverkningen på Kado samt de hantverkare som arbetat för 
Skanska. 
 

1.8 Disposition 
 
Huvuddelen i rapporten inleds med en beskrivning av projektet Kv. Gruvan 
för att läsaren skall få en inblick i vad det är för projekt och hur man arbetar. 
Därefter beskriver vi processen mellan Skanska och Kadoprefab AB utifrån 
ett processdiagram. Vi förklarar stegvis vad som sker i de olika delarna av 
processen. Sedan redovisar vi sammanställningar av en intervju och ett 
studiebesök på Kado samt en enkätundersökning vi skickat ut. Efter detta 
går vi in på problemen i processen och förklarar orsaker och följder samt 
visar resultatet av en kostnadskalkyl vi gjort. Rapportens huvuddel avslutas 
med att vi diskuterar och analyserar resultatet av vårat arbete samt besvarar 
vår frågeställning i slutsatsen. 
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2. Beskrivning av projektet Kv. Gruvan 
 
Projektet Kv. Gruvan består av att bygga en fjärde våning i form av 
terrasslägenheter ovanpå ett befintligt trevåningshus. Dessutom sätter man 
in hissar och nya trappor i samtliga uppgångar i huset. Projektet är en 
generalentreprenad som utförs av Skanska. Beställare och ägare av huset är 
Nyköpingshem. Beställaren har även anlitat en konsult för rådgivning 
gällande tekniska frågor. (Mikael Ahldrév, 2006 ; Roland Lindblad, 2006) 
 
 
Det befintliga huset ligger på Ortvägen och är en del av bostadsområdet 
Brandkärr i Nyköping. Området byggdes under miljonprogrammet på mitten 
av 60-talet. Det är alltså frågan om ett område med standardiserade 
byggnader i stora enheter. Just detta hus byggdes 1968-69 och innehåller 80 
lägenheter på tre rum och kök. Huset är grundlagt på berg respektive pålar 
och stommen är utförd i platsgjuten betong. På senare år har en del 
ombyggnader gjorts för att fräscha upp området och detta projekt innebär 
ytterligare en förbättring. Den nya detaljplanen för denna del möjliggör 
påbyggnad med ytterligare en våning samt förflyttning av gata för att uppnå 
en bättre boendemiljö. Projektet omfattar en tillbyggnad av tio stycken 
trapphus med vardera sex stycken lägenheter. Husen hade innan 
ombyggnaden startade enbart trappor men när allt är klart skall det både 
finnas hiss och nya trappor. Det man gör är att riva det befintliga inåtlutande 
yttertaket som är rest på ett 150 mm tjockt betongbjälklag. Därefter sågar 
man upp hål bjälklaget för att kunna lyfta upp de befintliga trapporna. 
Trapporna är indelade i sektioner för varje plan vilket gör att det blir tre lyft 
per trapphus. När de gamla trapporna är borta lyfter man ner en skiljevägg 
för de nya trapporna och hissen samt bygger upp väggarna i trapphuset med 
betongelement upp mot det nya taket. I entréplanet i trapphusen är man 
tvungen att göra en utgrävning på cirka 1m för att göra utrymme åt 
hissmotorn som är placerad under hissen. Det finns en installationskulvert 
placerad under de nya hissarna så man blir tvungen att stänga av 
vattenförsörjningen då en omdragning av de befintliga installationerna och 
en gjutning av betongplattan i hisschaktet måste göras. För att klara alla 
laster har man i vissa fall har blivit tvungen att påla under hissarna på grund 
av dåliga markförhållanden. (Anbudsförfrågan, 2005-02-22) 
 
Det blir 2 nya terrasslägenheter per trapphus på två respektive tre rum och 
kök (figur 1). Lägenheterna ligger i söderläge och kommer ha en stor terrass 
med en lägenhetsavskiljande vägg. Det nya taket kommer likt det gamla att 
vara inåtlutande. Stommen till de nya lägenheterna består av prefabricerade 
träelement från Kado. Det är vanliga regelväggar med isolering och gips. 
För att kunna få plats och få tillräckligt fall på de nya stammarna och vvs-
installationerna har man höjt golvnivån från det befintliga takbjälklaget med 
ca 400 mm. De nya lägenheterna har en helt annan utformning av 
stomväggarna och på grund av att takbjälklaget endast är 150 mm tjockt har 
man blivit tvungen att lägga tvärbalkar över de befintliga stomväggarna för 
att kunna ta upp lasten från de nya lägenheterna. För att klara 
brandskyddskraven gipsar man i tre lager samt använder brandfog vid 
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anslutningar och glipor mot anliggande lägenheter. (Mikael Ahldrév, 2006 ; 
Roland Lindblad, 2006) 
 
 
 

 
 
Figur 1: Bild över de nya lägenheterna för ett trapphus. (Källa: Skanska) 
 
De befintliga lägenheterna i huset förblir orörda inuti. Det man i övrigt gör 
med huset är en ombyggnad av fasaden för att den skall bli mer estetiskt 
tilltalande. Det man gör är att man förlänger halva balkongerna med ungefär 
1 m. På så sätt blir både balkongerna större samt att det ger en trevlig 
struktur på fasaden. För att detta skall vara genomförbart måste man påla 
marken för de nya balkongpelarna. Dessutom gör man området utanför 
huset mer trivsamt genom att göra det mer grönt och flytta ut vägen ca 30 
meter. (Mikael Ahldrév, 2006 ; Roland Lindblad, 2006) 
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2.1 Tillvägagångssätt  
 
Sättet man valt att genomföra detta arbete på är enligt följande. Man börjar 
med att såga upp ett hål lika stort som trapphuset i det befintliga yttertaket. 
Därefter sågar man upp ett hål i betongbjälklaget med en yta av samma 
storlek som trapporna för att kunna göra ett lyft av de befintliga och sedan 
sänka ner de nya trapporna samt skiljeväggen. För att inte det skall kunna 
regna in och för att förhindra att saker faller ner i trapphuset så använder 
man sig av en så kallad holk som står över hålet uppe på taket. Holken lyfter 
man av och på efter behov och den flyttas sedan och används till samtliga 
trapphus. Hissarna sätts sedan in efterhand efter det att man grävt ur i botten 
samt gjutit igen. (Mikael Ahldrév, 2006 ; Roland Lindblad, 2006) 
 
Tanken med det hela var från början att man ska göra detta på 48 timmar. 
Man har efter första lyftet lyckats pressa ner tiden till tio timmar. Det 
innebär att man redan efter ca 6 timmar kan gå i de nya trapporna. (Mikael 
Ahldrév, 2006 ; Roland Lindblad, 2006) 
 
När trapplyften och trapphusen är klara gör man en utsättning för de nya 
väggarna till terasslägenheterna och bultar fast de balkar som krävs för att ta 
upp den nya lasten från dessa. De nya väggarna och takkassetterna är 
prefabricerade träelement och monteras direkt vid leverans enligt 
utsättningsmåtten. För att kunna arbeta under alla väderförhållanden har 
man ett stort tält ovanpå huset. Detta tält går på räls vilket gör att man lätt 
kan flytta det. Tältet täcker ett helt trapphus, dvs. 2 nya lägenheter. Man kan 
på så sätt flytta tälten då man lyfter dit väggar och takkassetter. Sedan flyttar 
man tillbaka det för att kunna färdigställa taket med papp, fläktar, luftningar, 
brandluckor mm. När alla väggar och tak är på plats börjar man med alla 
installationer för att snickarna sedan skall kunna bygga upp golvet. När 
stommen och golven är klara färdigställs alla ytskikt i lägenheterna och 
därefter sätts all inredning, beslag och vitvaror på plats. (Mikael Ahldrév, 
2006 ; Roland Lindblad, 2006) 
 

