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I 
 

SAMMANFATTNING 
 

Att arbeta tidseffektivt, strukturerat och inte spilla tid är viktiga faktorer vid ett byggarbete. Tid är 

pengar och desto längre tid ett arbete tar, desto mer pengar kostar det. Enligt teorin finns det ett flertal 

faktorer som påverkar effektiviteten på en byggarbetsplats. Några av dessa faktorer är struktur- och 

tidplaner, arbetsberedningar, planeringsmöten, metodförbättring och att identifiera mål. I Sverige 

arbetar man efter dessa faktorer på de flesta byggen, men i ett U-land är inte byggnationen lika 

utvecklad och man arbetar ofta dag för dag. Ett land som har problem med effektiviteten på 

arbetsplatsen är det fattiga landet Filippinerna i Asien.  

 

Under en volontärarbetsresa till Filippinerna observerades brister och tidsproblem vid byggnationen. 

Volontärarbetet ägde rum i en liten by vid namn Los Amigos utanför staden Davao. Arbetet gick ut på 

att bygga upp och renovera bostäder och området runtom byggnaderna åt rullstolsburna människor 

som inte har råd med ett eget hem. Vid sidan om volontärarbetsplatsen fanns även en byggarbetsplats 

som observerades under resan. Byggarbetsplatsen bestod av en basketplan.    

 

Denna studie syftar till att observera byggarbetet i Filippinerna för att identifiera problem med bygg-

arbetet och effektiviteten på arbetsplatsen. Genom iakttagelser och intervju med en arbetsledare i byn 

Los Amigos har de olika tidsproblemen reflekterats och diskuterats. Utifrån de teoretiska referens-

ramarna och med hänsyn till kulturen i landet har förbättringsförslag arbetats fram. 

 

Rapporten avslutas med två avsnitt som beskriver hur man kan arbeta mer tidseffektivt, strukturerat 

och undvika tidsförluster. Det ena avsnittet handlar om byggarbetet på volontärarbetsplatsen och den 

andra om arbetet på basketplanen som byggs i samma område. Arbetsplatserna är av helt olika 

karaktär och olika förbättringsförslag har därmed arbetats fram.   

 





III  
 

ABSTRACT 
 
To work time efficient, structured and to not waste time are important factors at a construction 

work. Time is money and the more time a job takes the more money it costs. In theory, there 

are several factors that affect the efficiency at a construction site. Some of these factors are 

structural and schedules, work preparation, planning, method improvement and to identify 

targets. Most of these factors are used in construction work in Sweden, but the construction is 

not as developed in a developing country and they often work day by day. A country that has 

problems with efficiency in the workplace is the poor country Philippines in Asia.  

 

During a volunteer work trip to the Philippines was the deficiencies and timing problems 

during construction observed. Volunteer work took place in a small village called Los Amigos 

outside the town of Davao. The work was to build and renovate homes and the area around 

the buildings for wheelchair people who can’t afford their own homes. Besides the volunteer 

work was a construction site that was observed during the trip. The construction site is made 

up of a basketball court.  

 

This study aims to observe the construction work in the Philippines to identify problems with 

building work and efficiency in the workplace. Through observations and an interview with a 

supervisor in the village of Los Amigos have the different time problems been reflected and 

discussed. Based on the theoretical frameworks and taking into account the culture of the 

country have improvement proposals been worked out. 

 
The report ends with two sections that describe how to work more time- efficient, structured 

and avoid time losses. One section deals with the construction work on volunteer work and 

the other for a work on the basketball court built in the same area. The workplaces are of 

completely different character and various improvement proposals have thus been drawn up. 
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FÖRORD 
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period av 10 veckor. En förstudie om Filippinerna gjordes innan avresa till landet där volontärarbete 

genomfördes under tre veckors tid. Volontärarbetet organiseras av Green Lion i byn Los Amigos 

utanför staden Davao. Under volontärarbetet har bostäder och dess omgivning byggts upp och 
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1 INLEDNING 

Nedan förklaras problem i Filippinerna i dagsläget. Därefter följer en kortare problem-
beskrivning av byggnationen och byggarbetet i landet. I kommande avsnitt beskrivs vad jag 
hoppas komma fram till under studien. Kapitlet avslutas med tre frågeställningar som studien 
syftar att besvara samt tillvägagångssätt för att ge svara på dessa.  
 
 

1.1 Bakgrund  
Filippinerna är ett U-land i Sydostasien som lider av stor fattigdom. Det bor drygt 100 

miljoner människor i landet och under de senaste trettio åren har befolkningen fördubblats. 

Fler bostäder måste byggas för att människor ska ha någonstans att bo och byggnader som 

finns i nuläget är i stort behov av renovering. 

 

Efter att ha pratat med en organisation Indigo Travels, som genom Green Lion arbetar med 

volontärarbete i Filippinerna, har problem med tidsplaneringen nämns. Byggandet och 

renoveringen i Filippinerna är ostrukturerat och dåligt planerat. Man har ingen direkt tidplan 

och man bygger dag för dag efter behov. Detta gör att arbetet blir ineffektivt och mycket tid 

går till spillo. Genom att effektivisera byggandet med en mer strukturerad planering kan man 

snabbare hjälpa familjerna i landet och fler bostäder kan renoveras under en kortare tid. För 

att få en bättre bild av situationen görs en resa till landet för att volontärarbeta med att bygga 

och renovera hus. 

1.2  Problemformulering  

De fattiga familjer i  ilippinerna bor i fallf rdiga hus so  o g ende beh  er reno eras f r att 

inte f r ldrar och barn s a blir utan he    eno  att upprusta bost derna s apas en h gre 

levnadsstandard och en b ttre fra tid f r fa il erna    r  an reno erar husen i dagsl get  r 

planeringen bristfällig, byggarbetet blir dåligt uppst rt och arbetet tidsineffe ti t      an 

effe ti iserar planeringen sa t andra fa torer  id b ggnationen  an  an reno era ett st rre 

antal hus snabbare och fler fa il er hinner f  h  lp innan det  r f r sent. 

1.3 Syfte och mål  

I dagsläget  r b ggarbetet i  ilippinerna   c et ostru turerat och  an b gger dag f r dag    

och  ed detta spiller  an   c et tid d   an inte har n gon dire t plan att g  efter    ftet 

 ed studien  r att ta fra  f rslag p  hur  an  an  ins a b ggtiden geno  effe ti are 
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tidplaner och planeringsarbete under b ggarbetet    ftet  r   en att se   er hur b ggnationen 

g r till och ta fra  f rslag p  hur  an  an underlätta vid upprustningsarbetet. 

1.4 Frågeställningar 

 Hur ser byggnationen ut i landet i dagsläget? 

 Vilka variabler påverkar effektiviteten på byggarbetet?  

 Hur ska man gå tillväga för att effektivisera och strukturera byggarbetet? 

1.5 Metod 

Rapporten har skrivits mestadels utifrån observationer och upplevelser som inhämtas under en 

volontärresa till landet Filippinerna. Datainsamlingen till rapporten gjordes genom 

observationer, intervjuer samt en litteraturstudie. Rapporten inleds med en enklare 

beskrivning av landet Filippinerna för att ge en uppfattning om landet. Innan volontärresan 

utfördes därför en förberedande litteraturstudie om landet. Fakta som finns med i rapporten är 

bland annat landets historia, kultur, klimat och politiska läge för att ge en grundläggande 

kunskap för läsaren.   

 

Volontärarbetet pågick under knappt en månads tid. Tiden spenderades i en by utanför staden 

Davao vid namn Los Amigos. Davao ligger på ön Mindanao i Filippinerna. Ändamålet med 

resan var att renovera fallfärdiga bostadshus samt restaurera bostadsområdet åt de fattiga 

människorna. Syftet var även att under tiden få en inblick i hur byggarbetet går till i landet. 

Observationer utfördes och analyserades och gav en bättre bild av hur situationen ser ut i 

dagsläget, hur bostäderna är uppbyggda samt hur byggnationen och renoveringen utfördes. 

Under observationerna undersöktes behovet av effektivisering av byggarbetet. Utifrån upp-

levelser vid renoveringsarbetet arbetades idéer och förslag på förbättring fram.  

 

En intervju med en arbetsledare utfördes under vistelsen i byn Los Amigos. Arbetsledaren var 

ansvarig för byggnationen av en basketplan i byn. Diskussioner och samtal hölls även med 

relevanta respondenter såsom ansvariga för volontärarbetsplatsen och boenden i volontärbyn. 

Begränsningen under intervjun var språksvårigheten då arbetsledaren endast talade 

filippinska. Därför utfördes endast en intervju med tolk då användandet av översättare kan ge 

feltolkningar av frågor och svar. Intervjun gav en bättre bild av situationen på bygget samt 

fakta om problemen på byggarbetsplatsen. Intervjun var ostrukturerad och anpassades till 

situationen för byggnationen. Detta gjorde att intervjuprocessen blev flexibel och mer 
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anpassningsbar för det specifika tillfället. Därefter utfördes ytterligare observationer för att 

undersöka hur man kan effektivisera och strukturera arbetet.  

1.6 Avgränsningar 

Avgränsningar som kommer göras i studien är att observationer endast kommer utföras på 

byggarbetet i volontärarbetsområdet Los Amigos utanför staden Davao. Detta på grund av 

tids-brist i landet. Trots denna avgränsning kommer studien kunna generaliseras i stora delar 

av Asien och andra länder där klimatet är liknande som i Filippinerna och fattigdomen är hög. 

Den ekonomiska aspekten kommer finnas i baktanke då stora delar av landet lever 

fattigdomen, men kommer inte vara huvudfokus i studien.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel innehåller en kortare beskrivning om landet Filippinerna. Därefter följer olika 
teorier och förslag på hur man kan arbetar tidseffektivt och strukturerat på en 
byggarbetsplats i Sverige. Vissa delar beskriver hur man kan arbeta effektivt genom att 
planera arbete i förväg samt under byggnationens gång.  
 
 

2.1 Fakta om Filippinerna  

Här följer en kortare beskrivning om Filippinernas klimat, människor, historia, politiska läge 

och situationen för de fattiga. Detta ska ge en bättre förståelse för studien och situationen i 

landet.  

2.1.1 Geografi och klimat 

Filippinerna är ett land i Sydöstra Asien som består av drygt 7100 öar. Omkring 880 av öarna 

är bebodda och de två största är öarna Luzon i norr och Mindanao i söder. Utöver dessa är 

Visayasöarna och Suluöarna två olika ögrupper. De 82 provinserna landet är indelat i styrs av 

regionala församlingar och guvernörer (Behrens, 2015). Landet har en yta på 300 000 

kvadrat-kilometer och är världens 73:e största land. Huvudstaden i Filippinerna är Manila, där 

11,8  av landets 107,6 miljoner invånare bodde enligt statistik från juli 2014. Detta gör landet 

till världens 13e folkrikaste land (The World Factbook, 2013). 

 

Landet är hårt drabbat av naturkatastrofer där tropiska cykloner, jordbävningar och vulkan-

utbrott är olika exempel. Somliga år uppgår de tropiska orkanerna till ett 30-tal, vilket för 

landet till ett av världens orkanrikaste. Detta leder till att många människor blir utan hem och 

ger stora problem för landet. 

 

Naturen på öarna är mycket bergig och marken består mestadels av vulkaniskt material.  Års-

medeltemperaturen är 24-29 grader celsius och landet har ett tropiskt regnigt klimat. Torr-

säsongen pågår från december till maj och resterande månader är våtsäsong (Behrens, 2015). 

Tidigare täcktes mycket av landet av skog, men i dagsläget har stora delar blivit skövlade för 

att främja odling och betesmarker. I landets lägre delar finns tropisk regnskog med en hög art-

rikedom och i de högre belägna bergen övergår naturen till barrskog. Längs kusterna kan man 

även hitta mangroveskogar (Karlsson, 2014).  
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På grund av användande av kemiska bekämpningsmedel och den betydande 

skogsavverkningen är miljöproblemen stora. Förbudet som finns mot skogsavverkningen följs 

inte och detta har lett till stora jordskred i samband med tyfonerna. Klimatförändringarna som 

kan komma att ske är en stor oro för landet då detta kan leda till ännu fler naturkatastrofer än 

tidigare. Över-svämningarna som blir efter tyfonerna leder ofta till att hela byar spolas bort. 

 

Många invånare i Filippinerna livnär sig på jordbruk och fiske. Multinationella företag driver 

ofta gårdarna, men får inte privat äga mark i landet. På ön Mindanao hittar man ofta plantage 

med mango, ananas, bananer och gummi. På de mindre småbruken odlar man mycket majs, 

kokosnötter, sötpotatis och framför allt ris. Landet har haft som mål att år 2013 vara själv-

försörjande på ris. Dock nåddes inte målet efter att tyfonen Haiyan förstörde stora delar av 

åkermarkerna. Havet och de många dammarna gör att landet har stora fiskeresurser och 

mycket av fångsten exporteras till USA, Japan, Sydkorea, Spanien och Hongkong. De fångar 

inte bara fisk utan även sjögräs, räkor och ärtmusslor. År 2013 importerade EU-länder fisk för 

över 165 miljoner euro från Filippinerna (Karlsson2014).   

2.1.2 Historia och religion 

Ursprungsbefolkningen i Filippinerna heter negriter och invandrade för runt 15 000-30 000 år 

sedan. På den tiden var de Filippinska öarna landfasta med andra delar av Sydostasien. I dags-

läget antas nergiterna vara cirka 30 000 människor av Filippinernas 100,1 miljoner invånare 

år 2014 (Mårtensson, Anderberg, 2015). 

 

År 1521 anlände spanska Fernao de Magalhaes till Filippinerna för första gången under sin 

världsomsegling. I slutet av 1500-taltet var nästintill hela landet under spansk fullmakt. Det 

var under denna tid landet fick sitt namn Filippinerna efter den spanska kungen Filip II. 

Landet var en spansk koloni under 333 år. Under denna tid försökte andra länder uppmana till 

kamp om landet, bland annat engelsmän, portugiser och nederländare, men utan att lyckas 

(Nordlund, Holmertz, 2015).  

 

Det var först i slutet av 1800-taltet som den filippinska revolutionen startade. År 1897 startade 

kriget mellan Spanien och USA där amerikanerna vann och erkände landet (Nordlund, 

Holmertz, 2015). Filippinerna överlämnades till USA för en summa på 20 miljoner dollar. 

Presidenten i USA ansåg att Filippinerna inte var tillräckligt moget för självstyre och 

ignorerade landets självständighetsförklaring, vilket ledde detta till krig mellan Filippinerna 
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och USA (Karlsson, 2011). Det första valet på Filippinerna hölls år 1907 och gav 

Nationalistpartiet en ledande ställning. Avsikterna var att Filippinerna skulle bli en 

självständig republik år 1946, men detta stoppades av andra världskriget (Nordlund, 

Holmertz, 2015). Filippinerna ockuperades av Japan år 1941 och landet befriades först år 

1946. I juli samma år blev landet återigen en självständighet republik (Karlsson, 2014). 

Landet brottades under mitten av 1900-talet med stora tillväxtproblem på grund av 

ekonomiska problem som uppstått av upplåning utomlands (Nordlund, Holmertz, 2015).  

