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Abstract 
This report investigates how an implementation of clique plasterboards will 
affect the contractor when building intermediate walls of plasterboards. The 
study contains a status report of today and an analysis of what differences a use 
of clique plasterboards will implicate, both in a flow and economic perspective. 
The process of building intermediate walls of plasterboards is traditionally a 
very time consuming work and with an improved efficiency the construction 
time will be reduced. 
 
To study what difference the clique plasterboards will attain, a case study has 
been done where plaster walls have been built and surface treated in two 
identical rooms. In the first room the walls were built with traditional 
plasterboards and in the second room with clique plasterboards.  
 
The study showed that an implementation of clique plasterboards can decrease 
the total cost to build plaster walls with about 7,5 % for the direct cost including 
material and work with the walls. The main savings come from less working cost 
according to the faster construction and fewer moments to finish the surface 
treatment. The clique plasterboard are ready to be painted or wallpapered 
directly after they are built, which means that the process to putty and primer 
painting are not necessary, and that saves both time and material costs. 
 
In addition to the case study, the material and flow handling of the system has 
been studied to get a perception of how the logistical costs will change according 
to clique plasterboards. The case study does not cover all interesting affects and 
some of the material and flow handling can differ much between different 
contractors. According to that, this specific cost data was provided by external 
sources and estimates. That means the cost change for those parts are 
consequently not totally covered. The result of the extended investigation is still 
interesting because it can give a hint about possible affects. The result when all 
relevant costs for the logistics chain around plasterboards was studied showed 
an additional saving when plasterboards are used. It means that for the whole 
system the saving can be about 10% for the contractor.  
 
The construction time is shorter with plasterboards and it means that the time to 
finish the intermediate wall is faster and by extension it can lead to shorter lead 
time for the whole construction project and higher efficiency of the construction 
industry. The study shows that clique plasterboards are a competitive 
alternative to traditional plasterboards and that it is possible with positive cost 
effects at a concept change.  
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Sammanfattning 
I denna rapport utreds vilka effekter ett införande av klickgips vid byggnation av 
mellanväggar i gips skulle innebära för byggentreprenörer. Studien innehåller en 
nulägesbeskrivning samt en analys av vilka skillnader förändringsalternativet 
skulle innebära ur ett flödes- och kostnadsperspektiv. Byggnationen av 
mellanväggar i gips är traditionellt sett ett tidskrävande arbete där en 
effektivisering skulle kunna bidra till kortare byggtider.  
 
För att undersöka hur byggnationen med klickgips skiljer sig från det 
traditionella konceptet har en fallstudie genomförts där gipsväggar har byggts 
och ytbehandlats i två identiska rum. Det ena rummets väggar byggdes med 
klickgips och det andra med traditionella gipsskivor.   
 
Utredningen visade att ett införande av klickgips kan sänka byggentreprenörens 
totalkostnad för byggnation av gipsväggar. Under fallstudien påvisades en 
kostnadsbesparing på 7,5 % för de direkta kostnaderna med material och arbete 
vid väggen. Kostnadsbesparingen uppkommer genom att den totala arbetstiden 
minskar samtidigt som flera moment försvinner vid ytbehandlingen av väggen. 
Väggen ska varken behöva spacklas eller grundmålas utan ytan kan istället 
slutbehandlas direkt efter montering. Väggens materialkostnader är större vid 
användande av klickgips, detta vägs alltså upp av den minskade arbetstiden så 
att totalkostnaden blir mindre i slutänden.  
 
Utöver fallstudien har även resterande delar av logistikkedjan studerats för att 
skapa en uppfattning om hur kostnaderna för materialflödet påverkas av 
förändringen. Eftersom fallstudien inte sträcker sig över hela flödeskedjan samt 
att materialflödet kan variera kraftigt mellan olika byggentreprenörer 
inhämtades informationen kring dessa kostnader genom externa källor samt 
uppskattningar, kostnadsförändringarna för dessa delar är därmed inte helt 
säkerställda. Resultatet av den utökade utredningen är ändå intressant eftersom 
det ger en fingervisning om möjliga kostnadseffekter. Resultatet då alla relevanta 
kostnader för logistikkedjan kring gipsskivorna utreddes visade på en ytterligare 
besparing vid användandet av klickgips. Det innebär att för hela systemet kan 
besparingen bli uppemot 10 % för byggentreprenören.  
 
Byggtiderna är kortare med klickgips, det medför att mellanväggen kan 
färdigställas snabbare vilket i förlängningen kan minska ned hela byggprojektets 
ledtid och bidra till en effektivare byggindustri. Utredningen visar att klickgips är 
ett konkurrenskraftigt alternativ till traditionella gipsskivor och det finns 
möjlighet till positiva kostnadseffekter vid ett konceptbyte.  
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DEL 1 - INTRODUKTION 

1. Inledning 
Inledningen beskriver bakgrunden till arbetet vilket sedan leder fram till arbetets 
syfte. I inledningen presenteras även uppdragsgivaren och produkten som ska 

studeras.  

1.1.  Problembakgrund 
Montering av innergipsskivor är traditionellt en relativt omständlig och 
tidskrävande process inom byggindustrin. Den arbetskrävande processen skulle 
med nya metoder kunna effektiviseras vilket i förlängningen kan leda till 
minskade kostnader. Oneday Wall AB har utvecklat en klickgipsskiva vilken är 
tänkt att effektivisera denna process genom att reducera ledtiden för att bygga 
en innervägg med upp till 80 % (Oneday Wall, 2013). Tillverkningen av 
klickgipsskivan är patenterad av Oneday Wall AB och den är nu redo att börja 
produceras för marknaden. Vid ett införande av detta nya koncept inom 
byggindustrin är det inte bara själva monteringen som påverkas utan hela 
byggprocessen och logistikflödet, från tillverkning, transport och leverans till 
montering och efterarbete. Därav är det intressant att genomföra en utvärdering 
av vilka effekter ett införande av denna klickgipsskiva får på logistikkedjan ur ett 
flödes- och totalkostnadsperspektiv. 

1.2.  Problembeskrivning 
För att byggentreprenörer ska vara intresserade av att införa klickgipsskivan är 
det viktigt att kunna presentera hur införandet påverkar kostnaderna att 
uppföra mellanväggar av gips. Införandet av ett nytt koncept i allmänhet kan 
påverka många olika kostnadsposter och aktiviteter inom företaget. För att få en 
bra uppfattning om införandet blir lönsamt behöver alla kostnadsposter som 
påverkas analyseras och sammanställas. Detta kan göras i en 
totalkostnadsanalys. En väl utförd totalkostnadsanalys gör det sedan möjligt att 
klargöra hur byggentreprenörer skulle påverkas vid ett införande av 
klickväggen. Med detta i åtanke är uppgiften att genomföra en jämförande 
totalkostnadsanalys för konceptet med klickgips jämfört mot nuläget med 
traditionella gipsskivor. För att visa vilka effekter införandet får på flödeskedjan 
och för att identifiera de kostnadsposter som kommer påverkas inom 
totalkostnadsanalysen behöver en flödesanalys över systemet genomföras 
inledningsvis. I flödesanalysen beskrivs nuläget detaljerat och jämförs sedan 
med framtidsscenariot för att identifiera vilka processer som kommer påverkas 
och vad effekterna av förändringen blir på flödet.   

1.3.  Syfte 
Syftet med arbetet är att utvärdera vad ett införande av klickgipsskivan Oneday 
Wall skulle innebära för byggentreprenören ur ett totalkostnadsperspektiv vid 
uppförandet av mellanväggar.  
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1.4.  Företagspresentation 
Oneday Wall AB är ett nystartat utvecklingsföretag lokaliserat i Örebro som har 
utvecklat och patenterat en gipsskiva av klicktyp för montering av mellanväggar 
i gips.  Företagets profilering av produkten lyder,   

 ”Oneday Wall – klickvägg av gips med spackelfritt och skruvlöst montage.”  
 

Konceptet består av en så kallad klickvägg och kan liknas det redan etablerade 
klickfogsgolvet. Klickväggen är tänkt att effektivisera byggprocessen genom flera 
tidsbesparande moment vid byggandet av mellanväggar av gips. Affärsidén är att 
Oneday Wall AB ska inneha rollen som utvecklare av klickväggen och sedan 
samarbeta med materialtillverkare vilka köper licenser för att producera och 
sälja produkten. Oneday Wall AB kan även bistå med kunskap och hjälpa det 
tillverkande företaget att starta upp produktionen av klickgipsskivor. Företagets 
vision är att vara världsledande inom utveckling av rationella väggsystem samt 
att på sikt skapa förutsättningar för nya produkter inom byggbranschen. 
Företaget består av huvudägaren och grundaren Peter Lindberg samt 
minoritetsägaren och marknadschefen Ulf Tångring, verksam som konsult och 
anlitad av företaget.  

1.5.  Produktbeskrivning 
Oneday Wall är ett system för effektivare byggnation av mellanväggar i gips. 
Konceptet består av gipsskivor som fäster i varandra liknande tekniken för 
klickfogsgolv vilket skiljer sig mot vanliga gipsskivor vilka skruvas fast. Vid 
montering av klickväggen blir väggen slät och eftersom skarvarna blir täta och 
det inte finns några synliga skruvar, behöver väggen inte spacklas före målning, 
alternativt tapetsering. Gipsskivorna levereras med en grundmålad yta vilket 
innebär att skivorna endast ska behöva en slutmålning och därmed försvinner 
även momentet att grundmåla väggen efter monteringen. Skivans bredd är 60 
centimeter till skillnad från traditionella gipsskivor idag, vilka vanligen har 
bredden 90 alternativt 120 centimeter. Höjden måttbeställs från fabriken efter 
ritningar för att underlätta monteringen ytterligare.  
 
En illustration av hur monteringen fungerar kan ses i Figur 1 (Onedaywall, 
2013). Då en klickvägg ska monteras börjar montören med att klicka i en 
startprofil på väggregeln som skruvas till väggen (1), sedan klickas första 
gipsskivan i startprofilen (2). Nästa regel fästes i den monterade skivan (3), 
sedan klickas andra väggskivan in i föregående skiva (4), och på detta sätt 
fortsätter sedan monteringen.  
 

 
Figur 1 - Illustration av klickväggens montering 
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Innerhörn skapas genom att montera en hörnregel och sedan kapa skivan där 
hörnet ska vara och helt enkelt starta nästa skiva på väggen bredvid. 
Ytterhörnen skapas istället genom att använda ett spårverktyg för att skapa ett 
spår på baksidan av skivan och sedan böja skivan runt den monterade 
hörnregeln, vid monteringen fästes skivan i hörnregeln med infästningstejp. 
Väggen avslutas sedan med en avslutningsbräda.  
 
Dessa funktioner som tillsammans utgör konceptet Oneday Wall ska underlätta 
monteringen av innergips och bidra till en tidsbesparing för färdigställandet av 
en komplett mellanvägg. De minskade arbetsmomenten och tidsbesparingen ska 
i förlängningen även bidra till sänkta kostnader för byggentreprenören. 
Koncepten kan ses som en industrialisering av innerväggsprocessen då det ska 
gå snabbare att uppföra väggen samtidigt som ytbehandlingen kan genomföras 
tidigare och kräver mindre arbete vilket minskar ned ledtiden för hela 
processen. Arbetet med att ta fram klickgipsskivan är i dagsläget i slutstadiet 
men produkten har ännu inte börjat serieproducerats eller användas i större 
utsträckning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

2. Uppgiftens innehåll 
I detta kapitel presenteras en syftesnedbrytning vilket leder fram till uppgiftens 

innehåll och utförande. I kapitlet avhandlas även direktiv från uppdragsgivaren 
och rapportens disposition. 

2.1.  Syftesnedbrytning 
Målsättningen med arbetet är att klargöra vilka effekter ett användande av 
klickgips skulle innebära för byggentreprenören. Ett användande av klickgips 
skulle kunna innebära skillnader i flera olika delar av systemet för byggnationen 
av innerväggar i gips. Det kan vara både skillnader i material- och 
informationsflödet, även kallat logistikflödet, eller skillnader vid själva 
byggnationen.  
 
För att identifiera alla potentiella effekter är det alltså logistiken för hela 
gipsskivans flöde som behöver utvärderas. Logistik innebär i korthet läran om 
effektiva flöden. Mer detaljerat beskrivet innebär arbetet med logistik att rätt 
material, vara eller service ska komma till rätt plats vid rätt tidpunkt och till rätt 
kvantitet samtidigt som kostnaden är lägsta möjliga (Fredholm, 2006). En 
logistikflödeskedja brukar definieras som flera på varandra följande moment. 
Inom byggprocessen för innerväggar sträcker sig flödeskedjan från inköp av 
material, via materialtransport, internhantering och montering till ytbehandling 
och sophantering (Nordstrand, 2008).  Hur flödeskedjan ser ut behöver studeras 
ingående för att få en uppfattning om vilka effekter en förändring till Oneday 
Walls koncept innebär.  
 
Det är alltså en form av logistikanalys för ett förändringsalternativ som ska 
genomföras och i dessa lägen brukar arbetet utföras genom att först kartlägga 
alla ingående processer i nuläget och beskriva dessa för att sedan analysera vilka 
effekter som förändringsalternativet kan ge upphov till. En modell över stegen i 
ett förändringsarbete presenteras av Oskarsson m.fl. (2009), se Figur 2.  
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Figur 2 - Stegen i ett förändringsarbete 

Ett förändringsarbete genomförs för att utreda vilka effekter ett 
förändringsförslag innebär och i slutänden skapa en förståelse för om 
förändringen förbättrar företagets situation. Det första steget i modellen, ”klargöra förutsättningarna”, innebär att systemets innehåll och arbetets 
förutsättningar definieras. Detta steg behöver genomföras i ett tidigt skede av 
arbetet och det utförs genom att sätta upp avgränsningar, definiera det 
studerade systemet och lägga upp en plan för arbetet. I detta fall handlar 
förutsättningarna till stor del om de direktiv som är tilldelade och de 
avgränsningar som sätts upp för arbetet, detta beskrivs i kapitel 2.  
 
När förutsättningarna kring systemet och förändringsarbetet är fastställda är 
nästkommande steg att beskriva och analysera nuläget samt att föreslå 
alternativa lösningar. I detta fall är det fastställt att förändringsalternativet är 
klickväggskonceptet och arbetet ska utvärdera skillnaderna som uppkommer 
inom hela flödeskedjan för systemet ur ett totalkostnadsperspektiv.  
 
För att beskriva effekterna på flödeskedjan mellan nuläget och 
förändringsalternativet genomförs i arbetet en analys av flödeskedjan och dess 
ingående moment, även kallad flödesanalys. Med flödesanalysen genomförd är 
flödeseffekterna utvärderade ur ett rent flödesperspektiv men en viktig del i 
syftet är att studera effekterna för byggentreprenören ur ett 
totalkostnadsperspektiv. För att utvärdera totalkostnadseffekten behöver 
skillnaden i totalkostnad mellan de olika koncepten beräknas. Det genomförs i en 
totalkostnadsanalys. Denna deluppgift bygger på flödesanalysens resultat 
genom att de effekter som identifieras under flödesanalysen utgör grunden för 
totalkostnadsanalysens innehåll. Arbetsgången skiljer sig därmed från de steg 
som presenteras av Oskarsson m.fl. (2009).   
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För denna uppgift blir arbetsgången istället enligt Figur 3. I modellen för 
förändringsarbeten är de sista stegen att jämföra alternativen följt av att 
förändringen genomförs i det fall den alternativa lösningen ger ett positivt 
resultat för organisationen. Den slutliga delen är sedan att följa upp resultaten. 
 
I detta arbete är de två sista delarna av modellen, att genomföra förändringen 
och följa upp resultatet inte aktuella, utan den slutliga delen blir istället att 
jämföra alternativen.  
 
 

 

Figur 3 - Anpassad arbetsgång för förändringsarbete 

Inom flödesanalysen ska till en början nuläget beskrivas genom att först utföra 
en flödeskartläggning där alla ingående processer identifieras, och sedan 
beskrivs de ingående delprocesserna mer utförligt. Utifrån nulägesbeskrivningen 
ska sedan de effekter som förändringsalternativet med klickgipsskivor kan 
innebära på flödet utredas och beskrivas. Med båda alternativen kartlagda kan 
sedan konceptens flöden jämföras och genom denna jämförelse kan effekterna 
av förändringen identifieras. Inom flödesanalysen ska därmed följande moment 
utföras, se Figur 4 nedan. 
  

 
Figur 4 - Flödesanalysen utförande 

En totalkostnadsanalys innebär att den totala kostnaden för ett systems hela 
logistikkedja utvärderas och analyseras (Oskarsson m.fl. 2009). I detta fall är det 
de potentiella kostnadsskillnaderna som ska studeras. Totalkostnadsanalysen 
genomförs för att skapa en förståelse för vilka kostnader inom byggprocessen 
som kommer förändras vid införandet av klickgips.  
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Det är givetvis intressant att studera kostnadseffekterna vid en förändring 
eftersom de ekonomiska konsekvenserna har en viktig inverkan på 
byggföretagens beslutsfattande. Det kräver utöver flödeskartläggningen att alla 
delmoment som innebär en kostnad beräknas. För detta skapas en 
situationsanpassad totalkostnadsmodell, en totalkostnadsmodell innehåller 
kostnadsposter där kostnader som tillhör samma kostnadstyp sammanställs 
under samma kostnadspost. Den situationsanpassade modellen innehåller 
därmed kostnader för de identifierade effekterna från flödesanalysen. 
 
För att beräkna kostnaderna skapas sedan en kalkylmodell, vilket innebär en 
modell innehållandes beräkningsformler för alla de kostnader som uppkommer 
inom processerna. Dessa kan sedan beräknas genom att de ingående variablerna 
i formlerna samlas in, detta är arbetets huvudsakliga datainsamling. Vilka steg 
som ingår i utförandet av totalkostnadsanalysen kan ses nedan i Figur 5.  
 

 
Figur 5 - Totalkostnadsanalysens utförande 

Att identifiera effekterna på flödet och utvärdera skillnaden i totalkostnad 
mellan koncepten ger en god insikt i vad klickgips skulle kunna tillföra 
byggentreprenören och vilka ekonomiska konsekvenser ett införande skulle 
innebära. För att resultaten av totalkostnadsanalysen ska framgå tydligt är det 
viktigt att presentera resultatet på ett bra sätt. 
 
Den slutliga delen av arbetet blir därmed att jämföra och presentera resultaten 
från totalkostnadsberäkningarna. Det ska utföras genom en 
kostnadsjämförelse i form av tydliga figurer där den procentuella 
kostnadsdifferensen mellan koncepten är enkel att uppfatta och förstå. En läsare 
ska inte behöva vara insatt i arbetet för att förstå och tolka resultatet.  Arbetet 
med detta avslutande steg handlar i huvudsak om att syfta tillbaka på de 
genomförda totalkostnadsberäkningarna.  

2.2.  Arbetets delar och rapportens disposition 
Genom syftesnedbrytningen har det framkommit att inom arbetet är det en 
logistikutredning som ska genomföras där en förändring av konceptet för 
byggnationen av gipsväggar studeras. De deluppgifter arbetet består av är 
följande. 
  Klargöra förutsättningarna  Genomföra en kvalitativ flödesanalys över båda koncepten  Genomföra en kvantitativ totalkostnadsanalys över båda koncepten  Jämföra och diskutera de resultat som framkommit under arbetet.  
 
Varje deluppgift innefattar ett antal frågeställningar som ska besvaras och för att 
besvara dessa behöver olika arbetsmoment genomföras.  
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De olika delmomentens utförande och vad som framkommit under utförandet är 
indelat i olika delar av rapporten, se Figur 6. Denna figur kommer även 
återkomma i miniatyrform och utnyttjas till att påvisa hur arbetet fortskrider i 
rapporten. 
 

 
 

Figur 6 - Arbetsgången 

Varje del innehåller arbetsgången med både en teoretisk bakgrund till 
utförandet samt det specifika fallets genomförande.  
 
Del 1 – Inledningen, är denna inledande del av rapporten. Innehåller uppgiftens 
bakgrund och förutsättningarna klargörs. I denna del definieras även det 
studerade systemet. 
 
Del 2 - Flödesanalysen innehåller metod för utförande av flödesanalysen samt 
teorin den valda metoden baseras på. Avsnitten innehåller även beskrivning av 
nuläget samt förändringsalternativet samt identifiering och analys av de effekter 
förändringen ger upphov till.  
 
Del 3 - Totalkostnadsanalysen innehåller totalkostnadsanalysens metod, både 
den teoretiska ansatsen samt utförandet. Framtagandet av 
totalkostnadsmodellen baseras på nulägesbeskrivningen samt de flödeseffekter 
som har påvisats under flödesanalysen. 
 
Del 4 - Resultatpresentationen innehåller en presentation av resultatet som 
har framkommit från analysdelarna, här diskuteras även resultatens relevans 
och metoden som utnyttjats inom arbetet.    
 
Inom varje metodavsnitt presenteras de frågeställningar deluppgiften ska 
besvara. Det innefattar både varför de ska besvaras och hur de ska besvaras.   
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2.3.  Direktiv från uppdragsgivaren 
De direktiv som uppdragsgivaren har satt upp för arbetet är att datainsamlingen 
för totalkostnadsanalysen ska genomföras under en fallstudie där mellanväggar 
byggs upp i två rum med identiska ritningar. Det ena rummets väggar byggs med 
klickgipsskivor medan det andra rummets väggar byggs på traditionellt sätt. 
Analyserna ska genomföras ur byggentreprenörens perspektiv vilket innebär att 
endast moment som berör byggentreprenören ska studeras.  

2.4.  Uppgiftens fallstudie  
Enligt de tilldelade direktiven genomförs datainsamlingen delvis under en 
fallstudie där gipsväggar monteras i två identiska rum med liknande 
förutsättningar, förutom att det ena rummet byggs med klickgipsskivor medan 
det andra använder det traditionella konceptet. Fallstudien benämns i rapporten 
även som ”Parallellprojektet”. Anledningen till utförandet av parallellprojektet är 
att klickgips ännu inte har kommit ut på marknaden, vilket innebär att det inte 
finns möjlighet att inhämta tids- eller kostnadsuppgifter från tidigare 
genomförda byggprojekt där konceptet har utnyttjats. Att även ett rum monteras 
enligt det traditionella konceptet beror på att resultaten från parallellprojektet 
ska vara så relevanta som möjligt vilket kräver att förutsättningarna liknar 
varandra mellan rummen.   
 
Rummen som monterades under fallstudien hade nästan exakt samma 
förutsättningar, de var placerade i anslutning till varandra, på samma 
våningsplan (vpl. 1), båda rummens väggar ytbehandlades med tapeter på ena 
väggen och målning på den andra, och ritningarna över rummen såg likadana ut. 
Därav namnet parallellprojektet.  
 
Parallellprojektet genomfördes i Örebro under slutet av mars utav två oberoende 
byggföretag. I upphandlingen av byggföretagen var uppdraget att genomföra 
arbetet som vilket annat jobb som helst, för att den data som framkom skulle 
efterlikna verkligheten i så stor utsträckning som möjligt.  
 
Nedan i  Figur 7 illustreras ritningar över rummens utformning innehållandes 
rummens förutsättningar och de mått snickarnas byggde väggarna utifrån. 
Storleken på de två rummen är alltså ca 4,8x4m. Takhöjden ca 2,8m och rummen 
ligger intill varandra på våningsplan 1. Rummen byggdes med ett lager gips på 
stålregelstomme utan isolering. Väggarna innehåller inte några elinstallationer 
och inte heller några lister etc. Dörrhålen innehåller inget direkt dörrmontage 
utan endast förstärkning genom träreglar runt dörrhålet. Anledningen att 
väggarna byggdes utan isolering etc. är att dessa delar av byggnationen inte 
påverkas av vilket koncept som utnyttjas. 
 
Den främre väggen (vågrät i figuren) tapetserades på båda sidorna, den saxade 
väggen målades istället i vitt. 
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 Figur 7 - Ritning över rummens utformning 

Förutsättningarna innan monteringen var att det anlitade byggföretaget för det 
traditionella rummet, Mitt Bygg, själva genomförde en mängdning över hur 
mycket material som de skulle behöva använda och sedan själva köpte in 
materialet som vid ett vanligt arbete. När Parallellprojektet startade fanns sedan 
materialet tillgängligt i ett garage på nedervåningen av byggnaden då 
byggarbetarna anlände på morgonen. Därifrån startade byggföretagets uppdrag. 
Placeringen av materialet i garaget var för simulera att en lastbil anlände med 
materialet till bygget på morgonen, alternativt att materialet förvarades i ett 
materialförråd på byggarbetsplatsen. På det sättet kunde även inleveransen av 
materialet studeras.  
 
De huvudmoment som genomfördes och dokumenterades var alltså inleverans, 
montering och ytbehandling men i dessa ingick även moment som sophantering, 
städning etc.  
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3. Beskrivning av systemet 

3.1.  Byggprocessen för mellanväggar i gips 
Systemet som ska studeras är byggnation av mellanväggar i gips utifrån 
byggentreprenörens synvinkel. Systemet innefattas av de kostnader och 
logistikaktiviteter som ingår vid inköp och uppförande av gipsskivor för 
byggnation av mellanväggar. Analysen ska genomföras så att en potentiell kund 
(byggentreprenör) till Oneday Walls gipsskiva ska få insikt i vilka effekter ett 
införande skulle få på deras system vid byggande av mellanväggar i gips.  
 
Byggprocessen är i korthet det arbete som genomförs då en byggnad uppförs 
eller förändras genom om- eller tillbyggnad (Nordstrand, 2008). Nordstrand 
beskriver att byggprocessen i grova drag innehåller följande steg, se Figur 8.  
 

 
Figur 8 - Byggprocessen i grova drag. 

Den som uppför byggnaden för sin räkning kallas byggherren. Byggherren 
beslutar om ett byggprojekt och upphandlar sedan entreprenörer för att 
genomföra projektet. Produktbestämning innebär att byggnadens utformning 
bestäms och sedan i produktframställningen sker byggnationen följt av 
produktanvändningen då den färdigställda produkten kan börja användas.  
 
Beslutet om ett projekt inom byggprocessen leder en fram till ett byggprojekt 
vilket är arbetet med den specifika byggnaden. Ett byggprojekt kan enligt 
Nordstrand & Revai (2002) delas in i tre delar. Programarbete, projektering samt 
produktion och dessa delar ingår i alla byggprojekt (Nordstrand & Revai 2002). 
Det innebär att i byggprocessen beslutas om ett byggprojekt och genomförandet 
av byggprojektet leder till att byggprocessen slutförs. I slutförandet av 
byggprocessen ingår även att byggnaden ska kunna användas för utsatt ändamål.  
 
I denna studie är det byggentreprenörens arbete och hur det påverkas vid ett 
införande av klickgips som ska utredas. Därmed behöver byggentreprenörens 
ansvar inom byggprojektet definieras.  
 