3. Processbeskrivning 
 
I detta kapitel beskriver vi processen mellan Skanska och Kado. För att på 
ett enkelt och överskådligt sätt kunna göra det har vi valt att göra ett 
processdiagram som vi utgår från i vår beskrivning. På så sätt får vi en bra 
bild av arbetets gång och kan tydligt se när i processen det uppträder 
problem. Informationen i beskrivningen är grundad på det material vi 
tillhandahållits samt intervjuer och samtal med Mikael Ahldrév och Roland 
Lindblad på Skanska, Hans Hermansson från Kado och Per-Erik Hellberg 
från Bjerking AB. 
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Figur 2: Processdiagram. 
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3.1 Byggnadsbeskrivning  
 
Byggnadsbeskrivningen säger allmänt att alla material och arbetsmetoder 
som används skall vara avsedda för respektive byggnadsdel, egenskapsklass 
och ändamål samt anpassade till aktuellt underlag liksom färdigt utförande. 
Arbeten för respektive produkt skall utföras enligt leverantörens anvisningar 
där annat ej anges. (Förfrågningsunderlag, 2005) 
 
Alla material- och varuföreskrifter är enligt Hus AMA 98 och är tillämpliga 
även för delar av material och konstruktioner där särskild hänvisning saknas. 
(Förfrågningsunderlag, 2005) 
 
Gipsskivor skall vara av typ Gyproc GN 13 eller likvärdig där annat ej 
anges. Golvgips skall vara av typ Gyproc GG 13 eller likvärdig. Protec F i 
beskrivningen avser brandskyddsskiva av typ Gyproc GF 15. 
Byggnadsbeskrivningen talar även om för tillverkaren att stommen för 
yttertaket skall utföras av limträ och träreglar samt hur taket skall isoleras. 
Ytterväggarna utförs av träreglar med mellanliggande isolering. Utvändigt 
vindskydd av väggarna utförs av utvändig gips på 9mm och invändig 
beklädnad av gips respektive Protec F på diffusionsspärr. Erforderliga 
avväxlingar och förstärkningar skall göras i väggar för montage av 
installationer, inredning mm. (Förfrågningsunderlag, 2005) 
 
Silur fasadskivor, på fasad och takfot, monteras enligt fabrikantens 
anvisning på svarta gummilister samt skruvas med rostfri skruv med vit 
skalle. (Förfrågningsunderlag, 2005) 
 
Kvalitetskrav på färdigt utförande enligt Hus AMA 98 gäller i tillämpliga 
delar för förekommande material, arbeten och konstruktioner även där 
särskild hänvisning saknas. (Förfrågningsunderlag, 2005) 
 

3.2 Skanska Nyköping  
 
Skanska är etablerat på 60 orter runt om i landet. Organisationen är 
uppdelad i 8 olika regioner och Skanska Nyköping tillhör Region Hus 
Stockholm Syd och har sitt huvudkontor vid Nyköpings hamn. Region Hus 
Stockholm Syd inriktar sig på att skapa nya bostäder och arbetsplatser. De 
verkar i hela byggnadsprocessen och utför alla arbeten med allt från 
utveckling och planering till rena bygguppdrag. En stor del av deras uppdrag 
är renoveringsjobb på exempelvis kontor, sjukhus, affärslokaler, skolor, 
bostäder och industri. Region Hus Stockholm Syd har idag 220 tjänstemän 
och 341 yrkesarbetare varav ca 15 tjänstemän och 50 yrkesarbetare är 
placerade i Nyköping. År 2005 omsatte regionen cirka 2 miljarder kronor. 
(www.skanska.se, 2006) 
 
Projektet Kv. Gruvan leds av två tjänstemän på arbetsplatsen. Det är 
produktionschef Mikael Ahldrev och arbetsledare Roland Lindblad.    

 8 



Dessa två har olika roller för att få produktionsstyrningen att fungera så bra 
som möjligt men även för att många moment och situationer kräver två 
personers uppfattning och engagemang. (Mikael Ahldrév, 2006 ; Roland 
Lindblad, 2006) 
 
 

3.3 Kadoprefab AB 
 
Företaget grundades 1975 som ett familjeägt bolag med inriktning på att 
vara ett lokalt byggföretag. Företaget har sitt säte i Mjölby i Östergötland 
och fabriken har en yta på ca 5000 m2. Den interna kvalitets- och 
miljökontrollen sker löpande och kontrolleras via SP (Sveriges Provnings- 
och Forskningsinstitut) och gör att företaget är certifierat. På 80-talet valde 
bolaget att gå ifrån att vara ett byggföretag till att istället inrikta sig på att 
arbeta som ett tillverkningsföretag av prefabricerade byggelement i trä. Man 
riktade sig till byggnadsindustrin med takstolar som främsta nisch. Nu har 
företaget ökat sin tillverkning för att få ett mer komplett sortiment av 
prefabprodukter i trä. Numera tillverkar de takstolar, takkassetter, 
golvkassetter, väggar, burspråk, takkupor och stomsatser för 
grupphusbebyggelse, villor och fritidshus. Företaget har 35 anställda i 
dagsläget varav 8 stycken är tjänstemän. De senaste åren har gått väldigt bra 
för företaget och man räknar med att efterfrågan på prefabprodukter 
fortsätter att öka. Därför kommer man att investera en del pengar för att 
bygga ut tillverkningshallen samt köpa in nya maskiner. Kado räknar med 
att dubbla sin omsättning de närmsta fyra åren och de kommer att nyanställa 
cirka 5 personer. (www.kadoprefab.se, 2006 ; Hans Hermansson, 2006)) 
 

3.4 - 3.6 Upphandling av fönster 
 
Enligt paragraf AKC.26 i kontraktet mellan Skanska (köpare) och Kado 
(säljare) skall Skanska tillhandahålla de fönster som skall sitta i de 
prefabricerade väggarna som Kado tillverkar. Leverantören som Skanska 
valt för fönstren är Elitfönster AB. (Förfrågningsunderlag, 2005) 
 
Leveransvillkoret som gäller är enligt Byggbranschens leveransklausuler 
1994. Klausulen som är gällande är LOK – Levererat Olossat Köparen. 
Fönstren levereras till Kado från Elitfönster vid två tillfällen. Ena tillfället 
var v.46 2005 och det andra tillfället var v.02 2006. Säljaren skall direkt hos 
leverantören senast 5 dagar innan planerad leverans precisera leveranstiden. 
(Förfrågningsunderlag, 2005) 
 
Säljaren ansvarar för att en mottagningskontroll genomförs och eventuella 
reklamationer utförs i enlighet med ABM 92. Säljaren ansvarar för varornas 
förvaring och eventuella skador på dessa under tiden för avlämnande till 
montage. Fönstren får enbart användas för att monteras i avsedd produkt. De 
tillhandahållna fönstren tillhör köparen och skall därför förvaras avskilt från 
säljarens lager och märkas på ett tydligt sätt. (Förfrågningsunderlag, 2005) 
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Anledningen till att Skanska själva väljer att köpa in och leverera fönstren 
som skall användas till Kado är för att spara pengar. Eftersom Skanska är ett 
väldigt stort företag som handlar stora mängder kan de pressa priserna en 
del när de köper in varor. Varje mellanhand lägger dessutom på ett antal 
procent för hanteringskostnader med mera så de sparar alltså en del på att 
själva tillhandahålla fönstren. (Mikael Ahldrév, 2006 ; Roland Lindblad, 
2006) 
 

3.7 Förhandlingar 
 
Innan man skriver på ett kontrakt så måste båda parter vara överens om vad 
som är gällande, vad man har kommit överens om. Alla oklarheter och 
missförstånd är det man diskuterar under förhandlingen. Det är viktigt att 
man i detta skede är införstådd med vad det är som gäller för att det är sedan 
det som kommer att stå i kontraktet. Denna förhandling mellan Skanska och 
Kado drog ut på tiden. Anledningen var att man inte hade kommit överens 
gällande leveranstiderna och vad man tidigare hade diskuterat muntligt. Den 
muntliga diskussionen handlade till största del om silurskivorna. Ena parten 
hävdade att de inte skulle ingå medan den andra parten ansåg att det skulle 
ingå. Man var även oense om de skulle monteras vid tillverkningen eller på 
plats. Det var även en del diskussioner beträffande leveranstiden. Dessa 
oklarheter gjorde att upprättandet av kontraktets blev försenat och skrevs 
under efter att produktionen och tillverkningen hade kommit igång. (Mikael 
Ahldrév, 2006 ; Johan Olesen, 2006) 
 

