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Sammanfattning 
 
Standardisering i Peab PGS:s montageprocess 
 
Peab PGS AB är ett dotterbolag till Peab AB med syfte att genom en 
industriell byggprocess uppföra flerbostadshus med ökad kvalitet till sänkt 
kostnad. Detta ska ske med hjälp av ett standardiserat byggsystem och ett 
standardiserat arbetssätt. I nuläget finns det i Peab PGS:s industriella 
byggprocess fortfarande ett antal traditionella, hantverksmässiga – icke-
standardiserade – inslag. I detta arbete undersöks ett antal arbetsmoment för 
att utröna i vilken grad icke-standardiseringen kan vara ett problem.  
 
Undersökningen utförs genom framtagandet av en metodik för att bedöma 
standardiseringsgraden i olika arbetsmoment. Vidare presenteras en princip för 
att, utifrån risk och kostnad, värdera behovet av åtgärder.  
 
Det står klart att det finns ett stort antal förekomster av arbetsmoment vilka ej 
är standardiserade. Dock har det ej framkommit något moment som kan 
klassificeras som kritiskt. 
 
 
Nyckelord: industriellt byggande, standardisering 

  



Abstract 
 
Standardization in Peab PGS´s process of assembly 
 
Peab PGS AB is a subsidiary of Peab AB with the purpose of constructing 
apartment buildings with increased quality to a reduced cost through an 
industrial construction process. This should be done by a standardized 
building system and a standardized method of operation. In the present 
situation, there are still a number of traditional, artisanal – non-standardized – 
features in Peab PGS´s industrial building process. In this work, a number of 
these features will be examined in order to conclude to what degree the non-
standardization might be a problem.  
 
The examination will be performed through the construction of a methodology 
to assess the level of standardization in different elements of the work process. 
Furthermore, a principle, based on risks and costs, is presented to evaluate the 
need of measures.  
 
It is clear that there is a large number of occurrences of work elements that are 
not standardized. However, there have not emerged any elements that can be 
classified as critical. 
 
 
Keywords: Industrial construction, standardization 
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1 Inledning 

Detta kapitel tar upp bakgrund till och syfte med detta examensarbete. 

1.1 Bakgrund 

Peab PGS AB är ett dotterbolag till Peab AB med syfte att genom en 
industriell byggprocess uppföra flerbostadshus med ökad kvalitet till sänkt 
kostnad. Detta ska ske med hjälp av ett standardiserat byggsystem och ett 
standardiserat arbetssätt. Arbetet påbörjades 2002 med PGS-projektet, ett 
utvecklingsprojekt med syfte att formulera en ny, industriell 
produktionsprocess, och ta fram tekniska lösningar för ett nytt standardiserat 
byggsystem. Peab PGS AB bildades 2007 och har nu tagit språnget från 
utvecklingsbolag till produktionsbolag.  
 
Med detta språng står Peab PGS AB inför ett antal utmaningar. En av dessa är 
att det i dagsläget ej varit möjligt att förändra, eller anpassa, samtliga 
processer till en industriell produktionsprocess. Detta innebär att det är möjligt 
att traditionella, hantverksmässiga – icke-standardiserade – arbetsmoment 
kommer att finnas insprängda i den industriella processen.  
 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida det finns 
traditionella, icke-standardiserade arbetsmoment i Peab PGS AB:s industriella 
montageprocess. Detta ska göras genom formulerandet av en definition på 
standardisering och undersökning av ett antal arbetsmoment. Vidare ska 
eventuella problem med föreliggande icke-standardiserade arbetsmoment 
kartläggas, och i den mån det är möjligt ska förslag på åtgärder presenteras. 
 
Undersökningen är avgränsad till att gälla ett begränsat antal moment i Peab 
PGS AB:s montageprocess, vilka finns beskrivna i så kallade 
”Standardoperationsblad för PGS-operationer i fabrik och på byggarbetsplats”. 
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2 Peab PGS AB 

Detta kapitel rymmer en kortfattad presentation av Peab PGS AB, genom 
bolagets historia och mål. 

2.1 Peab AB 

Peab PGS AB:s moderbolag Peab AB (Peab) formulerar sig affärsidé som att 
 

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna 
är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, 
kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens 
intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden1 

 
Historien om Peab tog sin början 1959 då bröderna Erik och Mats Paulsson 
startade en affärsrörelse i liten skala genom att hjälpa lantbrukare i nordvästra 
Skåne med diverse renhållnings- och soptömningsarbeten. Bolaget Bröderna 
Paulson Peab AB bildades 1967. Genom 1970-, 80- och 90-talen växte bolaget 
och omsatte 2008 drygt 39 miljarder kronor. Peab-koncernen består av ett 
flertal bolag och är uppdelat i fyra verksamhetsområden, Bygg Sverige, Bygg 
Utland, Anläggning och Förvaltning. 

2.2 Peab Gemensamt System 

År 2002 startade Peab ett utvecklingsprojekt (PGS - Peab Gemensamt System) 
med syfte att ta fram ett standardiserat, gemensamt stomsystem för 
producerande av flerbostadshus. Stomsystemet var tänkt att ersätta de olika 
system som användes inom Peab-koncernen. Tanken var att använda den 
fabrik för automatiserad tillverkning av betongelement som skulle byggas i 
Katrineholm2.  
 