Enligt Nordstrand & Revai (2002) kan entreprenaden upphandlas på olika sätt, 
antingen får en byggentreprenör ansvar för hela projektet, s.k. totalentreprenad, 
eller så anlitar byggherren konsulter för projekteringen för att sedan upphandla 
en eller flera entreprenörer för själva byggnationen. Dessa alternativ benämns 
generalentreprenad då en entreprenör får uppdraget att uppföra byggnaden 
eller delad entreprenad när entreprenaden delas in i flera delar vilka tilldelas 
olika byggentreprenörer (Nordstrand & Revai 2002). Byggentreprenörer är 
byggföretag som verkar inom byggbranschen.  
 
Byggbranschen består av alla de företag som är med och medverkar till att en 
byggnad kan projekteras och uppföras. Inom byggbranschen finns därmed 
företag som arbetar med projektering, materialtillverkning, transporter, 



 19 

byggnation etc. Inom byggbranschen samverkar dessa olika aktörer inom olika 
byggprojekt och det som är utmärkande för byggbranschen är att varje projekt 
skiljer sig mellan varandra gällande projektets förutsättningar och mellan varje 
projekt behöver produktionen flytta på sig. De förutsättningar som varierar 
mellan olika projekt är förutom självklarheter som byggnadens utformning och 
placering även variationer i lagerutrymmen, entreprenadformer, miljökrav etc.  
 
Trots att olika byggprojekt varierar så pass mycket finns det ändå likheter inom 
projekten. En byggentreprenör har exempelvis ofta standardiserade metoder för 
informations- och materialflödet till och från byggarbetsplatsen.   
 
När byggherren har upphandlat vilka företag som ska genomföra byggprojektet 
brukar de i sin tur upphandla underentreprenörer för att genomföra olika 
arbetsmoment. Exempelvis kan en byggentreprenör som ansvarar för 
byggprojektet upphandla en målerifirma för målning inom projektet eller en 
VVS-firma för VVS installationer etc.  
 
Själva uppförandet av byggnaden sköter alltså de anlitade byggentreprenörerna 
och då en analys av något system inom byggnadsuppförandet ska genomföras är 
det alltså primärt effekterna för byggentreprenören som analyseras. Enligt syftet 
är det de effekter inom byggprocessen som påverkar byggentreprenören som 
ska analyseras. Systemet som ska analyseras är därmed byggnationen av 
mellanväggar i gips medan det överordnade systemet är byggprocessen där 
gipsväggar ingår. 

3.2.  Systemanalys och definition av studerat system 
I detta arbete ska en systemanalys genomföras, där ett komplext systems 
egenskaper och innehåll utreds och analyseras. Arbetet med systemanalyser 
beskrivs utförligt av Churchman (1968) som menar att en stor svårighet med 
systemanalyser är att definiera systemet. Churchman beskriver fem väsentliga 
problem som systemanalytikern behöver beakta när man resonerar kring ett 
systems innebörd.  
 
1. Systemets allmänna målsättningar 
2. Systemets miljö 
3. Systemets resurser 
4. Systemets komponenter 
5. Ledningen av systemet. 
 
Missas någon av punkterna är det svårt för systemanalytikern att förstå sig på 
systemet och vid en utebliven förståelse är det enkelt att förstå att en senare 
beskrivningen av det studerade systemet kommer innehålla brister. Med detta i 
åtanke ska systemet för byggnation av mellanväggar i gips definieras. 
 
Systemets målsättningar är precis som det låter vad systemet försöker uppnå. 
Enligt Churchman är ett vanligt problem att det fokuseras på det som redan är 
självklart. Exempelvis kan en fiskares målsättning sägas vara att få så mycket fisk 
som möjligt men är det gös han fiskar efter så är det inte antalet braxen som är 
det viktiga. Vid betraktandet av ett systems målsättning ska systemanalytikern 
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även reda ut om andra mål offras för att nå den betraktade målsättningen. 
Inkräktar huvudmålet för mycket på något delmål kanske det inte är värt att 
genomföra den tänkta förändringen på systemet.  
 
Systemets målsättning i detta fall är att uppföra mellanväggar i gips. Eftersom 
byggentreprenören förmodligen även är ute efter att göra förtjänst på 
byggnationen är en målsättning även att byggentreprenörens utgifter för väggen 
ska vara så låga som möjligt. En viktig målsättning är även att alla kundens krav 
måste uppfyllas. Utöver det ska arbetsförhållandena uppfylla kraven från facket 
och arbetet med mellanväggarna ska helst inte försämra arbetet på någon annan 
del av bygget.  
 
Systemets miljö innebär enligt Churchman de fasta restriktionerna som finns för 
systemet. Det kan vara systemets lokaler, lagar, regler etc. som måste följas.   
 
I det avsedda fallet med mellanväggar är miljön för byggnationen 
byggarbetsplatsen och exempelvis är en fast restriktion att innerväggen ska 
byggas på ett visst våningsplan eller att byggarbetsplatsen har ett begränsat 
utrymme för lagring av material. Eftersom byggprocessen är projektbaserad kan 
systemets miljö variera kraftigt mellan olika byggprojekt.  
 
Systemets resurser är enligt Churchman de saker som systemet kan förändra och 
använda till sin fördel.  
 
Det kan alltså på byggarbetsplatsen vara i form av maskiner och verktyg eller en 
arbetare som utför ett arbete.  
 
Systemets komponenter utför enligt Churchman de handlingar som behöver 
utföras i systemet. Resurserna består av komponenter och komponenterna utför 
en uppgift. En komponent kan exempelvis vara en avdelning, arbetsstation eller 
liknande inom ett företag som utför en specifik uppgift i systemet.  
 
I det studerade systemet kan en komponent i systemet utföra en delprocess, 
exempelvis inköpsavdelningen som genomför materialinköpen till 
byggarbetsplatsen.   
 
Churchman beskriver att ledningen av systemet är systemets styrning eller 
ledning. Det innebär hur systemet leds, vilket kan vara hur styrningen av en 
komponent fungerar.  
 
Systemets ledning är i detta fall exempelvis hur partiformningen utförs eller 
styrningen av materialets inleverans. Ledningen av systemet kan variera både 
mellan olika byggprojekt och exempelvis olika produkters koncept.  

3.3.  Systemgränser och ingående delsystem 
I arbetet behöver tydliga systemgränser sättas ut eftersom det annars är svårt 
att veta hur långt systemet sträcker sig och vilka effekter på kringliggande 
system som ska tas med i beräkningarna.  
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Det överordnade systemet är hela byggprocessen inom ett byggprojekt, då 
förändringar av monteringstider och arbetsmoment kan innebära minskade 
ledtider för att färdigställa en byggnad där montering av mellanväggar ingår som 
en process. Resultatet av arbetet ska primärt endast visa effekterna för det 
studerade systemet.  
 
Det studerade systemet innehåller som tidigare nämnts flera delsystem där ett är 
monteringen inne i rummet ett annat är systemet för inköp av material och ett 
tredje kan vara materialhanteringen från inköp till montering.  
 
Det går även att bryta ned det totala systemet till ett system inom 
byggarbetsplatsen och ett där även processer utanför byggarbetsplatsen ingår. 
För varje system behövs systemgränser. Klart är att systemet som ska studeras 
sträcker sig över inköp av gipsskivor, transport av material, materialhanteringen 
på byggarbetsplatsen fram till att mellanväggen är monterad, ytbehandlad och 
överblivet material från gipsskivorna har returnerats. Figur 9 beskriver hur det 
studerade systemet skulle kunna delas in i olika delsystem. Produktionen av 
gipsskivor ligger utanför det studerade systemet och utesluts därmed ur arbetet. 
Inom byggarbetsplatsen kan delsystemen ses som komponenter där 
byggarbetsplatsens resurser kan fördelas mellan olika komponenter för att 
utföra arbetet smidigast möjligt. 
 

 
Figur 9 – Det studerade systemet 

I figuren visar den streckade linjen de delsystem som är inom byggarbetsplatsen, 
medan hela figuren visar alla delsystem som ingår i det studerade systemet. Det 
första delsystemet är alltså inköp. Inom systemet för inköp sker beställningen av 
det material som behövs för att uppföra väggen.  
 
Materialet ska sedan transporteras till byggarbetsplatsen, därav delsystemet 
transport. Då materialet ankommer till byggarbetsplatsen ska en överlämning av 
materialet ske och det sker i godsmottagningen där någon ansvarig på 
byggarbetsplatsen godkänner att rätt material har anlänt.  
 
Sedan är systemet för internhantering av materialet, i detta delsystem 
transporteras och lagras materialet inom byggarbetsplatsen fram tills materialet 
ska användas för byggnationen. I byggnationen förädlas materialet till en 
innervägg. Den färdigmonterade väggen ska sedan ytbehandlas genom målning 
eller tapetsering, är den inte slät ingår moment som spackling och slipning i 
detta system. När sedan väggen är färdig återstår delsystemet för 
avfallshantering där överblivet material och sopor från arbetet ska forslas bort. 
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DEL 2 – FLÖDESANALYS 
Detta avsnitt beskriver utredningen av hur flödet påverkas 

då klickgips utnyttjas. Kapitel 4 beskriver utförandet av 

analysen, kapitel 5 och 6 innehåller beskrivningen av 

nuläge samt förändringsalternativ och kapitel 7 innehåller 

jämförelseanalysen där flödeseffekterna presenteras.  

4. Utförande av flödesanalysen 
Att utföra en flödesanalys innebär att ett systems 
logistikkedja och dess ingående processer studeras och 

analyseras (Oskarsson m.fl. 2009). I detta fall syftar analysen 
till att jämföra traditionella gipsskivor, ”nuläget”, med ett 

införande av klickgips, ”förändringsalternativet”.  
 
Inom flödesanalysen ska alla potentiella förändringar inom logistikkedjan 
kartläggas och analyseras. Det är därmed nödvändigt att först genomföra en 
nulägesbeskrivning och sedan en beskrivning av jämförelsealternativet som 
nulägesbeskrivningen i slutänden ställs emot (Ljungberg & Larsson, 2001). 
 
Det första steget, nulägesbeskrivningen ska beskriva hur flödeskedjan och dess 
ingående aktiviteter ser ut för det traditionella konceptet. 
  
För att utreda detta behöver följande frågor besvaras.  

- Vilka generella delprocesser består byggprocessen av? 
- Vilka av dessa påverkas av uppförandet av innerväggar? 
- Vilka aktiviteter består dessa delprocesser av?  
- Vilka av aktiviteterna kan variera mellan olika projekt? 

 
När nuläget är beskrivet är frågeställningarna för att utreda 
förändringsalternativets effekter enligt följande.  

- Vilka processer påverkas av en förändring? 
- På vilket sätt påverkas de? 
- Skiljer sig effekterna mellan olika byggprojekt? 

 
Den inledande frågeställningen om de generella delprocesserna har delvis redan 
besvarats i systembeskrivningen där de identifierade delsystemen motsvarar 
systemets generella delprocesser. Att beskriva nulägets delprocesser och 
sambanden mellan dem utförs lämpligen genom en flödeskartläggning, vilket 
innebär att det övergripande flödet beskrivs genom en flödeskarta (Oskarsson 
m.fl. 2009).  

4.1.  Flödeskartläggning 
När en organisations flödeskedja ska beskrivas brukar vanligen till en början det 
övergripande flödet illustreras med en flödeskarta. I en flödeskarta används 
flödessymboler för att beskriva vilka aktiviteter och flöden systemet innehåller, 
(Oskarsson m.fl. 2009).  
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Hur en flödeskartläggnings detaljeringsgrad kan variera beskrivs av Oskarsson 
m.fl. (2009), de hävdar att en för djup detaljeringsgrad ofta innebär att 
resurserna läggs på fel saker och av denna anledning är det bra att successivt 
förfina kartläggningen. Detaljeringsnivån behöver vara så pass djup att 
eventuella förändringar blir tydliga, ett delmoment där det är givet att ingenting 
påverkas behöver därmed inte brytas ned lika mycket som de delmoment där 
stora skillnader förväntas. I detta fall gäller det att finna en lämplig 
detaljeringsnivå under arbetets gång och därav ska kartläggningen till en början 
göras övergripande för att sedan förfinas successivt.  
 
Att kartlägga det fysiska flödets ingående aktiviteter, vilket i detta fall benämns 
flödeskartläggning, är snarlikt genomförandet av en processkartläggning, 
eftersom flödet innehåller olika processer och det är dessa processer som ska 
kartläggas. Begreppet kartläggning kommer enligt Ljungberg & Larsson (2001) 
från att det bästa sättet att presentera processers utseende är att rita kartor över 
dem. Vad skiljer sig då mellan dessa benämningar och varför har 
flödeskartläggning valts som benämning? 
 
Definitionen av en process diskuteras av Ljungberg  & Larsson (2001), s.42-44, där de beskriver att en vanlig definition är följande, ”en process är en kedja av 
aktiviteter som återkommande förädlar input till output.” Denna definition är 
enligt Ljungberg & Larsson (2001) inte tillräckligt specifik eftersom den inte 
belyser processens behov av information och resurser för att omvandla input till 
output. De anser även att det är en skillnad på flöde och process, främst av den 
anledningen att ett system ofta innehåller processer som inte hanterar något 
fysiskt arbetsflöde vilka på så sätt riskerar att ignoreras när ett företag 
analyserar det de anser vara sina processer. Det innebär att en företaget under 
arbetet med processutveckling i värsta fall har ignorerat flera processer där 
stora förbättringsmöjligheter finns.  
 
Med detta i åtanke sätts definitionen av arbetets övergripande 
flödeskartläggningen till att kartlägga de övergripande flödesprocesserna inom 
material och informationsflödeskedjan för systemet. När flödeskartläggningen 
har genomförts ska sedan en successiv kartläggning av systemets delprocesser 
genomföras för att identifiera alla delar av systemet som kan påverkas av en 
förändring. 
 
Anledningen till den övergripande flödeskartläggningen är att ge en tydlig figur 
över flödeskedjans ingående delar och hur de är relaterade till varandra. 
(Ljungberg & Larsson, 2001) Symbolernas utseende kan variera men Oskarsson 
m.fl. (2009) använder sig av följande symboler, se Figur 10. 
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Figur 10 - Flödessymboler 

En rektangel symboliserar en aktivitet som utförs i logistikkedjan. Det kan 
exempelvis i detta fall vara ytbehandling av gipsväggen. Trianglarna 
symboliserar lager i flödeskedjan, det innebär alltså en lagringspunkt där 
materialet lagras under en tid mellan två aktiviteter. I detta fall räknas en 
produkt som lagrad om den är placerad i ett lager under en längre tid innan 
kommande operation, att ett material lagras några timmar eller någon dag innan 
nästa hantering räknas alltså inte som ett materiallager. Pilarna representerar 
flöden av materialet och informationen och i flödeskartan är alltså en 
materialtransport ingen egen aktivitet utan något som sker mellan två 
avdelningar. Datorsystem, pappersdokument etc. är delar som används 
exempelvis vid beställningar och avtal med en leverantör vilket i detta fall kan 
vara relevant vid inköpet av material. (Oskarsson m.fl. 2009) 
 
I arbetets specifika fall är det flödeskedjan och dess olika aktörer vid byggnation 
av innerväggar i gips som ska kartläggas. Resultatet av kartläggningen 
presenteras i en övergripande flödeskarta, följt av flera mer detaljerade kartor 
med tillhörande beskrivning av ingående aktiviteter.   
 
Utifrån kunskapen om hur flödeskartläggningen ska utföras är det följande 
undersökningsfrågor som ska bevaras i denna del av arbetet.  
 
- Vilka övergripande processer ingår i flödeskedjan? 
- Vilka huvudaktörer är inblandande i processerna? 
- Kan det övergripande flödet skilja sig mellan olika projekt och/eller företag? 
 
En lämplig metod för kartläggning utifrån Ljungberg och Larssons (2001) 
beskrivningar är att gå igenom flödet steg för steg och definiera varje ny process 
start- och slutpunkt. I detta fall utförs det genom att studera flödeskedjan under 
arbetsplatsbesök där varje delprocess aktiviteter genomgås rent visuellt och 
sedan kompletteras detta med information från den personal som ansvarar för 
processen.   
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4.2.  Successiv kartläggning av systemets delprocesser 
Ljungberg & Larsson (2001), s.193, beskriver processens olika detaljeringsnivåer, ”En process byggs upp av delprocesser som i sin tur byggs upp av aktiviteter.” (ur man väljer att sätta de olika nivåerna beror på systemets 
storlek och syftet med kartläggningen.  
 
Inom detta arbete där det viktiga är att identifiera vilka effekter förändringen 
kan ha på flödet, är de viktigast att fokusera på de processer där skillnaden av ett 
konceptbyte skulle vara märkbar. Med det sagt kan det trots allt finnas anledning 
att i ett tidigt skede undersöka hela det studerade systemet och sedan successivt 
arbeta med de delar som innehåller de största effekterna. Eftersom det kan 
finnas dolda effekter som framkommer först efter en ingående analys av 
systemet är det bra att ha med hela systemet i tanken under analysens gång.  
 
En metod för utförandet av successiv nedbrytning i detta fall baseras på 
arbetsmetoder från Ljungberg & Larsson (2001). Fritt tolkat och förenklat går 
arbetsmetoden ut på att studera vilka aktiviteter som ingår i processen, avgöra 
vilka objekt som kommer in och ut ur processen, se hur aktiviteterna hänger 
ihop med varandra samt avgöra vilka resurser processen utnyttjar. Utifrån de 
identifierade aktiviteterna kan sedan nya delprocesser skapas om det 
underlättar processbeskrivningen. En lösning för att presentera processernas 
innehåll beskrivs av Johansson & Mattsson (2005), det handlar om att använda 
processanalysscheman. I ett processanalysschema dokumenteras vilka 
aktiviteter processen innehåller och i vilken ordning de sker. Sedan kan 
aktiviteternas tidsåtgång och/eller kostnad läggas in i schemat.  I 
flödesanalysdelen är det intressanta främst att kartlägga ingående aktiviteter, 
vad aktiviteten utför samt vilka resurser aktiviteten utnyttjar. För uppgiften har 
ett eget processchema tagits fram, se tabell 1. Hur en huvudprocess kan brytas 
ned i delprocesser grafiskt illustreras i Figur 11. 
 
Tabell 1 - Processanalysschema 

 
 
 

 
Figur 11 - Successiv kartläggning 

Delprocesserna kan i många fall brytas ned i ytterligare delar. Alla dessa delar 
kanske inte är intressanta eller nödvändiga att studera ingående och därmed är 
det viktigt att inte gå allt för djupt i nedbrytningen.  

Huvudprocess 

Delprocess Delprocess 
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Inom den successiva kartläggningen utnyttjas alltså både figurer och text för att 
beskriva flödeskedjans processer och vilka aktiviteter som genomförs i varje 
delprocess.  
 
Vid den successiva kartläggningen betraktas följande frågeställningar:  
 

- Vilka delmoment ingår i varje process? 
- Hur djupt ska nedbrytningen gå?  
- Vilka delprocesser kan skilja mellan olika byggprojekt/entreprenörer? 
- Saknas någon delprocess där en potentiell förändring kan ses?    

4.3.  Jämförelse mellan nuläget och förändringsalternativet 
När både nuläget och förändringsalternativet är beskrivna ska alternativen 
jämföras och det är i detta steg effekterna av den eventuella förändringen utreds.  
 
Arbetet ska utreda vad klickgips som koncept innebär för byggentreprenören 
och därmed är det skillnaderna som studeras. Det handlar i detta läge inte om att 
värdera en skillnad utan att presentera de effekter som uppkommer. I detta 
skede sker en kvalitativ analys, effekterna ska sedan kvantifieras under 
totalkostnadsanalysen.  
 
Ett exempel på en kvalitativ analys är att Oneday Walls klickgipsskivor är 
smalare än de traditionella skivorna. Det ger effekter att fler skivor behöver 
användas, samtidigt som skivorna är lättare att hantera. Hur byggentreprenören 
värderar dessa effekter kan förmodligen variera och i detta läge är syftet endast 
att presentera att dessa effekter uppkommer. Frågeställningarna för jämförelsen 
mellan alternativen ser ut enligt följande.  
 

- Vilka delprocesser ser annorlunda ut mot nuläget? 
- Försvinner några aktiviteter? 
- Uppkommer det nya aktiviteter? 

4.3.1. Säkra vs möjliga effekter 
I detta arbete definieras en flödeseffekt som ”säker”, alternativt ”möjlig”. De 
säkra flödeseffekterna består i de effekter som beror av klickgipsets utformning 
eller funktion och därmed alltid kommer uppkomma, exempelvis att 
klickfunktionen innebär att skruvmomentet försvinner. En möjlig flödeseffekt är 
istället en flödeseffekt som kan uppkomma till följd av att företaget i samband 
med införandet av klickgips skulle förändra sina arbetsmetoder på något sätt, 
kortare lagringstid, förändrad transport etc. Detta beskrivs vidare i analysen där 
de identifierade flödeseffekterna även presenteras.   

4.4.  Datainsamling 
Inhämtningen av information om systemet har i arbetet genomförts med flera 
olika insamlingsmetoder. Nulägesbeskrivningen baseras på fakta från flera håll 
men framförallt arbetsplatsbesök där tillvägagångssätt i monteringen studerats 
för att skapa en förståelse för hur arbetet vid montering av gipsväggar ser ut, och 
kan variera mellan olika byggentreprenörer. Utöver arbetsplatsbesöken har 
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fallstudien legat till grund för en del av nulägesbeskrivningen och stor del av 
beskrivningen av förändringsalternativet.   

4.4.1. Arbetsplatsbesök 
Arbetsplatsbesöken genomfördes eftersom det ger en bild av verkligheten och 
genom att studera systemets olika processer på plats är förhoppningen att 
nulägesbeskrivningen ska kunna efterlikna verkligheten så bra som möjligt. 
Eftersom varje byggprojekt enligt Nordstrand (2008) är unikt är det nödvändigt 
att studera arbetet på flera olika projekt och hos olika byggentreprenörer för att 
fånga upp eventuella variationer. De utvalda arbetsplatserna som har besökts 
under projektet är Skanskas byggnation av förskolan Växthuset samt Ellipsen 
Byggs gipsmontering vid Kvarteret lyckan, Norrköping. Det första 
arbetsplatsbesöket hos Skanska genomfördes i det skede då gipsskivorna 
anlände till byggarbetsplatsen. Det genomfördes för att kunna studera en större 
byggarbetsplats och skapa insikt kring inleveranser, internhantering av material 
etc. Det andra arbetsplatsbesöket genomfördes under tiden för gipsmonteringen 
vilket innebar att monteringen av gipsväggar för det traditionella konceptet 
kunde studeras detaljerat under tiden arbetet utfördes.  
 
För att fånga upp variationer utnyttjas även andra insamlingsmetoder, dels har 
platschefer och kunniga byggarbetare intervjuats under arbetsplatsbesöken.   
Vid dessa intervjuer ges både en beskrivning av det aktuella projektet, men även 
frågor kring variationer i arbetssätt och flödeskedjan tas upp med 
intervjuobjektet. Med denna metod kan speciella förhållanden från andra projekt 
fångas upp och den utfrågade kan även ge sin bild av hur flödeskedjan ser ut i 
normalfallet.  Dokumentationen under arbetsplatsbesöken har genomförts både 
i skrift och genom fotografering för att lättare kunna minnas den fakta som 
framkommit under arbetsplatsbesöken. 

4.4.2. Intervjuer 
I studien har personintervjuer används som en källa till information. Lekwall & 
Wahlbin, (2001) beskriver att ett exempel på en intervjumetod är att, istället för 
specifika väldefinierade frågor, presentera övergripande huvudämnen vilka 
respondenten får beskriva ingående. Detta benämns som en ostrukturerad 
intervju, till skillnad från en mer strukturerad intervju vilken ofta innehåller 
väldefinierade frågor och ibland även definierade svarsalternativ. För att hålla 
samtalet igång under en ostrukturerad intervju och samtidigt försäkra sig om att 
rätt frågor besvarar kan kompletterande frågor av mer specifik karaktär finnas 
nedskrivna och utnyttjas i det fall en specifik frågeställning inte besvarats under 
den övergripande genomgången (Kvale & Brinkmann, 2009). En intervju som likt 
detta ligger någonstans mittemellan en strukturerad och ostrukturerad intervju 
kan benämnas som semistrukturerad, och kan exempelvis ha fördefinierade 
frågor men öppna upp för respondenten att först själva besvara de generella 
frågeställningarna. 
 
Intervjuerna som genomförts under arbetet var av karaktären 
semistrukturerade personintervjuer. Ett frågeunderlag har tagits fram inför 
intervjuerna, se Bilaga 1, vilket innehåller öppnande frågor om olika processer 
inom systemet för gipsväggar. Under varje ämnesfråga finns även mer specifika 
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frågor som ska besvaras. Genom att den tillfrågade ges möjlighet att berätta fritt 
om ämnet besvaras ofta delfrågorna under den övergripande beskrivningen och 
inom denna kan även ny information framkomma och leda till nya frågor vilka 
kan besvaras under intervjuns gång.  
 
Intervjuerna tillsammans med platsobservationerna har genomförts för att få 
primär data, vilket innebär att den kommer direkt från källan, till skillnad från 
litteraturstudier etc. vilka är sekundära källor (Lekwall & Wahlbin, 2001). Att 
samla in primär data direkt på arbetsplatsen lämpar sig bra för att skapa en egen 
uppfattning om flödet vilket sedan kan kompletteras med sekundära källor för 
att säkerställa att den insamlade informationen är korrekt.  
 
Under intervjuerna har samtal dokumenterats skriftligt samt i vissa fall genom 
inspelningar för att i efterhand kunna gå tillbaka och lyssna om något har 
missats i anteckningarna. Det är en bra metod för att kunna genomföra 
intervjuerna friare och ger ofta ett bättre flyt i kommunikationen mellan 
intervjuledaren och personen som blir intervjuad.  

4.4.3. Tidigare genomförd förstudie 
Som tillägg till datainsamlingen för nulägesbeskrivningen har även förstudien för 
Oneday Walls klickvägg studerats (Harju & Ulfgren, 2012). I den finns en färdig 
nulägesbeskrivning utifrån deras genomförda flödeskartläggning och med denna 
som tillägg till den information om nuläget som framkommer under 
arbetsplatsbesöken och personintervjuerna är förhoppningen att detta arbetets 
färdiga nulägesbeskrivning ska innehålla korrekt, relevant och tydlig 
information om nuläget.  

4.4.4. Fallstudien 
Hela fallstudien dokumenterades genom videofilmning med webkamera samt 
platsdokumentation med tidtagning och fotografering/filmning av enskilda 
moment. Med den rullande kameran kan sedan totaltiden att uppföra rummen 
studeras. Utöver tidsstudierna dokumenterades även andel spill och övrigt avfall 
genom att avfallet lämnades kvar i rummet på utmärkt plats. Det lämnade 
materialet kunde sedan dokumenteras genom att mäta upp hur många 
kvadratmeter gips, meter reglar etc. som låg på den angivna platsen.   