 

Filippinerna var ett av Sydostasiens rikaste länder under 1960-talen. Dock blev detta inte 

långvarigt då grannländernas tillväxt ökade och utvecklingen avstannade nästan helt i 

Filippinerna (Karlsson, 2014). Vid valet 2004 fick Gloria Arroyo sitta kvar vid makten till 

2010. Under denna tid drabbades landet av mycket politisk våld. Filippinerna är en republik 

och presidenten är både stats- och regeringschef samt överbefälhavare och varje mandatperiod 

är 6 år. År 2010 blev Beningo Aquino president i Filippinerna (Nordlund, Holmertz, 2015). 

 

Under koloniseringen tvingade Spanjorerna på filipinerna den katolska tron och efter drygt 

hundra års kolonisering var nästintill alla invånare kristna. Endast en mindre grupp på ön 

Mindanao höll fast vid den muslimska tron och gör det än idag (Karlsson, 2011). I dagsläget 

beräknas ungefär 85 % av befolkningen vara katoliker och 5 % muslimer (The World 

Factbook, 2013). I den Filippinska författningen är religionsfrihet inskriven (Karlsson, 2010). 

På grund av din katolska tro har preventivmedel varit förbjudet i Filippinerna och först år 

2014 införde en lag som legaliserar preventivmedel (Karlsson, 2014).  

 

Innan den amerikanska ockupationen 1898 var spanska huvudspråk inom litteraturen i 

Filippinerna. Efter ockupationen kom engelska att överta spanskans roll i landet. Under de 

senaste åren har det filippinska språket tagalog blivit allt vanligare inom litteraturen 

(Teghammer, 2015). Den moderna historien i Filippinerna har kännetecknats av mycket 

politiskt våld mellan muslimska separatister, kommunister och regeringsstyrkor. Detta har lett 

till flera grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Trots att landet hävdar enligt lagstiftning 

att de tillhandahåller yttrandefrihet är landet en av världens farligaste för journalister att arbeta 

i (Christoffersen, 2015). 
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2.1.3 Ekonomi och demografi 

Då industrialiseringen kom på 1960-talet var Filippinerna ett an Sydostasiens rikaste länder. 

Dock har utvecklingen gått mycket snabbare i de andra länderna och Filippinerna har kommit 

efter. Under flera årtionden var den osäkra inrikespolitiken en stor osäkerhet för företagare 

och gav begränsningar i infrastrukturen.  

 

När det gäller sysselsättningen för befolkningen i Filippinerna står service för 51 %, 34 % står 

för fiske, jordbruk och skogsbruk samt 15 % för industri och gruvarbete. Ungefär 7-8 % av 

befolkningen i landet är arbetslösa och en tredjedel av befolkningen lever under fattigdoms-

strecket. Detta leder till att många söker sig utomlands för att gästarbeta. Pengarna som gäst-

arbetarna skickat till Filippinerna består ungefär av en fjärdedel av landets exportinkomster. 

Nästan 3 miljoner människor turistade i landet i slutet av 2000-talet. Många åker dit för att 

uppleva den speciella naturen och kulturen där främst de många stränderna och vackra bergs-

områdena lockar. 

   

På grund av den höga tillväxten i landet räcker inte födan till befolkningen då jordbruket är 

underutvecklat. Mycket av skördarna och infrastrukturen förstörs av de tropiska ovädren som 

härjar i landet (Mårtensson, Anderberg, 2015). Eftersom Filippinerna är rikt på olika 

mineraler, exempelvis järn, koppar, guld och silver, svarar gruvnäringen för några procent av 

landets BNP. Kol är även en stor tillgång för landet (Karlsson, 2014). 

 

En av de största begränsningarna för landets ekonomiska tillväxt är bristerna som finns i 

transportnätet. Den största investeringen på transporten har gått till huvudstadsområdet då det 

har växt så snabbt de senaste årtionden. Därmed har transporten mellan de många bebodda 

öarna och landets centrala delar blivit lidande. Endast en femtedel av vägarna var hårdlagda 

under början av 2000-talet och järnvägarna var inte i bruk, förutom i Manila, efter att ha för-

störts av naturkatastrofer. I mitten av 2000-talet började man upprusta järnvägarna igen och år 

2010 fanns drygt 900 km fungerande järnväg i landet. 40 procent av godstrafiken mellan 

öarna sker via flyg (Mårtensson, Anderberg, 2015).  

 

Filippinerna har länge haft problem med sin ekonomi på grund av stora utlandsskulder. År 

2013 uppgick skulden till nästan 59 miljarder dollar (Karlsson, 2015).  
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2.1.4 Fattigdom och bostadssituation   

Klyftorna mellan de rika och de fattiga är stora i Filippinerna. Värst är det för landsbygds-

befolkningen, men även människor i kåkstäderna runt de stora städerna är mycket fattiga. 

Världsbankens definition på fattigdom innebär att man lever på mindre än 2 dollar om dagen, 

vilket är faller för ungefär 40 % av landets befolkning. Den nationella fattigdomsgränsen 

ligger på 1,35 dollar om dagen och i början av 2010 levde cirka 26 % av människorna i landet 

under denna gräns. Fram till 2015 ska andelen fattiga minskas till runt 17 % enligt 

regeringens utvecklingsplan. Det är oklart om detta mål är uppfyllt i dagsläget (Karlsson, 

2014).  

 

Under de senaste årtiondena har många människor valt att flytta in till städerna och år 2014 

bodde ungefär tvåtredjedelar av landets befolkning i tätorter. På grund av den höga 

befolkningstil lväxten är bostadsbristen akut. 

2.1.5 Befolkning 

Befolkningen har under de senaste 30 åren fördubblats i landet. På grund av att fler människor 

föds än dör i dagsläget ligger befolkningstillväxten på 1,95 procent årligen, vilket är högt. 

Landet har en mycket ung befolkning och ungefär 34 % är under 15 år. Av de som är 65 år 

eller äldre är procenten endast 4 %. Befolkningstätheten i landet är högst i Sydostasien, efter 

Singapore, med hela 333 invånare per kvadratkilometer. Fattigdomen är mycket hög och man 

uppskattar att ungefär en tredjedel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. 

 

Pilipino (tagalog) och engelska är det officiella språken i Filippinerna. Ett hundratal inhemska 

språk med filippinsk genre talas av delar av befolkningen (Mårtensson, Anderberg, 2015). 

Andra språk som talas i landet är cebuano, bicolano, ilocano och hiligaynon (Karlsson, 2010). 

   

Läskunnigheten i landet är hög och ungefär 93 % av befolkningen var läskunnig år 2008. Den 

sexåriga grundskolan är obligatorisk och de flesta barn i landet skrivs in i skolan. Att få 

undervisning i skolan är kostnadsfritt, men man måste betala för skoluniform, 

undervisningsmaterial och bussresor. Detta kan leda till att fattiga familjer inte har råd att låta 

sina barn gå i skolan. Efter grundskolan finns en femårig sekundärskola där all undervisning 

sker på engelska. Sekundärskolan är egentligen också obligatorisk, men endast 55 % av 

killarna och 66 % av tjejerna genomgick skolan år 2008. Det finns även högre utbildningar på 

universitet eller college. Här studerade 28 % av männen och 32 % av kvinnorna vidare år 
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2008 (Mårtensson, Anderberg, 2015). En av anledningarna till att inte så många går i 

sekundärskolan är för att resvägen till skolan blir mycket lång, men även att man måste hjälpa 

till med försörjningen hemma (Karlsson, 2014).  

2.2 Att planera ett projekt  

Det finns flera anledningar till varför man ska planera ett projekt innan själva byggnationen 

påbörjas. En av de viktigaste anledningarna är att hålla olika tider i byggnationen, främst slut-

datum. Under byggnations gång måste man säkerställa att man kommer hinna klart i tid och 

uppfyller tidskraven. En annan faktor som är viktig i planeringen är den ekonomiska aspekten. 

Det finns nästan alltid en ekonomisk ram som man måste gå efter, vanligen kallat kontrakts-

summan (Nordstrand, Révai, 2002). I följande kapitel beskrivs viktiga faktorer och tillväga-

gångssätt man använder i Sverige för att planera ett projekt.  

2.2.1 Identifiera mål 

Innan man ska påbörja ett projekt är det viktigt att sätta upp mål för byggnationen. Det finns 

olika typer av mål och krav beroende på typ av projekt. Målen bör identifieras innan 

projektets start för att senare kunna följa upp om målen uppfylls eller inte. En typ av mål som 

kan sättas för projektet är kvalitativa mål. De kvalitativa målen är de mest övergripande och 

innefattas av bland annat kvalitet, miljö, personal och kundnöjdhet. Kvalitativa mål finns 

beskrivna i AMA beskrivningen, ritningarna samt de administrativa föreskrifterna.  

 

Ett annat betydelsefullt mål är tidsmålen, som även dessa finns beskrivna i de administrativa 

föreskrifterna. Man sätter ofta upp mindre deltidsmål för att lättare hålla kontroll på den 

övergripande tidplanen. För att hålla tidplanen använder vissa företag incitamentsystem, 

vilket innebär att man får en slags belöning om tidplanen hålls. Man kan även upprätta 

ekonomiska mål där man exempelvis kan arbeta för att minska kostnaderna. Det finns även 

miljömål som bland annat ställer krav på källsortering.  

2.2.2  Mängdberäkning 

Det är viktigt att göra en mängdberäkning innan man påbörjar byggnationen av ett projekt. 

Man använder mängdberäkningen för att upprätta tid- och resursplanering. När man upprättar 

en mängdberäkning kontrollerar man hur mycket material som bedöms behövas vid det 

planerade projektet. Man mäter alltid de teoretiska mängderna, alltså den mängd som 

ritningarna visar. Man lägger sedan till ytterligare material såsom spill, överlappning och 

liknande i senare beräkning. I Sverige finns ett flertal mätregler för hur man ska utföra en 

mängdberäkning (Bergh, Persson, 2003). När man väljer typ av byggnadsmaterial bör man i 
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första hand välja material som finns tillgängliga i närheten av byggarbetsplatsen. Man väljer 

lokala material för att underlätta vid framtida renovering och underhåll då man undviker långa 

och dyra transporter (Åstrand, 1994).  

2.2.3 Strukturplan 

I en strukturplan klargörs vilken ordning de olika aktiviteterna i projektet ska genomföras. 

Planen görs vanligtvis av de som ska leda produktionen, alltså platschefen, arbetsledare, in-

köpare och övriga involverade. I strukturplanen kan man läsa ut i vilken ordning de olika 

aktiviteterna ska utföras och vilka aktiviteter som är beroende av varandra. Man tar inte 

hänsyn till aktiviteternas tid, utan man fokuserar istället på maskiner, materielleveranser och 

tillgänglig arbetskraft.  

 

Strukturplanen kan enkelt ritas på ett vitt papper och kräver inte datorprogram eller liknande. 

Man använder sig av olika symboler för att rita upp planen på ett enkelt och förståeligt sätt. I 

figur 1 visas tre olika symboler. Den översta symbolen visar en aktivitet, den andra symbolen, 

den runda ringen, visar en händelse och den sista symbolen visar en pil ned från en övre 

aktivitet. Detta betyder att den undre aktiviteten är beroende av den övre och pilen kallas 

därför beroendepil. 

 

Fig 1. Aktivitet, händelse samt beroendepil. Källa: Bergh, Åke; Persson Mats 

 

Beroendepilar kallas även kopplingar eller restriktioner. Man använder dessa om praktiska 

eller tekniska faktorer styr start eller slut av aktiviteten. Det finns tre typer av beroendepilar 

som visas i figur 2. Dessa tre är slut till start, start till start samt slut till slut. Med hjälp av 
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dessa kan man sedan bygga upp en strukturplan och få en tydlig bild av projektets aktiviteter 

och händelser.   

 

Figur 2. Olika typer av beroendepilar. Källa: Bergh, Åke; Persson Mats  

2.2.4 Aktiviteter, resurser och resultat   

När man planerar ett byggarbete brukar man använda sig av begreppen aktiviteter och 

resurser. Man delar in byggnationen i olika aktiviteter, händelser, för att göra en planering av 

hur byggnationen ska gå till samt vilka kostnader som kommer uppstå. För att utföra de olika 

aktiviteterna behöver man en eller flera resurser. Aktiviteterna brukar delas upp i olika 

områden. Ett av de första är etablering av byggarbetsplatsen. Till etableringen hör bland annat 

tillfälliga försörjningssystem för vatten, el och avlopp, olika typer av maskinell utrustning, 

kontors- och personalbodar, materialupplag och avfall, tillfälliga vägar och parkeringsplatser, 

stängsel och skyltar med mera. Efter etableringen av arbetsplatsen kan byggproduktionen på-

börjas. Under hela byggproduktionen måste drift och skötsel ske av de olika etablerings-

faktorerna. När sedan byggproduktionen är färdig återstår avveckling. Till avveckling hör 

bland annat borttagning av utrustning och anordningar samt städning. Det finns ytterligare ett 

område som pågår under hela byggproduktionen, arbetsplatsadministration. Under denna 

kategori ingår bland annat att leda och fördela arbetsuppgifter, planera etablering och 

avveckling av byggarbetsplatsen, administration och ekonomisk uppföljning samt köpa eller 

hyra utrustning. Detta kan antingen göras av en arbetsledare/platschef på plats. För större 

projekt kan en platsorganisation med flera befattningshavare behövas.  
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Under aktiviteten byggproduktion finns vanligtvis sex olika aktiviteter vid mindre 

byggnationen. Dessa sex olika aktiviteter är markarbeten, grundläggning, stombyggnad, stom-

komplettering, inredning samt installationsarbeten. De olika aktiviteterna placeras kan sedan 

delas in i mer eller mindre detaljerad nivå. Man placerar sedan in aktiviteterna i ett slags 

schema för att tydligt kunna se hur lång tid aktiviteten ska ta och vilka aktiviteter som är 

beroende av varandra. Man utgår från en huvudtidplan som innefattar hela projektets tid. 

Denna typ av plan är ofta inte så detaljerad utan ska bara ge en översikt på projektet och sen 

totala tiden. Den mer detaljerade tidplanen är veckotidplanen. I denna tidplan kan man läsa ut 

när aktiviteter ska utföras och vilka aktiviteter som är kopplade till varandra.  