Det visade sig efter hand att det som på många sätt sågs som Peabs styrka – 
decentralisering av beslut och ansvar – i detta förändringsarbete var en 
svaghet, på så sätt att det försvårade implementering av ett standardiserat 
system i redan befintlig produktionsapparat.3  

2.3 Peab PGS AB 

Därför bildades 2007 ett separat bolag, Peab PGS AB, med syfte att tillverka 
flerbostadshus enligt industriella principer. Sedan mitten av 2007 har Peab 
PGS sitt säte i Ängelholm.  

                                           
1 http://www.peab.se, Peab (2009)  
2 Unger, C. (2006) Industrialised house building – fundamental change or business as usual? 
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 

 
 
2 

3 Ibid. 



 
Peab PGS har, likt andra byggbolag som arbetar med industriellt byggande, 
hämtat inspiration från bilindustrin i allmänhet och Toyota i synnerhet. 
Tanken har varit att applicera principer från framgångsrik tillverkningsindustri 
på byggindustrin, för att på så sätt nå resurssnål tillväxt. Exempel härpå är 
delar av Lean Production-filosofin.  
 
Peab PGS syftar till att möjliggöra industriellt byggande av flerbostadshus. 
Peab beskriver det som att 
 

PGS utvecklar och levererar ett komplett byggsystem för 
flerbostadshus vilket innefattar produktutveckling, tillverkning, 
leverans och montering. Bostäder skall byggas på ett helt nytt sätt, 
vilket resulterar i hög kvalitet till betydligt lägre kostnader.4  

 
Fokus ligger på att uppföra hyresrätter, vilka fått stå tillbaka för bostadsrätter 
under senaste högkonjunkturen. Utmaningen består i att kunna tillverka så att 
hyrorna inte skenar iväg. År 2003 angavs 1000 kr/kvm och år som ett mål5. 
För att realisera detta måste byggkostnaderna sänkas, samtidigt som 
driftkostnaderna måste vara låga. Detta ska möjliggöras tack vare ett 
standardiserat byggsystem och en industriell byggprocess där processen 
optimeras, tillskillnad från ”traditionellt” byggande där varje enskilt projekt 
kräver sina lösningar. 

                                           
4 http://www.peab.se, Peab (2009) 
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3 Industriellt byggande 

Detta kapitel rymmer en kortfattad historisk bakgrund till byggandets 
industrialisering i Sverige. Vidare presenteras en definition på begreppet 
industriellt byggande och produktionsfilosofin Lean production beskrivs i 
korthet. 

3.1 Bakgrund  

Byggandets industrialisering kan spåras till modernismens genombrott på 
1920- och 30-talen, då det i Tyskland börjades med prefabricering av 
väggelement och block av lättbetong6. I Sverige kom startskottet med 
Stockholmsutställningen 1930, då det första prefabricerade huset ställdes ut.7 
Detta medförde en utveckling av monteringsfärdiga småhus.  
 
Under 1940- och 50-talen växte bristen på bostäder sig stor. Bristen gällde 
både antalet bostäder och kvaliteten på dessa. För att komma tillrätta med 
denna brist initierades 1964 det så kallade miljonprogrammet. På politisk väg 
beslutades det att en miljon bostäder skulle byggas under en tioårsperiod8, 
100 000 per år, vilket kan jämföras med att det år 2006 färdigställdes 29 8009.  
På grund av en omfattande arbetskraftsbrist och stigande löne- och 
materialkostnader kom en rationalisering och industrialisering av byggandet 
till stånd. Detta manifesterades bland annat i prefabricering av betongelement, 
en teknik som utvecklades starkt under dessa år. Under 1960-talet ökade 
andelen elementbyggda bostäder från 5 % till 20 %10.  
 
Även byggarbetsplatsen förändrades med hjälp av bland annat hissar, 
maskiner och tornkranar, vilka ökade stort i antal under 1960-talet11. Genom 
detta mekaniserades byggarbetsplatsen, många av de moment som förut 
utförts av människor gjordes nu i stor utsträckning av maskiner. 1967 
tilldelades projekt som var större än 500 lägenheter och genomfördes med 
industrialiserade metoder en särskild produktionskvot.12 Detta, i kombination 
med den utvecklade elementtillverkningen, kom att leda till en likriktad 
arkitektur där det var tydligt att produktionsmetoder och tekniska 

                                           
6 Hellqvist, E. m. fl. (2006) En idéskrift från Svensk Byggtjänst om industrialiserat byggande. 
08Tryck, Stockholm 
7 Ekholm, A., Lessing, J., & Robertson, A. (2005). Industriellt byggande är mer än bara 
prefabrisering! Bygg & Teknik nr 2/05. 
8 Apleberger, L., Jonsson, R., & Åhman, P. (2007). Byggandets industrialisering. 
Nulägesbeskrivning. FoU-Väst, Göteborg 
9 http://www.scb.se, Statistiska centralbyrån (2008), besökt 2008-04-27 
10 Hyll, H., Lessing, J., rapport, Industrialisering av bostadsbyggandet under 1900-talet, Lund 
11 Ibid. 
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överväganden fått väga tyngre än de boendes krav på god gestaltning13. Under 
de första åren av 1970-talet avstannade miljonprogrammet, då det visade sig 
att många lägenheter stod outhyrda.  
 