4.4.5. Identifiering av förändringsalternativets processer  
Eftersom klickgips idag inte används på marknaden behöver en beskrivning av 
hur skillnaden i produktens utformning och de tänkta arbetsmetoderna påverkar 
logistikkedjan presenteras. Denna del av arbetet ska ligga till grund för 
totalkostnadsanalysens utförande eftersom de identifierade flödeseffekterna 
kommer ligga till grund för utformningen av totalkostnadsmodellen, vars 
ingående kostnader ska analyseras och kvantifieras.  
 
En del skillnader kan studeras ingående under fallstudien där de två koncepten 
kan jämföras under liknande förutsättningar. I det fallet sker datainsamlingen 
helt enkelt genom platsobservationer under fallstudien.  
 
Utöver detta har information om de tänkta arbetsmetoderna, produktens 
utformning etc. tillhandahållits av Oneday Wall AB. Utifrån denna information 
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tas alltså en beskrivning av hur flödeskedjan ser ut vid användande av klickgips 
fram. För vissa delprocesser kan en analys behöva genomföras av hur en viss 
skillnad i utformning eller arbetsmetod kan påverka flödeskedjan.   
 
Tanken med klickväggskonceptet är förutom att minska ned arbetstiden i själva 
monteringen även att industrialisera byggprocessen mot mer standardiserade 
arbetsmetoder. Det innebär att det är just den tilltänka arbetsmetoden som 
kommer studeras i detalj under parallellprojektet. Även om en process 
standardiseras kommer givetvis olika projekt utföras på olika sätt, för att fånga 
upp eventuella variationer behöver arbetsmetoderna analyseras för att reda ut 
hur olika projekts utformning inverkar på möjligheterna att använda den 
standardiserade arbetsmetoden. 
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5. Nulägesbeskrivning  
I detta kapitel beskrivs flödeskedjan i nuläget då 

traditionella gipsskivor används. Först definieras vad som 

anses vara traditionella gipsskivor. Nuläget kan givetvis 

variera något mellan olika företag och projekt men den 

beskrivning som presenteras ska motsvara normalfallet vid 

medelstora byggprojekt, där byggnation av innerväggar i 

gips ingår. Kapitlet avslutas med att nulägesbeskrivningen mynnar ut i ett 
jämförelsealternativ vilket är det som används när flödeseffekter av 

förändringsalternativet senare ska analyseras.   

5.1.  Definition av traditionella gipsskivor 
De gipsskivor som vanligen används vid byggnation av mellanväggar, och kan 
anses som standardskivor är 90 cm breda och 270 alternativt 300 cm höga. Det 
finns även andra utformningar där det främst är höjden som kan variera. Utöver 
det finns det även skivor som är 120 cm breda, vilka till följd av storleken blir 
svårare att hantera och därför används mera sällan. Eftersom 90 cm är vanligast 
är det dessa skivor som kommer behandlas inom arbetet. (Gyproc, 2013) 
 
Vid byggnation med dessa skivor och det traditionella konceptet skruvas 
skivorna fast i stålreglar vilka är monterade med ねの cm mellanrum, benämnt ”cc ねの”. Reglarna är fästa i en golv och taklist. Det innebär att varje skiva fästes med 
en lodrät rad skruvar i en regel för varje sida samt en regel i mitten av skivan. De 
fästes även med skruv i golv- och taklisterna. Reglarna kan utnyttjas från båda 
hållen vilket innebär att det endast behövs reglas från ena hållet om en 
mellanvägg med gips på båda sidor ska monteras. När sedan väggen är monterad 
behöver skruvhålen och skivornas skarvar spacklas igen för att ytan ska bli slät 
innan målning/tapetsering av väggen kan genomföras. Spacklingen utförs 
vanligen två gånger och det samma gäller för målningen där minst två lager 
krävs för att färgen ska täcka ytan. 
 
Normalfallet som beskrivs i första hand är baserat på större byggprojekt där 
byggentreprenören har standardiserade metoder för administration och 
materialflöde. Detta beror på att mindre byggen ofta har speciallösningar för den 
specifika situationen och det är omöjligt att fånga upp alla olika fall som kan 
tänkas variera mellan olika småprojekt där standardiserade metoder saknas. 
(Skanska, 2013) (Ellipsen, 2013)  

5.2.  Flödeskarta över nuläget 
Flödeskedjan från inköp av material till att mellanväggen är färdigställd 
illustreras i Figur 12. Detta är en övergripande beskrivning av hur flödet ser ut 
och vilka aktörer som ingår i de olika processerna vid ett större byggprojekt. 
Figuren är framtagen utifrån den information som inhämtats på 
arbetsplatsbesöken tillsammans med den genomförda förstudien. (Harju & 
Ulfgren, 2012) 
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Figur 12 – Flödeskarta för systemet i nuläget 

Vid arbetsplatsbesöket på det lite mindre projektet framkom att flödeskedjan för 
en lite mindre byggentreprenör skiljer sig något eftersom byggentreprenören 
istället för att beställa material direkt från gipsproducenten köper in sitt 
material från någon byggvaruhandel och antingen åker och hämtar materialet 
själva eller får det levererat från byggvarufirman. 

5.3.  Successiv nedbrytning av nulägets delprocesser 
När hela flödeskedjan studerats ingående har följande huvudprocesser 
identifierats inom det studerade systemet, se Figur 13. Det är alltså de delsystem 
som identifierades redan i systembeskrivningen, kapitel 3.3. Den successiva 
kartläggningen utgår från dessa huvudprocesser, vilka beskrivs var för sig under 
de kapitelnummer som finns med i figuren.  
 

 
Figur 13 - Systemets huvudprocesser 

Att produktionsprocessen inte finns med beror på att produktionen av 
gipsskivor som tidigare nämnts inte berör byggentreprenören, därmed utesluts 
den delen av flödeskedjan ur analysen.  

5.3.1. Inköp 
Inköp av material till en byggarbetsplats sköts vanligen genom platschef med 
stöd av företagets inköpsavdelning. Inköpsavdelningen sluter avtal med 
leverantörer, dessa avtal läggs sedan in i ett datorsystem och sedan kan platschef 
eller annan inköpsansvarig efter behov genomföra en beställning utav de 
material som efterfrågas. Nedanstående beskrivning av hur inköpsprocessen går 
till förutsätter att det finns avtal slutna med leverantören. 
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Innan beställningen sker behöver inköparen avgöra vilken mängd av materialet 
som ska beställas samt när det passar att få varorna levererade. I 
inköpsprocessen ingår alltså följande delprocesser, se Figur 14. En beskrivning 
av vilka resurser som utnyttjas samt vad de ingående aktiviteterna utför kan ses 
i Tabell 2 nedan.  
 

 
Figur 14 - Inköpsprocessen 

Tabell 2 - Processchema Inköp 

Nr Aktiviteter Input Output Resurser 

1 Partiformning Ritning/planering Behovsplan Platschef 
2 Beställning Behovsplan Avropat material Platschef 

 

5.3.1.1.  (1) Partiformning 
Inför varje inköp behöver inköparen reda ut vilken storleken på beställningen som är mest passande. Att hitta en ”lagom” partistorlek, kan vara svårt eftersom 
det finns flera aspekter att beräkna då partistorleken ska bestämmas. Först 
behöver inköparen undersöka hur stor materialåtgången är för byggprojektet, 
detta benämns även mängdning (Nordstrand, U. & Revai, E. 2002).  
Materialåtgången beräknas vanligen genom att multiplicera den teoretiska 
åtgången enligt projektets ritningar med en överförbrukningsfaktor se formel 1.  
                                              (1) 
 
Åtgångstalet används för att försäkra sig om att materialet ska räcka i praktiken. 
Ett materials överförbrukningsfaktor baseras på hur mycket av materialet som 
förväntas gå till spillo av olika anledningar. Utöver detta behöver även inköparen 
bestämma hur många beställningar som ska genomföras och vid vilka tidpunkter 
materialet ska anlända till byggarbetsplatsen.  
 
Ett större parti kan möjligen innebära ett lägre pris och att hanteringsmoment 
som godsmottagning, lossning, inleverans osv. behöver genomföras färre gånger 
vilket bidrar till mindre hanteringskostnader. Vid för stora beställningar kan 
istället hanteringskostnaderna öka, exempelvis skulle en outnyttjad pall gips 
först lyftas in i onödan för att sedan behöva lyftas ut ur byggnaden utan att ha 
blivit utnyttjad och därmed utförs flera arbetskrävande moment i onödan.  
Det uppstår även andra kostnader vid stora beställningar, exempelvis 
lagerhållningskostnader i form av kapitalbindning och hantering av lagrade 
varor. Risken att något material blir förstört ökar även om materialet behöver 
lagras länge. Det är därmed omöjligt att säga att en viss partistorlek är optimalt 
för alla situationer och därför behöver platschefen fundera kring vad som är bäst 
i det specifika fallet.  

Inköp 

Partiformning Beställning 
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5.3.1.2.  (2) Beställning 
Beställningen kan se lite olika ut men de stora byggentreprenörerna har vanligen 
bestämda ramavtal med sina materialleverantörer. Det gäller de flesta 
standardmaterialen och för att underlätta avrop finns varorna oftast inlagda i ett 
datorsystem vilket platschefen genomför beställningarna utifrån. Platschefens 
uppgift blir därmed endast att fylla i rätt antal av den efterfrågade varan och 
vilket datum varorna ska levereras. I bästa fall har leverantören möjlighet att 
leverera varorna till detta datum och inköparen får endast en bekräftelse på att 
varan kommer levereras på utsatt tid.   
 
Beroende på beställningens storlek kan den antingen genomföras från en 
byggvarufirma exempelvis Beijer, XL Bygg etc. eller vid stora beställningar direkt 
från producenten vilket för gipsskivor kan vara exempelvis Knauf, Gyproc etc. 
Vid inköp av material direkt från gipsproducenten är det ofta producenten som 
ansvarar för leveransen och därmed kan transportkostnaden i vissa fall ingå i 
priset när ett material beställs direkt från producent.  
 
Givetvis kan det uppkomma problem vid inköp av en vara. Det kan vara att 
leverantören har slut på en vara eller att det valda leveransdatumet inte kan 
uppfyllas. I detta fall kan platschefen behöva lägga om planeringen vilket innebär 
ett extra arbete och kan drabba flera olika delar av produktionskedjan. För att 
undvika dessa situationer kan platschefen genomföra beställningarna tidigare 
men med samma leveransdatum alternativt sätta ett tidigare leveransdatum för 
att klara av några dagars försening.   

5.3.2. Transport 
Processen transport består av den externa transporten från leverantörens 
varulager till att materialet ankommer till byggarbetsplatsen. Processens input 
kommer från beställningen och är avropat material och eftersom produktion är 
utesluten ur processen tillkommer här en ytterligare input vilken är material vid 
leverantörens lager. Tillsammans utgör de processens input som sedan efter 
processen har transporterats till byggarbetsplatsen och blivit till levererat 
material. 
 
Transporten av materialet till byggarbetsplatsen kan ingå i priset när ett 
material beställs och i detta fall är det leverantören som ansvarar för hur 
materialet levereras. Ofta är det ett transportföretag som tar hand om 
transporten, vilken påbörjas med att transportbilen åker till 
materialleverantören och lastar in materialet.  
 
I transporten är det alltså främst externa resurser som utnyttjas om inte 
byggentreprenörens egen personal sköter transporten vilket är vanligare vid 
små byggprojekt. De ingående aktiviteterna vid transport av materialet är 
därmed enligt Figur 15, och Tabell 3.  
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Figur 15 - Transport 

Tabell 3 - Processchema Transport 

Nr Aktiviteter Input Output Resurser 

3 Lastning 
Avropat material + 
Material hos leverantör Lastat material Transportbolag 

4 Leverans till byggarbetsplats Lastat material Ankommet material Transportbolag 

 

5.3.2.1.  (3) Lastning 
Vid transport av gipsskivor lastas skivorna vanligen på pallar.  En full pall med 
90cm breda gipsskivor innehåller vanligen 42 skivor och väger uppemot 1 ton. 
För att lyfta dessa pallar krävs att en truck används vilket alltså är ett krav vid 
lastning och lossning av lastbilen (Gyproc, 2013). Är det inte en full bil som ska 
levereras kan byggmaterial samlastas med helt andra varor som ska 
transporteras till närliggande platser.  

5.3.2.2.  (4) Leverans till byggarbetsplatsen 
Vid en normal beställning sker transporten med lastbil och platschefen på 
byggarbetsplatsen får en tidpunkt när transporten ska ankomma till bygget.  
Tiden som är satt som leveranstid ska i bästa fall hållas men kan givetvis variera 
beroende trafikstörningar etc. När transporten anländer till byggarbetsplatsen 
möts den upp av den personal som ska ansvara för godsmottagningen. 

5.3.3. Godsmottagning 
När transporten anländer till byggarbetsplatsen ska materialet lastas ur 
transportbilen och in på byggarbetsplatsen. I denna process ingår även att 
ansvarig personal genomför en ankomstkontroll, där det kontrolleras att rätt 
material har levererats och ingenting är skadat. Delprocesserna blir därmed 
enligt Figur 16 och Tabell 4.  
 

 
Figur 16 - Godsmottagning 

Tabell 4 - Processchema Godsmottagning 

Nr Aktiviteter Input Output Resurser 

5 Lossning Ankommet material Lossat material Truck, arbetare 
6 Ankomstkontroll Lossat material Mottaget material Platschef 

 

Godsmottagning 

Ankomstkontroll Lossning 

 

Leverans till 
byggarbetsplats    

Transport  

Lastning  

  



 35 

5.3.3.1.  (5) Lossning 
När en transport anländer med det material som ska levereras, exempelvis 
gipsskivor, kör den vid möjlighet in på byggarbetsplatsen, alternativ stannar 
utanför grindarna där det finns möjlighet att stå. Eftersom gipsskivorna 
levereras på pallar krävs en truck för att lasta ut pallarna från transportbilen. 
Ofta är det ett externt truckbolag som hyrs in och ansvarar för lossningen samt 
inleveransen av gipsskivor. Från att transporten anländer med materialet har 
byggentreprenören vanligen en utsatt tid på 30 minuter på sig att lossa 
materialet från transporten. Överstigs denna tid kan byggentreprenören bli 
tvungen att betala en extra kostnad för leveransen.  Av denna anledning kan det 
vara nödvändigt att först lasta ur transporten och placera materialet på marken 
för att sedan placera pallarna på lämplig plats inom byggarbetsplatsen. När 
urlastningen är genomförd och kan transportören lämna byggarbetsplatsen.  

5.3.3.2.  (6) Ankomstkontroll     
Då materialet ankommer till byggarbetsplatsen genomförs en ankomstkontroll. 
Det innebär att ansvarig personal kontrollerar att det är rätt material som 
ankommit, vilket sker genom avstämning mot följesedeln, samt att materialet är 
av godkänd kvalitet och det inte finns några synliga fel. Det är viktigt att vid 
överlämnandet kontrollera om några transportskador eller svinn har 
uppkommit för att kunna kräva transportbolaget på ersättning om något 
material är skadat eller saknas. 

5.3.4. Internhantering 
När materialet i ett senare skede ska avtäckas från emballagering bör materialet 
återigen kontrolleras så att inget skadat material byggs in i konstruktionen.  
Då lossningen är utförd och gipsskivorna har godkänts ska de placeras på 
lämplig plats inom byggarbetsplatsen. I bästa fall kan gipsskivorna lyftas in i 
byggnaden under tak och lagras i anslutning till de rum där gipsskivorna ska 
användas. Det kan skilja sig mycket från fall till fall hur lagringen sköts och under 
hur lång tid gipsskivorna ska lagras innan det är dags för monteringen. I bästa 
fall finns möjlighet att leverera in gipsskivorna till rätt våning direkt för 
platslagring men i värsta fall kan de behöva ligga utomhus och/eller flyttas flera 
gånger innan de ska monteras. Enligt arbetsplatsbesöken kan en vanlig 
internhantering se ut enligt Figur 17, mellan de olika lagringspunkterna sker 
givetvis en förflyttningsaktivitet vilken utelämnats i figuren men finns med bland 
internhanteringens aktiviteter i processchemat, se Tabell 5.  
 

 
Figur 17 – Internhantering på byggarbetsplatsen 

Mellanlagring Platslagring Inleverans 

Internhantering 
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Tabell 5 - Processchema Internhantering 

Nr Aktiviteter Input Output Resurser 

7 Inleverans Mottaget material Inlevererat material Truck + Arbetare 

8 Mellanlagring Inlevererat material Lagrat material Lagringsyta 

9 Materialförflyttning Lagrat material Material på plats Arbetare 

10 Platslagring Material på plats Färdiglagrat material Lagringsyta 

 

5.3.4.1.  (7) Inleverans 
Vid inleverans in i byggnaden brukar, beroende på tillgängligt utrymme och 
byggnadens storlek, en höglyftande truck (s.k. Lull), alternativt lyftkran eller hiss 
användas. Vid de besökta byggarbetsplatserna användes lull vid inlyft eftersom 
detta koncept är smidigt så länge byggnaden inte är för hög. En truck är flexibel 
och behöver bara hyras in vid de tillfällena den ska utnyttjas vilket innebär att 
den inte behöver stå och kosta pengar när det inte utnyttjas.  
 
Vid inleveransen av gipsskivorna på de besökta byggarbetsplatserna lyftes 
pallarna in på rätt våningsplan där de mottogs på pumpvagnar och sedan 
placerades på ledig yta. I båda fallen fanns möjlighet att leverera in gipset till rätt 
våningsplan för platslagring i direkt anslutning till gipsskivornas ankomst till 
byggarbetsplatsen.    
 
Gipsskivorna behöver lyftas in i byggnaden innan alla tillräckligt stora utrymmen 
byggs igen. Detta kan vara en bidragande orsak till att materialet behöver lagras 
under en längre tid inne i byggnaden. Exempelvis vid fallstudien var fönstren för 
smala på bredden för att rymma gipsskivorna och byggnaden i övrigt igenbyggd. 
Det innebar att byggarbetarna fick bära in gipsskivorna för hand i byggnaden. Att 
behöva flytta gipsskivor manuellt mellan våningsplan är något man helst vill 
undvika eftersom det både tar tid och försämrar arbetsmiljön för byggarbetarna.   

5.3.4.2.  (8) (10) Lagring 
Hur länge och var gipsskivorna lagras på en byggarbetsplats kan skilja sig 
mycket åt mellan olika fall. Normalfallet är enligt inhämtad information att 
gipsskivorna lagras en period under tak i byggnaden där plats finns, helst i 
närheten av väggens placering i väntan på att monteringsprocessen ska påbörjas. 
Liknande detta är ungefär hur man vill att det ska fungera eftersom gipsskivorna 
riskerar att skadas om de ligger utomhus, det är vanligt förekommande med 
mellanlagring av alla gipsskivor tillsammans i byggnaden vilket medför att det 
kan bli nödvändigt med flera omflyttningar av materialet för att det står i vägen.  

5.3.4.3.  (9) Materialförflyttningar 
Varje omflyttning kräver arbetstid och minskar ned arbetstakten för 
produktionen.  
 
Materialförflyttningen av gipsskivor sker vanligen med hjälp av en transportvagn 
inom ett våningsplan eller genom manuell förflyttning kortare sträckor av 
personalen. Mellan olika våningsplan kan vid möjlighet hiss användas.   
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När materialet väl har levererats in på rätt våningsplan vill byggentreprenören 
att materialet ska kunna placeras i anslutning till produktionsytan samtidigt som 
det inte får stå i vägen för någon annan pågående process. Exempelvis kan ett 
rum där gipsskivor förvaras behöva flytspacklas innan gipsskivorna ska 
monteras. Det innebär att skivorna behöver flyttas till en ny plats för 
mellanlagring. 

5.3.4.4.  Risker vid lagring 
När gipsskivor lagras under längre tid ökar riskerna för svinn, stölder, skador 
vilket kan skapa problem för företaget.  På alla byggarbetsplatser där material 
lagras och hanteras i flera steg finns risken att något material försvinner. Det kan 
vara att det blir stulet, borttappat eller kastas av misstag. Med detta i åtanke kan 
svinn behöva räknas in när en byggentreprenör kalkylerar sina kostnader för en 
byggnation. (P-E Josephson m.fl. 2005) Materialet är olika utsatt för att försvinna 
beroende på hur många olika hanteringar eller lagringsplatser det går igenom 
innan det ska användas till byggnationen.  
 
Om en gipsskiva blir skadad på något sätt är ofta den enda lösningen att kassera 
skivan eftersom det är viktigt att kvaliteten på väggen hålls hög och inga skador 
syns. Det finns alltid risk att skador uppkommer inom hanteringen av 
gipsskivorna och därmed räknar en byggentreprenör med att några skivor 
kommer behöva kasseras. I det fall det trots allt blir brist behöver den kasserade 
skivan ersättas med en ny skiva vilket kan innebära förseningar i produktionen.  
 
Flera studier kring spill i byggprojekt beskriver att skador och svinn är vanligt 
förekommande (Mehr, M-P. & Mehrnia, A. 2012). Det är svårt att säga en exakt 
siffra på hur stor andel av spillet som orsakas av kassationer till följd av 
internhanteringen. En stor andel av spillet kommer produktionen eftersom delar 
av gipsskivan behöver skäras till för passa in dörrhål etc. den totala andel spill 
beräknas i alla fall enligt (P-E Josephson m.fl. 2005) vara så stor som 10-15 % vid 
svenska byggarbetsplatser  
 
Av denna siffra uppskattas att ca 3-5 % av detta uppkommer till följd av skador 
under internhanteringen. Med detta i åtanke är det lätt att förstå att det är viktigt 
att arbeta med att få ned denna siffra för att sänka logistikkostnaden på 
byggarbetsplatsen.  

5.3.5. Montering 
I denna text beskrivs monteringen av gipsskivor med bredden 90 cm där stålreglar 
används. 

 

Vid montering av innerväggar i gips med 90 cm breda gipsskivor är 
regelavståndet 45 cm, och gipsskivorna skruvas fast i reglarna. De lodräta 
reglarna fästes i golv-/takreglar som skruvas fast i golv/tak. För att en gipsskiva 
ska passa in rätt kan den behöva skäras till innan montering. Det innebär att 
processen innehåller följande aktiviteter, se Figur 18. Monteringsprocessen 
innehåller alltså alla delar inom byggnationen av väggen, aktiviteterna 
presenteras även i Tabell 6.  
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Figur 18 - Montering 

Tabell 6 - Processchema Montering 

Nr Aktiviteter Input Output Resurser 

11 Golv/takregling Tillgängligt material Golv/tak reglade Snickare 

12 Regling cc 45 Golv/tak reglade Reglad stomme Snickare 

13 Tillskärning Tillgängligt material Tillskurna gipsskivor Snickare 
14 Inpassning Tillskurna gipsskivor Inpassad skiva Snickare 

15 Skruvning Inpassad skiva Monterad gipsvägg Snickare 

 

5.3.5.1.  (11)(12) Regling 
Reglingen utförs genom att golv- och taklister fästes med skruv i golv och tak. I 
dessa fästes sedan reglar där cc 45 är ett rekommenderat avstånd.  

5.3.5.2.  (13)(14)  Tillskärning & Inpassning 
Så länge det är hela skivor som ska monteras är det bara reglingen som behöver 
genomföras innan skivan sätts på plats och skruvas fast. I många fall fungerar det 
inte riktigt på detta sätt eftersom en skiva kan behöva kapas för att passa in 
och/eller ett hål kan behöva skäras ut exempelvis för dörrar, fönster eller 
placering av eluttag. Detta görs då manuellt med skärkniv. Den kapade skivan 
ska sedan lyftas på plats för att sedan kunna skruvas fast i reglarna.  

5.3.5.3.  (15) Skruvning 
Enligt standard för regelavståndet cc 45, ska varje skiva fästas med 20 cm 
skruvavstånd i sidornas reglar samt golv- och taklister. I mittenregeln ska de 
fästas med ca 30 cm skruvavstånd (Gyproc, 2013). Vid studier på arbetsplats 
visade sig att standardavståndet låg på närmare 15-16 cm för sidofästningen 
medan mittenfästningen överensstämde med handboken. Det innebär att antalet 
skruvar per skiva blir ca 50-55st vid en takhöjd på 2800 mm. När detta är färdigt 
ska sedan väggens yta behandlas.  
 
 
 
 

Skivmontering Regling 

Golv/takregel Regling cc45 
 

Tillskärning Inpassning Skruvning 
 

Montering 
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5.3.6. Ytbehandling 
Ytbehandlingen innehåller spackling samt målning alternativt tapetsering av den 

färdigmonterade väggen  

 
Vid ytbehandlingen börjar målaren med att spackla väggen för att få en slät yta 
där varken skruvhålen eller skarvarna mellan gipsskivorna syns. Spacklingen 
utförs oftast i flera omgångar beroende på när målaren anser väggen vara 
tillräckligt slät. Efter spackling slipas väggen innan det är dags för målning 
alternativt tapetsering.  
 
Vid målning behöver väggen först grundmålas och sedan läggs ett eller två lager 
av den slutliga väggfärgen. Vid tapetsering behöver väggen inte förbehandlas 
mer än spackling och slipningen se Figur 19 samt Tabell 7 . 
 

 
Figur 19 - Ytbehandling 

   
Tabell 7 - Processchema Ytbehandling 

Nr Aktiviteter Input Output Resurser 

16 Spackling Monterad gipsvägg Spacklad vägg Målare 

17 Slipning Spacklad vägg Slipad vägg Målare 

18a Grundmålning Slipad vägg Grundmålad vägg Målare 
19 Slutmålning Grundmålad vägg Färdigbehandlad vägg Målare 

18b Tapetsering Slipad vägg Färdigbehandlad vägg Målare 

 

5.3.6.1.  (16) Spackling 
En traditionellt byggd gipsvägg behöver alltid spacklas innan den kan målas eller 
tapetseras. Spacklingen görs för att väggen ska bli slät vilket innebär att skarvar 
mellan skivorna samt synliga skruvhål behöver täckas med spackel. I vanliga fall 
behöver målaren spackla två gånger på en vägg och mellan första och andra 
gången behöver spacklet torkas. Torktiden varierar beroende på temperatur, 
luftfuktighet etc. men i vanliga fall ska väggen vila runt ett dygn innan nästa 
spacklingsomgång. Spacklingen av skruvhålen görs genom att breda ut spackel 
över skruvskallarna, skivskarvarna kräver lite mer arbete och täcks även av en 
armeringsremsa.  

Spackling 

Målning 

Slipning 

Tapetsering 

Ytbehandling 

Grundmålning Slutmålning 
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Armeringsremsan liknar en tejpremsa och fästes över skarven följt av att 
målaren lägger spackel över remsan. Andra svängen lägger målaren bara på ett 
ytterligare lager spackel, denna vända används alltså inga nya armeringsremsor.   

5.3.6.2.  (17) Slipning 
Innan den spacklade väggen är redo för nästa moment behöver målaren även 
slipa av de spacklade ytorna. Det är ett relativt enkelt moment och innebär att 
målaren slipar bort överflödigt spackel från väggen för att väggen ska bli slät.   