 

För att sedan kunna utföra aktiviteterna som finns i tidplanen måste man använda en eller 

flera resurser. En resurs innefattas vanligen av material, maskiner och arbetskraft. Inom dessa 

tre resurser finns flera underresurer som bland annat innefattar byggnadsarbetare, inbyggnads-

material, hjälpmaterial, underentreprenader, maskiner, driftmaterial och arbetsledning. För 

arbetskraften används vanligtvis orden yrkesarbetare och vanliga underkategorier är betong-

arbetare och träarbetare. Man räknar med att yrkesarbetaren har tillgång till handverktyg. Man 

räknar sedan ut hur mycket timmar yrkesarbetarna kommer behövas för varje aktivitet och 

ibland sammanfattas den totala arbetstiden i lagtimmar för de personer som arbetar.  

 

När man kommer till resursen material pratar man ofta om inbyggnadsmaterial vid 

husbyggnad. Varje material som inhandlas till byggnationen innefattar en resurs, exempelvis 

olika typer av isolering, betong, trävaror, spik, fogmaterial och gipsskivor. Det finns även 

material som inte byggs in i byggnaden. Dessa kallas hjälpmaterial och kan ofta men inte 

alltid återanvändas. Exempel på olika hjälpmaterial är spontutrustning, ställningsutrustning 

och formsättningsmaterial.  Det finns även olika typer av driftsmaterial som används vid 

etablering, skötsel, drift och avveckling. En del av dessa material kan hyras in, medan andra 

måste köpas in. Exempel på driftsmaterial är elkabel, drivmedel, städutrustning, virke, spik, 

stängel med mera. Man anlitar ofta underentreprenörer för att sköta delar av driften på bygget. 

Den sista resursen är maskinerna som används vid byggnationen. Under denna kategori hittar 

man bland annat kranar, containrar, olika typer av bodar, byggmaskiner och hissar.  

 

För att alla aktiviteter och resurser ska gå ihop utförs administrativt arbete av en platschef 

eller arbetsledare på plats. Även denna ledning är en resurs och brukar kallas arbetsledning. 

Med hjälp av de olika resurserna kan sedan byggentreprenören räkna ut den ungefärliga totala 
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kostnaden för byggnationen. Man räknar bland annat ut hur mycket material som kommer 

behövas, hur mycket arbetskraft som behöver användas, vilka maskiner som krävs samt hur 

mycket arbetsledning som kommer behövas.  

  

Utifrån de olika resurserna och aktiviteterna får man sedan ett resultat, den färdiga produkten. 

Resultaten kan delas in i olika stora delar beroende på hur val av detaljerad nivå. Man kan 

exempelvis dela in ett hus i olika byggdelar, som sedan delas in i mindre produktionsresultat. 

Som exempel kan tillverkningen av en betongvägg delas in i tre olika aktiviteter. Dessa 

aktiviteter är form för vägg, armerad vägg samt gjuten vägg. De tre aktiviteterna bildar till-

sammans en betongvägg. Alla mindre byggnadsdelar bildar sedan tillsammans men färdiga 

konstruktionen. Det finns olika typer av modeller för att tydligt strukturera resurser, 

aktiviteter, produktionsresultat och byggdel (Nordstrand, 2008). 

2.2.5 Tidsplanering 

För att kunna förbereda, planera och genomföra ett projekt underlättar det att ha en tidplan 

(Åstrand, 1994). En tidplan upprättas bäst genom att först göra en strukturplan som man kan 

gå efter. Så snart som möjligt efter upphandling av projektörer ska en projekteringstidplan 

upprättas. Tidplanen upprättas av projekt- eller projekteringsledaren i samband med 

projektörerna. I tidplanen ska de viktigaste aktiviteterna finnas med och den beräknade 

tidsåtgången. Aktiviteter som ska finnas med är bland annat beställarens upphandling, 

granskning och kalkyler, projektörernas olika projekteringsaktiviteter, myndigheters 

granskning och tillsyn med flera. Ytterligare händelser som ska finnas med i tidplanen är 

viktiga möten, godkännanden och beslut, leveranser av handlingar, miljöavstämning med 

mera. När man arbetar med större projekt delas ofta projektet in i olika mindre skeden och en 

detaljerad tidplan kan upprättas för varje projekteringsskede. Vid viktiga tidpunkter utförs 

tidsavstämningar för att kontroller att tidplanen hålls (Nordstrand, 2008). 

 

När man upprättar tidplaner är det viktigt att tänka över hur pass detaljerade de ska vara. Har 

man för många små händelser med i den övergripande planen kan den bli svår att läsa av och 

bli allt för rörig. Det finns tre olika typer av tidplaner med olika detaljnivå. De mest 

övergripande tidplanerna är en projekts-/huvudtidplan samt produktionstidplan. Dessa ska 

innehålla övergripande mål och krav som ställs på byggnationen. Exempelvis ska det finnas 

med olika villkor samt viktiga tidpunkter såsom deltider, starttider, besiktning samt 

färdigställande. Den andra nivån av tidplaner är 3-månaderstidplanen. Denna tidplan används 
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för att få ett något mer detaljerat schema. Tidplanen är fortfarande mycket enkel och inte så 

detaljerad i strukturen. Huvudsyftet med denna typ av plan är att undvika situationer då risk 

för strul föreligger. Exempel på ett sådant tillfälle är när grund, stomme samt 

stomkompletteringar ska byggas.  

 

De mest utförliga planerna är de rullande tidplanerna som vanligtvis visar tre veckors tid 

framåt. Dessa scheman upprättas vanligtvis tillsammans med de arbetande på bygget och med 

hänsyn till den övergripande tidplanen. Man måste även ta hänsyn till den aktuella situationen 

på byggarbetsplatsen. För att hela tiden hålla de rullande tidplanerna uppdaterade kan man 

utse två i arbetslaget som tillsammans ansvarar för upprättandet av planerna. Det är då lättare 

att följa arbetets gång och att huvudtidplanen hålls. 

2.2.6 Att upprätta en tidplan 

När man ska upprätta en tidplan kan man antingen göra det manuellt eller med datorstöd. Om 

man väljer att göra den manuellt är det viktigt att använda stora papper med rutnät, förslagsvis 

A1, för att kunna föra in aktiviteterna efter en tidsskala. Man använder även stora papper för 

att enklare kunna se och få plats med hela tidplanen. Det är smidigt att placera ut aktiviteterna 

med tejp eller post-it lappar för att enkelt kunna flytta dem vid revideringar av tidplanen. Det 

är oftast lättare att använda sig av datorstöd, men har man inte tillgång till en dator får man 

nöja sig med den manuella metoden. Några fördelar med datorstödd planering är att 

revideringar går snabbt, många resurser kan hanteras, tidplanen blir lättläst samt att man kan 

sortera aktiviteterna.  

 

När man upprättar en tidplan är det viktigt att tänka på att hålla deltider, att anpassa vissa 

arbeten efter årstid samt att försöka få arbetsdiagrammet så jämnt som möjligt. Ibland kan 

man behöva justera och göra om tidplanen ett flertal gånger för att alla krav och mål ska 

uppnås. Arbetsmetoder eller resurser såsom maskiner, material och personal kan då behöva 

ändras.  

 

När man upprättar en tidplan  ed oli a a ti iteter  an  an se ”den  ritis a lin en”  Det  r 

denna linje, följd av aktiviteter, som bestämmer den totala längsta utförandetiden. Det är alltså 

den kritiska linjen som bestämmer projektets slutdatum och det är aktiviteterna i linjen som 

måste ändras för att förkorta den totala projekttiden. Måste man förkorta tiden kan man 

antigen ändra i strukturplanen och därmed ändra den kritiska linjen. Man kan minska 
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aktiviteternas tid genom att antingen öka resurserna eller ändra arbetsmetod/material. Den 

kritiska linjen saknar glapp och markeras vanligtvis med en röd linje längs kanten av 

aktiviteterna (Bergh, Persson, 2003). 

2.2.7 Tidsförluster och avbrott  

Man vill undvika avbrott och tidsförluster i arbetet för att vara så produktiva som möjligt 

under större delen av arbetstiden. Det finns några specifika faktorer man kan fokusera extra på 

för att försöka undvika tidsförluster. Den första faktorn är att istället för att byta ut ett helt 

arbetslag på arbetsplatsen samtidigt, istället byta ut en person i taget. Detta gör att man 

minskar på belastningsskador och ensidigt arbete. Den andra faktorn är att försöka undvika 

uppehåll i aktiviteterna. För att få en så jämn sysselsättning som möjligt sätter man in knappt 

det antal personer som krävs för den specifika aktiviteten. Man kan även kombinera olika 

aktiviteter för att få en så jämn sysselsättning som möjligt. Den tredje faktorn som man vill 

uppnå är en jämn materialtillförsel och förhindra störningar vad leveranser eller 

maskinavbrott. Man använder sig därför av arbetsberedningar som tas fram tillsammans med 

personalen som ska utföra aktiviteten. Mer om arbetsberedningar finns att läsa i avsnitt 2.3.3.  

2.2.8 Metodval och metodförbättring av aktiviteter  

När man väljer metod att arbeta efter finns det några saker man bör lägga extra fokus och 

tänka på. Exempelvis ska man alltid tänka över vilka olika metoder man kan utföra aktiviteten 

med. Det kan finnas ett bättre sätt att arbeta på än det man arbetar efter i dagsläget. Det är 

även viktigt att ifrågasätta olika handlingar såsom ritningar och material. Ett bra sätt man kan 

undersöka vilken metod som kan passa projektet är att utföra studiebesök till ett likartat bygge 

som exempelvis använder liknande maskiner, material och metoder. Tips och råd kan då 

inhämtas om vilken metod som kan vara passande att arbeta efter. Man kan även välja metod 

efter kostnad eller tid och då upprätta kalkyler och räkna ut vilka metoder som är mest 

effektiva tids- och kostnadsmässigt. Exempelvis kan man räkna ut vad som tar längs tid 

beroende på om man arbetar för hand eller med maskiner. 

 

För att förbättra metoderna man arbetar efter i ett projekt finns det några saker man kan tänka 

extra på. Det första är att hålla ögonen öppna för förbättringar under arbetsgången. Det är ofta 

ganska lätt att se när en metod fungerar dåligt och själv dra slutsatser om hur man kan 

förbättra metoden. En annan viktig del av metodförbättringen är att inte missa att förbereda 

och avsluta arbeten. Man kan förbättra metoden genom att noga innan arbetet förbereda 

genom att exempelvis göra en arbetsberedning. Med hjälp av arbetsberedningen får man 
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klarhet i vilka verktyg och material som ska användas och man förlorar mindre tid för att 

springa och leta verktyg och material under arbetets gång. Arbeten som tar som längst tid har 

störst möjlighet att förbättras.  

 

Ett sätt att komma på bättre och mer effektiva arbetsmetoder är att använda sig av  

brainstorming, även kallas idékläckning. Brainstormingen görs effektiv genom att hålla ett 

möte med mellan 4-6 personer. Under mötet diskuterar man olika förslag och tar fram nya 

idéer och tankar på hur man kan förbättra metoderna man arbetar efter. Tillsammans kan man 

värdera och granska olika metoder för att sedan komma fram till det bästa alternativet att 

arbeta efter i projektet (Bergh, Persson, 2003). 

2.3 Styrning av byggproduktion 

En modell för styrning av byggproduktion har sedan länge använts i Sverige. Byggstyrningen 

innefattar planering, kostnadsberäkning, uppföljning samt kontroll av byggnader. Man utgår 

från att för att tillverka en produkt behöver en aktivitet utföras, och för att utföra en aktivitet 

behöver en eller flera resurser användas. Det är resurserna som är den egentliga kostnaden.  

2.3.1 Byggstyrning 

För att styra byggandet använder man sig av flera olika verktyg för att hantera byggnationen 

på ett så bra sätt som möjligt. Nedan följer några exempel på hur man kan arbeta med styrning 

under byggandet.  

 

Veckoplanering 

En av de grundläggande faktorerna för att kunna styra byggnationen är att arbeta efter en 

veckoplanering. Man utgår från den övergripande produktionstidplanen för att ta fram den 

mer detaljerade veckoplaneringen. Utifrån denna tidplan kan man läsa ut den dagliga 

planeringen på arbetsplatsen. Vanligtvis sträcker sig veckoplaneringen 2-4 veckor framåt och 

varje vecka görs en noggrann genomgång av kommande aktiviteter. Detta utförs för att bättre 

ha kontroll på arbetsplatsen och hur man ligger till tidsmässigt.  

 

Arbetsberedning 

I en arbetsberedning går man djupare in på hur aktiviteten ska utföras och om det finns några 

störningar i de olika momenten aktiviteten innefattar. Dessa aktiviteter granskas och förbereds 

extra noga redan innan byggstart. I arbetsberedningen sammanfattar man bästa möjliga bygg-

metod, skriver detaljerat ner alla resursinsatser och ytterligare förberedelser. Allt detta utförs 
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för att man ska slippa störningar i tidsplanen och att aktiviteten ska kunna genomföras enligt 

planerna (Nordstrand, 2008). Det är extra viktigt att utföra en arbetsberedning då arbetena bör 

kvalitetssäkras, tar lång tid att utföra, har nya metoder eller material, innehåller riskabla 

moment samt arbeten som är kritiska. När man ska ta fram en arbetsberedning kan man arbeta 

efter fem M metoden. Denna metod bygger på att man går djupare in på metod, material, 

maskiner, människor och miljö. Metoden finns mer noggrant beskriven i avsnitt 4.4.3. Det är 

extra viktigt att upprätta arbetsberedningar för aktiviteter på den kritiska linjen. Dessa är även 

bra att använda för egenkontroll under och efter utfört arbete (Bergh, Persson, 2003). 

 

Tidplaneavstämning 

För att kontrollera att alla aktiviteter ligger i fas med tidsschemat kan man göra en kontroll i 

tidplanen. Man drar då en linje i tidplanen, en så kallas avstämningslinje, för att se vilka 

aktiviteter som ligger i fas och vilka som släpar efter. För att kunna klargöra om man behöver 

utföra ytterligare åtgärder för att komma i fas med tidplanen behöver närmare analyser 

genomföras. Exempel på åtgärder som kan behöva genomföras är förstärkning av personal, 

omplanering eller förflyttning av personal. Dessa typer av tidsavstämningar utförs ungefär en 

gång varje månad. Veckoplaneringen stäms av rullande under tiden.  

 

Ekonomisk styrning 

Man jämför den förväntade kostnaden med den verkliga kostnaden för att kontrollera den 

ekonomiska utvecklingen på byggnationen. Men utför regelbundna kontroller utefter 

registrerade och redovisade kostnader. Sedan görs en slags prognos eller kostnadsavstämning 

för att kunna räkna ut den ungefärliga slutkostnaden.     

 

Planeringsmöten 

Varje vecka hålls ett planeringsmöte. Under mötet fastställer man de rullande veckoplanerna. 

Mötet leds vanligtvis av platschefen och övriga deltagare är bland annat arbetsledarna och 

lagbasar. Man håller även så kallade samordningsmöten varannan eller var fjärde vecka för att 

kontrollera samordningen mellan bygg- och övriga underentreprenörer (Nordstrand, 2008). 