Med miljonprogrammets avstannande gjorde även byggandets 
industrialisering halt, beroende på minskande volymer och därmed färre 
möjligheter att dra nytta av tillexempel prefabricering. De flerbostadshus som 
uppfördes under 1980- och 90-talen var av mer småskalig karaktär och mer 
varierade än de som uppförts ett decennium tidigare. Även om det fanns ett 
motstånd mot bostäder uppförda med industriella metoder, vilket var en 
reaktion mot likriktningen under miljonprogrammet14, fortsatte 
prefabriceringsindustrin att utvecklas. CAD-teknikens utveckling och tekniken 
med magnetavstängare i produktionen möjliggjorde större 
variationsmöjligheter. Under åttiotalet kom de första fullständigt 
prefabricerade badrummen att installeras i flerbostadshus.15 
 
1993 avreglerades bostadsmarknaden och en mängd förutsättningar 
förändrades, bland annat slopades statliga subventioner16. Detta ledde till 
strukturförändringar i branschen samtidigt som en lågkonjunktur drabbade 
Sverige. De nivåer bostadsbyggandet nådde under 1990-talet var historiskt 
låga med ca 8000-9000 färdigställda lägenheter per år17. 
 
Sedan det tjugonde århundradet övergått i 2000-tal har byggandet ökat 
markant beroende på bland annat låga räntor och högkonjunktur. Dock finns 
problem med bland annat arbetskraftsbrist och skenande materialkostnader. 
Exempelvis steg byggprisindex (BPI) nästan dubbelt så mycket som 
konsumentprisindex (KPI) mellan åren 1989-200618. 
 
Den diskussion som idag förs visar på att mer djupgående förändringar krävs, 
förändringar vad gäller strukturer och tankesätt lika mycket som 
produktionsmetoder. Målet är att en industriell byggprocess ska leda till lägre 
kostnader, kortare byggtid, högre kvalitet, förbättrad arbetsmiljö samt ökad 
lönsamhet19. En industriell byggprocess ses av somliga som lösningen på 
branschens bekymmer.  

                                           
13 Apleberger, L., Jonsson, R., & Åhman, P. (2007). Byggandets industrialisering. 
Nulägesbeskrivning. FoU-Väst, Göteborg  
14 Ibid.  
15 Johansson, H. (2007) Industriellt Byggande – dags för genombrott? V-byggaren nr 2/2007 
16 Apleberger, L., Jonsson, R., & Åhman, P. (2007). Byggandets industrialisering. 
Nulägesbeskrivning. FoU-Väst, Göteborg  
17 http://www.scb.se, Statistiska centralbyrån (2008), besökt 2008-04-27 
18 Ibid. 
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3.2 Definition 

Det förekommer i litteraturen ett antal olika definitioner av industriellt 
byggande. Termen förväxlas ibland med industrialiserat byggande, vilket 
bidrar till att skapa förvirring.  
 
Danielsson och Wahlström föreslår att industriellt byggande 
 

är produktion i en sluten tillverkningsmiljö, där allt som tillverkas 
skall levereras till byggarbetsplatsen för sammansättning20 

 
Byggkostnadsforum formulerar det i rapporten Forum 1 som 
 

Industriellt Byggande: Hela bostäder som byggs ”färdiga” 
inomhus i fabrik och fraktas sedan till den plats där byggnaden 
skall stå21 

 
I artikeln ”Industriellt byggande är mer än bara prefabricering” definierar 
Ekholm m.fl. industriellt byggande som  
 

en integrerad tillverknings- och byggprocess med genomtänkt 
organisation för effektiv styrning, beredning och kontroll av 
ingående resurser, aktiviteter och resultat med hjälp av 
användning av högförädlade komponenter.22 

 
Vidare listas åtta punkter vilka artikelförfattarna menar utgör grunden för att 
kalla byggande industriellt: 
 
 Beredning, styrning och kontroll av tillverkning och montage 

Det krävs detaljerad styrning av hela byggprocessen, från start till 
mål. Varje delprocess behöver karläggas och styras. Processen 
som helhet ska optimeras. 

 Utformning av standardiserade byggsystem och tekniskt 
plattformstänkande 

Ett standardiserat byggsystem är en grundförutsättning för en 
industriell byggprocess. Genom att på förväg ha formulerat 
ingående delar behöver det berömda hjulet ej uppfinnas för varje 
nytt projekt. 

 

                                           
20 Danielsson, A., Wahlström, H. (2005) Industrialiserat byggande – en nulägesbeskrivning. 
Examensarbete 2005:95, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers, Göteborg 
21 Boverket (2005) Forum 1. Magasin från Boverkets Byggkostnadsforum 
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 Samverkan mellan aktörerna i processen 
Byggprocessens olika aktörer knyts närmre varandra för att 
optimera processen. Långsiktiga relationer gör också att 
spelreglerna för de olika aktörerna är givna på förhand, och att ett 
kontinuerligt förbättringsarbete är meningsfullt. 

 Kundfokusering och betoning av de tidiga skedena 
De tidiga skedena behöver ägnas stor omsorg så att projektet kan 
följa byggsystemets regler och projektering och beredning kan 
utföras på ett strukturerat sätt. 

 Integration av logistik- och inköpsprocesser 
Då tillverkningen flyttats från byggarbetsplatsen till en industriell 
tillverkningsmiljö ställs höga krav på genomtänkt 
materialförsörjning av slutmonteringsplatsen. 

 Användning av informations- och kommunikationsteknologi 
För att kontrollera flödet och hantera förändringar, samt att 
säkerställa kvaliteten, krävs att objektorienterad 
informationsteknologi används i den industriella processens alla 
led. 

 Montagebyggande med högförädlade komponenter och begränsad 
platstillverkning 

Då målet är en montageplats till skillnad från en byggarbetsplats 
krävs högförädlade, prefabricerade komponenter som sätts 
samman på montageplats. Detta minimerar arbetet på 
montageplats och säkerställer kvaliteten. Dock ställs höga krav på 
väderskydd. 