5.3.6.3.  (18) (19) Grund- och slutmålning 
En gipsvägg målas oftast minst två gånger. Det beror på att den första 
strykningen inte täcker tillräckligt bra utan det krävs minst två lager för ett bra 
resultat. Mellan målningarna behöver det tidigare lagret torka. Torktiden är 
beroende av faktorer som temperatur, hur tjockt färglager som målats samt 
färgtyp. Väggen ska åtminstone torka ett par timmar innan nästa strykning och 
för bästa resultat rekommenderas att inte vara för snabb med nästa lager.  

5.3.6.4.  (18b) Tapetsering 
Om en vägg ska tapetseras istället för målas tapetserar målaren helt enkelt på den spacklade väggen. Enklaste tapetseringen görs med s.k. ”easy up” tapeter där 
tapetklistret stryks direkt på väggen varpå tapeterna sedan fästes. Väggen är 
sedan färdigbehandlad efter att tapeterna slätats ut genom en lätt strykning på 
tapeten.  

5.3.7. Avfallshantering 
På varje byggarbetsplats uppkommer avfall i olika former under hela bygget. Att 
städa undan och göra sig av med avfallet kan vara ett tidskrävande arbete.  Det 
avfall som uppkommer under byggnationen av mellanväggar placeras vanligen i 
någon form av behållare, soptunna eller vagn placerad i anslutning till 
arbetsstationen. Behållaren töms sedan vid lämpligt tillfälle i en container 
utanför byggnaden. Processen innehåller alltså följande aktiviteter, se Figur 20 
och Tabell 8. Att aktiviteterna kan utföras under arbetets gång innebär att 
placeringen av hela avfallsprocessen längst bak i logistikkedjan kan diskuteras. 
 
 

 
Figur 20 - Avfallshantering 

Tabell 8 - Processchema Avfallshämtning 

Nr Aktiviteter Input Output Resurser 

20 Grovstädning Färdigbehandlad vägg Grovstädat rum Arbetare 
21 Intern avfallshantering Grovstädat rum Avfall i container Arbetare 

22 Avfallshämtning Avfall i container Tömd container Avfallsbolag 

 

Avfallshantering 

Grovstädning Utbärning 
 

Avfallshämtning 
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5.3.7.1.  (20) Grovstädning 
I de flesta fallen är det upp till varje byggarbetare att städa upp efter sig själv 
under arbetets gång och att ta hand om det avfall som uppkommer när arbetet 
genomförs. Vid gipsmonteringen sköts detta oftast genom att varje arbetare 
håller ordning på sina verktyg och maskiner samt att avfall kastas i uppställda 
vagnar/tunnor vid arbetsstationen. Även grovstädning av dammrester och 
sågspån etc. sköts efterhand. Någon finstädning utav specifik städpersonal sker i 
allmänhet inte förens hela byggprojektet är färdigställd.  

5.3.7.2.  (21) Intern avfallshantering 
De fyllda avfallsvagnarna/tunnorna töms efter behov utav någon ur personalen, 
vilket ofta är snickaren som arbetar vid stationen. Vid större byggnationer 
genomförs ofta någon form av avfallssortering på materialet. Anledningar till 
detta kan vara rent etiska från byggentreprenörens ledning att företaget vill 
värna om miljön, men även ekonomiska då kostnaderna att få avfallet hämtat 
kan minska om det upphämtade avfallet är sorterat.  Vid arbetsplatsbesöken har 
två ytterligheter observerats. På en av byggarbetsplatserna sorterades avfallet i 
9 olika sorteringsfack medan ett annat slängde allt avfall i samma container. En 
anledning till den senare metoden att helt utesluta avfallssortering berodde i det 
fallet på utrymmesskäl eftersom arbetsplatsen låg centralt och de inte hade 
möjlighet att ha mer än en container på platsen, men vid intervjuer med 
platsansvariga framkom även att det i deras fall oftast blev billigare totalkostnad 
att helt utesluta sorteringsmomentet i avfallshanteringen.  
 
På de platser avfallet sorteras är hanteringstiden för avfallet med största 
sannolikhet något högre än i det fall ingen avfallssortering sker. En stor del av 
avfallet från byggnationen av gipsväggar är spill som uppkommer när 
gipsskivorna skärs till inför monteringen. Det kan vara ett utskuret hål där en 
eldosa ska placeras eller att gipsskivan behöver skäras till för att passa in en 
dörr, fönster, väggavslut etc. Spillet som uppstår slängs i de flesta fall men är det 
större bitar finns möjlighet att utnyttja den till en senare situation där en mindre 
bit behövs.  

5.3.7.3.  (22) Avfallshämtning 

Hämtningen av avfallet som läggs i containern görs sedan av en extern aktör som 
arbetar med avfallshantering, exempelvis SITA, IL Recycling etc. 
En del material som inte utnyttjas samt spill skulle kunna returneras till 
producenten som i detta fall kommer och hämtar säckar med returgips hos 
byggentreprenören och sedan återvinner materialet till nya gipsskivor. Detta är 
enligt Gyprocs eget koncept för gipsreturnering från byggarbetsplatsen lönsamt 
för alla parter. (Gyproc, 2013)   
 
Returnering av gipsspill förekom trots allt inte hos någon av de besökta 
byggentreprenörerna.  
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5.4.  Nuläget som jämförelsealternativ 
När effekterna av förändringsalternativet ska studeras är det viktigt att ha ett 

absolut nuläge att jämföra emot. Det är viktigt då den kvalitativa analysens 
effekter senare i totalkostnadsanalysen ska kvantifieras. Det absoluta nuläget 

utgår från normalfallet i nulägesbeskrivningen men bortser från alternativa 

lösningar.  

 
Flödeskedjans ingående processer och delaktiviteter sammanfattas i tabell 9. 
 
Tabell 9 - Flödeskedjans aktiviteter 

Huvudprocess Nr Aktiviteter Input Output Resurser 

Inköp 1 Partiformning Ritning/planering Behovsplan Platschef 

  2 Beställning Behovsplan Avropat material Platschef 

Transport 3 Lastning 
Avropat material + 
Material hos leverantör Lastat material Transportbolag 

  4 Materialtransport Lastat material Ankommet material Transportbolag 

Godsmottagning 5 Lossning Ankommet material Lossat material Truck, arbetare 

  6 Ankomstkontroll Lossat material Mottaget material Platschef 

Internhantering 7 Inleverans Mottaget material Inlevererat material Truck + Arbetare 

  8 Mellanlagring Inlevererat material Lagrat material Lagringsyta 

  9 Materialförflyttning Lagrat material Material på plats Arbetare 

  10 Platslagring Material på plats Tillgängligt Lagringsyta 

Montering 11 Golv/takregling Tillgängligt material Golv/takreglade Snickare 

  12 Regling cc 45 Golv/takreglade Reglad stomme Snickare 

  13 Tillskärning Tillgängligt material Tillskurna gipsskivor Snickare 

  14 Inpassning Tillskurna gipsskivor Inpassad skiva Snickare 

  15 Skruvning Inpassad skiva Monterad vägg Snickare 

Ytbehandling 16 Spackling Monterad vägg Spacklad vägg Målare 

  17 Slipning Spacklad vägg Slipad vägg Målare 

  18a Grundmålning Slipad vägg Grundmålad vägg Målare 

  19 Slutmålning Grundmålad vägg Färdigbehandlad vägg Målare 

  18b Tapetsering Slipad vägg Färdigbehandlad vägg Målare 

Avfallshantering 20 Grovstädning Färdigbehandlad vägg Grovstädat rum Arbetare 

  21 
Intern 
avfallshantering Grovstädat rum Avfall i Container Arbetare 

  22 Avfallshämtning Avfall i container Tömd Container Avfallsbolag 

 
Platschefen köper in material till byggprojektet genom att beräkna åtgången och 
sedan genomföra beställningen via ett datorsystem. I beställningen sätter 
platschefen ett leveransdatum då materialet ska levereras. På utsatt dag 
levereras materialet med lastbil utav leverantören.  
När lastbilen anländer finns en inhyrd truck på plats för att lossa materialet. I 
samband med lossningen kontrollerar och godkänner platschefen materialet. 
Inom 30 minuter har allt material lastats ur bilen och ned på marken, därefter 
lyfter trucken in gipsskivorna i byggnaden där de mellanlagras i ca 6 månader.  
 
När det är dags för montering av mellanväggarna, i anslutning till 
monteringsstarten förflyttas gipsskivorna in till rummet där väggen ska uppföras 
och sedan platslagras de tills byggnationen startar.  
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Monteringen sköts enligt nämnd metod och när väggen är färdigmonterad kliver 
målaren in och ytbehandlar väggen. Först spackling, sedan slipning följt av 
målning alternativt tapetsering.  Både efter väggens byggnation och 
ytbehandling grovstädas rummet och insamlat avfall bortförs för att sedan 
hämtas av ett extern bolag. 
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6. Beskrivning av förändringsalternativets flöde 
Förutsättningar kring skivans utformning etc. finns beskrivet 

i inledningen under rubriken Produktbeskrivning. 
Informationen i detta avsnitt baseras på Oneday Wall ABs 

produktkatalog samt iakttagelser under fallstudien. 

6.1.  Övergripande flödeskedjan 
Den övergripande flödeskedjan kommer inte förändras mot nuläget, utan det är 
processernas innehåll som påverkas av förändringen.  

6.2.  Processbeskrivning förändringsalternativet 
Logistikkedjans huvudprocesser kommer vara desamma med användande av 
klickgips, det intressanta är istället att studera de delprocesser som ingår i 
förändringsalternativet och vilka aktiviteter som påverkas. En förändring kan 
antingen vara säker eller möjlig beroende på om den är relaterad till klickgipsets 
utformning och funktion eller om den beror av nya arbetsmetoder som blir 
möjliga med klickgipset. Detta beskrivs mer utförliga senare i rapporten. 
Aktivitetsnumren behålls från nulägesbeskrivningen för att förtydliga vilka 
aktiviteter som försvinner till följd av förändringen.   

6.2.1. Inköp 
Själva processen för inköp av klickgipsmaterialet ska fungera enligt samma 
principer som nuläget. Inköpsavdelning tar fram ramavtal med leverantören och 
sedan sköter platschef/Inköpsansvarig beställningarna av klickgipsskivorna på 
samma sätt som tidigare.  
 
En möjlig skillnad är att klickgipset är tänkt att beställas för Just-In-Time 
leveranser vilket skulle innebära dels att beställningarna sker efter hand och 
även att partistorlekarna utformas efter rummens behov. Inköpsprocessen 
innehåller i huvudsak samma aktiviteter som i nuläget, se Figur 21 och Tabell 10. 
 

 
Figur 21 - Inköp 

Tabell 10 - Processchema Inköp 

Nr Aktiviteter Input Output Resurser 

1 Partiformning Ritning/planering Behovsplan Platschef 
2 Beställning Behovsplan Avropat material Platschef 

 

Inköp 

Partiformning Beställning 
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6.2.1.1.  (1) Partiformning 
Just-In-Time leveranserna och de anpassade beställningarna innebär att 
partistorlekarna blir mindre vilket innebär att antalet orders istället ökar. I 
övrigt sker partiformningen som vanligt enligt ritningar och byggplaner.  

6.2.1.2.  (2) Beställning 
Med Just-In-Time leveranser beställs ett paket med det material som behövs för 
ett specifikt rum. Ska flera rum monteras under en närliggande tidsperiod kan 
givetvis dessa beställas tillsammans men tanken är att beställningarna ska göras 
specifikt för ett våningsplan alternativt ett/ett par rum i taget allt eftersom 
byggnationen fortskrider. Avropen sker även för förändringsalternativet genom 
datorsystem alternativ personlig kontakt. 

6.2.2.  Transport 
Transportprocessens uppgift är även i detta fall att transportera materialet från 
producent/leverantör till byggarbetsplatsen. Materialet till klickväggarna är som 
tidigare nämnt tänkt att levereras Just-In-Time, vilket innebär att istället för en 
stor beställning och lagerhållning kommer nu flera mindre transporter anlända 
till byggarbetsplatsen i nära anslutning till tiden för montering.  
 
Eftersom klickgipsskivorna är smalare än de traditionella gipsskivorna kommer 
de packas annorlunda. Istället för 90 cm breda buntar med 42 skivor är en bunt 
klickgipsskivor 60 cm bred och innehåller 20 skivor, det innebär att fler buntar 
behöver transporteras samtidigt som en bunt tar mindre plats.  
 
Hanteringen av buntarna blir därmed lättare eftersom varje pall är mindre till 
ytan och väger mindre än hälften så mycket som en pall med traditionella 
gipsskivor.  Själva transporten kommer annars ske på liknande sätt som tidigare 
med lastbil vid stora leveranser där transporten anländer till byggarbetsplatsen 
vid avtalad tid och levererar gipsskivorna. Det är därmed samma aktiviteter som 
ingår i transportprocessen, se Figur 22 och Tabell 11.  
 

 
Figur 22 - Transport 

Tabell 11 - Processchema Transport 

Nr Aktiviteter Input Output Resurser 

3 Lastning 
Avropat material + 
Material hos leverantör Lastat material Transportbolag 

4 Leverans till byggarbetsplats Lastat material Ankommet material Transportbolag 

 

Leverans till 
byggarbetsplats    

Transport  

Lastning  
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6.2.3. Godsmottagning 
Godsmottagningens utformning och aktiviteter kommer vara desamma med 
klickgipskonceptet som för nuläget, se Figur 23 och Tabell 12. 
 

 
Figur 23 - Godsmottagning 

Tabell 12 - Processchema Godsmottagning 

Nr Aktiviteter Input Output Resurser 

5 Lossning Ankommet material Lossat material Truck, arbetare 

6 Ankomstkontroll Lossat material Mottaget material Platschef 

 
Det som kan ändras är att det blir fler buntar som ska kontrolleras och lossas 
från bilen. Den smalare skivbredden gör att det kommer krävas fler klickskivor 
vid uppförandet av en vägg, men samtidigt blir varje pall med skivor lättare att 
förflytta än en pall med traditionella skivor,  
 
Vikten påverkas även av att en pall endast innehåller 20 gipsskivor istället för 
42. Vid lyft med truck, exempelvis i lossning och inleverans kan två pallar lyftas i 
taget om utrymme finns och på så vis blir det inte så stor förändring i antal lyft 
för trucken.  

6.2.4. Internhantering 
Internhanteringen av klickväggsskivorna består i att leverera in materialet i 
rummet och sedan endast ställa de inlevererade gipsskivorna på lämpligt plats i 
anslutning till den blivande väggens position.  
 
Den minskade bredden på gipsskivorna bidrar till att hanteringen blir enklare att 
utföra, det innebär att det kan bli skillnader i flera moment.  
 
Inleveransen till rummet där väggen ska uppföras kommer kunna förändras då 
skivorna är tillräckligt smala för att lastas in genom ett fönster eller balkongdörr, 
se Figur 24. 
 

 
Figur 24 - Inleverans genom fönster 

Godsmottagning 

Ankomstkontroll Lossning 
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Därmed finns möjligheten att pallarna med gipsskivor kan föras in i byggnaden i 
nära tidsanslutning till väggens uppförande och i bästa fall kan inlyft ske ända in 
i det specifika rummet. Detta skulle även påverka lagringen eftersom 
gipsskivorna inte behöver mellanlagras i byggnaden om de kan komma in i ett 
senare skede i processen. Det innebär att internhanteringen skulle kunna 
förändras så att mellanlagringen och materialförflyttningen försvinner.  
 
Vill byggentreprenören ha kvar samma system för internhanteringen som idag, 
med stora beställningar utan Just-In-Time leveranser finns givetvis denna 
möjlighet. I Figur 25, och Tabell 13 visas de ingående aktiviteterna, där aktivitet 
8 och 9 är inom parantes eftersom de skulle kunna försvinna med en 
metodförändring. 
 

 
Figur 25 - Internhantering 

Tabell 13 - Processchema Internhantering 

Nr Aktiviteter Input Output Resurser 

7 Inleverans Mottaget material Inlevererat material Truck + Arbetare 

(8) (Mellanlagring) Inlevererat material Lagrat material Lagringsyta 

(9) (Materialförflyttning) Lagrat material Material på plats Arbetare 

10 Platslagring Material på plats Tillgängligt material Lagringsyta 

 
Hanteringen inom byggnaden förändras på så sätt att det blir lättare att hantera 
en skiva för en byggarbetare, det kan i bästa fall leda till mindre materialskador, 
snabbare interntransporter och färre förslitningsskador på personalen.  
 
Andelen spill ska kunna minska eftersom skivorna, dels måttbeställs i rätt 
takhöjd, samt att de smalare gipsskivorna medför att det i många fall blir mindre 
andel av skivan som behöver skäras bort för att skivan ska passa in.  
 
Risken för svinn, skador och stölder inom internhantering skulle minska 
eftersom materialet befinner sig på byggarbetsplatsen under en kortare tid.  

6.2.5. Montering 
I monteringsprocessen börjar montören med att fästa reglarna och sedan 
monteras skivorna genom klickfunktionen, de ingående aktiviteterna ses i Figur 
26 och Tabell 14.  
 

Platslagring Inleverans 

Internhantering 

 
(Mellanlagring) 
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Figur 26 – Montering 

Tabell 14 – Processchema Montering 

Nr Aktiviteter Input Output Resurser 

11 Golv/takregling Tillgängligt material Golv/tak reglade Snickare 
12 Regling cc 30 Golv/tak reglade Reglad stomme Snickare 
13 Tillskärning Tillgängligt material Tillskurna gipsskivor Snickare 
14 Inpassning (Klick) Tillskurna gipsskivor Monterad vägg Snickare 

 

6.2.5.1.  (11)(12) Regling 
Klickväggarna reglas med 60 cm avstånd på varje sida om väggen. I praktiken 
blir det då 30 cm avstånd mellan reglarna eftersom reglarna bara har klicklisten 
på en av sidorna och därmed behöver reglingen dubblas. Det innebär att fler 
reglar krävs vid användande av klickgips. Reglarna fästes efter hand som en ny 
skiva ska monteras. Monteringsprocessen innefattar därmed att först monteras 
tak och golvlisterna, sedan fästes en regel i golv och taklist följt av att klickskivan 
klickas fast i regeln direkt efteråt. Det innebär att reglingen och 
monteringsmomentet genomförs tillsammans.  

6.2.5.2.  (13)(14) Tillskärning & Inpassning (klick) 
Klickfunktionen gör att monteringstiden skiljer sig från nuläget genom att det 
går snabbare att montera en skiva då skruvmomentet utesluts.  
Under fallstudien uppmärksammades det att monteringstiden minskade med 
drygt en tredjedel.  Eftersom skivornas klicklister fästes i reglarna, behöver inga 
skruvar användas.  
 
Klickgipset fästes genom klicklisterna istället för skruvning men utöver detta 
levereras även reglarna med en dubbelhäftande tejp vilken fäster på baksidan av 
skivorna för att bättra på väggens stabilitet och försäkra att skivorna verkligen 
hålls på plats.  
 
Med klickgipskonceptet ska snickaren och målaren kunna arbeta närmare 
varandra för att minska ned ledtiden för väggens färdigställande. Det görs genom 
att eliminera en stor del av väntetiden mellan olika moment. Målaren kan i teorin 
påbörja målningen av en gipsskiva direkt när snickaren har monterat den. 

Skivmontering Regling 

Golv/takregel Regling cc60 x 2 
 

Tillskärning Inpassning (klick) 
 

Montering 
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6.2.6. Ytbehandling 
Klickväggarna behöver inte spacklas innan väggen ska målas/tapetseras och 
alltså försvinner detta moment helt för målaren. Även den tillhörande slipningen 
försvinner därmed vilket gör att målning/tapetsering kan påbörjas i ett tidigare 
skede av produktionen. Det är därmed endast målning och tapetsering som ingår 
i processen, se Figur 27 och Tabell 15. 
 

 
Figur 27 - Ytbehandling 

Tabell 15 - Processchema Ytbehandling 

Nr Aktiviteter Input Output Resurser 

18b Tapetsering Monterad vägg Färdigbehandlad vägg Målare 
19 Slutmålning Monterad vägg Färdigbehandlad vägg Målare 

6.2.6.1.  (18b) Tapetsering 
Tapetseringen kommer inte skilja sig från nuläget mer än att  den kan påbörjas 
tidigare i produktionen. 

6.2.6.2.  (19) Slutmålning 
Klickgipsskivorna levereras med en väv på ytan och behöver därmed endast 
slutmålas. I bästa fall innebär det att det räcker med en strykning.  

6.2.7. Avfallshantering 
Upplägget för hur avfallet hanteras är det samma som nuläget, avfallet samlas 
ihop och placeras i lämplig behållare vid arbetsstationen för att sedan transport 
eras till en avfallscontainer utanför byggarbetsplatsen, se Figur 28 och Tabell 16.  
 

 
Figur 28 - Avfallshantering 

Tabell 16 - Processchema Avfallshantering 

 

Nr Aktiviteter Input Output Resurser 

20 Grovstädning Färdigbehandlad vägg Grovstädat rum Arbetare 

21 Intern avfallshantering Grovstädat rum Avfall i container Arbetare 
22 Avfallshämtning Avfall i container Tömd container Avfallsbolag 

Avfallshantering 

Grovstädning Utbärning 
 Avfallshämtning 

Tapetsering Slutmålning 

Ytbehandling 
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Med klickgipskonceptet ska andelen avfall kunna minska till följd av mindre spill 
och skador på materialet till följd av att materialet inte lagras under en längre 
tid. Det skulle innebära att det blir mindre avfall att hantera.  
 
I det fall byggentreprenören väljer att sortera sitt avfall uppstår ett extra 
moment vid användandet av klickgips eftersom klicklisten som är tillverkad utav 
plast behöver avlägsnas och sorteras för sig. Alltså uppstår ett visst 
sorteringsmoment då gipsskivorna ska kastas.  

6.3.  Sammanfattning av förändringsalternativets aktiviteter 
I Tabell 17 kan de olika processerna och dess ingående aktiviteter studeras. 
Tabellen baseras på sammanfattningen av nulägets aktiviteter i Tabell 9. De 
aktiviteter som försvinner är överstrukna i tabellen, de aktiviteter som förändras 
har en grå bakgrund medan de aktiviteter där inga stora skillnader har 
identifierats är oförändrade i tabellen. I kommande kapitel genomförs en mer 
ingående analys av vilka effekter på flödet som uppkommer inom de aktiviteter 
där en förändring har identifierats.  
 
Tabell 17 - Förändringsalternativets aktiviteter 

 
 
 
 
 

Huvudprocess Nr Aktiviteter Input Output Resurser 

Inköp 1 Partiformning Ritning/planering Behovsplan Platschef 

  2 Beställning Behovsplan Avropat material Platschef 

Transport 3 Lastning 
Avropat material + 
Material hos leverantör Lastat material Transportbolag 

  4 Materialtransport Lastat material Ankommet material Transportbolag 

Godsmottagning 5 Lossning Ankommet material Lossat material Truck, arbetare 

  6 Ankomstkontroll Lossat material Mottaget material Platschef 

Internhantering 7 Inleverans Mottaget material Inlevererat material Truck + Arbetare 

  (8) (Mellanlagring) Inlevererat material Lagrat material Lagringsyta 

  (9) (Materialförflyttning) Lagrat material Material på plats Arbetare 

  10 Platslagring Material på plats Tillgängligt material Lagringsyta 

Montering 11 Golv/takregling Tillgängligt material Golv/tak reglade Snickare 

  12 Regling cc 30 Golv/tak reglade Reglad stomme Snickare 

  13 Tillskärning Tillgängligt material Tillskurna gipsskivor Snickare 

  14 Inpassning (klick) Tillskurna gipsskivor Monterad vägg Snickare 

  15 Skruvning Inpassad skiva Monterad gipsvägg Snickare 

Ytbehandling 16 Spackling Monterad gipsvägg Spacklad vägg Målare 

  17 Slipning Spacklad vägg Slipad vägg Målare 

  18a Grundmålning Slipad vägg Grundmålad vägg Målare 

  19 Målning Monterad vägg Färdigbehandlad vägg Målare 

  18b Tapetsering Monterad vägg Färdigbehandlad vägg Målare 

Avfallshantering 21 Grovstädning Färdigbehandlad vägg Grovstädat rum Arbetare 

  22 Intern avfallshantering Grovstädat rum Avfall i Container Arbetare 

  23 Avfallshämtning Avfall i container Tömd Container Avfallsbolag 
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7. Analys - Effekter av förändringsalternativet 
I detta kapitel beskrivs mer ingående hur koncepten skiljer sig åt 

och en djupare analys av vilka effekter skillnaderna ger upphov  
till ur ett flödesperspektiv presenteras. Denna del ska ligga till 

grund för totalkostnadsanalysen och därmed inleds kapitlet med 

en enkel genomgång av totalkostnadsteori.  

7.1.  Flödeseffekternas samband med systemets totalkostnad 
Utifrån de flödeseffekter som identifieras i flödesanalysen ska senare i arbetet en 
totalkostnadsmodell tas fram vilket avhandlas i Del 3 av rapporten. En 
flödeseffekt inom en process kan bidra till att kostnaden att genomföra 
processen förändras. I en totalkostnadsmodell ingår de kostnader som kan 
påverkas av en förändring (Oskarsson m.fl. 2009). Det är därmed intressant att 
utvärdera vad skillnaderna mellan koncepten bidrar till för effekter på 
flödeskedjan.  
 
I denna del ska alltså ett resonemang kring tänkbara flödeseffekter genomföras 
vilket ger en kvalitativ analys, denna analys ska sedan användas som underlag 
för att senare i arbetet studera hur totalkostnaden påverkas. Den kvantitativa 
analysen gällande totalkostnad presenteras i Del 3 av rapporten. För att 
underlätta läsningen presenteras varje huvudprocess för sig, innehållandes en 
analys av vilka flödeseffekter som uppstår inom processen. I slutet av kapitlet 
presenteras sedan en sammanställning av alla identifierade flödeseffekter.   

7.2.  Flödeseffekter vid införandet av klickgips 
Nedan beskrivs skillnaderna mellan koncepten ingående, och en djupgående analys 
av vilka flödeseffekter skillnaderna ger upphov till inom systemets delprocesser 

utförs. Flödeseffekterna kan vara säkra eller möjliga. Säkra effekter beror av 
klickgipsskivans funktioner och kommer alltid uppkomma medan möjliga effekter 

beror av metodförändringar och kräver att byggentreprenören byter arbetsmetod. 

7.2.1. Inköp 
En möjlig effekt gällande arbetsmetoderna i inköpet kan vara att klickgips 
beställs Just-In-Time medan traditionellt gips beställs tidigare i byggprocessen. 
Det bidrar till att klickgipskonceptet kräver fler beställningar och mindre 
orderstorlekar. Fler beställningar innebär att fler avrop behöver genomföras 
men samtidigt kan de rumsanpassade beställningarna bidra till att det bli 
enklare för platschefen att ha kontroll över hur mycket material som har 
beställts och när nästa beställning behöver genomföras. Det innebär att den 
ökade administrationen som fler beställningar bidrar till skulle kunna tjänas in 
av ett minskat behov av kommunikation inom byggarbetsplatsen gällande 
lagernivåer och materialbrist.  
 