 

Utvärdering 

Då byggnationen är klar kan det vara bra att göra en utvärdering av bygget. Fördelar med att 

göra en utvärdering är att man tar vara på erfarenheter, fortsätter med lyckade arbetsmetoder 

och undviker metoder som fungerat mindre bra. En utvärdering kan ofta uppfattas som en 
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kontroll av arbetet, men borde istället ses som en förbättringsmetod för framtida byggen. Det 

är viktigt att ta vara på alla arbetares åsikter och synpunkter. Under en utvärdering tar man 

bland annat reda på om budgeten hållit, hur bygget utförts jämfört med planen, om valet av 

material passat med mera Olika delar som brukar ingå i en utvärdering är planering, genom-

förande och uppföljning (Åstrand, 1994).  

2.3.2 Leverans av material  

För att byggproduktionen ska rulla på enligt tidplanen måste byggentreprenören innan start 

skaffa de resurser som kommer att behövas. Exempelvis måste material, personal, maskiner, 

underentreprenörer och övriga hjälpmedel införskaffas. Det är viktigt att rätt material kommer 

vid rätt tillfälle och i rätt mängd, alltså enligt planen. Man strävar även ofta efter att få en så 

l g total ostnad so     ligt och  ill d rf r best lla  aterial till ”r tt”  ostnad    r att  ar e 

resurs ska användas på bästa sätt vill man skapa en säker arbetsmiljö och följa planer och 

arbetsberedningar som arbetats fram. 

 

Ordet byggmaterial benämns ibland även byggvaror inom byggsektorn. Inbyggnadsmaterial 

utgör den största delen av byggmaterialen. I denna grupp ingår material som byggs in i 

anläggningar och byggnader. Formar och ställningar går under materialresursen hjälpmaterial 

och olika verktyg, redskap, skyddsutrustning och förbrukningsmaterial hör till driftmaterial. 

Byggmaterial för husbyggnad delas in i olika byggvarugrupper, såsom stomkomp-

letteringsvaror, stombyggnadsvaror, inredningsvaror, installationsvaror och övriga byggvaror. 

Inom anläggningsindustrin finns även byggvarugrupper såsom krossmaterial, naturprodukter, 

sprängmedel, betongrör, borrhål samt asfaltsprodukter. Av den totala produktionskostnaden 

uppgår över 50 % till för bygg- och installationsmaterialkostnader.  

 

Man försöker minimera kostnaderna genom att ta hjälp av rationella metoder och samordning 

för tillverkning, leverans, hantering, leverans samt inbyggnad av material. Man använder 

ibland en terminal för att kunna lagra varor och därmed lättare kunna styra leveranser av varor 

till byggarbetsplatsen. Ordet logistik används för att sammanfatta material- och 

administrationshantering.  

 

Byggvarorna behöver ofta lagras på arbetsplatsen för att undvika att leveranser behöver 

utföras dagligen. Leveransen av varorna sker då direkt från tillverkaren till byggplatsen och 

mellanlandar inte på något lager. Det finns många fördelar med att använda en terminal som 
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lagerplats. Man kan själv anpassa vilka material som levereras till byggarbetsplatsen, 

stölderna minskar och det blir mindre mängd materialspill. Nackdelen är att man måste stå för 

kostnaderna för lagringen av varorna, vilket kan leda till höga kostnader (Nordstrand, 2008). 

2.3.3 Placeringsritning/APD-plan  
Ett sätt att strukturera på arbetsplatsen är att göra en arbetsplatsdisposition eller placerings-

ritning, även kallad APD-plan. Runt och på byggarbetsplats finns en slags tillfällig fabrik 

under byggnationen. I denna fabrik finns bland annat transportvägar, plats för lagring av 

material, förråd, arbetsbodar, maskiner med mera. Fabriken är endast tillfällig eftersom den 

efter byggnationens avslut avvecklas. För att kunna strukturera denna fabrik på ett bra och 

effektivt sätt kan man göra en arbetsplatsdisposition. APD-planen är en slags situationsplan 

som beskriver placeringen av de olika delarna på byggarbetsplatsen. Planen kan användas 

som karta vid olika tillfällen på arbetsplatsen (Nordstrand, Révai, 2002). Genom en 

placeringsritning kan man undvika tidsförluster vid omflyttningar och onödiga gångtider. Att 

följa planen kan förbättra strukturen på arbetsplatsen genom öka säkerheten och renligheten. 

(Bergh, Persson, 2003).     
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3 BESKRIVNING AV EMPIRIN  

I första delen av detta kapitel beskrivs byggnationen i byn Los Amigos samt en kortare 
beskrivning av hur arbetet går till på volontärarbetsplatsen. Kommande del beskriver de olika 
tidsproblemen som existerar på volontärarbetaplatsen som tagits fram genom observationer 
på plats. Därefter följer ytterligare observationer som har utförts på byggarbetsplatsen som 
ligger i anslutning till volontärarbetsplatsen. Sista delen av kapitlet beskriver generella 
observationer av filippinska förhållningssätt.   
 

 

3.1 Byggnationen i Los Amigos  

Staden Davao ligger på Filippinernas största ö Mindanao och är landets näst största stad. 

Drygt 18 kilometer utanför Davao ligger förorten Calinan och drygt tre kilometer från Calinan 

ligger byn Los Amigos. Det är i den lilla byn Los Amigos volontärarbetet äger rum. För att ta 

sig till Calinan måste man åka de filippinska bussarna, även kallade Jipneys. Den drygt tre 

kilometer långa resan kostar inte ens två svenska kronor för en person.  

 

Fig 3. De katastrofdrabbades hus i Los Amigos. 

 

Byn Los Amigos är indelad i tre olika mindre områden. I bilaga 2 finns en skiss på hur 

området är planerat för att få en bättre bild av hur det är uppbyggt. Det första området, de 

katastrofdrabbades bostäder i bilaga 2, består av 72 mycket små och enkla hus.  Husen är 
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byggda av staten åt människor som blivit av med sina tidigare hem. Byggnaderna ligger tätt 

intill varandra i långa rader och är väldigt enkelt byggda, vilket syns i figur 3. De som bor här 

har blivit drabbade av stora översvämningar eller bränder, vilket gjort dem hemlösa. I 

dagsläget är deras gamla bostadsområde, som ligger några kilometer från Los Amigos, för-

bjudet att bygga på eftersom det är för farligt att bo där. Människorna får helt enkelt vänja sig 

vid att bo i det nya området om de inte har råd att flytta någon annanstans. Familjerna som bor 

i husen har fått dem helt gratis av staten då de själva inte har tillräcklig ekonomi att bygga ett 

eget hus. Bostäderna som endast innehåller ett enklare rum är för små för familjerna, men det 

är bättre att ha någonstans att bo än inget hem alls. I figur 3 ser man framsidan av de 

katastrofdrabbades hus. Framsidan är målad i blandade ljusa kulörer. Köket är placerat mellan 

husen då insidan är för liten för att rymma familjens behov.   

 

Figur 4 visar hur husen ser ut från baksidan. Här har man valt att inte måla ytterväggarna 

eftersom det mestadels är framsidan som syns. Taken på husen består av tunna plåtskivor som 

ligger på enkla takskenor gjorda av plåt. För att undvika översvämningar i bostäderna är 

dörrarna upphöjda från marken. Väggarna best r a  s   allade ”hollow bloc s” som är ett 

slags block med hål i. Hålet fylls sedan med betong och muras samman till en vägg. Utanpå 

väggarna lägger man puts och därefter målar man väggen.   

 

Fig 4. Den något dystrare baksidan av husen.  
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Den andra delen av området består av lite finare bostäder. I bilaga 2 kallas området privatägda 

bostäder. Dessa tomter är privatägda och familjerna får själva betala för att bygga sina hus. 

Man ser en tydlig skillnad på standarden på dessa hus om man jämför med husen för de 

katastrofdrabbade. Dessa hus har mer ordentliga väggar än de andra husen i byn.  

 

 

Fig 5. Betongblocken som väggarna består i de privatägda bostäderna 

 

Väggarna består av betongblock som är gjorda av ett bättre material än hollow blocks och har 

en större bredd, vilket ger en tjockare väggtjocklek och ett stadigare hus. Figur 5 visar hur 

betongblocken som väggarna är uppbyggda av ser ut.. Taken består av tjockare plåtskivor som 

är ordentligt fästa i takstolar av tunna stålskenor. Utanför husen finns ofta en hög mur eller 

liknande för att undvika inbrott. De har även en liten trädgård på framsidan. Figur 6 visar hur 

husen är ordentligt skyddade med höga murar och staket.  
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Fig 6. Framsidan av de finare husen. 

 

Den tredje delen av området Los Amigos är volontärarbetsplatsen som även den finns skissad 

i bilaga 2. Detta område består av två delar där enda delen är hus för handikappade människor 

och den andra delen är både för handikappade och katastrofdrabbade människor. Detta 

område grundades av några nunnor från Filippinerna som hjälpte till att fixa bostäder åt 

handikappade människor.  

 

Till en början bodde de handikappade i ett område närmare Davao, men när det blev fullt 

bestämde de sig för att utöka med fler bostäder. Tillsammans med volontärarbets-

organisationen Green Lion började de därför för två år sedan bygga hus i byn Los Amigos. 

Green Lion ordnade så att volontärer kom till platsen och hjälpte till att bygga. I figur 7, som 

är fotograferad av en av de boende i Los Amigos, kan man se hur husen byggdes upp för 

drygt två år sedan.  

 

Området där endast de handikappade bor är platsen volontärarbetet äger rum i. Här bor 

människor som har olika typer av handikapp och de flesta är rullstolsburna. Vissa har 
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medfödda handikapp och andra har andra typer av skador som gjort dem rullstolsburna. De 

sex husen är placerade i två rader. I ena raden ligger tre hus där ensamstående kvinnor och 

män bor. Två av husen är för männen och ett av husen är för kvinnorna. 

 

Fig 7. Foto från när husen byggdes upp för ungefär 2 år sedan.   

 

I bilaga 3 kan man se hur området där volontärarbetet är planerat. Det bor ungefär 6 

människor i varje hus där varje person har ett eget litet rum för sig själv. I mitten av huset går 

en korridor och rummen är placerade längs långsidorna. Rummen är minimala och saknar 

eget tak då innerväggarna inte går ända upp till taket. Ytterväggarna är byggda av 

lättklinkerblock som är staplade på varandra och sedan täckta med puts. Lättklinkerblocken 

 allas   en ”hollow bloc s”  Dessa  r   c et s  ra då de inte är fyllda med betong så de 

måste hanteras varsamt. Innerväggarna är gjorda av plywood. Rummen saknar dörr och man 

kan endast stänga rummet med ett enklare skynke.  

 

Golven är gjorda av en betong både inne och utomhus. Det finns ingen tröskel i 

dörröppningarna för att lättare kunna köra rullstolarna in och ut ur husen. Fönstren är gjorda 

av glasskivor som är placerade snett ovanpå varandra för att kunna vinklas och ge luftinsläpp i 

husen.  Taken är gjorda av tunna plåtskivor i olika färger och de är fastsatta med spikar. Det 

finns ingen direkt grundläggning på husen utan väggarna är endast placerade på en tunnare 
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betongplatta direkt på marken. Varje hus har två gemensamma toaletter längst ner på vardera 

sida om korridoren. Duscharna är relativt stora för att kunna köra in rullstolarna. Även 

badutrymmena saknar dörr och har endast ett enklare skynke som insynsskydd. Husen har 

inga kök inomhus utan de har en gemensam kokvrå mellan husen. Där samlas människorna 

för att äta och umgås med varandra.  

 

Fig 8. Området där de handikappade bor i Los Amigos 

I figur 8 ser man till höger två av husen. De två yttre byggnaderna är männens och det gröna 

huset i mitten är kvinnornas. I den andra huslängan på vänster sida i figur 8, som består av tre 

mindre hus, bor för tillfället tre par. Bostaden består av ett mycket litet rum samt en toalett. 

Planen är att de längre fram i tiden ska få flytta till en något större bostad för att få mer plats. 

Dessa bostäder ligger i området där både handikappade och katastrofdrabbade bor, precis i 

anslutning till volontärarbetsplatsen.  

 

När husen byggdes för ungefär två år sedan fanns inga vattenledningar dragna till bostäderna. 

Då de nyss dragit in vattenledningarna finns en hel del arbete kvar att göra med kakling av 

handfat och kök. Annat arbete som kvarstår är att bygga ramper så de rullstolsburna kan ta sig 
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fram lättare i området. I dagsläget är det endast framsidan av huset som har en gång av 

betong, så rullstolarna kan inte ta sig runt huset för att hänga tvätt eller plantera blommor.  

3.2 Volontärarbete   

Som volontärarbetare i Los Amigos får man bygga upp och renovera husen de handikappade 

bor i samt området runtomkring. En av de vanligast förekommande uppgifterna är att lägga 

betong på markytor runt husen för att lättare komma fram med rullstolarna. Detta arbete 

krävde mycket hårt arbete då betongen blandades med spade ute i den varma solen. En annan 

arbetsuppgift var att måla. I Filippinerna målar man gärna husen i ljusa och glada färger för 

att muntra upp och ge ett fint utseende på byggnaderna. Färgerna har alltså inget med 

reflektion och absorption att göra. Ett annat arbete som pågick under drygt en veckas tid var 

lagning av vattenledningssystemet som blivit förstört av trycket från en lastbil. Sidorna på 

vattensystemet hade rasat samman då trycket på marken runtom blivit för stor. Därför 

behövdes en ny kanal grävas och nya sidor på vattensystemet muras.  

 

Ett tredje arbete som utfördes var att lägga plåttak på baksidan av husen. På baksidan av 

parhusen var marken redan av betong, men eftersom solen låg på hela dagen var det mycket 

varmt att vara där. Tunna plåtskivor placerades därför från det befintliga taket ut mot muren 

som går runt området och fästes med ståltråd. Vattenledningarna var relativt nya i området så 

ett arbete var även att kakla handfaten som de nyss byggt i husen.  

 

Delen man lagar maten på och matplatsen ligger emellan två hus och har ingen avgränsning 

mellan sig. Därför hade arbetsledaren fått i uppdrag att bygga en vägg för att ha en separat 

köksdel och en matsalsdel. Detta skapar även en möjlighet för området att ha undervisning i 

matsalsdelen. Byggnationen av väggen hann endast påbörjas innan volontärresan var slut.  

3.3 Tidsproblem på volontärarbetsplatsen  

I kommande avsnitt beskrivs olika faktorer som påverkar tiden negativt och orsaker till varför 

arbetet går till som det gör på volontärarbetsplatsen. Olika arbetsuppgifter har observerats och 

tidsproblem tas upp för att i senare avsnitt analyseras.  