3.8 Kontraktet 
 
Ett kontrakt är upprättat mellan säljare och köpare. I detta fall är Kado 
Prefab AB säljare och Skanska Sverige AB köpare.  Kontraktet gäller 
projektering, tillverkning och leverans av prefabricerade träväggar och 
takkassetter för 10 trapphus/20 lägenheter till Kv. Gruvan i Nyköping. Alla 
föreskrifter ansluter till AF Köp 98.  AF Köp 98 står för administrativa 
föreskrifter och är underlag för köp av varor inom byggsektorn. (kontrakt, 
2005) 
 
I kontraktet finns det avtalat om olika leveransförutsättningar för köpare och 
säljare. Ett köpeavtal måste innehålla tydliga och uttömmande regler för 
avlämnandet av varan. ABM 92 innehåller inga sådana bestämmelser. För 
att man lättare ska kunna reglera varans avlämnande så använder man olika 
leveransklausuler som är avsedda för upphandling på ABM 92. Varför man 
använder sig av leveransklausuler är på grund av att köplagen endast 
behandlar leveransklausulerna fritt, levererat och fritt levererat. Man har 
därför tagit fram flera olika typer av leveransklausuler som exempelvis 
reglerar lastning och lossning. (kontrakt, 2005) 
 
Detta avtal följer leveransklausuler för byggbranschen 1994 och man har 
avtalat om LOK. LOK står för Levererat Olossat Köparen. Det innebär att 
säljaren ska ställa varan till köparens förfogande på angiven plats och 
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överenskommen tidpunkt eller inom fastställd tidsperiod. Köparen ska då ta 
emot varan så snart den är till hans förfogande. Säljaren ska underrätta 
köparen om när han har varan i sitt förfogande. Skulle köparen ha rätt att 
ändra tid eller plats måste han då informera säljare om detta. Har köparen ej 
informerat om ny tid eller plats och varan överlämnas så övergår risken till 
köparen. I annat fall så är det säljaren som står risken för varan tills den är 
till köparens förfogande. Skulle det uppstå en tvist om vem som skall betala 
kostnaderna för varan om den har skadats så är det säljaren som står för 
kostnaderna fram till att köparen har förfogande över varan. Kostnader som 
uppträder efter den tidpunkten skall köparen betala. Han ska även betala de 
kostnader som uppkommit för att han inte har informerat om ny plats eller 
tid. Säljaren har ansvaret för lastningen och köparen ansvarar för lossningen. 
Säljaren ska stå för transport till angiven plats. Säljaren behöver inte teckna 
någon försäkring. Leveransklausuler för byggbranschen, 1994) 
 
 
Avtalet mellan Skanska och Kado beskriver att säljaren har skyldighet att se 
till så att märkning finns på varorna med litterering enligt den framtagna 
littreringsplanen. Varorna ska lastas så att första block enligt litterering är 
först åtkomligt. Man använder sig inte fullt ut av avtalspunkterna som styrs 
av ABM 92. I kontraktet har man gjort vissa ändringar gällande kontroll av 
varan vid överlämnandet. Ändringarna gäller punkterna 14 och 15 i ABM 
92 vilka säger att kontrollen av varan skall ske vid överlämnandet.  Man har 
istället avtalat om att göra kontrollerna av varan först vid slutbesiktningen. 
Ändringar har även gjorts för ansvar vid försening. Istället för att betala vite 
enligt punkt 7 i ABM 92 så har man sagt att den punkten utgår. Istället har 
man avtalat om att säljaren för varje påbörjad vecka varmed han överskrider 
avtalad tidpunkt för leverans eller delleverans ska utge vite med tiotusen 
kronor. (kontrakt, 2005) 
 
I kontraktet har man avtalat om att kontraktshandlingarna kompletterar 
varandra, om inte omständigheterna föranleder till annat. Skulle det 
förekomma motstridiga uppgifter i handlingarna, om inte omständigheterna 
uppenbarligen föranleder till annat, gäller de enligt följande ordning: 
 
01 Bekräftelse av avtal 
02 ABM 92 
03 Byggbeskrivningen, kulörbeskrivningen 
04 Ritningar enligt förteckning (A-ritning bygghandling 050630 och K-
ritningar rev B 050620) 
 
Dessa kontraktshandlingar samt el-ritningar har Skanska tillhandahållit 
Kado som underlag för tillverkning av de prefabricerade träelementen. 
(Mikael Ahldrév, 2006 ; Roland Lindblad, 2006) 
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3.9 Inmätning 
 
En inmätning innebär att man genom olika verktyg läser av de verkliga 
måtten på byggnaden då dessa kan skilja sig från ritningar men även också 
för att de kanske inte finns på några ritningar. En inmätning kan göras på 
flera olika sätt. Man kan antingen använda sig av teodolit, måttband, 
tumstock, laser eller totalstation. I detta fall så ska man mätta in punkter på 
ca 10 meters avstånd och då har man valt att använda ett måttband. Det som 
är speciellt för denna inmätning är att huset är format som en båge. Det 
innebär att för varje nytt trapphus så vrider sig byggnaden lite vilket leder 
till att den yttre delen av huset är längre än den inre delen. Detta gör att 
måtten på konstruktionsritningarna, som Kado har som underlag, kan skilja 
sig från de verkliga måtten. (Mikael Ahldrév, 2006 ; Roland Lindblad, 
2006) 
 
 
Inmätningen kan inte påbörjas förrän man rivit det befintliga taket. Man 
måste ha gjort taket helt rent från skräp, isolering, papp, reglar och fläktar. 
Detta är nödvändigt för att måtten ska bli så exakta som möjligt. Väggarna 
måste nämligen tillverkas utifrån hur trapphuset förhåller sig till 
ytterkanterna på huset annars kan de bli förkorta, för långa eller bli felaktigt 
placerade. (Mikael Ahldrév, 2006 ; Roland Lindblad, 2006) 
 
 
 
En kontroll av inmätningen måste göras. Denna kontroll är väldigt viktig att 
göra då felaktiga mått kan ge stora problem vid monteringen vilket kan leda 
till onödiga kostnader och förseningar. Kontrollen är enkel. Man gör helt 
enkelt bara om inmätningen av de olika avstånden och jämför med den 
första inmätningen. Inträffar det stora avvikelser gör man helt enkelt 
ytterligare en inmätning. Därefter skrivs måttuppgifterna in i datorn och 
skrivs ut i pappersform (figur 3) som sedan arkiveras. (Mikael Ahldrév, 
2006 ; Roland Lindblad, 2006) 
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Figur 3: Dokumentering av inmätning som Skanska skickar till Kado (Källa: 
Roland Lindblad, 2006) 
 

3.10 Måttuppgifter skickas till Kado 
 
Skanska och Kado har enligt avtal en bestämd tid då måttuppgifterna från 
inmätningen ska vara Kado tillhanda. Detta är för att Kado ska ha möjlighet 
att kunna hålla sin del av avtalet rörande tiden för leveransen av de verkliga 
tillverkningsmåtten och leveransen av träelementen. Inmätningsmåtten 
skickas ner till Kado antigen via e-post eller fax och därefter har de tre 
veckor på sig att tillverka och leverera träelementen. För att Kados 
konstruktör ska kunna rita de olika blocken behöver han också ha tillgång 
till alla el-, och vvs ritningar. Dessa har han tillhandahållits genom 
förfrågningsunderlaget. (Mikael Ahldrév, 2006 ; Roland Lindblad, 2006) 
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3.11 Kado ritar blocken 
  
Kado anlitar en egen konstruktör för att rita upp väggblocken inför 
tillverkningen. Konstruktionsfirman som Kado vanligtvis arbetar med och 
som de även anlitat för detta projekt är Bjerking AB. Konstruktören som har 
ritat är Per-Erik Hellberg. Placeringen av väggarna är uppritad av 
beställarens konstruktör och den får Bjerking tillsammans med alla el- och 
vvs-ritningar. När Skanska gjort inmätningen skickas måtten till Kado som 
skickar dem vidare till sin konstruktör. När konstruktören har de exakta 
måtten för väggarna delar han in dem i lagom stora block med tanke på 
transport- och krankapacitet. När det är gjort gör han ritningar för alla block 
utifrån det tillhandahållna materialet. (Hans Hermansson, 2006) 
 