Möjliga effekter på inköpsprocessen vid användande av klickgips:  Fler beställningar   Mindre partistorlekar  Bättre överblick för platschefen 
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Inom inköpsprocessen har inga säkra effekter som alltid uppstår vid användande 
av klickgips identifierats. Effekter gällande inköpspriser och materialåtgång 
presenteras inte som en flödeseffekt eftersom de inte anses påverka hanteringen 
inom inköpsprocessen. Dessa effekter utreds istället senare under 
totalkostnadsanalysen. 

7.2.2. Transport 
Transportprocessen i sig behöver egentligen inte påverka byggentreprenörens i 
det fall transporten sköts av leverantören och ingår i priset för denna. Eftersom 
det trots all kan uppstå en del skillnader och en förändring hos leverantören kan 
påverka priset på produkten kan det vara intressant att studera hur transporten 
påverkas i vilket fall. 
 
De smalare klickskivorna bidrar till att det i bästa fall skulle kunna gå in flera 
kvadratmeter gips på samma utrymme, men samtidigt bidrar fler gipsbuntar 
med färre skivor i varje bunt till att en större del av utrymmet tas upp av de 
pallar buntarna levereras på. En annan aspekt är att skillnaden i utformning 
endast intressant då krav på utrymme finns från transportören. 
Transportbolaget skulle istället kunna använda godsets vikt som mått på 
transporterat gods. Därav är det svårt att avgöra hur själva utformningen skulle 
påverka materialtransporten. 
 
Det som kan säkerställas är att ju fler beställningar som utförs desto fler 
transporter behöver genomföras, därmed skulle varje transport innehålla färre 
gipsskivor.  
 
Möjliga effekter i transportprocessen:  Fler gipsleveranser  Färre gipsskivor per transport 

 
Säker effekt i transportprocessen:  Flera, men mindre buntar  

7.2.3. Godsmottagning 
Godsmottagningen fungerar på samma sätt mellan koncepten med lossning och 
ankomstkontroll. Den stora skillnaden med klickgipskonceptet är Just-In-Time 
leveranserna och möjligheten att lyfta in gipset direkt in genom ett fönster eller 
en balkongdörr i nära anslutning till platsen där väggen ska uppföras.  
 
Det innebär att inleveransen i bästa fall kan genomföras i anslutning till 
lossningen och även att platschefen inte behöver fundera över var materialet ska 
placeras på byggarbetsplatsen.  
 
De mindre partistorlekarna och fler beställningar innebär att det blir fler 
ankommande sändningar att ta hand om för personalen vilket skulle bidra till en 
ökad administration.   
 
Möjliga effekter på godsmottagningen är alltså:   Möjlighet till samordnad lossning och inleverans, mer standardiserat. 
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 Fler men mindre ankommande sändningar att behandla 
 

De identifierade effekterna har med arbetsmetoderna att göra och det är inga 
säkra effekter identifierade. 

7.2.4. Internhantering 
Om byggentreprenören väljer att leverera in gipsskivorna direkt i rummet 
försvinner lagringproblematiken. Med detta försvinner även 
materialförflyttningar mellan lagringsplatserna. En ytterligare detalj som ändras 
då gipsskivorna inte behöver lagras är framkomligheten på byggarbetsplats och i 
byggnaden. I många fall placeras gipsbuntarna på en plats där de senare är i 
vägen för någon annan del av produktionen.  
 
Med minskade lagernivåer och lagringstid minskar risken för svinn, stölder och 
skador på materialet, en god riskeliminering kan bidra till att produktionen 
lättare kan färdigställas i tid och material som av någon anledning inte kan 
utnyttjas skapar extra administrationsarbete och kostnader på grund av 
ersättningsbehovet.  Utöver den minskade risken bidrar även Just-In-Time 
leveransen till att mindre kapital binds upp i lagrat material. Det innebär att 
kapitalbildningen under produktionen minskas ned. 
 
Att inneha stora lager kan även innebära att material som inte behövt utnyttjas 
behöver hanteras flera gånger i onödan för att sedan få lyftas över till ett annat 
våningsplan eller i värsta fall returneras eller kastas.  
 
Möjliga effekter i internhanteringen:  Minskade lagernivåer  Lägre kapitalbildning  Minskad hantering i form av materialförflyttningar.  Inleverans direkt till produktionsytan  Bättre utrymme på byggarbetsplatsen 

7.2.5. Montering 
I monteringen uppstår flera stora effekter av förändringen. Hela 
monteringstiden minskar till följd av det förenklade monteringskonceptet med 
klicklister istället för skruvning.  
 
Även arbetsmiljön ska förbättras till följd av konceptbytet. De lättare och mindre 
gipsskivorna bidrar till en förbättrad arbetsmiljö eftersom de blir lättare 
hantering vid lyft och inpassning av skivorna. Dessa moment påfrestar kroppen 
vid byggnation med det traditionella konceptet. Klickkonceptet påfrestar inte 
heller öronen till skillnad mot skruvningen.  
 
Andelen spill i monteringen ska kunna minska eftersom skivorna måttbeställs i 
rätt höjd. Denna effekt visar sig givetvis endast om takhöjden skiljer sig från 
standardmåtten för de traditionella skivorna. Materialåtgången i monteringen 
förändras genom att gipsskruvarna försvinner, antalet reglar blir fler, antal 
gipsskivor blir även det fler. 
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Säkra effekter inom monteringen:  Minskad arbetstid  Skruvmomentet försvinner 
 
Möjliga effekter är även:  Mindre spill   Bättre arbetsmiljö 

7.2.6. Ytbehandling 
Inom ytbehandlingen är den stora effekten att hela spacklingsprocessen 
försvinner. Det innebär att både momentet att breda ut spackel och sedan slipa 
den färdigmonterade väggen elimineras. Förutom att spacklingen av väggen är 
tidskrävande, behöver väggen vanligen spacklas minst två gånger innan den är 
färdig. Mellan varje spackling krävs även att det tidigare lagret torkar vilket ofta 
innebär uppemot ett dygns väntan mellan behandlingarna. En annan effekt är att 
när väggen inte behöver slipas uppkommer inget slipdamm i rummet  vilket 
annars kan bidra till en försämrad arbetsmiljö eftersom slipdammet försämrar 
luften och smutsar ned i rummet.  
 
Att spackling och slipning försvinner bidrar tillsammans till att en stor andel 
väntetid försvinner för ytbehandlingsprocessen.  
 
Vid målning ska klickväggen inte behöva strykas mer än en gång och därmed 
försvinner momentet att grundmåla väggen. Det bidrar till att arbetstiden och 
ledtiden i ytbehandlingen minskar. Tapetseringen ska inte skilja sig mellan 
koncepten. 
 
Både att spacklingen och målningen försvinner bidrar till en minskad 
materialåtgång vid ytbehandlingen.  
 
Sammantaget bidrar dessa skillnader till att ytbehandlingen tar kortare tid och 
att målaren kan färdigställa väggen i ett tidigare skede. 
Säkra effekter inom ytbehandlingsprocessen:  Spackling och slipning försvinner  Grundmålningen försvinner  Minskad ledtid och arbetstid för ytbehandlingen  Mindre väntetid  Slipdammet försvinner 

7.2.7. Avfallshantering 
Andelen avfall ska med minska något vid användande av klickväggen. Detta till 
följd av flera orsaker. De måttbeställda skivorna kan bidra till mindre spill, de 
mindre beställningsvolymerna gör att andelen gipsskivor som blir över kan 
minska, den minskade lagerhållningen kan även bidra till att mindre material 
skadas och behöver slängas.  
 
Skulle avfallet minska blir arbetet med att städa undan och kasta överblivet 
avfall mindre samtidigt kostnaden minskar när materialet ska tas om hand av en 
det bolag som ansvarar för avfallshämtningen.  
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Sorterar byggentreprenören sitt avfall uppstår ett extra moment i 
avfallshanteringen eftersom klicklisten behöver avlägsnas och sorteras bland 
plastavfall istället för att bara slängas bland blandat byggavfall.  
 
Möjliga effekter inom avfallshanteringen:   Mindre avfallsmängd som kastas  Minskad avfallsmängd som behöver hanteras 
Säker effekt vid avfallssortering:  Ökad hanteringstid vid avfallssortering 

7.2.8. Effekter gällande materialet 
Som tidigare nämnts uppkommer flera effekter på materialåtgången och 
inköpspriset. Detta sammanfattas i följande punktlista.  
 
Säkra effekter på materialet:  Klickgipsskivorna har ett högre inköpspris  Klickgipset kräver start/slutprofil  Det kommer gå åt fler reglar  Krävs ingen gipsskruv  Krävs ingen spackelmassa & mindre färg 

7.2.9. Effekter på hela systemet till följd av identifierade effekter 
Vid införande av klickgips kan ledtiden i produktionen förväntas minska 
avsevärt. Vid fallstudien minskade ledtiden från fyra till en arbetsdag.   
Möjligheten till en minskad ledtid för väggens byggnation gäller inte bara 
fallstudien utan alla byggprojekt där arbetsresurserna för byggnation och 
ytbehandling finns tillgängliga.   
 
En kortare ledtid kan i förlängningen bidra till höjd leveransprecision och 
säkerhet i produktionen. Att kunna färdigställa en mellanvägg snabbare skulle 
kunna bidra till en ökad konkurrenskraft vid tidspressade projekt.  
 
De identifierade arbetsmiljöförbättringarna på byggarbetsplatsen, lättare lyft, 
enklare hantering för personalen, inget slipdamm och en lägre ljudnivå i 
monteringen kan tillsammans bidra till att personalen klarar av att sköta sitt 
jobb bättre och trivseln ökar.  
 
Skillnaden i de olika konceptens miljöpåverkan är svår att bedöma men 
koncepten skiljer sig i form av materialåtgång eftersom det traditionella 
konceptet gör av med mer skruvar medan klickväggen kräver klicklister 
tillverkade i plast. Klickväggen kräver inget spackel och mindre färg. 
Miljöeffekten anses inte ha någon avgörande betydelse mellan koncepten.   
 
Att klickväggen innehåller färre aktiviteter och kräver mindre specifika moment 
i montering och ytbehandling kan bidra till färre produktionsstörningar till följd 
av att någon aktivitet tar längre tid än förväntat. Varje moment i produktionen 
som tar tid och kan bli försenad bidrar alltid till en risk för störningar i 
produktionen.  
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Möjliga effekter på hela systemet är följande.    Kortare ledtid för väggens produktion  Bättre leveransprecision  Bättre arbetsmiljö  Högre konkurrenskraft  Minskad risk för produktionsstörningar 

7.3.  Sammanfattning av identifierade effekter 
I detta kapitel presenteras de identifierade effekterna sammanställda i tabell 18. 
Effekterna i fetstil är de ”säkra” effekterna som beror av klickgipsets utformning 
medan de kursiva effekterna är de möjliga effekterna som kan uppkomma om 
byggentreprenören anammar de arbetsmetoder som klickgipsets utformning 
möjliggör och som Oneday Wall AB rekommenderar, exempelvis Just-In-Time 
leveranser. Det går tydligt att se att de flesta säkra flödeseffekterna uppkommer 
inom montering och ytbehandlingen samt materialåtgång och inköpspriset. 
 
Tabell 18 - Flödeseffekter 

Flödeseffekter   
Inköp Fler beställningar 

  Mindre partistorlekar 

  Bättre överblick för platschefen 

Transport Fler gipsleveranser 

  Färre gipsskivor per transport 

  Flera, men mindre buntar 

Godsmottagning 
Möjlighet till samordnad lossning och inleverans, mer 

standardiserat 

  Fler men mindre ankommande sändningar att behandla 

Internhantering Minskade lagernivåer 

  Lägre kapitalbildning 

  Minskad hantering i form av materialförflyttningar 

  Inleverans direkt till produktionsytan 

  Bättre utrymme på byggarbetsplatsen 

Montering Minskad arbetstid i monteringen 

  Bättre arbetsmiljö 

  Skruvmomentet försvinner 

  Mindre spill 

Ytbehandling Spackling och slipning försvinner 

  Grundmålningen försvinner 

  Minskad ledtid och arbetstid för ytbehandlingen 

  Mindre väntetid 

  Slipdammet försvinner 

Avfallshantering Mindre avfallsmängd som kastas 

  Minskad avfallsmängd som behöver hanteras 

  Ökad hanteringstid vid avfallssortering 

Material Klickgipsskivorna har högre inköpspris 

  Klickgips kräver start-/slutprofil 

  Det kommer gå åt fler reglar 

  Krävs ingen gipsskruv 

  Krävs ingen spackelmassa & mindre färg 
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DEL 3 – TOTALKOSTNADSANALYSEN 
Detta avsnitt beskriver utredningen av hur totalkostnaden påverkas då klickgips 

utnyttjas. Kapitel 8 beskriver den teoretiska grunden och utförandet av analysen. 
Kapitel 9 behandlar totalkostnadsmodellen medan kalkylmodellen beskrivs i 

kapitel 10 och 11. Datainsamlingen beskrivs sedan i kapitel 12 följt av 

kostnadsberäkningarnas utförande i kapitel 13.  

8. Totalkostnadsanalysens genomförande 
Att utföra en totalkostnadsanalys innebär att identifiera och 
analysera den totala kostnaden för ett systems flödeskedja. En 
totalkostnadsanalys används för att skapa förståelse för hela 
systemet och dess ingående kostnader. En väl utförd 
totalkostnadsanalys kan sedan användas till att skapa förståelse för vad en 
förändring inom systemet kan få för effekter kostnadsmässigt. Att kostnaderna 
minskar i en del av logistikkedjan behöver inte betyda att totalkostnaden sänks 
eftersom förändringen kan leda till att någon annan del av systemet får en ökad 
kostnad. Då en förändring ska genomföras kan det därmed vara nödvändigt att 
genomföra en totalkostnadsanalys. Oskarsson m.fl. (2009), tar upp två viktiga 
principer som gäller för alla beräkningar av logistikkostnader.  
 

1. ”Totalkostnadstänkande ゅatt alla kostnader som påverkas tas medょ” 
2. ”Rättvisetänkande ゅatt den produkt eller den aktivitet som orsakar 

kostnaderna också ska bära dem.ょ” ゅOskarsson m.fl. sid. 264. (2009)) 
 
Dessa principer är viktiga för att resultaten ska efterlikna de effekter som 
förändringen ger upphov till i verkligheten. Detta är den andra deluppgiften i 
arbetsbeskrivningen som presenterades i inledningen av rapporten. Vad som 
ingår i denna uppgift repeteras i Figur 29 nedan.  
 

 
Figur 29 - Arbetets genomförande, Totalkostnadsanalysen 

Först ska alltså en situationsanpassad totalkostnadsmodell tas fram för det 
specifika system, den bygger på att flödet har analyserats. Sedan ska en 
kalkylmodell tas fram. Kalkylmodellen innehåller de beräkningar som behöver 
genomföras för att få fram kostnaderna i totalkostnadsmodellen. Utifrån 
kalkylmodellen ska sedan nödvändig data samlas in innan uträkningarna kan 
genomföras. De genomförda uträkningarna ska sedan sammanställas vilket ger 
resultatet av förändringens inverkan på totalkostnaden. 
 
De frågeställningar totalkostnadsanalysen utgår ifrån är följande.  
- Vilka effekter identifierades i flödesanalysen? 
- Hur påverkas kostnaden av de identifierade effekterna? 
- Vad blir den totala effekten för kostnaderna gällande de processer som berörs 
av förändringen  mellan de två alternativen? (Nuläget vs Klickgips)  
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9. Totalkostnadsmodeller   
En totalkostnadsmodell innehåller vanligen ett antal 
övergripande kostnadsposter vilka representerar en 
sammanställning av liknande kostnader inom systemet. 
Exempelvis kan en kostnadspost vara Transport och under 
denna rubrik finns systemets transportkostnader samlade. 
Beroende på det studerade systemets egenskaper kan dessa kostnadsposter 
varieras för att få en situationsanpassad modell.  
 
I arbetet är det hela det studerade systemets kostnader som ska analyseras och 
för att finna vilka kostnadsposter arbetets totalkostnadsmodell kan innehålla är 
det intressant att undersöka hur totalkostnadsmodeller kan vara uppbyggda 
enligt teorin.  

9.1.  Direkta och indirekta kostnader 
En metod för hur kostnadsposterna delas in kan vara att dela upp kostnaderna 
efter direkta och indirekta kostnader. I föreläsningsmaterialet Praktisk 
Logistik (Prolog), beskrivs att de direkta kostnaderna för en byggvara kan vara 
inköpspriset enligt fakturan med eventuella tillägg/avdrag medan de indirekta 
kostnaderna är alla kostnader som uppstår inom logistikkedjan. I detta fall ingår 
även produktionskostnaderna, alltså själva arbetet med att förädla gipsskivor 
m.m. till en mellanvägg. Denna arbetskostnad vid väggen är även den i direkt 
anslutning till väggens byggnation och kan alltså benämnas som en direkt 
kostnad. Övriga kostnader som inte är direkt kopplade till materialet eller 
arbetet med väggen skulle då betraktas som indirekta kostnader.  
 
För att studera vilka kostnadsposter som kan kopplas till de direkta och 
indirekta kostnaderna studeras mer specifika totalkostnadsmodeller.   
 
I Figur 30 presenteras en totalkostnadsmodell över materialflödeskostnader på 
byggarbetsplatsen (Jarnbring, 1994). Denna modell beskriver tydligt vilka olika 
kostnader som ingår i vad Jarnbring kallar materialflödeskostnader på 
byggarbetsplatsen.  
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Flera av de identifierade flödeseffekterna kan förmodligen ge upphov till 
kostnadseffekter som passar in under de kostnadsposter som presenteras av 
Jarnbring (1994). Nedan följer en presentation av modellens innehåll.  

9.2.  Materialflödeskostnader på byggarbetsplatsen 
Materialflödeskostnaderna är enligt Jarnbrings modell, figur 30, kostnader inom 
lossning, internhantering, S-kostnader, kapitalbindning och 
produktionsstörningar på byggarbetsplatsen. Vad detta innehåller enligt teorin 
beskrivs under följande rubriker.   

9.2.1. Lossning 
Lossningen innehåller de kostnader som uppkommer när materialet ska lossas 
från en ankommande materialtransport. Att lossa materialet från en 
ankommande transport medför personalkostnader samt hyra av eventuella 
maskiner eller tjänster från externa bolag, vilket i detta fall kan vara ett 
truckbolag. Inom lossningen sker även ankomstkontroll, vilket kräver arbetstid 
från ansvarig personal på bygget. Utöver den faktiska kostnaden för 
lossningstiden uppstår ofta även väntetid före och efter lossning vilket kan 
generera ytterligare kostnader.  

9.2.2. Internhantering 
Internhanteringen innehåller interntransporter, sophantering, avtäckning samt 
sortering av materialet och kan sammanfattas som de kostnader som 
uppkommer då materialet hanteras inom byggarbetsplatsen. 
Interntransportkostnaderna uppkommer när materialet behöver flyttas på 
byggarbetsplatsen utanför och inom byggnaden, samt vid inleveransen av 
materialet in i byggnaden. Sophantering består i att samla ihop och förflytta 
avfall som uppkommer inom byggarbetsplatsen.  

Figur 30 - Materialflödeskostnader på byggarbetsplatsen 
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9.2.3. S-kostnader 
S-kostnader i materialflödet på byggarbetsplatsen innebär kostnaden för allt 
material som inte kan utnyttjas vilket uppkommer till följd av spill, svinn, skador 
och stölder. Spill består i outnyttjat material exempelvis till följd av 
överbeställningar. Svinn, skador och stölder kan vara att material slarvas bort, 
blir stulet eller skadas viket gör materialet oanvändbart.   

9.2.4. Kapitalbindning 
Att ha material i lager innebär att företaget har kapital knutet till lagrat material 
vilket innebär kapitalkostnader i form av kalkylränta, och även 
försäkringspremier för det inlagrade materialet (Olhager, 2000). Kalkylräntan 
består i företagets uppsatta avkastningskrav vilken kan baseras på låneräntan 
samt ägarnas krav på avkastning. Försäkringspremierna kan ses som en 
riskkostnad vilken skulle kunna sammanfalla med S-kostnaderna men kan även 
räknas de för sig och det blir därmed endast en försäkringspremie utöver 
kalkylräntan som adderas i kapitalbindningen.  
 
Sammanfattningsvis består kapitalbindningen därmed i företagets kalkylränta 
plus en försäkringspremie för det bundna kapitalet.   

9.2.5.   Produktionsstörningar 
Vid alla byggprojekt finns risken att någon störning sker inom produktionen. En 
störning kan vara att en aktivitet tar längre tid än väntat, att material saknas 
eller att något blir fel. Alla dessa störningar leder till förseningar och att 
tidsplanen behöver förändras. Detta kan innebära stora kostnader för 
byggentreprenören.  

9.2.6. Sammanfattning av modellen för materialflödeskostnader 
De presenterade materialflödeskostnaderna tillsammans med de direkta 
kostnaderna, kap. 9.1, beskriver tillsammans de kostnader som uppkommer från 
att materialet anländer till byggarbetsplatsen och förflyttas inom denna till att 
materialet är inbyggt i konstruktionen.  
 
Dessa kostnadsposter beskriver dock inte hela systemets flödeskedja utan 
Jarnbrings (1994) modell behöver kompletteras för att hela flödeskedjan ska 
innefattas. Nedan i kap 9.3 presenteras en allmän modell över vilka 
kostnadsposter ett företags logistikkedja kan innehålla.  Modellen som är 
framtagen av Oskarsson, m.fl. (2009) tar med hela logistikkedjan vilket utöver 
materialflödeskostnaderna även kan innehålla kostnader för administration, 
materialtransporter och bortforsling av avfall. Den allmänna modellen beskrivs 
ingående nedan.  

9.3.  Den allmänna totalkostnadsmodellen 
I Figur 31 presenteras ett exempel på vilka kostnadsposter en allmän 
totalkostnadsmodell kan innehålla enligt Oskarsson m fl. (2009). Denna modell 
innehåller allmänna logistikkostnader för en organisations logistikkedja. 
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Figur 31 - Den allmänna totalkostnadsmodellen 

9.3.1. Lagerföring  
Inom lagerföringskostnader ryms de kostnader som uppkommer av att ha 
produkter lagrade. Dessa kostnader är som tidigare nämnt kapitalbindning samt 
riskkostnad. Kapitalbindning ses som en kostnad då organisationens kapital 
binds till material istället för att utnyttjas till att tjäna nya pengar. (Oskarsson 
m.fl. 2009) Riskkostnader innebär risken att något ska inträffa på det lagrade 
materialet. Dessa kostnader kan knytas till inkurans, svinn och kassationer till 
följd av skador samt kostnader för försäkringspremier.  

9.3.2. Lagerhållning/hanteringskostnader 
Lagerhållningskostnader består av kostnaden att driva ett lager, det innehåller 
traditionellt kostnaden att äga lagringsplatsen och den personal som arbetar i 
lagret. Till detta räknas även kostnaden för den utrustning som används för att 
hantera det lagrade materialet.  

9.3.3. Transport 
Under transportkostnader inryms kostnader för administration och utförande av 
transporter. Det kan vara både interna transportkostnader mellan olika delar av 
företaget och externa transporter till/från företaget.  

9.3.4. Administration 
Under kostnaderna för administration ryms de kostnader som kan ledas till 
administrationen av logistikflödet. Det kan vara order, fakturering, uppföljning 
etc. (Oskarsson, m.fl. 2009). Dessa kostnader uppkommer till största del av 
kostnaden för personalen som utför dessa administrativa sysslor.  

9.3.5. Övrigt 
Under denna rubrik återfinns precis som det låter, de kostnader som inte ryms 
under någon annan rubrik. Det kan exempelvis vara kostnader för emballage 
eller informationssystem som utnyttjas för materialflödet. Oskarsson m.fl. 
(2009) har även med materialkostnader, dvs. inköpspris för produkter/material 
under denna rubrik. Med övriga kostnader menas i modellen helt enkelt de 
kostnader som inte kan placeras under någon annan rubrik.  
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9.4.  Relevanta kostnadsposter för arbetet 
De teoretiska modellerna utnyttjas för att ta fram arbetets situationsanpassade 
totalkostnadsmodell. Som tidigare nämnts är det utöver logistikkostnaderna 
även de direkta kostnaderna för uppförandet av väggen, som ingår i arbetet.  
 
I nedanstående kapitel utreds vilka kostnadsposter som är relevanta för den 
situationsanpassade modellen. Utredningen baseras på de presenterade 
kostnadsposterna i de teoretiska modellerna, (9.2–9.3), tillsammans med de 
direkta kostnaderna för väggens uppförande. För att se om en kostnadspost är 
relevant kan resultatet från flödesanalysen utnyttjas, framförallt Tabell 18 över 
flödeseffekterna visar tydligt inom vilka delar av systemet som flödeseffekter har 
påvisats.  
 
En aspekt att ta hänsyn till är att för utredning av systemets totala kostnad ska 
alla kostnader inom systemet tas med, medan en kostnadsjämförelse mellan två 
koncepts totalkostnad kan förenklas till att endast ta med kostnaderna där en 
effekt har påvisats. Nedanstående utredning visar vilka kostnadsposter hela det 
studerade systemet skulle innehålla. 

9.4.1. Direkta kostnader  
I arbetet utgörs de direkta kostnaderna av inköpspriset för det utnyttjade 
materialet samt kostnaden för arbetet med väggens byggnation och 
ytbehandling.  Det innebär att direkt arbete och direkt material är två 
relevanta kostnadsposter i arbetets modell.  

9.4.2. Indirekta kostnader 
Bland de indirekta kostnadsposterna utesluts Lagerföring och 
Lagerhållning/hantering finns som egna rubriker, dessa kostnader läggs istället 
under Kapitalbindning, S-kostnader och internhantering. Transport och 
administration diskuteras endast eftersom de i detta arbete anses svåra att 
säkerställa, det gäller även produktionsstörningar som utesluts som rubrik i 
modellen och diskuteras bland övriga kostnader. Det leder till följande 
fördelning av kostnadsposterna, se Tabell 19, följt av en beskrivning av 
resonemanget kring de olika kostnadsposternas relevans.   
 
Tabell 19 - Relevanta kostnadsposter för arbetet 

Kostnadspost Tas med Diskuteras Utesluts 

Lossning X     

Internhantering X     

Kapitalbindning X     

S-kostnader X     

Produktionsstörningar     (X) 

Lagerföring     (X) 

Lagerhållning/hantering     (X) 

Transport   X   

Administration   X   

Övrigt X     
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Lossning är en relevant kostnadspost eftersom det finns möjliga flödeseffekter 
inom lossningen vid ett konceptbyte.  
 