3.3.1 Obefintliga tidplaner 

På volontärarbetsplatsen fanns det inga direkta planer för vad man ska arbeta med under 

veckorna. Det fanns i åtanke vad man vill göra för typ av byggnation och renovering, men 

man planerar allt arbete dag för dag. Anledningen till detta är att man inte vet vad man har 
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tillgång till för material för dagen. Man vet först några eller någon dag innan hur mycket 

pengar man kommer få tillgång till för att kunna köpa byggmaterial. Eftersom personerna som 

driver volontärarbetet sedan tidigare inte har någon erfarenhet av byggnation kan en av 

anledningarna till den dåliga strukturen vara detta.  

3.3.2 Personalbrist  

Arbetskraften på volontärarbetsplatsen kommer främst från volontärarbetarna men även från 

en arbetsledare vid namn Macao. Det var Macao som bestämde vad som skulle byggas och 

styrde arbetet på plats, som en typ av arbetsledare. Macao har ingen utbildning i hur man 

bygger utan går bara på egna erfarenheter. För att arbetet skua kunna utföras är området helt 

beroende av volontärarbetarna, då de rullstolsburna inte kan utföra något arbete själva. På 

grund av knapp eller dålig kontakt med Green Lion vet de ansvariga för volontärarbetarna i 

Los Amigos först några dagar innan hur mycket arbetskraft de kommer ha tillgång till. 

Kommer det endast ett fåtal volontärarbetare kan inga större arbeten utföras. Detta är alltså en 

av grundfaktorerna som påverkar hur mycket arbete som kan utföras. På grund av detta är det 

mycket svårt för arbetsledaren att planera arbetet.  

3.3.3 Materialbrist 

Det är svårt att veta dag för dag hur mycket material som kommer behövas. Gång på gång 

upprepas tillfällen då material tar slut eller inte finns tillgängligt, vilket slutar med att arbetet 

inte kan utföras. Exempel på tillfällen då detta inträffat var när grusblandnigen som man 

blandar ut cementmassan med tog slut. Detta resulterade i att inte arbetet kunde färdigställas 

och fick stå halvfärdigt till kommande dag. Det är Kim, anställd av Green Lion, som beställer 

materialet till volontärarbetsplatsen. Varje gång hon ska beställa material måste hon prata med 

en person högre upp i befattning för att kontrollera om hon kan få pengar eller inte.  

 

För att inte spilla för mycket tid försöker man ibland utföra andra arbeten.  Ett exempel på 

detta var då muren runt området skulle målas. Dock kunde arbetet endast pågå ungefär 30 

minuter innan även färgen tog slut och det inte fanns mer att få tag på för tillfället. Här missar 

volontärorganisationen stora möjligheter till arbete då fem volontärarbetare endast sitter och 

väntar på att ha saker att göra.   

 

Det fanns inga direkta förberedelser för vilket arbete man ska göra. Detta på grund av att man 

inte vet hur lång tid arbetet tar och hur mycket material man har råd att köpa just den dagen. 

Man vet inte heller hur mycket material som behövs till den tänkta aktiviteten utan man 
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arbetar till materialet är slut. Enhetstider existerade inte här i Los Amigos över huvud taget. 

När man exempelvis skulle blanda betong fanns det inte några bestämda mängder, utan man 

blandade tills konsistensen var acceptabel enligt egna erfarenheter. Ytterligare ett exempel på 

när material inte levererades var då hålblocken till kanalsystemet inte kom. Nästan två timmar 

gick till spillo då leveransen inte kom som den skulle. 

 

Materialet som används vid byggnationen beställs dagen innan och levereras vanligtvis på den 

specifika byggdagen. Det var en kvinna vid namn Kim som var ansvarig för att volontär-

arbetarna kom till arbetet varje dag samt för beställning material. Beställa material dagen 

innan var mycket kort framförhållning. Problemet med detta är att leveranserna inte alltid 

kom som de ska. Vid ett flertal tillfällen har volontärarbetarna blivit sittande två timmar på 

morgonen för att leveransen av sand inte kommit i tid och betongblandandet kunde därmed 

inte påbörjas.  

3.3.4  Materialkvalité   

Det är inte bara brist på material som sätter stopp för arbetet, utan även att materialet som 

fanns att tillgå var i mycket dåligt skick. För att blanda betong används cement, vatten och 

sand. Det första problemet är cementen som legat i ett varmt förråd allt för länge. 

 

Detta har resulterade i att cementen var hård och när man väl lyckas få loss pappret från 

cementbitarna var man tvungen att använda hammare för att slå sönder cementklumparna. Det 

andra problemet är sanden man ska blanda cementen med. Sanden är inte sorterad efter 

kornstorlek utan är tagen direkt från ett grustag med mycket blandade storlekar. Vissa stenar 

är stora som knytnävar och är mycket olämpliga att blanda betong med. Figur 9 visar stenar 

som plockats bort från sanden för att det ska finnas en möjlighet att blanda användbar betong.  
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Fig 9. De största stenarna är som en knytnäve i storlek 

3.3.5 Fattigdom 

En av grundfaktorerna till många problem på arbetsplatsen var att det inte fanns tillräckligt 

med pengar. De som bor i Los Amigos var mycket fattiga och kunde inte själva köpa sina 

bostäder. Alla pengar som användes till byggnation och renovering kom från volontär-

arbetarna på Green Lion. Bristen på pengar gjorde det svårt att planera vad man kunde bygga 

och vilka material man kunde beställa.  

3.3.6 Väder och vind  

En annan faktor som påverkar effektiviteten mycket är vädret. Att arbeta i strålade sol i flera 

timmars tid är inte hållbart för kroppen. Under de varmaste sommarmånaderna, april och maj, 

är temperaturen upp mot 40 grader i skuggan på dagarna. Man behövde ta raster ofta för att 

dricka vatten och gå in i skuggan. Mellan 11.30–13 arbetarde man inte alls eftersom solen då 

stod som högst, nästan mitt på himlen. Detta resulterar i att det knappt finns några skuggor att 

arbeta i. Många av de boende på området berättade om att folk fått hjärtattacker av värmen 

och varnade volontärarbetarna att arbeta i solen och ta ut sig själv för mycket. Figur 10 visar 

när kanalsystemet i Los Amigos skulle repareras efter att en lastbil kört sönder det gamla. 

Arbetet var tungt då man behövde gräva, blanda betong och bära hinkar med betong. Arbetet 

kunde inte utföras i skuggan och var mycket jobbigt för kroppen. 
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Fig 10. Arbete i den varma solen  

 

När det regnade mycket stannade byggarbetet helt upp och arbetet ställs in för dagen. Detta 

gjorde att det under regnperioden inte skedde mycket arbete på byggarbetsplatsen. Under 

regnperioden regnar det nästintill hela dagarna och de stora mängderna vatten kan leda till 

översvämningar och problem med vägar.   

 

Ett annat problem var att det ofta blir strömavbrott i Filippinerna. Ledningarna var mycket 

dåligt dragna och hängde som ett stort trassel mellan stolparna. Det tog ofta därför en hel del 

tid innan problemet var löst. Detta påverkade dock inte arbetet på volontärarbetsplatsen 

mycket då nästan allt arbete skedde för hand.  

3.3.7 Brist på maskiner och verktyg 

Något annat som drog ner mycket på effektiviteten är begränsningen av handverktyg. 

Exempel på en arbetsuppgift som ofta synkade arbetet var då man skulle gräva eller blanda 

betong. För detta arbete krävdes ordentliga spadar och på arbetsplatsen fanns det endast tre 

stycken på fem volontärarbetare. Detta resulterade i att tre kunde jobba medan två fick stå och 

titta på. Detta behövdes dock ibland på grund av värmen, men det hade gått snabbare för alla 

om det fanns fler verktyg att tillgå. Alla hade kunnat arbeta mer effektivt under en kortare tid 

och sedan tagit rast.  
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Även om det fanns en del verktyg att tillgå var dessa i mycket dåligt skick. Exempel på detta 

var att en av spadarna hade ett hål mitt i samt att skruvdragaren hade glapp i kontakten. Att 

arbeta nästintill helt utan maskiner var mycket tidskrävande. Exempelvis fick 

volontärarbetarna hämta cementsäckar med hjälp av en rullstol, då det inte fanns någon typ av 

maskin eller skottkärra att hämta dem med. Cementsäckar på 40 kilo var svåra att bära och 

hantera med endast kroppsstyrka. Själva momentet där en person måste lyfta säcken från 

golvet i ett hus ut till en rullstol utanför var tung och slitsam för kroppen.  

 

Ett annat moment som var tidskrävande och utfördes med handkraft var att blanda betong som 

består av cementen tillsammans vatten och sand. Under en dags arbete hann man ungefär 

blanda sex säckar cement, vilket alltså är 240 kg cement. Cementen blandades med lika stor 

del jord och därefter vatten tills blandningen fått en bra konsistens. Finns inte pengar att köpa 

maskiner för får man arbeta med kroppsstyrka. Detta var mycket tidskrävande, men arbetet 

blev i alla fall gjort förr eller senare. Figur11 visar när tre personer blandar betong.  

 

 

Fig 11. Betongen blandas som en slags vulkan med vatten i mitten 
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3.3.8 Tillgång till konstruktör 

I området Los Amigos ville man i dagsläget bygga fler bostäder åt de handikappade. 

Problemet var att konstruktören som ska göra ritningar till det nya huset inte var klar än. Även 

konstruktören arbetade som volontär vid sidan av sitt arbete. Detta gjorde att personen inte 

kunde lägga så mycket tid för att rita och räkna på husen då den endast gjorde det på sin fritid. 

Detta resulterade i att man inte kunde börja bygga på några nya hus i dagsläget, trots att man 

hade mycket arbetskraft att tillgå. Istället fick volontärarbetarna utföra mindre arbeten och 

reparationer för tillfället.   

3.3.9 Slitage på kroppen  

Att utföra allt arbete för hand utan maskiner slet mycket på kroppen. Många tunga lyft och att 

lyfta på ett dåligt sätt gav en mycket hög belastning på muskulaturen och ryggen. Detta gjorde 

att man slet väldigt mycket på volontärarbetarna vilket kunde leda till skador och förlorad 

arbetskraft. Ett tecken på detta var att två av volontärarbetarna redan efter två dagars arbete 

hade väldigt ont i ryggen av allt betongblandande och bärande. När man sliter mycket på 

kroppen orkar man inte arbeta lite effektivt och därmed arbetar man långsammare. Detta leder 

till att man förlorar arbetskraft och därmed tid att arbeta. Hinkarna man bar sanden och 

betongen med var mycket tunga och svåra att bära. Höll man inte ut hinkarna slog de mot 

benen, vilket gjorde ont. Figur 12 nedan visar hur gummihinkarna fylldes med betong. 

Hinkarna var gjorda av gamla lastbilsdäck. 

 

Fig 12. Betongen skyfflas ner i hinkarna gjorda av lastbilsdäck 
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3.3.10 Förberedelser 

På grund av att det var svårt att veta hur lång tid en speciell aktivitet skulle ta samt hur mycket 

material man hade tillgång till var oftast nästkommande arbete inte förberett. Vid ett flertal 

tillfällen blev ett arbete färdigt, eller stående på grund av materialbrist, och nästkommande 

arbete var då inte påbörjat över huvud taget. Exempel på detta var när det fanns betong kvar 

efter beläggning av en gång. Betongen som fanns kvar fick då ligga och torka då 

nästkommande plats som betongen skulle användas på var full av skräp, träd och grönska. 

 

Då volontärarbetet pågått i över två år borde mer struktur på arbetsplatsen växt fram av sig 

själv. Detta har dock inte skett utan man bygger fortfarande dag för dag. Man bestämmer 

dagen innan vad man ska arbeta med och bygga nästkommande dag.  

3.4 Observationer av en byggarbetsplats 

Bredvid volontärarbetsplatsen i Los Amigos höll staten på att bygga en basketplan åt barnen i 

de katastrofdrabbade familjerna. Basketplanen byggdes av 15 byggarbetare under en period 

på fyra månader. I följande avsnitt beskrivs observationer från byggarbetsplatsen och i ett 

senare avsnitt analyseras en intervju med arbetsledare på plats.  

3.4.1 Klädsel och utrustning  

När man arbetar på en byggarbetsplats i Filippinerna måste man ha täckande kläder för att 

skydda sig. Man måste täcka axlar och knän för att skydda sig mot den starka solen. Tittar 

man på hur byggarbetarna klädde sig hade de vanligast långa byxor, långärmad tröja och en 

slags sjal eller handduk över huvudet. De bar sådana kläder dels för att skydda sig från solen, 

men även för att inte få solbränna. I Filippinerna och många andra länder i Asien är det fint att 

ha blek hy. Att ha blek hy innebär att du har det ekonomiskt bra ställt att inte behöva jobba 

och slita ute i solen. Därför innehåller nästan alla tvålar, hudlotions och solkrämer 

blekningsmedel. 

3.4.2 Arbetsbod  

Vid byggarbetsplatsen fanns en slags arbetsbod där byggarbetarna kunde ta raster och skydda 

sig från solen. Man kanske snarare borde kalla arbetsboden för ett skjul då den endast bestod 

av en mycket enkel trästomme med plåtskivor till väggar och tak. Som skydd för solen samt 

dörranordning hängde ett skynke. Inne i boden fanns ingen direkt inredning förutom en bänk, 

så den ända funktionen skjulet hade var skydd från solen. I figur 13 kan man se hur skjulet såg 

ut med de enkla plåtskivorna till väggar och ett skynke till dörr.   
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Fig 13. Arbetsboden för 15 byggarbetare vid basketplanen  

 

Om man jämför tillgången på maskiner på volontärarbetsplatsen med basketplanens 

arbetsplats var mängden maskiner likartad, med endast en betongblandare som tillägg. Nästan 

allt annat arbete utfördes för hand, vilket tog mycket tid.  

 

På byggarbetsplatsen för basketplanen fanns ingen toalett att tillgå. Detta innebär att de 15 

byggarbetarna under 4 månaders tid behövde utföra sina behov i naturen. Detta skulle aldrig 

vara godtagbart i Sverige. Man borde i alla fall kunna skaffa en slags avföringstunna eller 

liknande att föra bort avföring och liknande i. Detta hade gjort arbetsplatsen mycket trevligare 

föra alla som arbetar där och de runtomkring. 

3.4.3 Säkerhetsaspekter 

När man tittade runt på byggarbetsplatsen i Los Amigos såg man ganska snabbt stora problem 

med säkerheten. För det första fanns inga befintliga avspärrningar runt byggnationen. Detta 

gjorde att under lunchtid och efter arbetstid kunde barn och människor vistas fritt på 

arbetsplatsen. Då det fanns upp till två meter höga schakt, vassa föremål och annat man kunde 

skada sig på var detta mycket farligt för allmänheten som vistades på platsen. Barnen skulle 

kunna falla ner i schakten och slå sig mycket illa eller till och med drunkna i 

vattenansamlingarna. För det andra använde byggarbetarna inga skyddskläder överhuvud 

taget. Det ända de hade var heltäckande klädsel. De saknade skyddsskor, hjälmar och andra 
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skyddsutrustningar. Anledningarna till att det inte fanns några säkerhetsanordningar på 

byggarbetsplatserna kunde vara att det inte fanns några lagar eller regler som sa att det måste 

finnas. Detta kunde även bero mycket på att arbetsplatsen som studerades var en lite 

arbetsplats, som var placerad en bra bit utanför storstaden. En arbetsplats inne i tätare 

bebyggelse hade troligtvis större press på sig att ha en högre säkerhet.   