 Aktiv erfarenhetsåterföring och prestationsmätning 
En industriell byggprocess är repetitiv då välfungerande processer, 
styrning och teknik används om och om igen. Detta ställer höga 
krav på att aktivt föra tillbaka erfarenheter för att kunna rätta till 
eventuella felaktigheter. På så vis utvecklas och förfinas den 
industriella byggprocessen ständigt.  

3.3 Lean production 

Lean production är en produktionsfilosofi utvecklad av bilindustrin, framför 
allt Toyota, med syfte att säkerställa kvalitet och resurssnål tillväxt. Filosofin 
bygger på ett antal olika punkter. Apleberger m.fl. formulerar det som att 
 

”[Lean production] fokuserar på kundkrav, kundtillfredsställelse 
och teknisk effektivitet i processer och innefattar element som 
teamwork, kommunikation och information, effektiv 
resursanvändning och minimerat slöseri samt kontinuerliga 
förbättringar. Just-in-time och noll-felsstrategi är andra inslag. 
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Ett nära och långsiktigt samarbete med leverantörer 
prioriteras.”23 

 
En mer detaljerad beskrivning ges av Karlsson och Åhlström i artikeln 
”Assessing changes towards lean production”24 där nio punkter beskrivs. 
 
 Elimination of waste 

Slöseri beskrivs som allt som inte är värdeskapande, allt som 
kunden inte är villig att betala för, och därför ska elimineras. 
Exempel härpå är lagerhållning, transporter och kvalitetsbrister, 
vilka kan leda till att arbetet måste göras om. 

 Continuous improvement 
Samtliga inblandade ska verka för att ständigt förbättra arbetet och 
slutresultatet. Denna städiga strävan efter förbättring benämns ofta 
Kaizen. Arbetet ska ske enligt den så kallade PDCA-cykeln, Plan-
Do-Check-Act, vilket är en metod för att ständigt göra små 
förbättringar, vilket ska leda till att det som ej värdeskapande – 
waste – elimineras. 

 Zero defects 
För att uppnå effektivitet och produktivitet ska processens utfall 
kvalitetssäkras och vara felfritt. Detta är en central del i 
produktionsfilosofin, och hänger samman med Continuous 
improvement. 

 Just-in-time 
Med Just-in-time menas att varje process ska förses med rätt 
material i rätt mängd vid rätt tidpunkt. 

 Pull instead of push 
Pull innebär att inget blir producerat förrän det finns en verklig 
efterfrågan, en efterfrågan som “drar”. 

 Multifunctional teams 
För att motverka beroende av enskilda individers 
specialkompetens ska flera personer i varje grupp ha förmåga att 
utföra en mängd arbetsuppgifter. Detta ställer krav på utbildning 
av all personal. 

 Decentralized responsibilities 
Ett steg i skapandet av multifunktionella arbetslag är att sprida 
ansvaret i organisationen.  
 

                                           
23 Apleberger, L., Jonsson, R., & Åhman, P. (2007). Byggandets industrialisering. 
Nulägesbeskrivning. FoU-Väst, Göteborg 
24 Karlsson, C. Åhlström, P. (1996) Assessing changes towards lean production. International 
Journal of Operation & Production Management Vol 16 No 2 1996 
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 Integrated functions 
För att minska organisationens storlek kan gruppens 
arbetsuppgifter innefatta mer än enbart produktion, exempelvis 
materialhantering och kvalitetskontroll. 

 Vertical information systems 
Information är viktig för att säkra processen. Därför behövs 
metoder för att föra ut rätt information till rätt grupp i rätt tid. 

 
Lean production-filosofin bygger till stor del på principerna bakom Toyota 
Motor Companys organisation, det så kallade Toyota Production System 
(TPS), vilket visat sig vara bärkraftigt när det gäller att skapa resurssnål 
tillväxt.25  

3.4 Processorientering 

I vad som kan kallas traditionellt byggande – i motsats till industriellt – råder 
en stark orientering mot att arbeta i projekt, till skillnad från exempelvis 
tillverkningsindustrin, som ofta är processorienterad.26 Ett projekt har en 
uttalad start- och slutpunkt och upphör vid dess slutförande, medan en process 
kan pågå under obestämd tid.27 En viktig punkt för att uppnå industriellt 
byggande är en förändrad arbetsform från projekt till process. 
 
Rentzhog definierar en process som  
 

en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde 
för en kund28 

 
En övergång till ett processorienterat byggande möjliggör bland annat 
kunskapsackumulation och förbättringar, vilket är svårare i projektform. 
Svårigheten ligger i varje projekts unikhet, vilket gör informationsinhämtning 
och utveckling tämligen svårmotiverad då exakt samma problem inte kan 
tänkas uppkomma i ett senare projekt.29 Standardisering av produkter och 
arbetssätt är en förutsättning för processorienterat byggande. 
 

                                           
25 Lessing, J. (2006) Industrialised House-Building – concept and processes, Lunds Tekniska 
Högskola, Lund 
26 Apleberger, L., Jonsson, R., & Åhman, P. (2007). Byggandets industrialisering. 
Nulägesbeskrivning. FoU-Väst, Göteborg 
27 Lessing, J. (2006) Industrialised House-Building – concept and processes, Lunds Tekniska 
Högskola, Lund 
28 Rentzhog, O. (1997) Processorientering – En grund för morgondagens organisationer. 
Studentlitteratur, Lund 
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3.5 Standardisering 

Gibb definierar standardisering som 
 

the extensive use of components, methods or processes in which 
there is regularity, repetition and a background of successful 
practice and predictability30 

 
Standardisering avser följaktligen ej enbart fysiska komponenter, det kan även 
gälla exempelvis arbetsmoment. Nationalencyklopedin talar om 
standardisering som en 
 

systematisk ordnings- och regelskapande verksamhet med syfte att 
uppnå optimala tekniska och ekonomiska lösningar på 
återkommande problem (…) att normera egenskaper, funktioner, 
kvalitet och säkerhet för varor, processer, system och tjänster31 

 
Att ett arbetsmoment är standardiserat innebär därmed att det finns tydliga 
föreskrifter för hur detta ska genomföras. 