Internhantering är också en relevant kostnadspost för modellen eftersom 
materialet kräver en del hantering på byggarbetsplatsen och ett konceptbyte kan 
innebära skillnader vid inleveransen och materialförflyttningarna inom 
byggnaden.  
 
Kapitalbindning uppkommer inom systemet då materialet lagras inom 
byggarbetsplatsen vilket är vanligt i nuläget. Ett konceptbyte kan bidra till 
möjliga effekter i minskade lagringstider samtidigt som det högre inköpspriset 
bidrar till att materialvärdet ökar. 
 
S-Kostnader  
Är på byggarbetsplatsen de kostnader som uppstår till följd av att material blir 
stulet eller behöver kasseras. Denna kostnad förväntas bli förändrad eftersom 
lagringstiden ska kunna minskas mot nuläget.  
 
Produktionsstörningar placeras utanför modellen.  Störningar på hela 
byggprojektet kan i arbetet anses vara utanför det studerade systemet och 
snarare påverka systemets miljö. Däremot kan störningar inom den specifika 
byggnationen av en mellanvägg påverkas och detta skulle innebära en 
kostnadsförändring i det studerade systemet. Att beräkna kostnader för 
produktionsstörningar kräver stora uppskattningar och mycket antagande och 
skulle därmed kräva ett bra underlag för beräkningarna, av denna anledning bör 
kostnaderna för produktionsstörningar i det specifika fallet endast diskuteras 
och inte ingå i totalkostnadsberäkningarna. 
 
Lagerföring, inom arbetet med gipsskivans totalkostnad kan ses att i nuläget 
lagras materialet under en tid på byggarbetsplatsen medan en effekt med Just-
In-Time leveranser är att tiden från godsmottagning till produktion ska hållas 
nere. Lagerföringskostnaden återfinns enligt tidigare utredning (9.1.) i 
Jarnbrings modell som kapitalbindning och S-kostnader och därmed kan 
lagerföringskostnaden istället fördelas mellan dessa kostnadsposter.   
 
Lagerhållning/hantering, i det specifika fallet med lagring på 
byggarbetsplatsen kan det inte förväntas att företaget har någon specifik 
kostnad för en lagerbyggnad eller personal som endast arbetar inom lagret. 
Istället är det troligt att materialet placeras någonstans på byggarbetsplatsen där 
det inte pågår någon produktion i dagsläget. Lagerhållningen blir därmed inte 
relevant att ta med i modellen. Hanteringskostnaderna placeras under tidigare 
nämnd internhanteringsrubrik. 
 
Transportkostnader, i det specifika fallet skulle transportkostnaden kunna fås 
genom att studera vad snittpriset är att transportera en pall gods hos något av de 
större fraktbolagen. På det sättet ges en ungefärlig siffra för transportkostnaden 
då materialet transporteras med lastbil till byggarbetsplatsen. Vid mindre 
byggprojekt kan byggentreprenören själv åka och inhandla material på 
byggvarufirman och i detta fall kan kostnaden uppskattas genom att beräkna en 
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ungefärlig arbetstid och milkostnad för utnyttjat fordon. I dessa fall kan det 
förmodas att det inte skiljer sig något mellan koncepten eftersom det är samma 
vikt som ska transporteras. Det som kan tänkas påverkas är skivornas storlek 
och beställningskvantiteterna men eftersom det dels är väldigt beroende från fall 
till fall och att leverantören ofta tar ansvaret för transporten kan det vara svårt 
att avgöra transportkostnaden och den utelämnas därmed ur modellen.  
 
Administrationskostnader, för det specifika fallet kan 
administrationskostnader ses i inköpsprocessen, planeringen av leveranser etc. 
Dessa förväntas inte påverkas i någon stor utsträckning eftersom exempelvis en 
ankomstkontroll kommer behöva ske för båda koncepten och inköp innehåller 
administration av beställningen, betalning av fakturor etc. för båda koncepten. 
Det kan däremot skilja sig något eftersom ett syfte med klickgips är att 
industrialisera byggprocessen, därmed kan vissa moment bli mer 
standardiserade. Det skulle kunna bidra till mindre produktionsstörningar och 
administration kring detta. De är även svårt att uppskatta hur stor tid som 
egentligen läggs på administrationen kring olika aktiviteter, därav anses 
administrationskostnaderna inte relevanta att lägga någon stor vikt vid i studien.  
 
Övrigt, bland övriga kostnader finns i detta fall kostnaderna för hämtning av 
avfallet, denna kostnad kan påverkas eftersom det ska kunna bli mindre avfall i 
form av spill och kassationer vid användande av klickgips. Bland övriga effekter 
återfinns även effekter på bygget i stort, dessa effekter utesluts dock ur 
kostnadsanalysen eftersom de anses för svåra att säkerställa. De tas istället upp 
under rapportens diskussionsavsnitt, kap 15.  

9.5.  Flödeseffekternas koppling till kostnadsposterna 
Om kostnadsposterna innehåller några av de identifierade flödeseffekterna kan 
avgöras genom att korsreferera flödeseffekterna med kostnadsposterna och på 
så vis kan en bruttomodell över systemets totalkostnad fås. Denna 
korsreferering visas i Tabell 20 där flödeseffekterna kommer från 
sammanfattningen av kapitel 7, Tabell 18, medan kostnadsposterna är resultatet 
från genomgången av de två presenterade totalkostnadsmodellerna (9.4). I 
Tabell 20 visas alltså vilka kostnadsposter varje flödeseffekt kan kopplas till, i 
tabellen redovisas även inom vilket delsystem flödeseffekten uppkommer.  
 
Effekterna som beräknas i studien markeras med kryss under den/de 
kostnadsposter där kostnaden påverkas. De effekter som inte anses möjliga att 
utreda och därmed utesluts ur studien markeras med stjärna i de kolumner där 
kostnadseffekten förväntas uppstå. 
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Tabell 20 - Korsreferering flödeseffekter vs kostnadsposter 

Delsystem Flödeseffekter D
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Inköp Fler beställningar 
       

* 
   Mindre partistorlekar 

     
x 

     Bättre överblick för platschefen 
       

* 
 Transport Fler gipsleveranser 

      
* 

    Färre gipsskivor per transport 
      

* 
    Flera, men mindre buntar 

      
* 

  Godsmottagning Möjlighet till samordnad lossning och inleverans 
  

x x 
   

* 
   Fler men mindre ankommande sändningar att behandla 

  
x 

    
* 

 Internhantering Minskade lagernivåer 
   

x x x 
     Lägre kapitalbildning 

     
x 

     Minskad hantering i form av materialförflyttningar. 
   

x 
       Inleverans direkt till produktionsytan 

   
x 

   
* 

   Bättre utrymme på byggarbetsplatsen 
   

* * 
   

* 

Montering Minskad arbetstid i monteringen X 
          Bättre arbetsmiljö 

        
* 

  Skruvmomentet försvinner X 
          Mindre spill i produktionen 

 
x 

 
x 

    
* 

Ytbehandling Spackling och slipning försvinner X 
          Grundmålningen försvinner X 
          Minskad ledtid och arbetstid för ytbehandlingen X 
    


     Mindre väntetid X 

    


     Slipdammet försvinner 
     


  

x 

Avfallshantering Mindre avfallsmängd som kastas 
     


  

x 
  Minskad avfallsmängd som behöver hanteras 

   
x 

 


     Ökad hanteringstid vid avfallssortering 
   

* 
     Material Klickgipsskivorna har högre inköpspris 

 
x 

   
x 

     Klickgips kräver start-/slutprofil 
 

x 
         Det kommer gå åt fler reglar 

 
x 

         Krävs ingen gipsskruv 
 

x 
         Krävs ingen spackelmassa & mindre färg 

 
x 

        
Inköp: ”Fler beställningar” leder till mer administration kring beställningar.  ”Mindre partistorlekar” i inköpet är direkt kopplat till fler beställningar och 
administrationen kring dessa.  ”Bättre överblick för platschefen”, grundas på att mindre partistorlekar gör det 
enklare att veta hur många skivor som finns och när de ska utnyttjas. Det kan 
leda till minskad administration.  
Transport: ”Fler gipsleveranser” innebär i själva transportprocessen att 
transportkostnaden skulle kunna förändras.  ”Färre gipsskivor per transport” är givetvis kopplat till fler gipsleveranser och 
kan även det innebära effekter på transportkostnaderna. ”Flera men mindre buntar” kan även detta innebära effekter på 
transportkostnaden eftersom lastningen blir annorlunda.  
Godsmottagning: ”Möjlighet till samordnad lossning och inleverans” handlar 
om att en pall klickgips med 60 cm skivor ska kunna levereras in till rummet i 
direkt samband med lossningen. Skulle minska administrationskostnad samt 
påverka lossning- och inleveranskostnader.  ”Fler men mindre ankommande sändningar att behandla” innebär att trucken 
behöver finnas på plats vid fler tillfällen men även att det blir mindre material 
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som behöver placeras någonstans på byggarbetsplatsen, vilket kan minska 
administrationskostnaden.  
Internhantering: ”Minskade lagernivåer” leder till mindre kostnader för 
produkter i lager, påverkar internhantering, kapitalbindning och S-kostnader. Till kapitalbindningen hör även ”Lägre kapitalbindning”. ”Minskad hantering i form av materialförflyttningar”, påverkar givetvis internhanteringens kostnader. (ör även ihop med ”inleverans direkt till produktionsytan”, som förutom 
internhanteringskostnaderna även kan påverka administrationskostnaderna 
eftersom administrationen kring lagringsytor och materialförflyttningar försvinner. ”Bättre utrymme på byggarbetsplatsen”, skulle leda till en minskad 
risk att material är i vägen på byggarbetsplatsen samt att material skadas eller 
arbetsmiljön försämras för byggarbetarna.  
Montering: ”Minskad arbetstid”, påverkar givetvis arbetskostnaderna. ”Bättre arbetsmiljö”, är en abstrakt effekt men kan påverka övriga kostnader i form av färre sjukskrivningar, högre arbetsmoral eller minskade arbetsskador. ”Mindre spill i produktionen”, påverkar avfallshämtningskostnaderna och materialet som 
ska inhandlas, kan även påverka internhanteringskostnaden då mindre avfall 
behöver hanteras.  
Ytbehandling: De fyra första effekterna i ytbehandlingen påverkar de direkta 
arbetskostnaderna då de medför minskad arbetstid medan den sista, ”Slipdammet försvinner” har med arbetsmiljön och städningen att göra eftersom 
de slipper städa bort slipdamm från rummet.  
Avfallshantering: ”Minskad avfallsmängd som kastas/hanteras” innebär att kostnaden för avfallshämtning och internhantering förändras. ”Ökad hanteringstid vid sopsortering”, att klicklisten behöver avlägsnas från gipsskivan 
skulle bidra till en ökad hanteringstid och därmed internhanteringskostnad i det 
fall företaget sorterar sitt avfall, detta utesluts dock ur studien.  
Material: I materialet handlar alla effekter om materialåtgång eller skillnader i 
inköpspris och detta påverka alltså kostnaden för direkt material. Av dessa 
effekter är endast gipsskivornas skillnad i pris som ger en tillräckligt stor effekt 
på kapitalbindningens kostnad att den ska vara nödvändigt att beräkna, de andra 
kan påverka kapitalbindningen något men i mycket mindre skala.  
 
Korsrefereringen visar att alla kostnadsposterna har åtminstone någon 
flödeseffekt som skulle kunna skapa en effekt på kostnaden. Detta innebär att 
alla kostnadsposter är relevanta då hela systemets totalkostnad ska beräknas.  
Sedan tidigare är det klart att transport och administrationskostnaderna är 
svåra att beräkna och att det är väldigt varierande mellan olika 
byggentreprenörer och utifrån denna information utesluts de redan i detta läge 
ur modellen. De andra kostnadsposterna från Tabell 20 ingår i bruttomodellen, 
vars innehåll presenteras mer ingående i följande kapitel. 
 
 
 
 
 
 



 69 

9.6.  Arbetets situationsanpassade totalkostnadsmodell 
Vid utformningen av arbetets situationsanpassade totalkostnadsmodell bör 
flödeseffekternas karaktär återigen studeras. Sedan tidigare är det klart att en 
del av flödeseffekterna var säkra flödeseffekter kopplade till klickgipsets 
funktioner medan andra var möjliga flödeseffekter kopplade till 
rekommenderade arbetsmetoder med klickgipset.  
 
Detta fångas upp genom att ta fram en totalkostnadsmodell innehållandes endast 
de säkra flödeseffekter vars kostnadseffekter kan studeras under fallstudien. 
Sedan tas även en utökad totalkostnadsmodell fram innehållandes alla 
kostnadseffekter som anses relevanta och möjliga att beräkna. Utifrån teorin 
kring direkta och indirekta kostnader (kap. 9.1) beslutades att arbets- och 
materialkostnaderna vid väggen placeras under rubriken direkta kostnader, de 
identifierade kostnadsposterna är arbetskostnader och materialkostnader för 
byggnation och ytbehandling av väggen. Dessa utgör Modell 1 vars syfte och 
innehåll presenteras nedan.  

9.6.1. Modell 1 - Fallstudiens direkta kostnader  
Modellen med de direkta kostnaderna som kan studeras under fallstudien är den 
modell som kommer få störst fokus. Dessa kostnader kommer gå att utreda 
genom fallstudien och innehållet är intressant för alla byggentreprenörer 
oberoende av hur deras logistikkedja ser ut i dagsläget. Kostnadseffekterna 
baseras på fallstudiens resultat och i denna modell visas kostnadsjämförelsen i 
kr/rum. Detta för att ge en totalkostnadsjämförelse för fallstudien. Vad de 
direkta kostnaderna innehåller beskrivs i kap. 9.6.3.   
 
För att fånga upp effekten på så stor del av systemet som möjligt tas även en 
modell 2 fram innehållandes alla de kostnadseffekter som anses relevanta och 
möjliga att beräkna enligt kap. 9.5, denna modells syfte och innehåll beskrivs 
nedan.  

9.6.2. Modell 2 – Totalkostnadsmodell hela systemet 
Denna utökade modell innehåller alla kostnader som anses relevanta och möjliga 
att beräkna. Flera av dessa kostnadseffekter uppkommer till följd av s.k. möjliga 
flödeseffekter baserade på metodförändringar och de kräver i många fall även 
uppskattningar och antaganden. Av den anledningen är Modell 2 endast ett 
komplement och dess resultat ska ge en fingervisning om hur hela systemets 
totalkostnad kan påverkas för att förstärka relevansen av de direkta 
kostnadernas resultat. Utöver de direkta kostnaderna ingår i denna modell alltså 
alla relevanta indirekta kostnader från kap. 9.5. Kostnaderna i Modell 2 
presenteras i kr/m2, detta för att få en gemensam skalning som beräkningarna i 
modellen kan utgå ifrån. Det innebär för de kostnader som beräknas utifrån 
fallstudien att kostnaden per rum divideras med väggens totala yta.  
    
Kostnadsposterna i den fullständiga modellen beskrivs nedan där de direkta 
kostnadernas beskrivning alltså även gäller för modell 1.   
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9.6.3. Genomgång av modellernas kostnadsposter 
De direkta kostnaderna innehåller Arbetskostnader och Materialkostnader.  
Inom arbetskostnaderna återfinns kostnaden för det direkta arbetet med 
väggens byggnation och ytbehandling. Inom materialkostnader återfinns 
kostnaden för allt inköpt material till väggen.  
 
Bland indirekta kostnader placeras följande kostnadsposter:   
 
Godsmottagningskostnader, för att underlätta kopplingen till flödesanalysen 
benämns de kostnader Jarnbring (2008) kallar Lossning, inom arbetet istället för 
Godsmottagningskostnader. Inom systemet är dessa alltså kostnaderna att lossa 
och ankomstkontrollera materialet från den anländande materialtransporten.  
 
Internhanteringskostnader, innehåller all hantering av materialet från att det 
mottagits på byggarbetsplatsen till att väggen är färdigbyggd. Utifrån 
flödeseffekterna, Tabell 20, är det materialförflyttningar, inleverans och 

sophantering som kan placeras under denna kostnadspost. Inleveransen kan 
studeras under fallstudien men är ingen säker flödeseffekt och ingår därmed inte 
i fallstudiens totalkostnadsmodell. Inom sophanteringen ingår i detta fall även 
grovstädning eftersom de ofta genomförs tillsammans, det innebär 
arbetskostnaden då slipdamm och överblivet material ska städas undan och 
placeras i avfallscontainern.   
 
S-Kostnader, innehåller skador, spill, svinn och stölder. Kostnadseffekterna 
kring stölder och svinn etc. är svåra att avgöra och istället klumpas dessa alla 
ihop till S-kostnader inom materialflödet vilket innebär alla materialförluster 
inom byggarbetsplatsen före byggnationen. Dessa är möjliga kostnadseffekter 
relaterade till förändrade arbetsmetoder.  
 
Kapitalbindning, innehåller kostnaden att hålla materialet lagrat innan 
produktionen. Denna kostnad är direkt beroende av att lagringstiden förändras 
enligt de tilltänkta arbetsmetoderna, alltså den möjliga effekten med Just-In-
Time leveranser som presenterades i flödesanalysen. Eftersom detta kan variera 
och beror av en förändrad arbetsmetod snarare än klickgipsets funktion 
presenteras denna kostnadsförändring som en möjlig kostnadseffekt som beror  
av förändrade arbetsmetoder. 
 
Övriga kostnader, är inom arbetet kostnaden för avfallshämtning. Att få 
materialet hämtat innebär en kostnad för att ett extern bolag ska komma och 
tömma en fylld container på byggarbetsplatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

10. Kalkylmodeller 
Kalkylmodellen innehåller formler för hur de enskilda 
kostnaderna kan beräknas. För varje kostnadsberäkning gäller 
det att bestämma vad det är som bidrar till kostnaden och hur 
kostnadens storlek påverkas av att de bidragande faktorerna 
ändras. Exempelvis kan kostnaden att köpa in gipsskivor vara i kronor per 
kvadratmeter vilket innebär att det som påverkar kostnadens storlek är antalet 
kvadratmeter som ska köpas in medan priset i detta fall är fast.  
 
Det är även bra att ge modellen en skalning så att ett projekts förutsättningar 
kan varieras genom att ändra den enhet som är modellens skalning. Med 
modellens skalning menas i vilken enhet beräkningarna genomförs. Detta skulle 
exempelvis kunna vara antal kvadratmeter väggyta.  
 
Varje specifik kostnad i modellen ges en formel för beräkningen vilken i vissa fall 
kan vara enkel att identifiera. Kostnader för exempelvis hyra av maskiner etc. 
kan kräva mer utförliga kalkyler. I det fallet är ABC-kalkylering en användbar 
metod. Det går ut på att organisationens kostnader fördelas på aktiviteter. Denna 
kalkylmetod har valts inom arbetet och hur det utförs beskrivs under rubriken 
Activity Based Costing (ABC).   
 
För att avgöra ingående beståndsdelar till alla kostnadsberäkningar krävs alltså 
ett stort arbete med att identifiera vart kostnader uppstår och vilken aktivitet 
det kan härledas till. De effekter som inte inverkar märkbart på totalkostnaden 
kan direkt uteslutas ur kalkylen. 
 
Utifrån detta innehåller skapandet av kalkylmodellen följande frågeställningar.  

- Vilka enskilda kostnader innehåller varje kostnadspost? 
- Hur kan de enskilda kostnaderna beräknas? 
- Vad påverkar kostnadernas storlek och vad finns det för fasta kostnader? 
- Hur kan modellen skalas till att beräkna kostnaden för olika projekt? 
- Vilka kostnader är tillräckligt små för att utesluta ur modellen? 

10.1.  Activity Based Costing, (ABC-kalkylering) 
Aktivitetsbaserade kostnader är en metod att fördela ut de kostnader en 
organisation har för resurser på de aktiviteter som tar del av resurserna. Hur 
stor del av kostnaden som en aktivitet tilldelas beror på hur stor del av resursen 
den konsumerar (Cooper & Kaplan, 1992). Detta är användbart och ofta 
nödvändigt när en totalkostnadsanalys ska genomföras eftersom många 
organisationer innehar resurser som utnyttjas till flera olika moment/processer 
och det kan vara svårt att direkt avgöra vilka processer som ska ta del av en 
aktivitets kostnad (Douglas, 1999). Syftet med ABC kan sägas vara att omvandla 
gemensamma kostnader till specifika kostnader knutna till en viss delprocess 
eller aktivitet.  
 
Att kunna sammanställa och fördela kostnader inom organisationen till 
kostnadsbärare är nödvändigt för att utvärdera kostnad och lönsamhet för delar 
av organisationen eller specifika produkter. När en ABC-kalkyl utformas utförs 
vanligen följande steg:  
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1. Identifiera och välj aktiviteter. 
2. Bestäm kostnader för de utnyttjade resurserna 
3. Identifera kostnadsdrivare för aktiviteten och konsumtion av resurser. 
4. Fördela kostnaderna för resurserna mellan aktiviteterna. 

 
Genom flödesanalysen är systemets ingående aktiviteter och resurser redan 
presenterade och det som gäller blir därmed att bestämma kostnaderna och 
kostnadsdrivare för de identifierade aktiviteterna. Ett exempel kan vara att 
processen inleverans av material ska ges en kostnad. Denna process innehåller 
för det specifika fallet med Oneday Walls koncept aktiviteten att en truck ska 
lyfta in gipsskivorna genom ett fönster. Resursen som utnyttjas är främst den 
höglyftande truck som utför lyftet. Kostnad att utnyttja trucken innefattar en 
kostnad att anlita truckbolaget. Truckbolaget tar betalt för arbetad tid, men i 
tiden ingår även att transportera trucken till arbetsplatsen. Det kan därmed 
identifieras två delmoment för truckbolaget då de ska utföra inleveransen: Inlyft 
och transport till bygget.  
 
Truckkostnaden består därmed i två kostnader: 

- Rörliga kostnaden för tiden trucken arbetar på byggarbetsplatsen 
- Fasta kostnaden för transport av trucken till byggarbetsplatsen.  

 
Kostnaden för hela truckhyran är alltså tiden trucken behöver hyras. När sedan 
kostnaden att använda trucken ska fördelas mellan olika aktiviteter som 
utnyttjar resursen tilldelas aktiviteterna den del av kostnaden som de utnyttjar 
trucken. Kostnadsdrivare kan därmed ses som antal lyft som behöver utföras 
samt antal aktiviteter som delar på framkörningen.  
 
Tiden som trucken utnyttjas till en specifik aktivitet, t.ex. inlyft går alltså direkt 
till aktivitetens kostnad medan tiden för transport av trucken fördelas mellan de 
olika aktiviteterna som utnyttjar trucken.   
 
När kostnaden för aktiviteten inlyft i huset ska fördelas till kalkylobjekten läggs i 
detta fall därmed 100 % av kostnaden för inlyft till inleverans medan kostnaden 
för transport av truck fördelas mellan de olika kalkylobjekten utnyttjar trucken. 
Trucken kan exempelvis utnyttjas en timme för lossning och en timme för 
inleverans och då får inleveransposten 50 % av transportkostnaden. Till 
inställningstiden adderas även den tid trucken inte utnyttjas av någon aktivitet.  
 
Det ger följande kostnadsformel för inleverans av material, se formel 2:  
                                                                                                                                                                                                          (2) 

 
Aktivitetsbaserade kostnadskalkyler kan användas för alla kostnadsberäkningar 
i kalkylmodellen genom att exempelvis materialkostnaden ges som en kostnad 
för aktiviteten materialinköp etc.  
 



 74 

Genom att använda ABC-kalkylering för alla aktiviteter kan organisationen se 
vad de totala kostnaderna att utföra en viss process blir och i förlängningen 
kunna sätta ett lämpligt pris på denna produkt eller moment. Att det är 
nödvändigt att fördela de gemensamma kostnaderna för en organisation på 
specifika aktiviteter beror givetvis på att den totala kostnaden med fördelningen 
av de gemensamma kostnaderna inräknade i princip alltid blir högre än om 
endast kostnaderna att genomföra aktiviteterna inom den specifika processen 
tas med i beräkningen. 

10.2.  Kalkylmodellens utformning 
Då kalkylmodellens ingående kostnadsposter och dess beräkningsformler ska 
identifieras är det av strukturella skäl enklast att undersöka aktiviteterna och 
dess kostnader för en delprocess i taget. På det sättet kan en del av 
kalkylmodellen färdigställas i taget och risken att missa någon aktivitet som 
bidrar med en kostnad minskar. Det är därmed lägligt att använda de uppställda 
kostnadsposterna tillsammans med de identifierade aktiviteterna och 
flödeseffekterna från flödesanalysen, och sedan successivt beta av varje 
delprocess ingående aktiviteter och placera ut dem under rätt kostnadspost.   
 
Datainsamlingen för detta steg av arbetet innebär först och främst att identifiera 
de enskilda kostnader som uppkommer inom varje kostnadspost. Det kan 
utföras genom att titta på flödesanalysen och de effekter som har identifierats 
inom denna. I flödesanalysen har alla identifierade delprocesser som påverkas 
av förändringsalternativet presenterats, därmed kan de potentiella kostnaderna 
som ska studeras tas utifrån beskrivningen av dessa delprocesser.  
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11. Kalkylmodellens beräkningsformler 
I detta avsnitt beskrivs hur formlerna för 

kostnadsberäkningarna har tagits fram samt vilka formler 
som används för att beräkna de ingående kostnaderna. I 

avsnitten presenteras även hur datainsamlingen gått till för 

de olika kostnadsberäkningarna. Formlerna för de direkta 

kostnaderna beskriver den totala kostnaden att utföra en process/aktivitet med 
den avsedda väggens yta medan de indirekta kostnadernas formler avser kostnad 
per kvadratmeter vägg.  

 

11.1.  Direkta kostnader 
De direkta kostnaderna fås genom att summera arbets- och materialkostnader se 
formel 3. I formeln ingår alltså allt direkt arbete och material som utnyttjas i 
anslutning till väggen.  
                                                        (3) 

11.1.1. Arbetskostnader 
Arbetskostnaderna baseras på den tid det tar att genomföra ett visst moment 
vilket omsätts till en kostnad genom att multiplicerat med lönekostnaden för en 
den yrkesgrupp som utför arbetet.  
 
Arbetskostnaden för ett visst moment fås därmed av formel 4, där arbetet i 
monteringen och målning ingår, arbetstiden är i detta fall den fakturerade 
arbetstiden.  
                                                      (4) 

 
För att få den totala arbetskostnaden summeras kostnaderna för utnyttjandet av 
de resurser som utför monteringen och ytbehandling.  