3.4.4 Att gjuta grundfundament  

Ett arbete som tog mycket tid på arbetsplatsen var då grundfundamenten till basketstolparna 

skulle gjutas. Stolparna gjöts på ungefär två meters djup och hålen schaktades upp med 

handkraft. Hålet som grävdes var kvadratiskt med sidor på ungefär två meters längd. 

Grävandet av två meter djupa schakt med spade tog mycket tid och sliter på kroppen. Det är 

även ett farligt arbete då schaktvinklarna var hela 90 grader och det inte utfördes någon 

förstärkning av schaktsidorna innan grävningen påbörjades. Under schaktningen fylldes hålet 

med grundvatten i botten vilket kunde leda till bottenuppluckring eller skred i schakten.  

 

Innan arbetarna kunde gjuta betongfundamenten till stolparna var de tvungna att först ta bort 

allt vatten som samlas i hålet. Detta utfördes genom att en person stod i hålet med en hink och 

en annan arbetar gick fram och tillbaka med hinken för att tömma den i en stor tunna. Att 

arbeta på detta sätt var ineffektivt och man slösade både tid och på kroppens uthållighet då 

detta var tungt arbete. I figur 14 ser man hur schaktet fyllts med vatten.  

 

Innan gjutning av fundamenten formade arbetarna själva all armering för hand som skulle 

gjutas in i stolarna. Detta tog mycket tid då arbetarna hade tillgång till dåliga verktyg och 

saknade maskiner. 
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Fig 14. Vattenfyllt schakt med armering för basketstolpe 

3.5 Generella observationer av filippinska förhållningssätt  

En av anledningarna till att det tog mycket tid att bygga i Filippinerna var att allt tog mycket 

tid i landet. Ingen stressade eller har bråttom någonstans. Att komma för sent till olika 

händelser och event är vanligt förekommande och anledningen till detta var att det var fint att 

komma sent, speciellt när man blev bjuden på middag. De allra finaste människorna kom ofta 

en hel timma sent. Nedan följer tre exempel på händelser som tog mycket tid som man stötte 

på dagligen. Även andra observationer från resan i landet beskrivs i kommande stycken.  

3.5.1 Att åka buss 

Det fanns inget statligt bussystem att förlita sig på. Istället kom det s   allade ” ipne s” so  

folk åkte med till arbete eller staden. De som körde bussarna var privatpersoner som försörjde 

sig på att köra människor fram och tillbaka hela dagarna. Det fanns därför inga tidtabeller 

eller liknande, utan man fick vänta tills det kommer en jipney som skulle åt det hållet man vill 

åka. Eftersom chaufförerna ville ha så många resenärer som möjligt för att tjäna pengar kunde 
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bussen ibland bli stående på en och samma plats i över 30 minuter för att invänta folk som 

skulle åt samma håll. Man skulle alltså aldrig ha en tid att passa utan kom fram när man kom 

fram.  

 

Fig 15. En jipney på de filippinska vägarna 

Ingen som åker i jipneyn var stressad utan det fick ta den tiden det tog. I Sverige hade 

människorna blivit stressad om bussen endast var 5 minuter sen eller fastnade i någon slags 

kö. Figur 15 visar hur en filippinsk jipney såg ut.  

3.5.2 I mataffären 

När man handlade i mataffären fick man inte ha bråttom då inslagningen av varorna samt 

betalningen alltid tog lång tid. Ett exempel på en sak som tog tid var att kassörerna själva inte 

fick registrera bort en vara de slagit in. De måste då istället hålla upp en skylt så en 

kassaassistent kunde komma dit, slå in en kod och ta bort varan. Assistenterna hade ofta 

många kassor att hjälpa, så man kunde få vänta länge innan man fick hjälp. Ett annat exempel 

som händer ofta var att de inte hade tillräckligt med växel i kassorna. Även då fick de hålla 

upp skylten för att få hjälp av kassaassistenten. När folk handlade storhandlade de oftast vilket 

tog enormt mycket tid i kassorna. Bandet efter kassan var inte ens en meter långt så det blev 

helstopp i kassan när folk handlade.   

3.5.3 På restaurangen 

När man skulle gå ut och äta tog det tid, både att beställa, få maten samt att betala notan. När 

man väl hade beställt maten tog det ofta mer än 30 minuter innan man fick in maten. De 

brukade räkna ungefär 10 minuter per person och maträtt, så var man alltså ett sällskap på sex 

personer kan man få vänta ungefär en timma på maten. I Sverige hade detta inte varit 

acceptabelt och restaurangen hade troligtvis gått i konkurs då inga kunder hade kommit 



BESKRIVNING AV EMPIRIN 
 

39 

 

tillbaka. I Filippinerna var det dock helt normalt och människor fann sig i att det tog tid. När 

man sedan skulle betala notan tog det ungefär 20 minuter att få notan och sedan ytterligare 10 

minuter för att få sin växel tillbaka.   
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4 ANALYS OCH DISKUSSION 

Nedan beskrivs reflektioner och tankar från intervjun som hölls med arbetsledaren på basket-
planen. Därefter kommer en kortare jämförelse mellan byggarbetet mellan Sverige och 
Filippinerna där problem belyses. Huvuddelen av kapitlet består av förslag på effektivisering, 
dels på volontärarbetsplatsen men även på byggarbetsplatsen i området. Förslagen på 
tidseffektivisering och planering är kopplade till de teoretiska referensramarna samt dragna 
av egna erfarenheter på plats.   
 

 

4.1 Analys av intervju  

Under en intervju med en arbetsledare i Los Amigos kom det fram att man arbetar dag för dag 

i Filippinerna, i alla fall när det gäller hus och byggnation med en lägre standard. Först dagen 

innan bestämmer man vad som ska göras nästkommande dag och materialet beställt även först 

då.  

 

När det kommer till tidsplaneringen finns det inte något speciellt schema att gå efter enligt 

arbetsledaren. Arbetarna vet hur slutresultatet ska se ut och ungefär hur de ska göra, men 

arbetet planeras dag för dag. Att ha fyra månader på sig att bygga en basketplan är väldigt 

lång tid för 15 arbetare. Dock måste man ju räkna med att de inte har några maskiner att tillgå. 

Den enda maskinen på plats är betongblandare och det är en hel del betong som behöver 

blandas för sex grundfundament till basketkorgarna. Alla fundament för basketkorgarna måste 

grävas ner för hand. En annan faktor som man måste räkna med är värmen och solen. Det är 

fruktansvärt krävande att arbeta i denna värme hela dagarna.  

 

Att arbeta hemma i Sverige är så mycket enklar och tar mindre tid. Att ha en grävmaskin som 

kan gräva det nästan två meter djupa schaktet tar mycket mindre tid jämfört om några bygg-

arbetare gräver med spade. Vattnet som samlades på botten av schaktet togs bort med en hink, 

vilket även det är mycket tidskrävande. Det stod en man nere i schaktet medan en annan 

sprang med hinken. Att inte ha tillräckligt med verktyg är även det en stor tidsbov. Vattnet 

hade kunnat tas bort mycket effektivare och snabbare om man använt en slang eller pump 

istället. Det hade även underlättat att ha fler hinkar att häva vatten med. 

4.2  Jämförelse av byggarbete mellan Sverige och Filippinerna 

Det är mycket svårt att jämföra byggarbetet här i Filippinerna med Sverige. Arbetsplatsen 

som undersökt är mycket underutvecklad. Detta kan bero på att den ligger ute på landsbygden 
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utanför storstan samt att den ligger i ett mycket fattigt område. Det är även svårt att jämföra 

byggarbetet eftersom de på arbetsplatsen som undersökts inte använder några maskiner. Att 

inte använda maskiner, förutom en betongblandare, gör att allt arbete tar mycket lång tid. 

Exempelvis tar det fyra månader för 15 arbetare att bygga en basketplan i Filippinern. I 

Sverige hade ett fåtal arbetare slängt upp samma bygge med högre standard på endast några få 

arbetsdagar. Eftersom mycket av arbetet är så underutvecklat kan det därför vara står att göra 

några större förändringar rent tids- och planeringsmässigt. Man får börja på en grundläggande 

nivå för att kunna göra någon skillnad på arbetet. I följande avsnitt beskrivs rimliga lösningar 

och förbättringsförslag på hur man skulle kunna arbeta med tidseffektivt och strukturerar. 

Lösningarna har tagit hänsyn till de begränsningar som finns på byggarbetsplatsen och hur de 

arbetar i dagsläget.  

4.3 Förslag på effektivisering på volontärarbetsplatsen    

I kommande avsnitt följer ett antal förslag på tidseffektivisering på volontärarbetsplatsen. 

Förslagen har tagits fram efter observationer på plats samt diskussioner med övriga volontär-

arbetare på plats i Los Amigos. På grund av det dåliga ekonomiska läget i Los Amigos har 

kostnaden på förbättringsförslagen funnits i åtanke. Förbättringsförslagen kommer i en 

ungefärlig prioriteringsordning där det som är viktigast att börja arbeta beskrivs först.     

4.3.1 Bättre kommunikation med Green Lion  

Grunden till många problem ligger i det dåliga sambandet mellan volontärarbetsplatsen i Los 

Amigos och organisationen Green Lion. Det är Green Lion som skickar volontärarbetare och 

pengar till platsen för att arbetet ska kunna utföras. Problemet är att organisationen säger till 

sent hur många arbetare volontärarbetsplatsen ska gå tillgång till. Detta leder till att det är 

svårt att planera större arbeten. Kommer det exempelvis endast en volontärarbetare blir det 

tungt och svårt att blanda 40 kilo cement helt själv. Ett annat kommunikationsproblem, som 

nämnt tidigare, är det ekonomiska problemet. Kim, som är personen som beställer material till 

volontärarbetsplatsen, måste fråga Green Lion vid varje beställning av material. Detta 

resulterar i att det är svårt att planera arbeten eftersom Kim kan få ett nej vid förfrågan om 

pengar till material.  

4.3.2 Ta vara på tiden 

När man arbetar i en mycket hög temperatur behöver man ofta ta raster för att dricka samt 

komma bort från solen. På volontärarbetsplatsen tar man oftast lång lunch mellan 11.30–13.00 

då solen står som högst. Dock brukar denna lunch dra ut på tiden eftersom arbetsledaren 

tycker att det är för varmt för att arbeta. Volontärarbetarna vill gärna sätta igång tidigare än 
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arbetsledaren. Detta kan bero på att volontärarbetarna endast är i Los Amigos under en kortare 

period, medan arbetsledaren är där året runt.  

 

Ett förslag hade varit att ha någon mer person som kunde leda arbetet på plats, då 

arbetsledaren i dagsläget styr arbetet helt ensam. Personen hade kunnat få enklare 

instruktioner av arbetsledaren för vad som skulle utföras och kontrollerat att arbetet gick rätt 

till. Mycket av de olika arbetena behöver inte ens arbetsledaren vara delaktig vid, utan kan 

bara sätta igång arbetet och sedan utföra kontroller att allt går till som det ska. Detta hade 

sparat på arbetsledarens krafter. Detta hade även resulterat i att man hade tagit bättre vara på 

tiden då volontärarbetarna är på plats för att kunnat arbeta. De flesta volontärarbetarna är på 

plats en så pass kort period, 3-4 veckor, vilket gör att de kan arbeta hårt nästintill hela tiden.  

 

När man är klar med ett arbete är oftast nästkommande arbete inte påbörjat. Om man istället 

skulle använda några av arbetarna för att förbereda nästkommande arbete innan det första 

arbetet är klart hade man sparat mycket tid enligt Bergh och Persson. Detta hade varit extra 

effektivt när man hade flera volontärarbetare på plats.  

4.3.3 Tidplaner och planering  

Renoveringsarbetet på plats i Los Amigos hade underlättats om man hade någon typ av plan 

att arbeta efter. En strukturplan hade kunnat vara ett första steg för att på ett enkelt sätt 

planera renoveringsarbetet enligt Nordstrand. Att placera aktiviteterna i en slags rangordning 

efter prioritet hade varit ett sätt att strukturera. Flera av de kommande arbetena är att lägga 

betong på olika ytor för att öka framkomligheten för de rullstolsburna. Dessa aktiviteter hade 

kommit högt upp i prioritering då detta är en viktig del för de boende i området. Efter att ha 

placerat aktiviteterna i ett strukturplan skulle man sedan kunna utföra mindre tidplaner för de 

planerade aktiviteterna. På detta sätt hade man kunnat utföra den aktivitet som passade bäst 

vid det bestämda tillfället. Exempelvis hade större arbeten passat bäst då flera 

volontärarbetare fanns på plats samt då vädret inte var som allra varmast. Det hade underlättat 

för arbetsledaren att ha en tidplan att gå efter istället för att behöva komma på nya arbeten 

precis när en aktivitet är utförd. Arbetsledaren hade då kunnat gå in i strukturplanen och sedan 

i tidplanen och kontrollerat vilket arbete som var på tur och passade bäst för tillfället. 

Tidplanerna behöver inte vara speciellt komplicerade eftersom de flesta arbetena är relativt 

enkla. Att utföra tidplanerna med en enkel struktur skulle passa bäst då arbetsledaren sedan 

tidigare inte har någon utbildning.  
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Vill man gå steget längre hade man kunnat införa rullande veckoplaner. Eftersom det är svårt 

att planera långt fram i tiden skulle en rullande tidplan med ungefär tre veckors 

framförhållning passat bra på volontärarbetsplatsen. Denna tidplan är relativt detaljerad och 

uppdateras ofta enligt Bergh och Persson.  

 

Det är förståeligt att man på volontärarbetsplatsen inte kan planera flera månader i förväg då 

man inte vet vad man har för arbetskraft, material samt hur mycket pengar man kommer få 

från Green Lion. Förslagsvis hade de rullande veckoplanerna kunnat tas fram av arbetsledaren 

med hjälp av Green Lion. Att Green Lion hade varit närvarande vid planeringen hade 

underlättat rent ekonomiskt då man hade fått en mer rättvis ekonomisk bild av vilka pengar 

som behövs. Vissa arbeten får de avslag på då de är för dyra vilket gör det mycket svårt att 

planera arbetet. Med hjälp av dessa möten och framtagande av rullade veckoplaner hade 

organisationen Green Lion fått en mer rättvis bild av behoven på plats och situationen i 

dagsläget. Fördelen med att börja med rullande veckoplaner hade bland annat varit att man 

hade kunnat förbereda material och beställningar tidigare enligt Bergh och Persson. Detta 

hade resulterat i att volontärarbetarna samt arbetsledaren inte blivit sittande utan arbete och 

man hade sparat tid.   