3.12 Tillverkningsmått 
 
När Kados konstruktör har ritat klart och bestämt längdmåtten för de olika 
blocken så skickar han tillbaka tillverkningsmåtten till Skanska. Meningen 
är då att Skanska skall göra en kontroll av de totala tillverkningsmåtten för 
att se att de stämmer överens med deras inmätning. Man behöver inte ta 
någon hänsyn till höjderna för de olika blocken i detta skede då det enbart är 
längderna som skiljer sig för varje trapphus. (Mikael Ahldrév, 2006 ; Roland 
Lindblad, 2006) 
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3.13 Tillverkning 
 
Kados tillverkning äger rum i deras fabrik i Mjölby. Totalt sett är det 
ungefär 30 personer inklusive produktionsledare som arbetar med 
tillverkningen. All tillverkning sker i en och samma hall. Man tar in 
materialet i ena änden och när det är klart lastas det ut genom den andra. 
Man arbetar parallellt med både väggar och tak. På ena sidan av fabriken 
tillverkar man takstolar och takkasetter och på andra sidan tillverkar man 
väggar (figur 4). (Hans Hermansson, 2006) 

Material in 

Sågning

Mellanlagring 

Tillverkning av 
väggar 

Tillverkning av 
takstolar 

Montering av 
fönster och 
installationer 

Tillverkning av 
takkasetter 

Isolering/ytskikt 
Emballering 

Emballering Utlastning 

Utlastning 

 
Figur 4: Produktionsflödet i Kados fabrik 
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Tillverkningen inleds med att man lägger in konstruktionsritningarna i ett 
annat datorprogram där man kan ta fram exakt vilka delar som behövs vid 
tillverkningen. Utifrån det får man ut en kaplista för respektive element. Vid 
sågningen används två olika metoder. Den ena metoden innebär att man 
mäter och sågar manuellt utifrån de framtagna kaplistorna. Den andra 
metoden är att man använder sig av en datoriserad och automatisk såg. 
Genom att använda den spar man mycket tid och ökar noggrannheten samt 
minskar risken för fel. Den fungerar så att man elektroniskt för över 
kaplistorna till sågen och sedan tar fram dem via en skärm som finns där 
operatören arbetar. Han plockar helt enkelt fram listor för materialet som 
skall sågas sen sköter sågen resten. Den mäter upp rätt längd, sågar med rätt 
vinklar och så vidare. (Hans Hermansson, 2006) 
 
När virket är sågat går det antingen direkt ut i produktionen eller lagras en 
kortare tid i väntan på att produktionen skall hinna med. Det är en viss del 
av arbetsstyrkan som arbetar med väggar och en del som arbetar med 
takstolar och takkassetter. På så sätt är de vana med sitt arbete och risken för 
fel minskar. (Hans Hermansson, 2006) 
 
De som arbetar med tillverkningen utgår från de framtagna 
konstruktionsritningarna och tillhörande kaplistor. Det sker inga särskilda 
kvalitetskontroller när elementen är färdiga utan man arbetar med löpande 
kontroller på respektive station där arbetarna gör en kontroll gentemot 
tillverkningsritningen. Tanken är att om något är fel ska det upptäckas under 
vägen. Dessutom görs stickprovskontroller vid den automatiska sågen för att 
kontrollera att den är rätt kalibrerad. (Hans Hermansson, 2006) 
 

3.14 Utsättning 
 
Utsättning måste göras efter att man har fått tillverkningsmåtten för 
väggblocken. Varför utsättningen av väggarna är så viktig är för att de ska 
ansluta mot närliggande väggar och för att man ska veta var man ska placera 
tvärbalkar för att ta upp de krafter som bildas från de prefabricerade 
träelementen. Dessa krafter går sedan ner i de befintliga stomväggarna ända 
ner till mark. Eftersom man har valt att ha golvnivån på ca 400 mm från det 
befintliga takbjälklaget så innebär det att man måste placera ut balkar på 
flera ställen för att få rätt nivå. Eftersom detta sker innan montering så måste 
man vara extra noga med sin utsättning och ha rätt mått. (Mikael Ahldrév, 
2006 ; Roland Lindblad, 2006) 
 

3.15 Leverans av träelement 
Leveransen av träelementen kommer i två omgångar med två dagars 
mellanrum för varje trapphus. I den första leveransen kommer väggblocken 
och i den andra leveransen takkasetterna. Detta för att man ska ha tillräckligt 
med tid till att montera väggarna samt att man inte vill ha något material 
stående på arbetsplatsen under längre tid då risken för skador ökas med 
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tiden. Kan man undvika att ha material stående under en tid så försöker 
Skanska arbeta efter det.  
När leveranserna kommer till arbetsplatsen så har man avtalat om vad som 
gäller. Som angivet i avsnitt 3.9 gäller LOK. Det innebär att köparen ska stå 
för lossningen av varan. Avtalet ställer även visa krav på säljaren. Dessa 
krav är att säljaren ska se till så att varje väggblock har märkning och att 
varorna ska lastas så att första block enligt litterering är först åtkomlig. 
(Mikael Ahldrév, 2006 ; Roland Lindblad, 2006) 
 
I avtalet gällande kontroll av varan så har man avtalat om annat än vad som 
står i ABM 92. I avtalet har man istället bestämt att man ska göra kontroll av 
varan vid slutbesiktningen och inte vid varans överlämnande. Den enda 
kontrollen som utförs vid leverans är en okulär besiktning. En okulär 
besiktning innebär att man ser över blocken så att de inte är skadade och att 
det inte fattas något. Någon mer noggrann kontroll rörande mått och 
placering av de olika delarna görs inte. (Mikael Ahldrév, 2006 ; Roland 
Lindblad, 2006) 
 

3.16 Montering 
 
Monteringen utförs av Skanskas arbetare. Man arbetar så att man lyfter upp 
element för element på taket med en kran och monterar. (Mikael Ahldrév, 
2006 ; Roland Lindblad, 2006) 
 

3.17 Avvikelser 
 
Grunden till denna undersökning och arbete är att det varit en del problem i 
processen. Det har förekommit fel på elementen som Kado levererat till 
Skanska. Dessa fel har sammanställts av Skanska på särskilda 
avvikelserapporter som undersökningen grundas på. I samband med 
monteringen av elementen sker det en mer noggrann kontroll. De avvikelser 
som förekommit upptäcks alltså oftast så sent som i samband med 
monteringen. Innan man gör några åtgärder noterar man vilka element som 
är felaktiga och vad det är för typ av fel. Med avvikelser så menas att det är 
något som avviker från vad man har avtalat om. En avvikelse kan till 
exempel vara att ett väggblock har fel mått. (Mikael Ahldrév, 2006 ; Roland 
Lindblad, 2006) 
 

3.18 Avvikelserapport  
 
Alla avvikelser dokumenteras väl i dagboken samt att Skanska efterhand 
skriver särskilda avvikelserapporter som sammanställs. Detta görs för att 
man på ett tydligt sätt skall kunna meddela Kado om fel som uppstått så att 
bättring kan ske till nästa leverans. I avvikelserapporten står det vilket 
elementnummer det rör sig om samt vad det är för typ av fel. (Mikael 
Ahldrév, 2006 ; Roland Lindblad, 2006) 
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3.19 Åtgärder av avvikelser 
 
För att kunna slutföra monteringen och färdigställa väggarna och taket är 
Skanska tvungen att åtgärda de fel och brister som upptäcks på elementen. 
Det görs på plats och det är inte frågan om att skicka tillbaka några element 
till Kado för åtgärd. I kontraktet står att endast felaktiga varor som inte kan 
byggas om återtas av Kado. Är det fel på elementen bidrar det alltså med 
onödiga kostnader i och med att det går åt tid och arbetskraft att rätta till de 
fel som finns. Dessutom går tid åt till administration av det hela. Att skicka 
tillbaka element skulle försena hela processen betydligt mer än när man 
åtgärdar problemen på plats. (Mikael Ahldrév, 2006 ; Roland Lindblad, 
2006) 
 