11.1.2. Materialkostnader 
Materialkostnaden för ett visst material ges av formel 5 och för den totala 
materialkostnaden summeras kostnaden för inköpt material som utnyttjas för 
väggens byggnation samt allt inköpt material för ytbehandling.  
                                                        (5) 

11.2.  Indirekta kostnader 
De indirekta kostnaderna är som tidigare nämnts mer komplicerade att räkna ut 
och kräver i många fall uppskattningar och antaganden. Insamlingen av dessa 
data sker i större utsträckning genom extern information eftersom många av de 
indirekta kostnaderna inte kan studeras under fallstudiens genomförande. Den 
data som samlas in kan komma från kunniga personer med insikt i den specifika 
processens kostnader eller litteraturstudier från tidigare genomförda arbeten 
inom ämnet. De indirekta kostnaderna skalas i kostnad per kvadratmeter byggd 
gipsvägg. 
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11.2.1. Godsmottagningskostnader 
Under godsmottagningen återfinns kostnaden för lossning och ankomstkontroll 
av materialet. Dessa arbeten utförs på byggarbetsplatsen utav platschefen 
tillsammans med en eller flera byggarbetare. För lossningen behöver 
byggentreprenören även hyra in en truck.  

11.2.1.1.  Lossning 
Aktiviteten lossning utnyttjar en truck som resurs för att lossa materialet från en 
ankommande transport. En eller flera byggarbetare eller inhyrd logistikpersonal 
kan vara med och hjälpa till, dessa tas inte med i beräkningarna i detta arbete 
eftersom det ska räcka med hjälp från platschefen, vars arbete beräknas under 
ankomstkontrollens kostnad. Kostnaden för aktiviteten lossning består därmed 
endast i att hyra in en truck för att genomföra ett antal lyft där material lyfts ur 
lastbilen.  
 
Hyran baseras på kostnaden att få trucken körd till byggarbetsplatsen samt 
kostnaden att utnyttja trucken när det väl har anlänt. Till detta inkluderas även 
väntetiden mellan de aktiviteter som utnyttjar trucken. För att få fram den 
specifika aktivitetens kostnad används formel 6. I formeln är sista delen en kvot 
över hur stor del av totala tiden som trucken inte utnyttjas. Inställningstiden är 
ofta ett fast pålägg beroende på transportavstånd till byggarbetsplatsen medan 
den outnyttjade tiden baseras på när arbetet kan komma igång och eventuella 
fördröjningar som uppstår. Denna tidskvot tas in i tiden att lossa en 
kvadratmeter och på så sätt fås hela kostnaden att utnyttja resursen.  
                                                                                                         
     
Vid lossningen ska de mindre klickgipsbuntarna kunna lyftas ur flera i taget och 
därmed ska det inte vara någon stor skillnad (tid per kvadratmeter) att lossa 
samma mängd material av de två olika koncepten. Kostnaden som varierar är 
istället om trucken behöver anlända flera gånger till byggarbetsplatsen, vilket 
beror på antalet leveranser, om flera material transporteras tillsammans, samt 
om lossningen utförs i samband med inleveransen eller inte. Det är alltså 
inställningskostnaden och väntetiden som kan variera beroende på vilken 
arbetsmetod som utnyttjas.  

11.2.1.2.  Ankomstkontroll 
Ankomstkontrollen beräknas genom att ta den tiden det tar att genomföra 
kontrollen för platschefen multiplicerat med lönekostnaden. Resursen är alltså 
platschefen och aktiviteten att utföra kontrollen. Denna kostnad är beroende av 
antal leveranser eftersom en stor leverans inte tar mycket längre tid att 
kontrollera än en liten.  
 
Det är svårt att uppskatta denna kostnad exakt eftersom det förmodligen kan 
variera väldigt mycket från fall till fall men en kostnadsuträkning för 
ankomstkontrollen visas i formel 7.  
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11.2.2. Internhanteringskostnader 
Under internhanteringskostnaderna återfinns effekterna på den interna 
hanteringen av material i form av materialförflyttningar och materialhantering. I 
flödesanalysen identifierades effekter på inleverans och materialförflyttningar 
inom byggnaden men hanteringen av avfallet på byggarbetsplatsen.  

11.2.2.1.  Inleverans 
Kostnaden för att leverera in materialet i huset består i kostnaden att hyra in en 
truck för att genomföra ett antal lyft där material transporteras in i huset. Hyran 
baseras på kostnaden att få trucken körd till byggarbetsplatsen samt kostnaden 
att utnyttja trucken när det väl har anlänt. Till detta inkluderas även väntetiden 
mellan de aktiviteter som utnyttjar trucken enligt samma principer som för 
lossningen. För att få fram den specifika aktivitetens kostnad används därmed 
formel 8.  
                                                                                                           

               
För att få ut kostnaden per skiva kan totalkostnaden sedan fördelas på antalet 
gipsbuntar som lyfts in under inleveransen samt hur många gipsskivor varje 
bunt innehåller. Inställningstiden betalas fördelas mellan aktiviteterna som 
utnyttjar trucken, det innebär att om fler aktiviteter delar på kostnaden, eller om 
aktiviteterna behandlar mer material, minskar kostnaden per kvadratmeter 
inlevererat gips.  

11.2.2.2.  Materialförflyttningar 
När det lagrade materialet behöver förflyttas uppstår en kostnad i hanteringen 
av förflyttningen. Under denna rubrik beräknas endast själva arbetet med 
förflyttningen, den risk som arbetet ger upphov till läggs tillsammans med de 
övriga kostnaderna för svinn och skador som summeras kostnaden för 
kassationer inom hela den studerade logistikkedjan.  
 
Att förflytta ett material mellan två lagringsytor innebär en arbetskostnad där en 
eller flera arbetare utför förflyttningen. Kostnaden tas alltså enligt samma 
premisser som arbetstiden vid väggen men nu gällande materialförflyttningar, se 
formel 9.  
                                                                                                                        (9)  

11.2.2.3.  Grovstädning/sophantering 
Kostnaden att städa i ordning efter väggens färdigställande består helt enkelt i 
att plocka bort överblivet material och skräp samt eventuellt dammsuga upp 
slipdamm från golvet. Kostnaden är alltså en ren arbetstid och kan beräknas 
enligt formel 10. I städningen ingår i detta fall även att förflytta soporna från 
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väggens placering till en avfallscontainer på byggarbetsplatsen. Kostnad mäts i 
kronor per kvadratmeter färdigställd vägg. 
 
                                                                                         
  

11.2.3. S-kostnader 
De s.k. S-kostnaderna består av spill, svinn, skador och stölder. I arbetet är det de 
S-kostnader som uppkommer inom hanteringen av materialet och leder till 
kassationer som beräknas. Det är alltså det materialet som kasseras före 
produktionen och behöver ersättas av nya skivor som beräknas under denna 
kostnadspost, se formel 11. Beräkningen baseras på en kassationsprocent. 
 
Det spill som uppkommer vid tillskärning i monteringen beräknas som en 
inköpskostnad för materialet till väggen eftersom dessa skivor fortfarande 
utnyttjas enligt det mängdade materialet till monteringen och inte kräver att nya 
skivor köps in.  
                                                                                       

11.2.4. Kapitalbindning 
Kapitalbindning för material som placeras i lager beräknas genom att 
multiplicera värdet på materialet med lagerräntan och lagringstid, se formel 12.  
                                                                                                                                                                                                         
        

11.2.5. Övriga kostnader 

11.2.5.1.  Avfallshantering 
Avfallshanteringskostnaderna på bygget består i hantering av avfall och 
bortforsling av avfallet. Resursen för bortforsling av avfall är det externa bolag 
som utför aktiviteten att hämta avfallet. Enligt information från SITA  är det dels 
fasta kostnader för container hyra och hemtagning, vilka bortses i denna studie 
då de anses ha liten påverkan av avfallsmängden för gipsväggarna.  
 
Istället är det kostnaden för omhändertagning av avfallet som är intressant. 
Mängden avfall är kostnadsdrivare och kan beräknas utifrån andelen avfall per 
kvadratmeter vägg som uppkom under fallstudien för de båda koncepten. 
Avfallets vikt multipliceras sedan med kostnaden att få avfallet bortforslat, se 
formel 13.  
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12. Datainsamlingen 
Alla formler i kalkylmodellen kräver data för de ingående 

komponenterna, dessa data har framkommit på olika sätt 
vilket beskrivs nedan.  De direkta kostnaderna samlades in 

genom platsobservationer under fallstudien medan de 

indirekta kostnaderna krävde flera olika källor. För en del 

av de indirekta kostnaderna görs antaganden kring partistorlekar etc. för större 
projekt eftersom ett litet byggprojekts uträkningar vore missvisande, för att få 
kostnaden i kr/m2 behöver alltså en division med korrekt partistorlek genomföras.  

12.1.  Direkta kostnader 

12.1.1. Tidsåtgång arbete 
Arbetstiden i Fallstudien identifieras genom att studera hur lång tid det tar för 
byggare och målare att montera och ytbehandla rummen med de olika 
koncepten. Det visar hur förhållandet ser ut i arbetstid, men den effektiva tiden 
som snickarna tar på sig att montera väggen motsvarar inte alltid den tid som 
faktureras. I den fakturerade tiden ingår även inställningstiden, kortare pauser 
etc. Det är därmed nödvändigt att försöka uppskatta förhållandet mellan 
effektivt arbetad tid och fakturerad tid. Det genomförs genom att titta på vad 
byggentreprenören fakturerar för byggnationen av väggarna och även titta på 
byggtider enligt fackets ackordslistor tillsammans med de tider som identifieras 
under fallstudien. Arbetstiden för båda koncepten får samma påslag eftersom 
andelen arbetat tid med väggen i förhållande till total fakturerad tid förmodligen 
inte förändras vid ett byte av koncept.  Med denna metod ges en mer relevant 
siffra på vad arbetstiden egentligen kostar för byggentreprenören.  
 
Klickgipsrummet monterades av en snickare på 6h medan det traditionella 
rummet monterades på 4,5h utav två snickare vilket gav en arbetstid på 9h. Till 
det adderades en inställningstid för snickarna på 30 min per person, det innebar 
30 min för klickrummet medan det traditionella rummets två snickare ledde till 
inställningstiden 2*30=60min.  
 
Även vid ytbehandlingen adderades en inställningstid på 30 min vid varje ny 
ankomst för målaren. För rummet med traditionella skivor var målaren tvungen 
att vänta ett dygn på att spackel och färg torkade mellan behandlingarna och 
målaren var alltså där fyra gånger totalt Att grundmåla väggen tog något längre 
tid än att slutmåla den, det beror till stor del på att väggen suger åt sig mer färg 
vid grundmålningen och noggrann grundmålning underlättar slutmålningen. För 
klickväggen var den enda strykningen motsvarande en grundmålning och 
tidsåtgången var därmed samma som att grundmåla det traditionella rummet.. 
Vid fallstudien fakturerades en kostnad på 399 kr/h för snickare och 360 kr/h 
för målare. Arbetstider och lönekostnader kan ses i Tabell 21 och Tabell 22 
nedan.  
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Tabell 21 - Arbetstider Fallstudie, Traditionellt gips 

  min/rum min/ m2 kr/min 
Montering Trad.       

Skivmontering TK 540 min 12,0 min 6,65 kr/min 
Inställningstid 60 min 1,3 min 6,65 kr/min 

Ytbehandling Trad.       

Spackling 150 min 3,3 min 6,00 kr/min 
Slipning 30 min 0,7 min 6,00 kr/min 
Grundmålning 90 min 2,0 min 6,00 kr/min 
Slutmålning 60 min 1,3 min 6,00 kr/min 
Tapetsering 90 min 2,0 min 6,00 kr/min 
Inställningstid 120 min 2,7 min 6,00 kr/min 

 
Tabell 22 – Arbetstider Fallstudie, Klickgips 

  min/rum min/ m2 kr/min 
Montering Klick.       

Skivmontering ODW 360 min 8,0 min 6,65 kr/min 
Inställningstid 30 min 0,7 min 6,65 kr/min 

Ytbehandling Klick.       

Slutmålning 90 min 2,0 min 6,00 kr/min 
Tapetsering 90 min 2,0 min 6,00 kr/min 
Inställningstid 30 min 0,7 min 6,00 kr/min 

 

12.1.2. Materialåtgång och enhetspriser 
Materialkostnader för väggens byggnation identifierades för fallstudien direkt 
från inköpspriserna av materialet till projektet. I materialkostnaden per 
kvadratmeter räknas även spill i produktionen in och det är alltså per 
kvadratmeter byggd vägg som kostnaden avser. Fakturorna från 
materialinköpen till väggen har tillhandahållits och därmed behöver 
kostnaderna endast avläsas från fakturorna. Kostnaden att köpa in material kan 
givetvis variera beroende på inköpskvantiteter och avtal men det gäller båda 
konceptens material och därmed kan de förväntas variera ungefär lika i de fall 
att byggprojektens storlek förändras.  
 
Ytbehandlingens ungefärliga materialåtgång och kostnader tillhandahölls av 
Flügger tillsammans med observationer under Fallstudien. Priserna ska 
motsvara kostnaden för en målerifirma att inhandla de specifika materialen. Vid 
spacklingen är materialkostnaden fördelad på spackel och armeringsremsa. I 
fallstudien skulle för det traditionella konceptet skarvar och skruvhål utmed hela 
väggen (45 m2) spacklas. En liter spackelmassa räcker till ca 3-5 m2 väggyta och 
målaren spacklade två gånger vilket innebar att för hela väggen gick åt drygt 25 
liter spackelmassa. En 10 liters burk kostar ca 400 kr att köpa. Till det behövs 
även en spackelremsa vilket kostar ca 75 kr och innehåller 76 m. (Flügger, 2013)  
 
Materialkostnaden inom målningsprocessen består i inköpet av färg. För det 
traditionella konceptet är det först grundfärg och sedan även ett lager av den 
täckande färgen. (Alcro, 2013) Väggytan som skulle målas var ca 26 m2. En liter 
grundfärg räcker till ca 5-6 m2 och kostar runt 90 kr per liter.  
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En liter slutfärg räcker till ca 7-8 m2 och kostar även den ca 90 kr per liter. 
(Flügger, 2013) För klickgipset beräknas den enda strykningen motsvara 
åtgången att grundmåla en traditionell gipsskiva, en liter räcker då alltså till 5-6 
m2. Under Fallstudien användes ingen speciell grundfärg utan målaren valde att 
måla den traditionella väggen två gånger med samma färg. För att visa skillnaden 
i åtgång ges en siffra för hur stor del av en 10 liters färgburk som går åt vilket 
alltså motsvarar att målaren utnyttjar den överblivna färgen till kommande 
målningar.   
 
Processen att tapetsera skiljer sig inte mellan koncepten. Det är ändå intressant 
att beräkna kostnaden för att se vad det skiljer i kostnad att tapetsera jämfört 
med att måla väggen. Den tapetserade väggytan var i fallstudien ca 20 m2.  
 
En rulle tapet som är 11,2 m lång och 0,53 m bred räcker till strax över 5 m2 
väggyta. Till en rulle går det åt ungefär 1 liter tapetklister. Det gick åt ungefär 4 
rullar tapet och därmed ca 4 liter tapetklister. En tapetrulle kostar ca 150 kr att 
köpa in och tapetklister ligger på runt 175 kr för 5 liter. Insamlad data för 
ytbehandlingen presenteras i Tabell 23 och Tabell 24 nedan. 
 
Tabell 23 – Material, Traditionell vägg 

  Åtgång/rum Åtgång/m2 kr/enhet 

Väggens material Trad.       

Reglar 2985mm  28 st 0,62 st 37 kr/st 
Gipsskivor 13*900*3000mm  22 st 0,49 st 87 kr/st 
Hedinregel 4 st 0,09 st 28 kr/st 
Golv/takskena 3000mm 6 st 0,13 st 49 kr/st 

Skruv 1000 st per ask 1 st 0,02 st 120 kr/st 

Ytbehandling material Trad.       

Spackel  25 L 0,56 L 40 kr/L 
Armeringsremsa  1 st 0,02 st 75 kr/st 

Färg  9 L 0,20 L 90 kr/L 

Tapet  4 st 0,09 st 150 kr/st 

Tapetklister  5 L 0,11 L 35 kr/L 

 
Tabell 24 – Material, Klickvägg 

  Åtgång/rum Åtgång/m2 kr/st 

Väggens material Klick.       

Reglar 2785mm  34 st 0,76 st 45 kr/st 
Startprofil   2 st 0,04 st 50 kr/st 
Gipsskivor  32 st 0,71 st 168 kr/st 

Golv/takskena 3000mm  6 st 0,13 st 49 kr/st 

Ytbehandling Klick.       

Färg  5 L 0,11 L 90,0 kr/L 
Tapet  4 st 0,09 st 150 kr/st 

Tapetklister 5 L 0,11 L 35,0 kr/L 
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12.2.  Indirekta kostnader 
Datainsamlingen för de indirekta kostnadsposterna kunde i vissa fall genomföras 
enkelt genom att studera fakturor och snittpriser för avfallshämtning, truckhyra 
och lönekostnader för byggarbetare. De andra kostnaderna exempelvis 
lagringstid, lagerränta, partistorlekar etc. kräver uppskattningar och kan variera 
mellan olika fall och de är därmed svårt att sätta en exakt siffra på dessa. I 
datainsamlingen har dessa av den anledningen krävt uppskattningar vilka har 
skett tillsammans med tillfrågade personer på arbetsplatsbesöken och under 
fallstudien. Följande resurskostnader utnyttjas för alla kostnadsposter se Tabell 
25, där kostnaderna baseras på fakturerad kostnad vid Fallstudien.  
 
Tabell 25 - Resurskostnader 

Arbetsresurser  Kr/h Kr/min  

Truckhyra 900 kr/h 15,00 kr/min 
Snickare 399 kr/h 6,65 kr/min 
Målare 360 kr/h 6,00 kr/min 

 

12.2.1. Godsmottagningen 
De resurser som utnyttjas vid godsmottagningen är för lossningen främst en 
truck, medan ankomstkontrollen genomförs av platschefen. Kostnaden för 
trucken var enligt truckbolaget som utnyttjades vid fallstudien ca 900 kr/h. 
Utöver själva kostnaden för arbetet på byggarbetsplatsen tar truckbolaget 
vanligen betalt för att deras lull ska infinna sig på byggarbetsplatsen. 
Uppskattningsvis faktureras ungefär 1h i transporttid utöver själva arbetstiden. 
Med detta i åtanke är det vanligt att byggentreprenören genomför flera moment 
som utnyttjar denna resurs i samband varandra för att fördela de gemensamma 
kostnaderna. Kostnaden för ansvarig personal att ankomstkontrollera godset 
beräknas till 399 kr/h. Att lossa en pall från ankommande transport uppskattas 
utifrån platsobservationer till ca 10 min för en traditionell pall med 42 skivor á 
2,7 m2. Det ger en tidsåtgång på 0,09 min/m2. 
 
Pallarna med klickgips som innehåller 20 skivor a´ 1,8m2, lastas två i taget och 
blir därmed 5 min per pall. Det ger en tidsåtgång på 0,14 min/m2. 
 
Tidskvoten för hur stor del outnyttjad tid, (inställningstid + väntetid) som varje 
kvadratmeter ska bära är den svåraste att uppskatta. För det traditionella 
konceptet uppskattas att en tredjedel av totaltiden går till inställning och väntan. 
Medan det för klickkonceptet uppskattas att hälften av tiden går till inställning 
och väntan. Denna siffra baseras på 1h outnyttjad tid och att en leverans av 
traditionella gipsskivorna lyfts in på 3h, vilket då skulle vara 18 pallar i en 
leverans. Medan klickskivorna lyfts in på 2h vilket motsvarar 24 pallar i en 
leverans. För att lossa samma mängd klickgips beräknas alltså att det blir mer 
outnyttjad tid enligt motsvarande samband.  Tidskvoterna blir då 1/3 för 
traditionellt gips och1/2 för klickgipset. Dessa delas sedan med inleveransen 
som antas utföras i samband med lossningen vilket ger 1/6 respektive 1/4 
outnyttjad tid. Ankomstkontrollens tidsåtgång är densamma som lossningens 
effektiva arbetstid. Insamlad data ses i Tabell 26. 
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Tabell 26 - Data Godsmottagning 

Dataslag Trad.  Klick. 

Tidsåtgång Lossning 0,09 min/m2 0,14 min/ m2 

Tilläggskvot Lossning  1/6  1/4 

Tidsåtgång Ankomstkontroll 0,09 min/ m2 0,14 min/ m2 

 

12.2.2. Internhanteringen 
I fallstudien kunde inte inleveranskostnaden jämföras korrekt eftersom den 
utfördes på två helt olika sätt och inte optimerades kostnadsmässigt för 
klickgipsfallet och därmed ges data för inleveranser istället utifrån 
arbetsplatsbesöken. Inleveransen av materialet skedde i fallstudien för 
klickgipset genom ett fönster med hjälp av en lull som lyfte in alla gipsskivor på 
en gång. Att hyra en lull kostar ca 900 kr per timme och lyftet tog ca 10 minuter 
att slutföra. Tidskvoten för outnyttjad tid delas med lossningen för båda 
koncepten vilket ger en rättvis siffra. Det innebär att det blir samma data som i 
lossningen från ankommande transport vilket var 0,09 min/ m2 och 0,14 min/m2 
för de båda koncepten.   
 
Materialförflyttningar på byggarbetsplatsen baseras på observationer under 
arbetsplatsbesöken. Att flytta en pall med gips inom ett våningsplan uppskattas 
ta 10-20 min att utföra, vilket ger ett snitt på 15 minuter. Materialet förväntas 
flyttas mellan tre till fyra gånger på byggarbetsplatsen vilket baseras på flytt 
mellan inleverans till materialförråd, en omförflyttning av lagringsplats, en 
förflyttning till produktionsytan och en förflyttning inom produktionsytan. För 
klickgipset med inleverans till produktionsytan förväntas en eller i bästa fall 
ingen förflyttning inom produktionsytan behöva göras.     
 
Tidsåtgången för grovstädning och hantering av soporna uppskattas utifrån en 
ungefärlig tid att kasta avfall och städa rent under fallstudien. För klickrummet 
är det endast överblivet spill som ska kastas medan det i rummet med 
traditionellt gips även krävs att slipdammet städas undan. Det traditionella 
rummet beräknas även ha något mer spill att kasta. Tidsåtgången sätts till 20 
min för det traditionella rummet och 10 min för klickgipsrummet baserat på 
uppskattningar av Fallstudiens snickare och målare. Lönekostnaden sätts till 
målarens timlön eftersom det är målarens grovstädning som förväntas skilja 
mest. Internhanteringens data kan ses i Tabell 27. 
 
Tabell 27 - Data Internhantering 

Dataslag Trad.  Klick. 

Tidsåtgång Inleverans 0,09 min/ m2 0,14 min/ m2 

Tilläggskvot inleverans  1/6  1/4 

Tidsåtgång materialförflyttning 0,13 min/ m2 0,21 min/ m2 

Antal förflyttningar 4 st 1 st 

Grovstädning 0,44 min/ m2 0,22 min/ m2 
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12.2.3. S-Kostnader 
I S-kostnader avses i detta fall endast kostnaden för kasserade skivor. Spillet för 
gipsskivor var enligt flödesanalysen i nuläget ca 10-15% (Josephson & 
Saukkoriipi, 2005), denna siffra inkluderat spillet i produktion och i detta fall 
läggs spillet i produktion som en materialkostnad eftersom materialåtgången i 
fallstudien baseras på totalt utnyttjat material inklusive bortskuret gips etc. 
Genom diskussioner med byggarbetare vid arbetsplatsbesök tillsammans med 
det ungefärliga bortfallet i produktionen från fallstudien sätts siffran för 
kassationer och stölder i nuläget till ca 8% vilket även studier kring 
gipskassationer säger (Mehr & Mehrnia, 2012).  
 
För klickgips antas kassationer och stölder minska kraftigt i det fall materialet 
inte behöver lagras och sätts därmed ner till endast 2% vilket är ett antagande 
utifrån personal vid fallstudien. Materialvärdet är inköpspriset i kr/m2 för de 
olika gipsskivorna. Data för kassationskostnaden ses i Tabell 28.  
 
Tabell 28 – Data S-kostnader 

Dataslag Trad.  Klick. 

Kassationsprocent 8 % 2 % 

Inköpspris gips 32 kr/m2 100 kr/m2 

 

12.2.4. Kapitalbindning 
Lagerräntan som består i kalkylränta och försäkringspremier kan enligt 
utredningar i förstudien sättas till ca 15% för byggmaterial. (Harju & Ulfgren, 
2012) . Lagringstiden kan enligt flödesanalysens nuläge sättas till ca 6 månader 
medan klickgipsets lagringstid sätts till 2 veckor.  

12.2.5. Övrigt 
Avfallsandelen togs utifrån hur mycket spill det blev i fallstudien vilket 
placerades in i formel 13.  
 
Snittkostnader för några olika sorteringsgrader har tillhandahållits från SITA och 
de intressanta priserna är främst för blandat avfall och returgips vilka 
presenteras i Tabell 29.  
 
Tabell 29 - Avfallshämtningskostnad (SITA, 2013) 
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1 245 kr/ton 949 kr/ton 1 000 kr/ton 

 
Under fallstudien uppmättes avfallet för det traditionella konceptet till 124,5 kg, 
medan klickrummets avfall uppmättes till 75,8 kg.  Det motsvarar då ungefär 2,8 
kg/m2 respektive 1,7 kg/m2 monterad gipsvägg.   
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I denna siffra är allt avfall från väggens byggnation inräknad och till det ska även 
de kasserade skivorna, se kap 12.2.4., inräknas vilket alltså var 8 % respektive 
2%, en gipsskiva väger 9 kr/m2 (Gyproc, 2013), och med detta inräknat blir 
avfallsmängden 3,5 respektive 1,8 kg/m2 vägg. I beräkningarna utnyttjas siffran 
för blandat avfall, se Tabell 30.  
 
Tabell 30 - Data Avfallshämtning 

Dataslag  Trad. Klick.  

Avfallshämtningsbolag 1,25 kr/kg  1,25 kr/kg 

Avfallsandel 3,5 kg/m2 1,8 kg/m2 
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13.  Kostnadsberäkningarnas utförande 
Uträkningarna för varje kostnadspost genomfördes enligt 
de presenterade formlerna i kap. 11 med insamlad data, 
kap. 12 insatt. Efter sammanställning av kostnadsposternas 
totala värden är totalkostnaderna för de två alternativa 
koncepten uträknade.  
 
Det slutliga steget i arbetet är att jämföra totalkostnad mellan de två koncepten 
och visa resultatet av jämförelsen. Kostnadsjämförelsen mellan koncepten 
presenteras i resultatdelen, kap. 14, både fallstudien för sig, och ett mer allmänt 
fall där hela logistikkedjan tas med.  
 
Vid resultatjämförelsen presenteras den procentuella skillnaden i totalkostnad 
mellan koncepten. För att denna ska vara relevant att studera är det viktigt att 
tänka på vilka kostnader som har uteslutits ur modellen eftersom den 
procentuella skillnaden kan se annorlunda ut beroende på hur stor andel av de 
gemensamma kostnaderna som tas med. För fallstudien är det den totala 
kostnaden att inhandla material och utföra byggnation och ytbehandling av 
väggen som presenteras. Alla kostnader från start till slut av dessa moment är 
medräknade. Därmed är den procentuella skillnaden korrekt för dessa moment, 
men det är viktigt att veta att fallstudien inte sträcker sig över hela systemet.  
 