4.3.4 Arbetsmiljö 

Att det är varmt i Filippinerna går inte att göra något åt, men man kan försöka underlätta 

arbetet genom att jobba mera i skuggan. Arbeta under ett tak hade underlättat mot den 

värmande solen. I många situationer är detta svårt att lösa. En lösning hade då istället varit att 

spänna upp något slags skydd eller skynke vid platsen man arbetar på. Att arbeta i skuggan i 

35 grader är fortfarande mycket varmt, men man kommer i alla fall undan från solen.  

 

När man blandar betongen måste man ha en hårdlagd yta att blanda på för att kunna blanda 

betongen ordentligt. Man strävar även efter att blanda betongen så nära platsen den ska brukas 

på som möjligt för att slippa bära. Stora delar av Los Amigos är fortfarande inte hårdlagd yta 

vilket gör att platserna man vill blanda betongen på ofta är av gräs. Man måste därför anpassa 

sig och använda de små hårdlagda ytorna som finns för att blanda på, vilket ibland ger långa 

bärsträckor. För att slippa bära betongen en längre sträcka i solen från platsen den blandas på 

hade man kunnat använda någon slags skiva att blanda på. Med hjälp av den flyttbara skivan 

hade man kunnat anpassa plats och blanda betongen närmre stället den ska brukas på. Man 
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hade även sparat på kroppens krafter genom att endast behöva bära hinkarna med betong en 

kort sträcka.  

 

Ett annat alternativ hade varit att arbeta under andra tider. I dagsläget åker volontärarbetarna 

till Los Amigos först vid 09.00 och arbetet påbörjas oftast inte förrän vis 10.00. Arbetet håller 

sedan på fram till runt 15.00, med ett lunchuppehåll mellan 12.00–13.00. Som 

volontärarbetare är man där frivilligt och anpassar sig till de tider och krav som ställs. Därför 

hade organisationen kunnat påbörja arbetet redan vid 07.00 då solen inte är lika varm. Detta 

hade effektiviserat arbetet eftersom man kan arbeta snabbare och med mer kraft i lägre 

temperaturer.  

4.3.5 Verktyg, maskiner och material 

Att ha verktyg och maskiner när man arbetar är en grundfaktor för att arbetet ska kunna 

utföras. På volontärarbetsplatsen i Los Amigos är verktygen som finns i dagsläget i mycket 

dåligt skick. I vissa situationer har arbetsledaren gått över till de privatägda husen för att låna 

verktyg då volontärarbetarna blivit stående utan. Ett exempel på detta var där muren skulle 

målas. Det var fem volontärarbetare med endast tre penslar att tillgå. Att organisationen inte 

kan köpa in en betongblandare är helt förståeligt då detta är en stor kostnad, men att köpa in 

några penslar borde inte vara några problem.  

 

Vid ett flertal tillfällen har volontärarbetsplatsen blivit stående då materialet för den utförda 

aktiviteten tagit slut för dagen. Detta kan underlättas genom att skaffa ett litet lager för olika 

typer av material enligt Nordstrand. I dagsläget finns endast cementsäckar att tillgå, men detta 

hjälper inte då man inte har något grus att blanda ut cementen med. Man borde alltså även 

införskaffa ett mindre lager grus. En förekommande händelse när gruset tar slut är att 

volontärarbetarna får måla istället. Detta blir dock svårt när även målarfärgen tar slut. Därför 

borde även målarfärg införskaffas i ett mindre lager. Man behöver inte ha några stora 

mängder av något av materialen, men tillräckligt med material för en dags arbete. Detta hade 

underlättat i planeringen och förhindrat tid då arbetet blir stående och volontärarbetarna 

sittande utan arbete. Att använda material som finns tillgängliga i närområdet hade varit att 

föredra enligt Åstrand. Vid reparationer och renoveringar hade man då lättare kunnat på tag 

på nytt material istället för att behöva beställa med långa och dyra transporter.   
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4.3.6 Tidseffektivisering - Blanda betong  

Att blanda betong för hand tar mycket tid, framför allt när man inte har tillräckligt med 

verktyg att använda. Ett förslag på en enkel förbättring hade därför varit att helt skaffa fler 

spadar att blanda betongen med. I dagsläget finns endast tre spadar och är man fem 

volontärarbetare räcker inte spadarna till.  

 

Innan man kan blanda ut cementen med vatten och grus måste man slå sönder 

cementklumparna som bildats i säcken med cement. Detta är onödigt arbete som tar tid från 

övrigt arbete då cementen i sin naturliga form i säcken är i pulverform. Anledningen till att 

klumpar har bildats är troligtvis på grund av att cementen antingen är gammal eller inte 

förvarats på rätt sätt. Förslag på hur man kan undvika detta problem och slöseri på tid vore att 

använda bättre cement, förvara påsarna på ett bättre sätt eller inte lagra dem under en kortare 

tid.  

 

När man blandar betong måste man tillsätta ganska stora mängder vatten, speciellt när det är 

över 30 grader i skuggan. Betongen torkar snabbt ut om den inte används direkt i den varma 

solen. I dagsläget hämtas vattnet i hinkar och hälls på betongblandningen. Det hade 

underlättat både för kroppen och tidsmässigt att istället ha en vattenslang att vattna betongen 

med. I figur 16 ser man hur en hink används för att hälla i vatten i betongblandningen.  

 

Fig 16. Vatten hälls i cement och jordblandningen.  
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Begränsningen av verktyg är en faktor som tar väldigt mycket tid och sliter mycket på 

kroppen. Man måste bära hinkar med den tunga betongen mellan platsen betongen blandas på 

och platsen den ska användas på. Hade man haft en skottkärra hade man både sparat på 

kroppen och fått plats med en större mängd betong varje gång man lämnade ett lass. En 

skottkärra hade även underlättat annat arbete, såsom bortfraktande av jordmassor vid grävning 

av diken. En skottkärra är ingen större kostnad och Green Lion hade sparat in både på sina 

volontärarbetares krafter samt underlättat tidsmässigt i arbetet. Därför borde organisationen 

prioritera att köpa in en skottkärra till Los Amigos.  

 

Som nämnt i tidigare avsnitt vore det även mer tidseffektivt att blanda betongen närmre 

platsen den ska användas. Överlag är den största begränsningen vid betongblandandet bristen 

på verktyg. Allra bästa alternativet hade varit att skaffa en betongblandare på plats, men detta 

är tyvärr en allt för stor kostnad för volontärorganisationen.  

4.3.7 Tidseffektivisering - Sätta upp plåttak  

På husen i Los Amigos finns en liten bakgård där familjerna själva kan antingen hänga tvätt, 

odla växter eller förvara saker. För den ena raden hus är denna yta i strålande sol större delen 

av dagen. Därför sätter volontärarbetarna upp en plåtskiva som tak för att ge skydd från solen. 

Även vid detta arbete finns problemet med att inte verktygen som finns fungerar. För att fästa 

plåten i det befintliga taken borras hål genom plåten samt vindskivan. Till detta används en 

borrmaskin som är i dåligt skicka. Kontakten är så dålig att en person hela tiden måste stå och 

hålla i kontakten för att den inte ska glappa. Detta är slöseri på arbetskraft då man tappar en 

person för att den måste hålla i den glappande kontakten. Lösningen på problemet hade varit 

som nämnt tidigare, köpa nya och bättre fungerade verktyg. I figur 17 kan man se hur arbets-

ledaren och en av volontärarbetarna sitter uppe på taket medan de andra håller i plåten samt 

kontakten. Arbetsledaren borrar hålen i plåtarna och taken medan tjejen bredvid fäster taket 

med ståltråd. 
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Fig 17. Många volontärarbetare för att sätta upp ett plåttak. 

4.4 Förslag på effektivisering på en Filippinsk byggarbetsplats 

I följande avsnitt kommer ett antal förslag på hur man kan arbeta mer tidseffektivt och 

strukturerat på byggarbetsplatsen i Los Amigos. Många arbetsplatser i Filippinerna är ganska 

lika denna byggarbetsplats i arbetssättet så dessa förbättringsförslag kan troligtvis användas 

på många byggarbetsplatser i landet. Eftersom byggarbetsplatsen inte är lika utvecklad som en 

svensk arbetsplats måste man börja med relativt enkla förbättringsförslag som kan anpassas 

till arbetet i landet. Det finns mycket som kan förändras, men några få ändringar i arbetet och 

planeringen skulle göra en stor skillnad på effektiviteten.   

4.4.1 Struktur- och tidplan er  

Precis som på volontärarbetsplatsen arbetar de på byggarbetsplatsen dag för dag utan någon 

tidplan. Enligt Nordstrand hade arbetet på byggarbetsplatsen underlättats genom att införa 

någon typ av struktur och tidplan. Innan upprättande av struktur- och tidplan hade en mängd-

beräkning varit bra att utföra enligt Bergh och Persson. Man hade då räknat ut hur mycket 

material som krävs för de olika aktiviteterna. Arbete med att bygga basketplanen är tids-

begränsat med ett start- och slutdatum. De vet i dagsläget att arbetet ska vara färdigt om fyra 

månader fram i tiden samt att de under tiden kommer ha 15 arbetar på plats. Med hjälp av 
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denna information borde konstruktören av basketplanen tillsammans med arbetsledaren sätta 

sig ner och göra en strukturplan över byggnationen. Som Bergh och Persson beskriver kan 

arbetsledaren använda sig av ett stort vitt papper med linjer för att strukturera upp 

aktiviteternas ordning och vilka händelser som är beroende av varandra och inte.  

 

När de gjort klart strukturplanen skulle arbetsledaren sedan tillsammans med en eller flera 

byggarbetare kunna arbeta fram en tidplan och sätta upp delmål för byggnationen. Bergh och 

Persson förklarar att det är viktigt att sätta mål och delmål för att kontrollera hur byggnationen 

ligger till tids- och kvalitetsmässigt. Förslag på delmål hade exempelvis varit att gjuta grund-

fundamenten till basketstolparna samt att belägga ytan på basketplanen. Som Nordstrand 

beskriver hade man sedan med hjälp av aktiviteter och resurser kunnat bygga upp tidplanen 

och få ett mer strukturerar arbetssätt på byggarbetsplatsen. Byggarbetarna hade haft tydliga 

delmål och slutmål att arbeta efter, vilket hade kunnat resultera i ökad vilja att prestera och 

därmed även ökad effektivitet.     

 

I och med att arbetsledaren tillsammans med en eller flera byggarbetare tar fram tidplanen och 

sätter delmål känner sig arbetarna mer delaktiga i arbetet. Att få eget ansvar och delaktighet i 

byggarbetet ger ofta människor större ansvarskänsla att prestera bra. Detta hade kunnat 

resultera i ett mer effektivt och bra arbete. 

 

Men hjälp av tidplanen hade arbetsledaren lättare kunnat fördela arbetet och haft bättre 

kontroll på byggarbetarna på plats. Han hade kunnat gå in i tidplanen för att kontrollera att 

arbetet ligger rätt till tidsmässigt, en typ av tidplaneavstämning, och om de når de planerade 

delmålen enligt Nordstrand. Problemet som finns med att ta fram en tidplan är att 

arbetsledaren i dagsläget aldrig har gjort en tidplan. Arbetsledaren hade alltså behövs gå 

någon slags kurs eller utbildning i hur man gör en tidplan. 

4.4.2 Planeringsmöten 

För att hela tiden kunna följa upp tidplanerna med rullande veckoplaner hade planeringsmöten 

varit ett bra alternativ enligt Nordstrand. Under planeringsmötena hade arbetsledaren kunnat 

ta upp hur byggnationen ligger till tidsmässigt och hur kommande vecka eller veckor ser ut 

byggmässigt. På mötena hade frågor och problem med arbetsmetoder kunna diskuterats. 

Resultat av sådana diskussioner hade kunnat resultera i ett mer tidseffektivt byggande och 

bättre arbetsmetoder. Att hålla möten med byggarbetarna hade även gett byggarbetarna en 
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tydligare bild av arbetet och planeringen. I dagsläget veta först dagen innan vad de ska arbeta 

med och planeringen sker dag för dag.  

4.4.3 Arbetsberedning 

Enligt Nordstrand hade införande av arbetsberedningar på byggarbetsplatsen underlättat 

planerings-, tids- och säkerhetsmässigt. Arbetsberedningar är extra viktiga att göras för 

arbeten som pågår under en lång period eller innehåller farliga moment. Exempel på denna 

typ av aktivitet hade varit schaktningen av hålen till basketstolparna. Arbetsberedningen hade 

kunnat vara ganska enkelt uppbyggd med hjälp av fem m metoden. Man bygger då upp 

arbetsberedningen genom att fokusera på metod, material, maskiner, människor och miljö 

enligt Bergh och Persson. Nedan följer en beskrivning av de fem punkterna man använder sig 

av.    

 

 Metod: Arbetsmetoden ska bestämmas i detalj. Genom att byggarbetarna är med och 

tar fram arbetsberedningen kan man ta vara på deras erfarenheter och komma fram till 

den bäst anpassade metoden. Man kan även använda sig av brainstorming, vilket 

nämns i senare avsnitt.  

 Material: Genom att noga gå igenom vilka material som kommer behövas underlättas 

arbetet för beställning och inköp. Materialet måste finnas på plats vid rätt tidpunkt för 

att undvika uppehåll i arbetet och glapp i tidplanen. 

 Maskiner: Man kontrollerar vilka maskiner som behövs för aktiviteten och om det 

finns möjlighet att hyra in maskinen för aktiviteten. Man kan senare även kontrollera 

om man kan kombinera två aktiviteter för att kunna utnyttja maskinen till fullo, spara 

pengar på hyra samt effektivisera arbetet.  

 Människor: I arbetsberedningen ska samtliga byggarbetare nämnas vid namn. Man ser 

även över hur många arbetare som behövs för den specifika aktiviteten.  

 Miljö: I denna dels nämns bland annat miljökrav, krav på arbetsmiljö samt säkerhets-

krav. Detta är ett stort problem på byggarbetsplatsen i dagsläget och en punkt de 

verkligen skulle behöva arbeta mer med. Problemen nämns i stycket om säkerhets-

utrustning och arbetsmiljö nedan. 

4.4.4 Brainstorming 

När det gäller metodval och metodförbättring finns det oftast många olika sätt att arbete mer 

effektivt på. Bergh och Persson anser att ett sätt man kan förbättra arbetsmetoderna på är att 

ha så kallade brainstormingmöten. Under mötena samlas 4-6 arbetare och diskuterar olika 
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förslag på metoder som används i dagsläget eller helt nya metoder som skulle kunna passa 

bättre. Olika idéer och förslag kan under mötet diskuteras och man tar vara på byggarbetarnas 

egna erfarenheter. Metodförbättringen kan leda till mer tidseffektiva arbetsmetoder. Efter att 

bygget är färdigställt kan det även vara fram att ha en utvärdering för samtliga involverade i 

bygget enligt Åstrand. Detta är bra för att kunna utvärdera vilka metoder som fungerat bra 

eller mindre bra. Utifrån utvärderingen kan man sedan ta lärdom till kommande liknande 

arbeten och ta vara på byggarbetarnas erfarenheter enligt Åstrand.  