3.6 Peab PGS:s industrialiseringsgrad 

I licentiatuppsatsen ”Industrialised House-Building – concept and processes”32 
redovisar Lessing en bedömning av industrialiseringsgraden hos PGS, baserad 
på en undersökning av Projekt Solfångaren i Lund 2004. Bedömningen 
baseras på de åtta ovan nämnda punkter vilka Ekholm m.fl. menar utgör 
grunden för att kalla byggande industriellt (se 2.2). 
 

                                           
30 Gibb, A. (2001) Standardization and pre-assembly – distinguishing myth from reality using case 
study research. Construction Management and Economics No 19, pp. 307-315 
31 http://www.ne.se, Nationalencyklopedin (2008), besökt 2008-03-26 
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Bild 3.1 - bedömning av industrialiseringsgraden hos PGS33 
 
Det bör noteras att undersökningen genomfördes 2004. 
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4 Standardisering inom Peab PGS AB 

Detta kapitel presenterar en definition av vad standardisering innebär i PGS:s 
montagearbete. Definitionen ska användas för att identifiera icke-
standardiserade delprocesser. Vidare beskrivs PGS:s standardoperationsblad 
och syftet med dessa. 

4.1 Standardiserat byggsystem 

PGS-projektet har resulterat i ett standardiserat byggsystem, där olika 
byggdelar givits tydligt avgränsade sortiment och gränssnitt, så att en stor 
variation möjliggörs vad gäller sammansättning av olika delar till kompletta 
huskroppar.  

4.2 Standardiserat arbetssätt 

Peab PGS söker även standardisera sitt arbetssätt. För montageavdelningens 
del innebär det att de olika arbetsmomenten – operationerna – finns beskrivna 
i detalj. Detta möjliggörs tack vare att alla moment och ingående komponenter 
är kända på förhand, då byggsystemet är standardiserat. I Peab PGS:s 
montagearbete talas det om standardiserade processer, rutiner och operationer 
för vilka det finns ett styrdokument, ett så kallat ”Standardoperationsblad för 
PGS-operationer i fabrik och på byggarbetsplats”.  
 
Ett standardoperationsblad beskriver operationsindelning – de olika 
arbetsmoment som ska utföras – , antal operatörer, tidsåtgång samt ingående 
utrustning och material. Vidare framgår det huruvida en s.k. kritisk punkt 
finns och orsak till denna.  
 

Utrustning Skruvdragare, lim, girsåg

Nr Antal 
operatörer min sek

1 1 5 0

2 1 0 10

3 1 0 10

4 1 0 10

5 1 0 10

6 0 0 0

7 0 0 0

0 0

0 0

Kabelhållare monteras på kanal, c/c 450.

         STANDARDOPERATIONSBLAD FÖR PGS-OPERATIONER I FABRIK OCH PÅ BYGGARBETSPLATS

Mätning och girsågning

Montering av sockel mot kanal.

Fel längd eller fel vinkel vid sågning orsakar 
"fula" skarvar.
Skador på lackering.

Risk att kabel i kanal skadas.

Arbetsplats

Risk att lack på sockel skadas.
Skruvning av kanal.(Tid/skruv)

(tid/kabelhållare)

Sockel skruvas i vägg, c/c skruvar 450.

Montering av sockel

Sockel art nr????, Klipps art nr?, Kabelhållare art nr?

Operationsindelning

Arbetsmoment

Klipps limmas på sockel, 100mm c/c mellan klipps. (tid/klipps)

Klipps på sockel ställs i klack på kanal.

Artiklar

Sockel kappas till rätt längd och gir sågas

Orsak till kritisk punktKritisk punktHuvudpunkt

Kompetens, Utbildning,
Licens

Ägare
Utfärdandedatum
Tid

Station nr - Daniel Morén

?sek

 
Figur 4.1 
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Förutom att föreskriva hur en standardoperation ska utföras syftar 
standardoperationsbladen till att säkerställa kvalitet och arbetsmiljö. En 
ytterligare funktion av vikt är att möjliggöra ett kontinuerligt 
förbättringsarbete, då eventuella fel kan spåras till en felaktigt formulerad 
deloperation. 

4.3 Definition 

För att en operation ska vara standardiserad ska sex krav vara uppfyllda: 
 
 Operationens utfall ska vara förutsägbart 

För att säkerställa kvaliteten och eliminera behov av kostsamma 
omarbeten måste operationens utfall vara förutsägbart. Detta 
hänger samman med eliminering av slöseri och en strävan att 
uppnå noll fel.  

 Metoden ska vara repeterbar 
För att kunna förbättra operationen, och identifiera eventuella 
problem, måste metoden vara repeterbar. 

 Metoden ska kunnas utantill 
För att operationen ska kunna standardiseras och utföras på ett 
rationellt sätt måste den vara så enkelt formulerad att den kan 
utföras utan att operatören måste läsa på i förhand. 

 Avbruten operation ska kunna återupptas av annan operatör 
För att minimera processens sårbarhet om en operatör av någon 
anledning ej kan slutföra operationen ska avbruten operation 
kunna återupptas av annan operatör. 