3.20 Processens slut 
 
Processen är slut då alla träelement monterats och eventuella fel på dem har 
åtgärdats. I detta läge fortsätter bygget med färdigställande av golv, ytskikt 
och så vidare. Processen som beskrivits är densamma för alla tio trapphus så 
när ett trapphus börjar bli klart börjar processen om för nästa trapphus. 
(Mikael Ahldrév, 2006 ; Roland Lindblad, 2006) 
 

3.21 Kontakt med Kado 
 
Efter varje leverans tar Skanska kontakt med Kado genom att ringa och 
prata med dem angående fel som uppstått. Man mailar/faxar även aktuella 
avvikelserapporter. Detta görs för att undvika samma fel vid nästa leverans. 
(Mikael Ahldrév, 2006 ; Roland Lindblad, 2006) 
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4. Studiebesök på Kadoprefab AB 
 
För att få inblick i hur Kados tillverkning fungerar samt för att få svar på 
frågor tog vi kontakt med Kado och bokade in ett studiebesök. För att 
analysera problemen var det nödvändigt för oss att få höra Kados förklaring 
och tankar kring de problem som uppstått. 
 
Vi fick träffa Hans Hermansson som arbetar som produktionsledare. Det är 
huvudsakligen han som haft hand om detta projekt och skött kontakten med 
Skanska. Vi började med en rundtur i fabriken. Hans förklarade och visade 
hur de arbetade samt visade de maskiner de använder sig av. Vi började 
studien vid materialintaget och gick sedan igenom hela tillverkningskedjan. 
Under tiden för besöket höll de på att tillverka de sista elementen till Kv. 
Gruvan. Besöket gav oss svar på många frågor som dykt upp när vi granskat 
processen. Innan vi åkte ner hade vi förberett nio stycken viktiga frågor och 
här redovisar vi svaren vi fick på dessa frågor. Hans Hermanssons svar är 
betecknade med H:. 
 
1. Har det varit samma personal vid tillverkningen av byggelementen för 
projektet eller har det varierat? 

 
H: Det är en viss del av personalstyrkan som arbetar med tillverkningen av 
väggelement och en annan del som tillverkar takstolar och takkassetter. Vi 
har haft en del problem med att folk varit sjukskrivna men vi har försökt sett 
till att det alltid varit åtminstone en person som varit med hela tiden under 
tillverkningen på detta projekt. 
 
 
2. Anlitar ni alltid samma konstruktör? 
 
H: Ja, dels har vi våra egna konstruktörer men för större objekt som detta 
anlitar vi alltid en utomstående konstruktör. Den firman som vi arbetar med 
är Bjerking AB och vi har samarbetat de senaste femton åren. 
 
3. Hur fungerar er kvalitetskontroll, har ni en särskild kontroll av elementen 
när de är färdigställda? 
 
H: Nej vi har ingen särskild kontroll i slutet utan kontrollerna sker löpande 
under tillverkningen genom att personalen kontrollerar och arbetar utifrån 
de tillhandahållna ritningarna och kaplistorna. 
 
4. Hur har ni följt upp de problem som uppstått för att undvika fel på 
kommande leveranser? 
 
H: Vi varit uppe på byggnadsplatsen i Nyköping och haft möten samt att vi 
har haft kontakt via telefon och e-post. Det har varit svårt att följa upp 
ordentligt på grund av det pressade tidsschemat men vi har gjort så gott vi 
kunnat.  
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5. Vad tror du är orsakerna till att det strular så mycket i samband med detta 
projekt? 
 
H: I det stora hela har det varit ett speciellt projekt eftersom det inte gick att 
göra några ritningar i förväg. Dessutom har det skiljt sig mer på måtten 
man mätt in än vi först trodde. Huvudsakligen anser jag att problemen som 
uppstått beror på två saker. Dels har det varit knappt med tid, det är precis 
genomförbart på tre veckor. Konstruktören behöver en vecka på sig att rita 
alla väggblock och vi behöver två veckor för att hinna tillverka samtliga 
block till ett trapphus.  Den andra anledningen är brister på ritningarna. På 
grund av att man inte lade tillräckligt mycket pengar på dessa blev de heller 
inte helt bra. Dessutom var ritningsunderlaget som vi tillhandahölls 
undermåligt i vissa avseenden, främst rörande elinstallationerna. Det var 
även stressigt i början av projektet, vi drog igång tillverkningen redan innan 
kontraktet var påskrivet och det gjorde att planeringen inte blev så bra som 
man kanske skulle önskat sig. 
 
6. Hur har kontakten med Skanska fungerat? 
 
H: Den har fungerat bra, vi har samarbetat med Skanska förut. Därför är 
det olyckligt att det blivit så mycket problem i samband med detta projekt. 
 
7. Anser du att ritningarna är otydliga? 
 
H: Ja, i vissa avseenden. Ritningarna är utformade på ett sådant sätt att det 
är lätt att missa väsentliga saker. Ett exempel är att man har samma ritning 
för två olika väggar. Det är endast en liten text som talar om skillnaden i 
utförandet. En sådan sak gör att det är upplagt för misstag. 
 
8. Har projektet varit tidspressat? 
 
H: Ja, definitivt. Det har inte funnits tid att reda ut saker ordentligt. 
 
9. Så här i efterhand, hade ni velat sköta detta på ett annat sätt? 
 
H: Ja, med facit i hand skulle vi aldrig ha åtagit oss detta uppdrag med 
samma förutsättningar i dagens läge. Vi borde ha ställt hårdare krav 
gentemot Skanska. Det som skulle ha gjorts annorlunda är ritningarna samt 
att vi skulle behövt åtminstone en vecka till på oss för tillverkningen. På så 
sätt hade man haft mer tid att kontrollera och rätta till eventuella fel. 
Dessutom borde elen ha ritats in av eller i alla fall i samarbete med 
beställarens el-konsult. Det borde ha lagts mer tid i början till planering där 
man kunde ha rett ut saker och ting på ett bättre sätt. Att bygga med prefab 
kräver betydligt mer planering än om man bygger på plats. Vi hade även 
också gärna sett att vi hade fått vara delaktiga i byggmöten som hållits. 
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5. Intervju med Per-Erik Hellberg på Bjerking AB 
 
För att få ytterligare en åsikt om ritningsunderlaget kontaktade vi Per-Erik 
Hellberg som är den konstruktör på Bjerking AB som ritat åt Kado. Vi hade 
ett kort samtal över telefon och därefter skickade vi en enkät till honom och 
här är svaren på de frågor vi ställde. 
 
1. Hur tycker du ritningsunderlaget till detta projekt var? 
 
P-E: El-ritningarna var i vissa fall otydliga. Jag visste inte om från början 
att jag skulle rita elen. Jag brukar inte rita in el-installationer. Underlaget 
var anpassat för platsbyggnation. Det innebär ofta problem när man ska 
bygga i prefab. Elinstallationerna i prefabblocken bör göras av elkonsulten. 
 
 
2. Har det varit tidspressat för din del? 
 
P-E: Till viss del. Det  var svårt att se till en början hur slutprodukten skulle 
se ut. Jag trodde att det skulle vara möjligt att använda samma ritningar till 
flera trapphus men det visade sig att så var inte fallet vilket innebar mer 
arbete för min del. När underlaget för ett trapphus kom till oss så var 
tidplanen så pressad att mina ritningar skulle fram omedelbart (inom en 
vecka). Jag har i förväg inte vetat med säkerhet när underlagen skulle 
komma till mig. Det har därför varit svårplanerat. Varför underlagen har 
kommit sent vet jag inte. Det kan bero på svårigheter att göra uppmätningar 
i förtid. Det kan också bero på att det har blivit liggande hos Skanska 
och/eller Kado Prefab. 
 