4.4.5 Arbetstider 

En vanlig dag för en byggarbetare innebär arbete 08.00 till 17.00 med en timmas lunch mellan 

12-13. På grund av den varma solen hade det varit bättre för byggarbetarna att arbeta under 

svala timmar. Man kan arbeta mer effektivt när inte solen är som varmast. Därför är ett 

förslag på tidseffektivisering att börja arbeta tidigare på dagarna. Hade man börjar redan vid 

06.00, strax efter att solen gått upp, hade byggarbetarna inte blivit lite trötta av värmen. Ett 

annat förslag är även att arbeta i skift. En begränsning är att byggnationen har svårt att pågå 

under kvälls och nattetid då de har begränsad tillgång till belysning på byggarbetsplatsen. 

Hade man kunnat ordna belysning hade arbetet utan problem kunnat pågå till 20.00 på 

kvällarna utan att behöva störa befolkningen allt för mycket. Så fort solen går ned märks en 

markant skillnad på värmen och man arbetar mer effektivt. Hade man delat in tiden 

arbetstiden 06.00-20.00 i två olika pass och arbetslag hade varje arbetslag fått några varma 

timmar och några svalare timmar var. Som de svalare timmarna räknas 06.00-09.00 samt 

17.00–20.00. Detta innebär att varje arbetslag hade fått tre svala timmar vardera. Man hade 

kunnat arbeta tillsammans någon timme vid skiftet för att lämna över arbetet på ett korrekt 

sätt. 

4.4.6 Säkerhetsutrustning och arbetsmiljö  

På byggarbetsplatsen skulle man behöva införa någon typ av skyddsutrustning åt arbetarna. 

Att inte ha något skydd för kroppen mer än vanliga kläder är inte lämpligt på en 

byggarbetsplats. Man skulle troligtvis inte behöva använda hjälm eftersom de endast bygger 

en basketplan, men skyddsskor och handskar hade varit ett självklart val i förbättringar av 

skyddsutrustningen.  

 

Ännu ett problem som finns på byggarbetsplatsen i dagsläget är att det inte finns några av-

spärrningar eller liknande runt platsen. Man skulle även behöva använda någon slags av-

spärrning för att undvika folk från att komma in mitt i byggarbetet. Speciellt skulle detta 
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behövas efter arbetstidens slut då barnen kan leka fritt på byggarbetsplatsen. Att sätta upp av-

spärrningarna är inga större svårigheter, det svåra är att få pengar från staten till att hyra eller 

köpa in utrustningen. Detta är något som borde ha mycket hög prioritet för staten då det finns 

barn i området och byggarbetsplatsen är farlig för dem. Det är alltså staten själva som måste 

sätta ner foten och ta fram lagar för att det ska bli någon skillnad när det gäller säkerheten på 

byggarbetsplatserna, både för arbetarna och allmänheten. 

 

För arbetarna på basketplanen borde en mer ordentlig arbetsbod inskaffas. De har i dagsläget 

endast ett lite skjul att krypa in i för att ta rast och lunch. De har inte heller någon toalett att 

använda så de får göra sina behov utomhus. Detta skulle aldrig vara okej i ett I-land, men här 

finns det inte så mycket alternativ. Även här borde staten gå in och skaffa en ordentlig 

arbetsbod till byggarbetarna. I arbetsboden hade de kunnat skydda sig från solen och ta 

kortare raster. Detta hade ökat effektiviteten då byggarbetarna hade blivit piggare och mer 

utvilade under rasterna.  

 

Ett sätt att öka säkerheten, renligheten och förbättra strukturen på arbetsplatsen vore att göra 

en APD-plan enligt Bergh och Persson. En arbetsplatsdisposition ger mer bättre struktur på 

arbetsplatsen och var sak får sin bestämda plats. Med hjälp av planen minskar man även 

tidsförluster vid omflyttning och långa gångtider.   
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5 SLUTSATSER 

Följande kapitel innefattar slutsatser som jag kommit fram till under min studie. Slutsatsen 
syftar till att svara på de tre frågeställningarna. Därefter nämns olika rekommendationer 
dragna från förbättringsförslagen på effektivisering och struktur i tidigare kapitel. Sist 
kommer kritik för använd metod samt förslag på fortsatt utveckling av studien.  
 

 

Den första frågeställningen i rapporten är: Hur ser byggnationen ut i landet i dagsläget? 

 

Som man kan läsa i studien är byggnationen i landet mycket blandad med allt från fina lyx-

bostadshus till små fattiga hyddor av bambu. Rapporten har främst fokuserat på byggnationen 

i byn Los Amigos, vilket är ett ganska typiskt bostadsområde i landet utseendemässigt. 

Utrymmet i bostäderna är bristfälligt och man bor många på en mycket liten yta. Köken finns 

oftast utanför bostaden på grund av platsbristen. Beroende på hur mycket pengar man har kan 

man bygga mer eller mindre stabila väggar i sin bostad där man använder olika typer av 

betongblock. Husen är oftast färgglada med ett plåttak som är enkelt fäst i väggarna.  

 

Den andra frågeställningen är: Vilka variabler påverkar effektiviteten på byggarbetet?   

 

Ett flertal variabler som bidrar till ett effektivt arbetssätt nämns i studien. Dels kan man arbeta 

mycket med val av metoder och ta vara på erfarenheter av byggarberana från tidigare byggen. 

Man kan även arbeta med planeringen för att underlätta byggarbetet, både före byggstart och 

under själva byggandet. Att arbeta med olika typer av planering är struktur- och tidplaner med 

olika längd kan öka effektiviteten. Ytterligare omständigheter som påverkar effektiviteten på 

arbetsplatsen är exempelvis väder, arbetsmiljö samt arbetstider. Leveranser av material och 

till gång till maskiner och verktyg är även en grundläggande faktor som påverkar 

effektiviteten. Det är även viktigt att sträva efter ett jämnt flöde av arbetet för att undvika 

tidsförluster. Arbetsberedningar kan göra arbetet mer effektivt då man innan arbetets start 

klargör grundläggande omständigheter i arbetet. Man kan även påverka effektiviteten genom 

att hålla planeringsmöten samt göra utvärderingar efter arbetets slut. 
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Den tredje frågeställningen lyder: Hur ska man gå tillväga för att effektivisera och 

strukturera byggarbetet? 

 

Jag upptäckte byggarbetet i Filippinerna är på en helt annan nivå om man jämför med 

Sverige. Det är därför relativt grundläggande faktorer som måste införas på byggarbetsplatsen 

för att arbeta mer effektivt och strukturerar. Exempelvis bör man införa någon typ av tidplan, 

både på volontärarbetsplatsen och byggarbetsplatsen. Med hjälp av en tidplan kan arbetet flyta 

på bättre och man kan undvika tidsförluster och avbrott i arbetet. För att underlätta arbets-

gången, strukturen och bättre informera arbetarna hade arbetsberedningar samt 

planeringsmöten varit bra att införa på arbetsplatsen.  Ett annat sätt strukturera arbetsplatsen 

är att införa någon typ av arbetsplats-disposition  

 

Det första steget för att öka effektiviteten på volontärarbetsplatsen vore bättre kommunikation 

med organisationen Green Lion, då de flesta problem grundas i detta. Med mer information 

från dem hade man kunnat planera och strukturera arbetet på ett bättre sätt. I övrigt är det 

även viktigt att ta vara på tiden och volontärarbetarna man har på plats i Los Amigos.         

5.1  Rekommendationer 

Den största bristen på volontärarbetsplatsen i dagsläget är att man inte har tillgång till de 

pengarna man behöver. Hade ekonomin varit bättre hade mer arbete kunnat utföras och 

många problem undvikits. Volontärarbetarna är mycket framåt och villiga att hjälpa till med 

arbetet, men då det inte finns material och verktyg kan de tyvärr inte bidra till hundra procent. 

Hade man har bättre koll på den ekonomiska situationen och hur mycket pengar man får i alla 

fall en vecka i taget hade man kunnat ta fram struktur och tidplanen lättare. Tidplanerna kan 

även tas fram utan ett man har den ekonomiska situationen helt klar, men det hade underlättat 

för arbetsledaren.  

 

Det största problemet på byggarbetsplatsen är att de arbetar dag för dag och inte har några 

egentliga delmål att arbeta efter. Det ända de vet är att arbetet ska vara klart om fyra månader, 

men det är väldigt svårt att hålla koll på arbetet om man inte har några delmål att gå efter. De 

har inte kontrollera hur de ligger till tidsmässigt. Deras första förbättringsförslag vore därför 

att införa struktur- och tidplaner på arbetsplatsen. Det hade underlättat mycket både för 

arbetsledaren och byggarbetarna. Att införa någon typ av planerings- eller 
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brainstormingmöten hade även underlättat då man kunnat gå igenom veckans arbete och 

diskutera olika metodförbättringar i byggnationen.  

 

För att föra vidare kunskaper i studien skulle man kunna översätta hela arbetet till engelska 

eller filippinska och skicka ner till volontärorganisationen i Filippinerna. De skulle då kunna 

arbeta vidare med förbättringsförslagen som kommit fram i studien och ta bättre vara på tiden. 

De skulle även kunna lämna vidare studien till arbetsledare på olika byggarbetsplatser för att 

sprida kunskapen vidare. En annan lösning vore att göra ytterligare en resa ner till landet för 

att själv sprida kunskapen vidare.    

 

5.2 Metodkritik 

Observationerna som utförts i staden Davao i Filippinerna har endast pågått under tre veckors 

tid. En mer verklighetstrogen bild hade kunnat skapas om observationen pågått under en 

längre period. En annan del som man måste vara kritisk mot är att endast en byggarbetsplats 

har observerats, byggnation av en basketplan. Dock har observationer gjort runt om i staden 

på liknande byggarbeten och arbetet har utförts på liknande sätt. Byggarbete på volontär-

arbetsplatsen är inte alls som en vanlig byggarbetsplats vilket man måste ta hänsyn till vid 

läsningen.  

 

En annan del man måste vara kritisk mot är intervjun som hölls med arbetsledaren på bygg-

arbetsplatsen. På grund av språksvårigheter fick en tolk användas och detta kan resultera i fel-

tolkningar. Det är även på grund av detta endast en intervju genomfördes. Fler intervjuer hade 

ökat trovärdigheten på studien, men fler intervjuer var allt för svårt att genomföra.     

 

Då många byggarbetsplatser i Filippinerna är relativt lik den som besökts under studien. 

Därför går flera av förbättringsförslagen att generalisera på liknande byggarbetsplatser i de 

fattiga delarna av landet. Studien kan troligtvis även generaliseras i länder med liknande 

klimat och ekominiska problem. Dock hade generaliserbarheten ökat om fler 

byggarbetsplatser hade hunnit besökas. Reliabiliteten på studien är hög då observationer 

utförts och upplevelser inskaffats genom en volontärresa till landet. Hade samma resa utförts 

igen hade troligtvis liknande resultat uppkommit. Dock hade reliabiliteten ökat om fler 

byggarbetsplatser och volontärarbetsplatser besökts. Då rapportens frågeställningar är 

besvarade är validiteten hög.  
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5.3  Förslag på fortsatt utveckling  

Något man skulle behöva gå mycket djupare in på är säkerheten på arbetsplatserna, både för 

arbetarna och människorna runtomkring. Även problemen med miljö- och kvalitetskrav skulle 

behöva ses över då de inte existerar i dagsläget.  
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7 BILAGOR 

7.1 BILAGA 1 
Intervju med arbetsledaren på basketplanen 

 

Nedan följer en intervju. Intervjun hölls med en arbetsledare för byggnationen av 

basketplanen bredvid volontärarbetsplatsen i Los Amigos. På grund av att mannen inte kunde 

engelska fick en kvinna från organisationen Green Lion hjälpa till att tolka. Intervjun kan 

därför innehålla vissa feltolkningar. 

 

Intervju med arbetsledare Elmer Daliquinia.  

 

Vad heter du?  

- Elmer Daliquinia.  

Vilka tider arbetar ni på dagarna? 

- Från 8 på morgonen till 12 på dagen. Sedan har vi lunchrast en timma. Därefter 

arbetar vi 13 till 17 igen.  

Vad bygger ni? 

- Vi är 15 arbetare som bygger en basketplan. Basketplanen är för barnen och ung-

domarna i det katastrofdrabbade området här i Los Amigos. I dagsläget finns endast 

en sned basketkorg och staten vill göra en mötesplats åt de unga eftersom det inte 

finns någon i dagsläget.   

Vem bygger ni åt? 

- The Goverment – Staten.  

Har ni någon tidsplan för arbetet? 

- Arbetet påbörjades relativt nyss. Vi har fyra månader på oss att bli klara. Blir vi inte 

klara i tid är det okej att fortsätta arbeta på basketplanen, men målet är att hinna 

klart på de fyra månaderna.  

Hur långa tidsplaner har ni? 

- Vi arbetar en dag i taget. Man bestämmer dagen innan vad man ska arbeta med 

kommande dag. Materialet som ska användas dagen därpå beställs dagen innan. En 

person kommer och inventerar vilket material som kommer behövas och beställer det 

på eftermiddag dagen innan.  

Finns det några speciella bestämmelser för hur ni ska arbeta? 
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- Vi måste ha heltäckande kläder. Vi är även tvingade att ta en timmas lunch mitt på 

dagen när solen står som högst. I övrigt finns inga speciella krav på vad vi måste ha 

på oss.  

Vem har ritat och räknat på vad som ska byggas? 

- Det är ingen arkitekt som ritat basketplanen utan en ingenjör som ritat och räknat. 

Ingenjören bestämmer tjocklekar och liknande. Vi utgår från hans rekommendationer 

när vi bestämmer exempelvis djup för att fästa stolpen till basketplanen. Det är även 

han som beräknar ungefär hur mycket material vi kommer behöva, men vi beställer 

allt dag för dag efter inventering.  

Har ni några regler eller böcker för hur materialen ska blandas i rätt mängder o.s.v.? 

- Vi vet ungefär hur mycket man ska ha av varje material men det är inte några direkta 

bestämmelser. Man utgår mycket från erfarenhet för att exempelvis bestämma hur 

fuktig betongen ska vara.   

Hur sker tidsrapporteringen? 

- Den är jag ansvarig för. Jag skriver ner vilka som arbetar vilka tider och rapporterar 

till ”The Contractor” (beställare) som sedan betalar ut lönerna till oss arbetare.  
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7.2 BILAGA 2 
Skiss över området Los Amigos 
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7.3 BILAGA 3 
Skiss över volontärarbetsplatsen. 

 

 

 

 