 Ingående material ska vara bearbetat 
För att eliminera tidskrävande hantering av material, vilket är en 
potentiell felkälla ska allt ingående material vara bearbetat. Detta 
är av vikt både vad gäller förbättringsarbete och eliminering av 
slöseri.  

 Ingående utrustning ska vara fastställd 
För att eliminera tidskrävande hantering av utrustning, och 
eliminera osäkerhet om tillexempel vilken skruv som ska 
användas, ska all ingående utrustning vara fastställd. 

 
En standardiserad operation är således 
 

en repeterbar operation med förutsägbart resultat, vars metod är 
känd, logiskt indelad och enkelt formulerad, och som genomförs 
med bearbetat material med hjälp av fastställd utrustning. 
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5 Undersökning av standardoperationsblad 

Detta kapitel redovisar undersökningen av standardoperationsblad. 
Undersökningen redovisas per byggdel i tabellform med ett inledande exempel 
med förklaringar. 

5.1 Inledande kommentarer 

I det följande redovisas undersökningen av standardoperationsblad. 
Undersökningen är begränsad till att gälla de operationer som är föreskrivna 
för fem delar av byggnaden: 
 

 Sockellist 
 Nolla 
 Trapphus 
 Balkonger 
 Kök 

 
Dessa har valts ut av författaren och handledarna med avsikten att applicera 
definitionen på ett antal olikartade byggdelar. På grund av sekretessavtal 
mellan författaren och Peab PGS AB är det ej möjligt att ge en fullständigt 
detaljerad beskrivning. Viss information är därför avkodad. Metoden som 
sådan beskrivs genom ett detaljerat exempel, sockellist.  
 
Det bör noteras att undersökningen är baserad på de operationsblad som var 
giltiga våren 2008. 

5.2 Exempel Sockellist 

Utrustning Skruvdragare, lim, girsåg

Nr Antal 
operatörer min sek

1 1 5 0

2 1 0 10

3 1 0 10

4 1 0 10

5 1 0 10

6 0 0 0

7 0 0 0

0 0

0 0

Kabelhållare monteras på kanal, c/c 450.

         STANDARDOPERATIONSBLAD FÖR PGS-OPERATIONER I FABRIK OCH PÅ BYGGARBETSPLATS

Mätning och girsågning

Montering av sockel mot kanal.

Fel längd eller fel vinkel vid sågning orsakar 
"fula" skarvar.
Skador på lackering.

Risk att kabel i kanal skadas.

Arbetsplats

Risk att lack på sockel skadas.
Skruvning av kanal.(Tid/skruv)

(tid/kabelhållare)

Sockel skruvas i vägg, c/c skruvar 450.

Montering av sockel

Sockel art nr????, Klipps art nr?, Kabelhållare art nr?

Operationsindelning

Arbetsmoment

Klipps limmas på sockel, 100mm c/c mellan klipps. (tid/klipps)

Klipps på sockel ställs i klack på kanal.

Artiklar

Sockel kappas till rätt längd och gir sågas

Orsak till kritisk punktKritisk punktHuvudpunkt

Kompetens, Utbildning,
Licens

Ägare
Utfärdandedatum
Tid

Station nr - Daniel Morén

?sek

 
Figur 5.1  Standardoperationsblad sockellist 
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Enligt definitionen i kapitel 4.3 är en standardiserad operation  
 

en repeterbar operation med förutsägbart resultat, vars metod är 
känd, logiskt indelad och enkelt formulerad, och som genomförs 
med bearbetat material med hjälp av fastställd utrustning. 

 
vilket ger att samtliga sex krav nedan måste vara uppfyllda. 
 
1. Operationens utfall ska vara förutsägbart 
2. Metoden ska vara repeterbar 
3. Operationens metod ska kunnas utantill 
4. Avbruten operation ska kunna återupptas av annan operatör 
5. Ingående material ska vara bearbetat 
6. Ingående utrustning ska vara fastställd 
 
Deloperation 1.1 Sockel kapas till rätt längd och girsågas innehåller mätning 
och kapning. I undersökningen betraktas mätning som ett moment som gör att 
avbruten operation ej kan återupptas av annan operatör, då det är något som 
måste kontrolleras av den enskilda operatören. Kapning är ett typexempel på 
att ingående material ej är fastställt. Detta sammantaget gör att operationen 
utfall ej kan hävdas förutsägbart, varför deloperationen ej uppfyller krav 1, 4 
och 5. Deloperation 1.2 innehåller ett mätmoment och uppfyller således ej 
krav 1 och 4. Deloperation 1.3 innehåller även den ett mätmoment, varför 
resultatet blir detsamma. Detsamma gäller deloperation 1.5. 
  
Operation S UE Uppfyller ej Kommentar 
1   Montering av sockel        
1.1 Sockel kapas till rätt längd och 
girsågas    1,4,5 Mätning, kapning 
1.2 Clips limmas på sockel 
s100mm mellan clips    1,4 Mätning 
1.3 Kabelhållare monteras på kanal 
s450    1,4 Mätning 
1.4 Clips på sockel ställs i klack på 
kanal x       
1.5 Sockel skruvas i vägg, s450    1,4 Mätning 
Tabell 5.1 
 
Tabellen ska utläsas på följande sätt: 
 

S betyder att operationen/deloperationen uppfyller definitionen på 
standardisering och är således standardiserad. 
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UE innebär att operationen/deloperationen utförs av 
underentreprenör till Peab PGS. 
 

Uppfyller ej redovisar vilken av de sex kraven i definitionen (se 
ovan) operationen/deloperationen ej uppfyller.  
 