 
3. Var det svårt att hålla en vecka när måttuppgifterna kom in sent? 
 
P-E: Eftersom jag har andra uppdrag kunde jag inte bara släppa dem och 
sätta igång med detta så fort måtten kom in. Jag tror dock att jag klarade 
alla trapphus inom en vecka eller ibland kortare tid. 
 
4. Tycker du att ritningarna du gjort är tydliga och lätta att tolka eller hade 
man kunnat göra det bättre? 
 
P-E: För yrkeskunnigt folk är ritningarna inget problem även om 
utformningen på detta hus delvis var speciell. Jag har bara överfört 
arkitektens och konstruktörens ritningar till ritningar för prefabtillverkning. 
Jag har arbetat åt Kado Prefab i ca 25 år och ritningsutförandet gentemot 
dem har inte förändrats på detta objekt. I vissa detaljer kan det naturligtvis 
vara skillnader, t.ex. med text om gips på baksidan. Tar man sig dock tid att 
läsa ritningarna inklusive text så bör det bli rätt. Ritningarna är ritade i 
format A1 med den standardtexthöjd som rekommenderas. Använder man en 
mindre skala i produktionen så blir texten också mindre. Kanske är det så 
att Kado har för stressigt tempo i fabriken och/eller eventuellt att 
arbetsledningen/kontrollen eller liknade kan ha brustit. 
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Kado vill ha en billig produkt från oss samtidigt som man vill att allt ska 
vara redovisat på olika ritningar. Det är en ekvation som inte går ihop. 
 

6. Problem i processen 
 
Syftet med arbetet är att kartlägga processen mellan Skanska och Kado och 
hitta orsaker till de problem som uppstått. Med problem menar vi de 
avvikelser som förekommit på byggnadselementen. I detta avsnitt beskriver 
vi och förklarar dessa problem som vi senare analyserar. 
 

6.1 Avvikelsesammanställning 
 
Enligt avsnitt 3.18 - 3.19 är definitionen för en avvikelse något som skiljer 
sig från det man har avtalat om. Denna studie av avvikelser är grundade på 
en sammanställning som är gjord av produktionsledningen på Kv. Gruvan. 
Sammanställningen är gjord för fyra stycken trapphus och motsvarar totalt 
cirka 60 avvikelser. Många avvikelser är dock av samma typ.  Studien 
kunde bara göras för fyra stycken trapphus då några ytterligare 
sammanställningar inte finns som underlag för tillfället. 
  
För att kunna bena ut de olika avvikelserna på ett bra sätt och för att lättare 
kunna göra en analys och dra slutsatser har vi delat in alla avvikelser under 
olika grupper. På så sätt har vi sett vilken typ av fel som varit främst 
förekommande. Nedan presenteras de olika grupperna som vi delat in 
avvikelserna i med exempel på vad som varit fel. 
 

• Fel placering/fel montering 
- Eldosor fel monterade. 
- Bandstål på fel sida. 
- Gipsskruv ej skruvade i reglar. 
- Gipsskruv ej skruvade ända in. 
- Gips på fel sida av väggblock. 
- Spikband på fel sida av väggblock. 
- El-dragning på fel sida av väggblock. 
 

• Felaktiga mått 
- Limträbalk för kort. 
- Gips på fel höjd. 
- För långa Takkassetter. 
- Väggar för korta/långa. 
 

• Material saknas 
- Gips ej medskickat. 
- Lyftband saknas. 
- Kortlingar i väggblock saknas. 
- Gips saknas på väggblock. 
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- Liggande golvreglar. 
- Silurskivor saknas. 
- Plywood i väggblock saknas. 
 

• Fel material 
- Gips istället för plywood 
- Ingen våtrumsskiva 
 

• Försening 
- Sen tillverkning 
- Sen inmätning 
- Fönster ej i tid till tillverkningen 
 

• Skador 
- Tappade väggblock 

 
 

6.2 Följder 
 
Följderna av de olika avvikelserna varierar. Det beror helt och hållet på vad 
felet är. Många av felen som upptäcks innebär att man blir tvungen att 
prioritera att åtgärda avvikelsen direkt istället för att kunna fortsätta som 
planerat. Detta medför i sin tur att man inte hinner så mycket som man 
planerat att göra och det innebär i värsta fall att man inte klarar av att hålla 
sin tidplan. Att tvingas åtgärda avvikelser innebär onödigt arbete som inte är 
värdeskapande.  
 
För att förtydliga vad vi menar kommer här ett exempel. Antag att vid en 
viss leverans är en avvikelse att en elkontakt sitter på fel ställe. Detta 
upptäcks av elektrikern och gör att han inte kan slutföra sin installation. Han 
måste då först kontakta arbetsledningen om felet. Arbetsledningen måste i 
sin tur kontakta lagbasen och se till att någon tillkallas för att lösa 
problemet. Detta i sin tur leder till att man exempelvis tar beslut om att den 
som är mest lämplig för att åtgärda felet är en kille som monterar silurskivor 
på fasaden. Följden av det blir då att man inte kan slutföra monteringen av 
silurskivorna enligt plan och det gör i sin tur att ställningen inte kan rivas i 
tid. Hantverkaren som skall åtgärda felet måste anskaffa nytt material, riva 
det befintliga, se till att elektrikern monterar en ny elkontakt och därefter 
färdigställa väggen med gips och sedan får målaren utföra sitt arbete. Allt 
detta innebär icke värdeskapande arbete som dessutom kan orsaka 
förseningar. Man kan dra detta hur långt som helst egentligen men det här 
var ett exempel för att förklara att ett litet fel innebär mycket arbete och 
stora kostnader i slutändan. 
 
Mycket handlar om att man får tillsätta extra tid som det oftast finns ont om 
då man försöker pressa tidplanen till det yttersta för att spara pengar och tid.  
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6.3 Kostnadskalkyl  
 
Anledningen till att denna studie avslutas med en kostnadskalkyl är för att 
man ska få kännedom om hur ett litet fel kan kosta så mycket i slutändan. 
En avvikelse innebär arbete som inte ger något mervärde till produktionen. 
Många projektörer/inköpare ser ibland inte till den totala kostnaden för en 
vara utan väljer den som är billigast att köpa in. Problemet brukar då bli att 
en billig vara av olika orsaker blir en dyr vara i slutändan.  
 
Denna kostandskalkyl ger först och främst en ungefärlig bild över direkta 
kostnader till följd av ett fel men vi har även försökt ange de indirekta 
kostnaderna under händelsenummer 12 (tabell 1). Anledningen till varför 
denna kostandskalkyl inte går djupare in på de indirekta kostnaderna är på 
grund av att de är så många och är svåra att sätta ett pris på men även för att 
man inte kan säga hur stora de blir innan projektet är klart. 
 
Kostnadskalkylen är gjord för ett trapphus. Man ska inte på nåt sätt 
generalisera denna över alla tio trapphus utan meningen är bara att ge en 
bild över hur det kan vara. Kalkylen är gjord av oss i samarbete med Mikael 
Ahldrév på Skanska. 
 
Med hänsyn till köparen och säljaren har vi valt att utelämna siffror som 
behandlar kostnaderna för avvikelserna eftersom att man ännu inte har 
förhandlat angående dessa. Istället väljer vi att visa summan som en ökad 
procentsats gentemot avtalssumman för denna leverans.  
 
 
Här redovisas en kostnadskalkyl över alla avvikelser för leverans nummer 
fyra (Ortvägen 7). 
 