För den allmänna modellen utesluts många kostnader som inte påverkas och 
därmed är det i detta fall inte en procentuell förändring i systemets totala 
kostnader utan skillnaden visar endast hur de påverkade kostnaderna förändras 
procentuellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

DEL 4 – RESULTATJÄMFÖRELSE OCH DISKUSSION 

14. Resultatjämförelse 
I denna del presenteras resultatet från totalkostnadsuträkningarna 
sammanställt i tabellformat, sedan följer en beskrivning av hur 

siffrorna inom varje kostnadspost har beräknats.  

14.1.  Resultat fallstudien 
De kostnader som kunde studeras under fallstudien och jämföras rakt av 
presenteras nedan i Tabell 31. Från resultaten kan utläsas att totalkostnaden var 
7,5 % lägre för klickväggen vid Fallstudien. 
 
Tabell 31 - Jämförelsekalkyl Fallstudie 

DIREKTA KOSTNADER FALLSTUDIE 
Enkelgipsvägg utan isolering (kr/rum) 

Kalkylslag Traditionell Klick Skillnad % 

Arbetskostnad Vägg       

Arbete Montering  3 990 kr   2 594 kr  -35% 

Arbete Ytbehandling  3 240 kr   1 260 kr  -61% 

Totalt: 7 230 kr 3 854 kr -47% 

Materialkostnader       

Material Vägg  3 480 kr   7 286 kr  109% 
Material Ytbehandling  2 660 kr   1 225 kr  -54% 

Totalt: 6 140 kr 8 511 kr 39% 

SUMMA TOTALT 13 370 kr 12 364 kr -7,5% 

 

14.2.  Resultatgenomgång Fallstudien 
Nedan följer en genomgång av varje kostnadspost för sig 

innehållandes resultattabeller som visar hur 

kostnadsberäkningarna har gått till. 

14.2.1. Arbetskostnader  
I Tabell 32 och Tabell 33 presenteras kostnaderna för arbetet vid väggen. Att 
montera väggen gick ca 35 % fortare med klickgipset, medan ytbehandlingen 
gick ca 61 % fortare att utföra.  
 
Tabell 32 - Arbetskostnader Montering 

  min/rum min/m2 kr/min kr/rum 
Montering Trad.         

Skivmontering 540 min 12,0 min 6,65 kr/min 3 591 kr 
Inställningstid 60 min 1,3 min 6,65 kr/min 399 kr 

Totalt: 600 min 13,3 min   3 990 kr 

Montering Klick.         

Skivmontering 360 min 8,0 min 6,65 kr/min 2 394 kr 
Inställningstid 30 min 0,7 min 6,65 kr/min 200 kr 

Totalt: 390 min 8,7 min   2 594 kr 
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Tabell 33 - Arbetskostnader Ytbehandling 

  min/rum min/m2 kr/min kr/rum 

Ytbehandling Trad.         

Spackling 150 min 3,3 min 6,00 kr/min 900 kr 

Slipning 30 min 0,7 min 6,00 kr/min 180 kr 
Grundmålning 90 min 2,0 min 6,00 kr/min 540 kr 

Slutmålning 60 min 1,3 min 6,00 kr/min 360 kr 
Tapetsering 90 min 2,0 min 6,00 kr/min 540 kr 

Inställningstid 120 min 2,7 min 6,00 kr/min 720 kr 

Totalt: 540 min 12,0 min   3 240 kr 

Ytbehandling Klick.         

Slutmålning 90 min 2,0 min 6,00 kr/min 540 kr 

Tapetsering 90 min 2,0 min 6,00 kr/min 540 kr 

Inställningstid 30 min 0,7 min 6,00 kr/min 180 kr 

Totalt: 210 min 4,7 min   1 260 kr 

 

14.2.2. Materialkostnader 
Materialkostnaderna baseras på kostnader för materialet som utnyttjas i 
byggnationen av väggen samt materialet som utnyttjas i ytbehandlingen.  
 
Kostnadsberäkningarna för materialet som utnyttjades för att bygga rummen i 
fallstudien presenteras i Tabell 34 nedan. Klickväggens materialkostnader är 
som synes större än den traditionella väggen och det är främst priset på 
gipsskivorna som skiljer mellan koncepten. 
 
Tabell 34 - Materialkostnader vägg 

  Åtgång/rum Åtgång/m2 kr/st kr/m2 vägg kr/rum 
Väggens material Trad.           

Reglar 2985mm  28 st 0,62 st 37 kr/st 23 kr/m2  1 032 kr  
Gipsskivor 13*900*3000mm  22 st 0,49 st 87 kr/st 43 kr/m2  1 923 kr  
Hedinregel 4 st 0,09 st 28 kr/st 2 kr/m2  111 kr  

Golv/takskena 3000mm 6 st 0,13 st 49 kr/st 7 kr/m2  295 kr  
Skruv 1000 st per ask 1 st 0,02 st 120 kr/st 3 kr/m2  120 kr  

Totalt:        77 kr/m2
   3 480 kr  

Väggens material Klick.           

Reglar 2785mm  34 st 0,76 st 45 kr/st 34 kr/m2  1 515 kr  
Startprofil   2 st 0,04 st 50 kr/st 2 kr/m2  100 kr  
Gipsskivor  32 st 0,71 st 168 kr/st 119 kr/m2  5 376 kr  
Golv/takskena 3000mm  6 st 0,13 st 49 kr/st 7 kr/m2  295 kr  

Totalt:       162 kr/m
2
 7 286 kr 

 
Kostnadsberäkningarna för ytbehandlingens material kan ses nedan i Tabell 35. 
Den största skillnaden uppkommer av att det inte krävs någon spackling eller 
grundmålning för klickväggen.  
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Tabell 35 - Materialkostnader Ytbehandling 

  Åtgång/rum Åtgång/m2 kr/st kr/m2 vägg kr/rum 
Ytbehandling material Trad.           

Spackel 25 L 0,56 L 40,0 kr/L 22 kr/m2 1 000 kr 

Armeringsremsa 1 st 0,02 st 75 kr/st 2 kr/m2 75 kr 
Färg (grund + slutmålning) 9 L 0,20 L 90,0 kr/L 18 kr/m2 810 kr 

Tapetrullar 4 st 0,09 st 150 kr/st 13 kr/m2 600 kr 

Tapetklister  5 L 0,11 L 35,0 kr/L 4 kr/m2 175 kr 

Totalt:       59 kr/m
2
 2 660 kr 

Ytbehandling material Klick.           

Färg 5 L 0,11 L 90,0 kr/L 10 kr/m2 450 kr 

Tapet 4 st 0,09 st 150 kr/st 13 kr/m2 600 kr 
Tapetklister 5 L 0,11 L 35,0 kr/L 4 kr/m2 175 kr 

Totalt:        27 kr/m
2
 1 225 kr 
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14.3.  Totalkostnadsjämförelsen för hela flödeskedjan 
I totalkostnadsanalysen för hela flödeskedjan presenteras kostnaderna i kronor 
per kvadratmeter monterad gipsvägg. Som tidigare nämnts är dessa resultat till 
stor del baserade på uppskattningar och den procentuella skillnaden avser de 
kostnader som har studerats och ska inte förväxlas med totalkostnaden för hela 
systemet eftersom flera kostnader är uteslutna. Dessa resultat är ett 
komplement till Fallstudien och är främst till för att ge en fingervisning kring hur 
flödeskedjans kostnader påverkas av införandet.   
 
Resultatet presenteras i Tabell 36. De största effekterna är de direkta 
kostnaderna men även de möjliga effekterna på logistikkedjan visar en positiv 
förändring. Dessa är som tidigare nämnts beroende av arbetsmetodförändringar 
snarare än klickgipsets funktion.  
 
Tabell 36 - Totalkostnadsjämförelse 

JÄMFÖRELSEKALKYL VÄGG 
Enkelgipsvägg utan isolering (kr/m2) 

Kalkylslag Traditionell Klick Skillnad % 

Direkta kostnader 

Arbetskostnader       

Arbete Montering  88,7   57,6  -35,0% 

Arbete Ytbehandling  72,0   28,0  -61,1% 

Materialkostnader       

Material Vägg  77,3  161,9  109,3% 

Material Ytbehandling  59,1    27,2  -53,9% 

SUMMA VÄGG  297    275  -7,5% 

Indirekta kostnader 

Godsmottagning       

Lossning  1,5    2,6  68,8% 

Ankomstkontroll  1,6    1,5  -5,3% 

Internhantering       

Inleverans  1,5    2,6  68,8% 

Materialförflyttningar  3,5   1,4 -60,6% 

Grovstädning  2,7   1,3 -50,0% 

Kapitalbindning       

Kapitalbindning  5,8   0,9 -83,9% 

S-Kostnader       

Kassationer  2,6   2,0  -22,4% 

Övriga kostnader       

Avfallshämtning  4,3   2,3  -47,2% 

SUMMA VÄGG  25    15  -37,8% 

SUMMA TOTALT  322    289  -9,7% 

 
Resultatet visar att kostnadsbesparingen med klickgips blir något större än 
tidigare (ca 2,2 %) då alla relevanta kostnader tas med i beräkningarna. 
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14.4.  Känslighetsanalys 
Eftersom resultaten till viss del bygger på uppskattningar och mätningar ifrån en 
enstaka fallstudie är det intressant att studera hur förändringar i olika indata 
skulle påverka resultat från studien. Känslighetsberäkningarna är utförda genom 
att ändra en intressant parameter i kostnadsberäkningarna och se vilken effekt 
det ger på totalkostnadsdifferensen. De kostnader som anses mest relevanta att 
känslighetstesta är byggtiderna, inköpspriset för gipsskivorna och 
lönekostnaden. Anledningen till detta är att dessa enskilda parametrar är de som 
inverkar mest på totalkostnaden och alltså kan ge stora utslag på resultaten. 
Eftersom dessa parametrar främst påverkar de direkta kostnaderna och 
resultatet från modellen över fallstudiens kostnader är prioriterade är det i 
fallstudiens totalkostnadsmodell testerna genomförs. De indirekta kostnaderna 
inverkar enskilt för lite på totalkostnaden för att ge upphov till någon större 
effekt och utesluts därmed ur känslighetsanalysen. I fallstudiens uträkningar är 
den ursprungliga totalkostnadsdifferensen 1006 kr eller 7,5% .  
 
I fallstudiens datainsamling är det främst arbetstiderna som skulle kunna vara 
missvisande beroende av felaktiga tidsstudier eller att de anlitade byggarna 
skiljer sig i arbetstid mot snittet. Med 10% snabbare byggtider för den 
traditionella väggen, vilket skulle kunna vara en potentiell felmarginal skulle 
kostnadsbesparingen vara 4,7% och alltså sjunka med 1,8%. Vid 25% snabbare 
byggtider för det traditionella konceptet blir totalkostnaden för fallstudien lika 
mellan koncepten.   
 
Det är även intressant att studera vad en förändring i lönekostnad skulle 
innebära eftersom snittlönen kan ändras från år till år och en löneökning skulle 
bidra till att arbetskostnaderna blir dyrare.  Om lönekostnaderna ökar med 
+10% skulle besparingen i fallstudien gå från 7,5 % till 9,5% medan en 
minskning med -10% skulle innebära att besparingen blir 5,3%. Vid en minskad 
lönekostnad med ca 30% för både snickare och målare vid fallstudien skulle 
totalkostnaden bli lika för båda koncepten.  
 
Bland materialkostnaderna är priser och åtgången för fallstudien fakta. Det kan 
ändå vara intressant att studera hur en förändring i inköpspris skulle påverka 
kostnadsdifferensen. Materialpriserna kan variera både mellan olika bolag, 
beroende av avtal, och över tid beroende av marknadens prisutveckling för det 
studerande byggmaterialet. Gipsskivornas prisförändring är mest intressant att 
titta på och då främst klickgipsets eftersom det inte finns något fast 
marknadspris på detta material. Skulle klickgipsets pris vara 10% billigare blir 
kostnadsbesparingen för klickkonceptet 11,5% medan en prisökning med 10%  
skulle ge att besparingen endast blir 3,5%. Vid en prisökning på 19% för 
klickgipsskivorna blir totalkostnaden vid fallstudien lika mellan koncepten. Om 
klickgipsets pris inte förändras behöver den traditionella gipsskivans pris 
minska med 50% för att totalkostnaden ska bli lika.  
 
Resultatens känslighet om klickväggen målas två gånger likt den traditionella 
väggen visar att kostnadsbesparingen med klickgips förändras till 2,2%.  
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I Tabell 37 visas en sammanfattning av känslighetsanalysen där det går att utläsa 
att 10% skillnad i en viktig delkostnad kan ändra totalkostnadsresultatet för 
fallstudien med flera procent. I tabellen visas även hur mycket de prövade 
parametrarna behöver ändras för att totalkostnaden ska bli lika mellan 
koncepten.  
 
Tabell 37 - Känslighetsanalys 

Undersökt Ändring Differens, Trad vs Klick 

Tidsstudier Monteringstid Trad. -10% -4,7% 
  Monteringstid Trad. -25% 0,0% 

Lönekostnader Lönekostnad +10% -9,5% 

  Lönekostnad -10% -5,3% 
  Lönekostnad -30%  0,0% 

Inköpspris Pris klickgips -10% -11,5% 
  Pris klickgips +10% -3,5% 
  Pris klickgips +19% 0,0% 
  Pris Tradgips. -50%  0,0% 

Målning 2 strykningar Klickgips -2,2% 

 
Känslighetsanalysen visar att priset på klickgips är det som kräver minst 
procentuell förändring för att ge en stor effekt på resultatet.  
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15. Diskussion  
Resultaten av fallstudien visar att användandet av 
klickgips vid mellanväggsbyggnationer kan snabba upp 
byggprocessen. De tidsbesparande momenten var främst 
att flera moment i ytbehandlingen av den uppförda 
väggen försvann men även monteringstiderna 
förbättrades. Ur ett kostnadsperspektiv blev materialkostnaderna högre med 
klickgipset, det vägdes i fallstudien upp av att arbetskostnaderna minskade i en 
större utsträckning vilket gav resultatet att klickväggen i slutänden hade en lägre 
totalkostnad, samtidigt som ledtiden kortades ned med flera dagar. Kostnaden 
vid väggen skiljde sig så mycket som 7,5 % under fallstudien.   
 
Relevansen i fallstudiens resultat kan anses vara god gällande monteringstider 
och kostnader för ytbehandling. Tiden det tar att uppföra en mellanvägg i ren 
behandlingstid ska inte skilja sig så mycket mellan olika projekt. Det är däremot 
viktigt att påpeka att övriga kostnader i totalkostnadsanalysen kan variera 
kraftigt mellan olika projekt och den procentuella skillnaden gäller för just denna 
variant av mellanvägg där isoleringen är utesluten. En aspekt att ta hänsyn till är att byggnationen av klickväggen skedde av en ”nybörjare” inom tekniken, det 
finns därmed en viss möjlighet att monteringstiderna skulle kunna bli något 
kortare vid en större erfarenhet av klickgipsbyggnationer.  
 
Ytbehandlingens totalkostnad skiljer sig mer mellan koncepten i det fall väggen 
målas än när väggen tapetseras. Det beror på att själva tapetseringsmomentet 
ser likadant ut mellan koncepten medan klickväggen bara ska behöva målas en 
strykning. Det innebär att både spacklingen och en färgstrykning försvinner från 
ytbehandlingsprocessen vid målning medan endast spacklingen försvinner vid 
tapetsering. Det innebär alltså att skillnaden i totalkostnad skulle bli större om 
hela rummet hade målats i fallstudien.    
 
Hur effekterna på logistikkedjan värderas mellan olika byggentreprenörer och 
byggprojekt är beroende av vilka arbetsmetoder företaget använder sig av i 
nuläget, projektets storlek etc. därav är det för en allmän byggentreprenör 
främst intressant att studera resultaten av de säkra effekterna men det går även 
att se att mycket pekar på en besparing även bland de indirekta kostnaderna. 
 
Som ett tillägg till totalkostnadsstudierna studerades ledtiden för de olika 
momenten, både i ren arbetstid och totaltid från start till slut. Dessa studier 
visade att antalet arbetsdagar gick från fyra dagar till en dag eftersom 
klickväggen kunde slutmålas/tapetseras direkt efter monteringen.  Den 
minskade ledtiden skulle kunna vara en av de största kostnadsbesparingarna vid 
stora projekt. Vid en nedkortad byggtid skulle företaget kunna avveckla 
byggprojektet tidigare vilket skulle innebära att nya projekt kan påbörjas och att 
flera fasta kostnader att hålla igång projektet skulle kunna minskas ned. Med 
klickgipset kan en del av byggprocessen effektiviseras och om tidsschemat för ett 
byggprojekt är pressat kan en minskad ledtid vara en viktig del.  
 
Vid ett projekt där tidskraven är lägre kan inte tidsförtjänsten värderas lika högt. 
Storleken på dessa besparingar är därmed svåra att uppskatta och ska en 



 97 

relevant siffra tas fram för en byggentreprenör skulle det krävas uträkningar för 
varje specifikt byggprojekt för sig.  
 
Möjligheterna med klickgips sammanfattas i följande punktlista.   Snabbare byggnation  Enklare hantering vid materialförflyttningar och inleverans etc.    Möjlighet till måttbeställd höjd från fabrik.   Ledtidsreducering för hela byggprojektet 
 
Svårigheter vid införandet av klickgips ligger till stor del på övergångsprocessen 
där en ny monteringsmetod behöver läras ut och en viktig del är att kunden ska 
kunna förvänta sig ett likvärdigt resultat när väggen är färdigställd. Det kan även 
ses som en utmaning att administrera de tilltänkta Just In Time leveranserna på 
ett sätt som säkerställer att materialet infinner sig på rätt tidpunkt och i rätt 
mängd. Även att  
 
Svårigheter och utmaningar med klickgips.   Övergångsprocess med upplärning av nytt monteringssystem  Säkerställd kvalitet på slutresultatet 
 
Att monteringstiden för klickgipset skulle kunna vara en felkälla beror på att 
monteringstiden baseras på en studie, där en byggare monterade väggen själv. 
Byggaren som utförde arbetet är inte van vid konceptet men en i övrigt erfaren 
och duktig byggare. Det är därmed inte helt klart hur hans färdigheter står sig 
mot normalfallet med upplärda byggare som är erfarna med klickgips.   
 
Uträkningarna av de indirekta kostnaderna för klickgipskonceptet, där insamlad 
data bland annat beror av ändrade arbetsmetoder, är till stor del uppskattningar 
baserade på hur tanken är att flödet ska fungera med klickgips. Det innebär att 
vissa felmarginaler kan finnas men uppskattningar som gjorts anses trots allt 
vara underbyggda och felmarginalerna ska inte inverka något större på 
totalkostnaden.  
 
Risker/felkällor med resultaten  Kan finnas variationer i monteringstider mellan olika byggarbetare?  Uppskattningar kring indirekta kostnader för klickgips 
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16. Slutsatser & Rekommendationer för fortsatta studier 
Att införa klickgips på vid byggnation av mellanväggar i gips skulle kunna 
minska kostnaderna i produktionen för byggentreprenören. Materialkostnaden 
är högre för klickgipset men detta vägs upp av snabbare byggtider och att 
spacklingsmomentet försvinner vid ytbehandlingen av väggen. De stora 
skillnaderna vid införandet av klickgipset ligger i just byggtider och att 
spacklingen försvinner vid ytbehandlingen.  
 
Logistikkedjan från inköp av materialet till bortforsling av avfallet påverkas inte i 
så stor utsträckning av klickgipsets funktioner och utformning men 
klickskivornas minskade bredd innebär att byggentreprenören kan få 
möjligheter att förändra sina arbetsmetoder för att skapa ett effektivare 
logistikflöde där Just-In-Time leveranser är den tilltänkta arbetsmetoden som 
Oneday Wall AB rekommenderar. Med denna arbetsmetod implementerad skulle 
kostnaderna på byggarbetsplatsen kunna minska ytterligare.   
 
De huvudsakliga slutsatserna från studien kan ses nedan.  
  Klickgips kan minska ned totalkostnaden vid byggnation av mellanväggar.  Monteringen går snabbare med klickgips, ca 35% snabbare i fallstudien.  Materialpriset är dyrare för klickgips.   Vid väggens ytbehandling försvinner momenten att spackla och 

grundmåla väggen vilket minskar ned arbetstid och materialåtgång i 
ytbehandlingen.   Ledtiden att färdigställa gipsväggen är flera dagar kortare med klickgips 
än traditionellt gips.  

 
I denna studie har klickgipsets effekter testats i en verklighetstrogen fallstudie. 
Upplägget möjliggjorde en relevant utvärdering av konceptets ekonomiska 
inverkan på byggentreprenören. För att förstärka resultatens relevans 
ytterligare vore en lösning att utföra en studie över ett utvalt företag när 
klickgipsskivorna väl introducerats för att på så sätt kunna följa hela 
flödeskedjan vid större byggprojekt. Det skulle förstärka trovärdigheten 
eftersom det är svårt att genom en enskild fallstudie upptäcka alla möjliga för- 
och nackdelar med konceptbytet, samtidigt som effekternas storlek skulle kunna 
förändras då företaget har fått tid på sig att utveckla nya arbetsmetoder till följd 
av konceptbytet.  
 
Andra intressanta studier är att undersöka hur måttbeställd höjd på skivorna 
påverkar mängdningen i praktiken samt hur mycket mindre spill det blir i 
produktionen om takhöjden skiljer sig mycket från standardhöjden.  
 
Även studier kring miljöpåverkan kan genomföras, vad innebär det att 
spacklingen och grundmålningen försvinner ur ett miljöperspektiv och hur 
skiljer sig klicklisterna från skruvarna i miljöpåverkan?  
 
En kostnadseffekt som skulle behöva noggrannare utredningar där resultatet är 
intressant är hur Just-In-Time leveranserna påverkar totalkostnaden i praktiken, 
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för att få ett korrekt resultat kring detta skulle studier behöva göra på specifika 
byggprojekt eftersom effekterna förmodligen kan variera kraftigt beroende på 
projektets storlek och förutsättningar.  
 
Det skulle även vara intressant att studera hur mycket kortare byggtider ett helt 
byggprojekt skulle kunna få vid användande av klickgips, rent hypotetiskt skulle 
ett projekt med stor andel mellanväggar i gips kunna färdigställas snabbare och 
därmed överlämnas i ett tidigare skede.  
 
Fortsatta studier bör i nuläget främst fokusera på att säkerställa väggens kvalitet 
eftersom en viktig aspekt är att klickväggarna även är konkurrenskraftiga ur ett 
kvalitetsmått.  
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Bilaga 1 -  Frågeunderlag Arbetsplatsintervjuer 
 

Underlag Studiebesök Byggarbetsplats  
 
Syfte med intervju och studiebesök: 
Att skapa en god förståelse och insikt i hur systemet för uppförandet av 
innerväggar i gips ser ut. Det innefattar till en början att identifiera vilka olika 
aktörer som är inblandade och hur information och materialflödet ser ut från 
beställning till leverans av gips. Sedan ska de delprocesser som uppkommer på 
byggarbetsplatsen identifieras och studeras.  
Förhoppningen är att efter studiebesöket kunna beskriva följande delar av 
systemet och dess delprocesser ingående: 
 
Monteringsprocessen: Ex. Regling, isolering, gipsmontering, skruvning osv. 
Ytbehandling: Spackling, grundmålning, målning, alternativt tapetsering  
Interntransport av material: Inflyttning till rum, manuell hantering 
Lagring på byggarbetsplatsen: Storlek på gipsbeställningar, lagringsplats, tid 
Avfallshantering: Andel spill, returnering, skräp, grovstädning 
Godsmottagning: Ankomstkontroll, Inleverans, mellanlagring 
Inköp: Ansvarig, partistorlekar, avtal, leveranser osv.  
Transport: Ansvar (aktörer), samkörning med annat material? 
 

Frågeunderlag 
Inköp, leverans och internhantering av material 
Jag skulle vilka att du beskriver hur olika processer inom flödeskedjan ser ut vid 
inköp av gipsskivor till denna byggarbetsplats, jag har förberett de frågor jag vill 
ha besvarade men du får gärna berätta om det är några steg i flödeskedjan jag 
har missat.  

 
Fråga 1: När materialet ska beställas till bygget, hur beräknar ni 
materialåtgången och vem är det som ansvarar för beställningen?  
 
Fråga 2: Hur fungerar kontakten med leverantören av material till innerväggar? 
Hur ser avtalen ut?  
 
Fråga 3: Vet du om kostnaderna påverkas beroende på partistorlek, 
måttbeställningar och liknande.  
 
Fråga 4: Hur sker avrop då materialet ska beställas? 
 
Fråga 5: Hur lång tid innan brukar ni beställa materialet och varför väljer ni att 
beställa vid denna tidpunkt?   
 
Fråga 6: Har ni något system för att mäta administrationskostnaden för att 
genomföra en materialbeställning? Om ja, kan du beskriva systemet? Om nej, ser 
du några möjligheter att mäta administrationskostnaden kring 
materialbeställning? 
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Fråga 7: När beställningen är lagd och er leverantör har producerat materialet, 
vem ansvarar för transporten av materialet? 
 
Fråga 8: Hur ser  godsmottagningen ut på byggarbetsplatsen? Vem ansvarar för 
ankomstkontrollen och hur genomförs den?  

 
Fråga 9: När materialet har anlänt till byggarbetsplatsen, hur hanteras det innan 
det är dags för montering och ungefär hur länge lagras materialet på olika 
platser? 

 
Montering och ytbehandling 
jag har några övergripande frågor angående vilka aktörer som ingår vid 
monteringen och ytbehandlingen. Jag skulle även önska att du först beskriver 
vilka moment som ingår i dessa processer?  
 
Fråga 10: Har ni egna byggarbetare som för upp innerväggarna eller är det en 
extern aktör som ni köper in tjänsten från? 

 
Fråga 11: Målningen är det samma med den?  

 
Fråga 12: Hur prissätter ni de olika arbetsmomenten som utförs vid 
monteringen? 
 
Returhantering, spill, avfall och städning 
Kan du beskriva hur avfallshanteringen fungerar på byggarbetsplatsen? 
 
Fråga 13: Vad gör ni med kasserade gipsskivor och annat spill från 
monteringen? Returneras? Kastas? 
 
Fråga 14: För ni någon statistik över hur stor andel gipsskivor som behöver 
kasseras?  
 
Fråga 15: Vad är den största anledningen att en gipsskiva blir förstörd?  
 
Fråga 16: Kan du beskriva hur avfallshanteringen ser ut rent praktiskt? Manuell 
förflyttning, containrar osv? 

 
Fråga 17: Kan du förklara hur städningen av rummet går till mellan och efter de 
olika delprocesserna, ingår städning i arbetsuppgifterna för varje delprocess 
eller vem är ansvarig? 
 
 
 
 
 