Kommentar innehåller en notering om skälet till att 
operationen/deloperationen ej uppfyller kraven. 
 

På samma sätt har de övriga byggdelarna studerats.   
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5.3 Komplettering nolla 

Operation S UE Uppfyller ej Kommentar 
1   Sätta ut modullinjer x       
1.1  x     
1.2  x     
1.3  x     
2   Montera vinkeljärn x       
2.1 x       
2.2 x       
2.3 x       
2.4 x       
2.5 x       

3   Montera yttre 
gjutningsavgränsare        
3.1    1,4,5 Mätning, kapning 
3.2 x       
3.3 x       
4   Gjuta under yttervägg x       
4.1 x       

5   Sätta ut borrhål för stompelare x       
5.1 x       
5.2 x       

6   Borrning för styrdubb x       
6.1  x     
6.2  x     
6.3  x     
6.4  x     
7   Gjuta fast gängstav        
7.1 x       
7.2    1,6 Material 
7.3    1,4 Justering 
8   Montera gummilister        
8.1    1,5 Kapning 
9   Montera styrkon        
9.1 x       
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9.2  x     
9.3  x     
10 Montera hållare x       
10.1  x     
10.2 x       
10.3 x       
10.4 x       
Tabell 5.3 
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5.4 Trapphus 

Operation S UE Uppfyller ej Kommentar 

1   Förberedande montage i 
trappschakt        
1.1 x       
1.2 x       
1.3    1,4 Mätning 
1.4 x       
1.5 x       
1.6 x       

2   Förberedande montage i 
trapplöp x       
2.1 x       
2.2 x       
2.3 x       
2.4 x       
2.5 x       
3   Montering trapplöp nedre        
3.1 x       
3.2 x       
3.3 x       
3.4 x       
3.5 x       
3.6    1,4 Mätning 
3.7 x       
4   Montering trapplöp övre        
4.1 x       
4.2 x       
4.3 x       
4.4 x       
4.5 x       
4.6    1,4 Mätning 
4.7 x       
4.8 x       
5   Montage räcke-glasparti    1,2,3,4,6 Konstruktion ej klar
5.1        
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5.2        
5.3        
5.4        
6   Montage trapplan x       
6.1 x       
6.2 x       
6.3 x       
6.4 x       
6.5 x       
6.6 x       
7   Montage trapptop x       
7.1 x       
7.2 x       
7.3 x       
7.4 x       
8   Montage hisstopp    1,2,3,4,6 Konstruktion ej klar
8.1 x       
8.2 x       
8.3 x       
8.4 x       
8.5 x       
9   Montage handledare        
9.1 x       
9.2    1,4 Mätning 
9.3    1,2,3,6 Material 
9.4 x       
Tabell 5.4 
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5.5 Balkonger 

Operation S UE Uppfyller ej Kommentar 

1   Kontrollmätning fäste på 
Balkongplatta x       
1.1 x       
1.2 x       
1.3 x       
1.4 x       
2   Montering av balkongplatta        
2.1 x       
2.2 x       
2.3    1,4 Mätning 
2.4 x       
2.5 x       
3   Montering räcke x       
3.1 x       
3.2 x       
4   Tätning mot fasad -   1,2,3,4,6 Konstruktion ej klar
Tabell 5.5 
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5.6 Kök 

Operation S UE Uppfyller ej Kommentar 

1   Utsättning kök -   1,2,3,4,6 Konstruktion ej klar 

2   Montering av bärare för 
underskåp        
2.1 x       
2.2    1,4,5 Mätning, kapning 
2.3    1,4 Mätning 
2.4    1,4 Mätning 
2.5 x       

3   Förläggning av tapp- och 
spillvatten        
3.1    1,4 Mätning 
3.2    1,4 Mätning 
3.3    1,5 Mätning, kapning 
3.4    1,4 Mätning 
3.5    1,4 Mätning 
3.6 x       
3.7 x       

4   Montage av stänkskydd    1,2,3,4,6 Konstruktion ej klar 
5   Montering av kakellist        
5.1    1,4,5 Mätning, kapning 
5.2    1,4 Mätning 
5.3 x       
6A  Montage av överskåp        
6A.1 x       
6A.2 x       
6A.3    1,4,6 Mätning, utrustning 
6A.4        
6A.5    1,2,3 Oklar instruktion 
6A.6    1,2,3 Oklar instruktion 

6B  Montage skåp ovan kyl och 
frys        
6B.1 x       
6B.2 x       
6B.3    1,2,5,6 Utrustning, material 
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6B.4 x       
6B.5    1,4 Mätning 
6B.6    1,2,3 Oklar instruktion 
7   Montage av underskåp        
7.1 x       
7.2 x       
7.3    1,4 Mätning 
7.4    1,2,3 Oklar instruktion 
7.5    1,4 Mätning 
7.6    1,2,3 Oklar instruktion 
7.7    1,2,3 Oklar instruktion 
7.8    1,4 Mätning 
7.9 x       

8   Montage av disklådsblandare        
8.1    1,2,3 Oklar instruktion 
8.2 x       
8.3 x       
8.4    6 Material 
8.5 x       
8.6 x       
8.7 x       
8.8    6 Material 

9   Anslutning av slang från 
spiskåpa x       
9.1 x       
9.2 x       
10   Kabelförläggning        
10.1 x       
10.2 x       
10.3 x       
10.4 x       
10.5 x       
10.6 x       
10.7 x       
10.8    1,2,3 Oklar instruktion 
10.9    1,2,3 Oklar instruktion 
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11A  Anslutning av 
snabbkoppling    3 