Tabell 1: Kostnadskalkyl 

Pos  Arbete     

Ortv 7  Avvikelserapport nr 1-12 *     

Händelse nr  Leverantör/Mtrl Mängd Enhet Á-pris Summa % 
 1 Försenad leveranstid 1 omg X 2,6 
 2 Saknade kortlingar IV 33 & 34 1 omg X 0,6 
 3 IV 36 ca 7 cm för lång 1 omg X 0,4 
 4 IV 35 ca 10 cm kort & 3 lager 

gips saknas 
1 omg X 2,1 

 5 LH6B & LH7B fel sida gips & 
elinstallation 

1 omg X 2,0 

 6 YV33 10 cm kort, ej kortlingar 
i vertikal höjd 

1 omg X 0,7 
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 7 YV31 Spikband plåt monterat 
på fel sida 

1 omg X 0,2 

 8 Takkasetter nr TK19, 20 & 31 
passar ej 

1 omg X 1,1 

 9 Leveransordning passar ej 
montageordningen  

1 omg X 0,8 

 10 Skruvning gips ej indragna i 
rätt nivå och i reglar 

1 omg X 0,7 

 11 El avvikelse särskilt 1 omg X 1,5 
 12 Forcerings kostnader 1 omg X 2,0 
       
  Summa (%):    14,7

* För varje händelse så följer sedan ytterliggare förklaring på vad kostnaderna är baserad 
på. 
 
 
Exempel på händelse nummer fyra: 
 
Tabell 2: Kostnadsbestämning av avvikelse nummer fyra. 

Pos Arbete     

Ortv 7 Avvikelserapport nr 4 
 
 
IV 35 ca 10 cm kort & 3 lager gips 
saknas 

    

 Leverantör/Mtrl Mängd Enhet Á-pris Summa % 
4A* Omarbetning Vägg element längd 2 tim X X 
 Mtrl komplt hantering Kran  2 tim X X 
4A* Mtrl kompletteras 

reglar/ply/gips/infästning 
3 m2 X X 

4B* Kompletteringsarbete 3 gipslager x 
0,18 

54 m2 X X 

4B* Gipskivor 2 lag Gne + 1 lag protect 
+ skruv 

18 m2 X X 

 Centrala administrativa kostnader     
 Utredning felorsak Tjänsteman 1 tim X X 

 Summa    2,1 %
* 4A förklarar att det rör IV35. 4B förklarar att det rör saknaden av 3 lager gips. 
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7. Analys/Diskussion 
 
I denna del diskuterar vi kring den information vi tagit upp i tidigare avsnitt 
av rapporten samt analyserar och föreslår orsaker till de problem som 
uppkommit. 
 

7.1 Orsaksanalys 
 
För att analysera de avvikelser som förekommit i processen har vi valt att 
använda oss av fiskbensdiagram (Ishikawadiagram). På så sätt har vi fått en 
bra struktur på det hela och det har underlättat i analysen för att hitta 
tänkbara orsaker utifrån den information vi fått.  
 
Vi har delat in problemen utifrån fem M. Dessa fem M utgörs av Människor, 
Metoder, Material, Maskiner och Miljö. Analysen innehåller både 
information som vi fått samt våra egna tankar kring problemen. Vi har satt 
upp tänkbara orsaker under respektive M och sedan förklarar vi och 
resonerar kring dessa orsaker. Från början gjorde vi ett fiskbensdiagram för 
alla grupper av orsaker som vi delat in avvikelserna i. Det visade sig dock 
snabbt att de flesta problem troligen berodde på ungefär samma saker. 
Därför har vi i rapporten endast tagit med ett diagram som sammanfattar alla 
avvikelser och dess orsaker. 
 
 

 
(Källa: Bergman & Klefsjö, 1991, 
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/cvu/Ishikawadiagram.pdf,
2006) 

Människor Metoder 

Material 

Avvikelser 

MiljöMaskiner

Kvalitetskontroller 
 

Inställning 
 

Inmätning 
 

K-ritningar 
Kaplistor 

Missförstånd 
Dålig info. 
Slarv 
Stress 
Kunskap 

 
Ser man till diagrammet ovan syns det tydligt att det är flest orsaker som 
placerats under människan. Fel som direkt orsakats av människan är missar 
vid tillverkningen. Det kan vara att man monterat saker på fel ställen eller 
glömt någon del. Det är egentligen små missar men som får stora följder. 
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Många av dessa fel anser vi uppstår till följd av ett pressat tidsschema i 
kombination med den mänskliga faktorn. Detta gör att det slarvas i vissa 
situationer och att man inte hinner göra ordentliga kontroller i alla 
delmoment. Av de fyra avvikelsesammanställningar vi studerat fanns just 
majoriteten av fel under grupperna felplacering/felmontering, material 
saknas och fel mått.  
 
Hans Hermansson som arbetar som produktionsledare på Kado anser att 
många problem beror på att Kado ställde för dåliga krav när de tog sig an 
jobbet. Han anser att de borde ha ställt andra krav gällande tiden de hade på 
sig att utföra arbetet samt att mer pengar borde ha lagts på 
tillverkningsritningarna. Dessutom borde man ha lagt mer tid på planering 
och projektering i början för att undvika missförstånd i ett senare skede. 
Som det var nu drog arbetet igång väldigt snabbt och det fanns ingen tid att 
diskutera oklarheter anser Hans Hermansson.  
 
Problemet med tillverkningsritningarna är att de är utformade på ett sådant 
sätt att man lätt kan missa väsentliga saker. Ett exempel på det är att man 
har samma ritning för två olika väggar. Det är endast en liten text som talar 
om skillnaden i utförandet. Det kan vara att man har samma stomme för de 
båda väggarna men när gipsen skall skruvas fast så skall de sitta på olika 
sidor. Texten kan då beskriva vilken sida gipsen skall sitta på genom att 
väggarna har olika beteckning som endast skiljer sig genom en bokstav. 
Detta gör att det blir upplagt för att göra enkla misstag. Tanken är att 
väggarna skall vara spegelvända utifrån tillverkningsritningen. Hans 
Hermansson menar att om man hade lagt mer pengar på ritningarna i avtalet 
hade man fått en ritning för varje vägg. Då hade man kunnat undvika många 
missförstånd tror han. Kados arbetssätt är att de alltid tillverkar väggen 
utifrån hur man ser den på ritningen. På så sätt behöver man inte tänka efter 
för att få gipsen på rätt sida och då minskar man risken för att det blir fel. 
Eftersom detta projekt skiljde sig från hur man brukar arbeta tycker vi att 
arbetsledningen på Kado skulle ha varit extra tydlig och informerat 
personalen om problem som uppstått så de tänkte till en extra gång. 
Eventuellt har man missat det och det kan ha varit en bidragande orsak till 
att samma misstag upprepats flera gånger. 
 
Efter att vi studerat ritningarna förstår vi vad Hans menar och håller med 
honom att det är upplagt för misstag. Speciellt om tiden är knapp och man 
står en hel dag och tillverkar vägg efter vägg. Då är lätt att missa en liten 
bokstav. Detta anser även vi hade kunnat undvikas genom att tydligare skilja 
de olika väggarna åt på ritningen eller att man gjort en ritning för varje 
väggblock. De ritningar som gjordes var de bästa konstruktören på Bjerking 
AB kunde utföra för den summan. Vi anser dock att Kado borde ha insett att 
tillverkningsritningarna inte motsvarar deras vanliga arbetssätt och därför 
ställt andra krav gällande kostnaden för tillverkningsritningarna. När man 
väl insåg att det ställde till problem vid tillverkningen borde Kado själva 
skjutit till pengar för att ändra ritningarna alternativt att man haft fler 
kvalitetskontroller. Tiden och ritningarna verkar alltså har varit en stor bov i 
dramat. Detta anser vi inte är någon ursäkt från Kados sida, de har ändå 
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åtagit sig arbetet och då skall det utföras enligt vad kontraktet säger. Det är 
dock en bra förklaring till varför problemen har uppstått.  
 
Både Hans Hermansson och konstruktören på Bjerking anser nu i efterhand 
att man skulle ha haft ett möte angående projekteringen av elen. De menar 
att man tillsammans med el-konstruktören och elektrikern skulle ha gått 
igenom hur man skulle planera elinstallationerna. Ett annat förslag de gav är 
att Bjerking skulle ha ritat klart blocken och sen låtit beställarens el-konsult 
rita in elen. I intervjun med konstruktören på Bjerking sa han även att han 
inte brukar rita in elinstallationer. Från början var det tänkt att lägenheterna 
skulle byggas på plats och inte prefabriceras. Underlaget för 
elinstallationerna var således inte anpassat för Prefab och det ställde till det 
en del menar Hans Hermansson och även Per-Erik Hellberg. Vid 
prefabricering delas väggarna upp i delar och det gör att man får dra elen på 
ett annat sätt gentemot om det skulle platsbyggas. Hans påstod och visade 
oss även ett exempel på att underlaget för elen inte var hundra procent bra i 
alla fall vilket antagligen försvårade det ytterligare för konstruktören. Ett 
exempel på fel vid elinstallationerna är att eldosor hamnat bakom radiatorer 
eller att de har monterats på fel sida av väggen. Vissa av felen beror 
troligtvis på slarv och missar vid tillverkningen och sådana fel får Kado helt 
enkelt ta på sig. Det är svårt för oss att avgöra huruvida underlaget är bra 
eller dåligt då vi saknar erfarenhet. Vi tror att hade man haft mer tid på sig 
hade man kunnat granska elinstallationerna på tillverkningsritningarna innan 
man började tillverka. På så sätt hade fel och brister upptäckts och man hade 
undvikit dessa problem. Orsaken är åter igen enligt oss att man har avtalat 
och börjat producera i ett tidspressat läge. 
 
Arbetsledningen på Skanska anser att Kado borde ha rättat till misstag som 
gjorts till kommande leverans och det håller vi med om men eftersom 
tidsschemat varit så knappt är det inte så lätt som det låter. Vi tror att man 
inte har tagit sig tid att sätta sig ner och reda ut problemen ordentligt. För att 
det skulle vara möjligt krävs en dialog mellan samtliga inblandade eftersom 
det är lätt att missförstå saker som sägs och skrivs. Som läget var så fortsatte 
man bara tillverkningen för nästa leverans när en var klar. Dock blev det 
betydligt bättre för de sista leveranserna men dem har vi inte hunnit studera 
resultatet av eftersom de levererades när vi skrivit större delen av rapporten. 
 
När det rör sig om fel som kan ha orsakats av brister i metoderna som 
använts, till exempel att det blivit fel mått på en vägg beror det troligtvis på 
en kombination av missar vid inmätningen och att man läst av 
tillverkningsritningarna fel. Ett exempel på det är när Skanska och Kado 
missförstod varandra om hur inmätningen av väggarna skulle utföras. 
Skanska och Kado tolkade det på olika sätt och det resulterade i att Skanska 
mätte från en punkt och Kado trodde då att de hade mätt från en annan 
punkt. Följden av detta blev att vissa väggar och takkassetter fick fel mått. 
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7.2 Analys av kostnader 
 
En av våra första tankar med detta arbete var att utreda om det verkligen 
finns så stora onödiga kostnader inom byggprojekten som det debatterats om 
den senaste tiden. Anledningen till att vi valde att granska just denna process 
mellan Skanska och Kado var att det uppstått problem. Vi ansåg att det var 
en intressant uppgift att utreda vad problemen orsakats av och vad de 
innebar kostnadsmässigt. Med onödiga kostnader syftar man på kostnader 
som inte är värdeskapande. 
 
Det var inte förrän vi hade gjort en kostnadsanalys för en leverans som vi 
insåg hur mycket ett litet fel kostar att åtgärda. Vi valde att göra en analys 
av leveransen för trapphus nummer 4. Anledningen till att vi valde denna 
var på grund av att den innehöll fel med olika orsak. Detta för att visa att de 
ökande kostnaderna har många olika orsaker. 
 
Utifrån analysen har vi kommit fram till att kostnaden för denna leverans 
ökar med nästan 15 procent på grund av fel. Detta gör att vinsten för de 
inblandade företagen minskar och det kan i längden leda till att priserna går 
upp inom byggbranschen för att företagen skall tjäna pengar. Självklart är 
det omöjligt att få bort alla dessa kostnader men genom att planera bättre 
och inte stressa tror vi att man i alla fall kan lyckas minska dem ett antal 
procent. Man kan inte säga att man kan få bort alla onödiga kostnader 
genom att göra på ett eller annat sätt. Att planera kostar också pengar men 
genom att lägga pengar för en del onödiga kostnader på planeringen tror vi 
ändå man kan minska kostnader för exempelvis forcering. I många 
situationer tvingas man kompromissa och det kommer alltid att begås 
misstag som bidrar till onödiga kostnader. 
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8. Slutsats 
 
Processen mellan Skanska och Kado har fungerat enligt det processdiagram 
som finns i avsnitt tre, beskrivning av processen. Vi anser att upplägget för 
arbetet mellan Skanska och Kado i sig självt inte orsakat några problem. Det 
gick inte att genomföra detta på så många andra sätt för att det skulle 
fungera smidigt för alla inblandade parter.  
 
De orsakerna till att byggnadselementen blivit felaktiga beror enligt vår 
studie på missar vid inmätningen, ritningsfel samt misstag som skett vid 
tillverkningen. Vår undersökning visar att det inte är så många av felen som 
beror på missar vid inmätningen och problem med ritningarna utan 
merparten av felen anser vi beror på de misstag som begåtts vid 
tillverkningen. Anledningen till att det slarvats och begåtts misstag tror vi 
dels beror på att det är ett annorlunda projekt med ett arbetssätt Kado inte är 
vana vid samt att det varit tidspressat under hela processen.  
 
Felen som uppstått har lett till att man har blivit tvungen att omarbeta 
byggnadselementen för att kunna färdigställa monteringen. På grund av det 
har man fått omfördela arbetskraften och ändra tidplanen. Det har i 
slutändan bidragit till ökade kostnader i form av arbetstid, material och 
administration. Den kostnadskalkyl vi gjorde visar att kostnaden ökade med 
så mycket som 15 procent för en leverans på grund av detta. Dessa 15 
procent är kostnader som inte ger något mervärde i produktionen och det är 
sådana kostnader man vill få bort när man diskuterar om slöseri inom 
byggprojekt.  
 
Efter att ha gjort denna studie tycker vi att man borde ha lagt ner mer tid 
under projekteringen. När man arbetar med ett speciellt projekt som detta 
bör man tänka igenom allting en extra gång. Detta är extra viktigt när man 
arbetar med prefab då felen upptäcks sent och blir mer komplicerade att 
åtgärda. Genom mer tid för planering hade man kunnat undvika små 
missförstånd som senare fick stora följder. När det gäller problemen vid 
tillverkningen tror vi att bättre information och genomgång av ritningarna 
med personalen på Kado hade minskat felen. Ett mindre tidspressat schema 
för tillverkningen hade troligtvis gjort att man haft bättre kontroller och varit 
mer noggrann i sitt arbete.   
 
 

 

 

 

 

 30 



Källförteckning  
 
Bergman, Bo. Klefsjö, Bengt (1991) Kvalitet i alla led. Lund, 
Studentlitteratur. 
 
http://www.byggbokhandeln.com/sok/detalj.asp?ArtikelNummer=6361110 ( 
2006-03-30)  
 
http://www.kadoprefab.se/ (2006-04-10) 
 
www.byggcheferna.se (2006-03-20) 
 
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/cvu/Ishikawadiagram.pdf 
(2006-04-20) 
 
Förfrågningsunderlag 2005-02-28  
 
Kontrakt 2005-10-13 
 
Anbudsförfrågan 2005-02-22 
 
Leveransplan 2005-11-28 
 
Avvikelsesammanställningar från Skanska (2005-12-02, 2005-12-14, 2006-
01-16) 
 
Leveransklausuler för byggbranschen, 1994) 
 
 
Personlig kommunikation 
 
Mikael Ahldrév, Skanska (2006) 
 
Roland Lindblad, Skanska (2006) 
 
Johan Olesen, Skanska (2006) 
 
Hans Hermansson, Kado Prefab AB, 2006-04-25 
 
Per-Erik Hellberg, Bjerking AB, 2006-04-26 
 
 
Lästips 
 
Josephson, Per-Erik. Saukkoriipi, Lasse (2005) Slöseri i byggprojekt – 
behov av förändrat synsätt. Göteborg, FoU-Väst. 
 
 

 31 



 

 32 