För mycket 
information 

11A.1 x       
11A.2 x       
11A.3 x       
11A.4 x       
11A.5 x       
11A.6 x       
11A.7 x       
11A.8 x       
11A.9    1,2,3 Oklar instruktion 

11B  Anslutning av 
inbyggnadspaket    3 

För mycket 
information 

11B.1 x       
11B.2 x       

11C  Anslutning microungsuttag    3 
För mycket 
information 

11C.1 x       
11C.2 x       
11C.3 x       
11C.4 x       

12A  Montage av täckplåt    3 
För mycket 
information 

12A.1 x       
12A.2 x       
12A.3 x       
12A.4 x       

12B  Montage av täckplåt    3 
För mycket 
information 

12B.1 x       
12B.2 x       
12B.3 x       
12B.4 x       
12B.5 x       
12B.6 x       

13   Inkoppling av lamputtag    3 
För mycket 
information 

13.1 x       
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13.2    1,2,3 Oklar instruktion 
14   Montage av takinklädnad        
14.1    1,4,5 Mätning, kapning 
14.2    1,4 Mätning 
14.3    1,2,6 Material 
14.4    1,4 Justering 
15   Montage av ljuslampslist        
15.1    1,4,5 Mätning, kapning 
15.2    1,2,3 Oklar instruktion 
16   Montage av sparksockel        
16.1    1,4,5 Mätning, kapning 
16.2    1,2,6 Material 
16.3    1,4,5 Mätning, kapning 
16.4    1,4,5 Mätning, kapning 
16.5 x       
16.6    1,4,5 Mätning, kapning 

17   Montage av dekorsida, 
frisida x       
17.1 x       
17.2 x       

18   Montage vitvaror    1,2,3 UE. Oklar instruktion
19   Avprovning/mätning      Behörighet 
19.1 x       
19.2 x       
19.3 x       
19.4    6 Utrustning 
19.5    6 Utrustning 
19.6 x       
20   Städning        
20.1 x       
21   Fogning med silicon    1,2,3,5,6 Konstruktion ej klar 
Tabell 5.6 
 
 
 

 
 

25



6 Resultat 

Detta kapitel presenterar resultatet av undersökningen av standard-
operationsblad. 

6.1 Icke-standardiserade operationer 

Undersökningen av standardoperationsblad visar att det finns icke-
standardiserade arbetsmoment i Peab PGS:s industriella montageprocess. Av 
49 undersökta operationer visar sig 34 bestå av en eller flera deloperationer 
vilka ej uppfyller kraven i definitionen av standardisering i PGS:s 
montagearbete, att 
 

1. Operationens utfall ska vara förutsägbart 
2. Metoden ska vara repeterbar 
3. Metoden ska kunnas utantill 
4. Avbruten operation ska kunna återupptas av annan operatör 
5. Ingående material ska vara bearbetat 
6. Ingående utrustning ska vara fastställd 

 

Andel icke-standardiserade operationer

69%

 
Diagram 6.1.1 
 
Som framgår av Diagram 6.1.1 är 69 % av de undersökta operationerna att 
betrakta som icke-standardiserade.   
 
De olika byggdelarnas andel av det totala antalet icke-standardiserade 
operationer illustreras i Diagram 6.1.2. 
 

 
 
26 



Fördelning icke-standardiserade operationer

Kök
61%

Balkonger
6%

Trapphus
18%

Komplettering nolla
12%

Sockel
3%

 
Diagram 6.1.2 
 
Det framgår tydligt att kök är den byggdel som har flest icke-standardiserade 
operationer. 
 
Det föreligger även en skillnad vad gäller andelen icke-standardiserade 
operationer inom de undersökta byggdelarna. 

Andel icke-standardiserade operationer
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Diagram 6.1.3 
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6.2 Icke-standardiserade deloperationer 

De undersökta 49 operationerna består av totalt 197 deloperationer. Av dessa 
197 visar sig 58 ej uppfylla kraven i definitionen ovan.  

Andel icke-standardiserade deloperationer

29%

 
 
Diagram 6.2.1 
 
Som framgår av Diagram 6.2.1 är 29 % av de undersökta deloperationerna att 
betrakta som icke-standardiserade.  

Fördelning icke-standardiserade deloperationer

Komplettering nolla
10%

Trapphus
9%

Balkonger
2%

Kök
72%

Sockel
7%

 
Diagram 6.2.2 
 
Diagram 6.6.2 visar att kök är den byggdel som står för den största delen icke-
standardiserade deloperationer. Det föreligger en viss spridning vad gäller 
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vilka krav de olika deloperationerna ej uppfyller. Totalt handlar det om 181 
förekomster av ej uppfyllda krav. Fördelningen illustreras i Diagram 6.2.3. 
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av annan
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5. Ingående
material ska vara
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6. Ingående
utrustning ska
vara fastställd

Uppfyller ej
 

Diagram 6.2.3 
 
Två krav utmärker sig med en större andel än andra, att operationen utfall ska 
vara förutsägbart – punkt 1 (33 %) – och att avbruten operation ska kunna 
återupptas av annan operatör – punkt 4 (23 %).  

Andel

1. Operationens utfall 
ska vara förutsägbart

33%

2. Metoden ska vara 
repeterbar

13%

3. Metoden ska 
kunnas utantill

14%

4. Avbruten operation 
ska kunna återupptas 

av annan operatör
23%

5. Ingående material 
ska vara bearbetat

8%

6. Ingående utrustning 
ska vara fastställd

9%

 
Diagram 6.2.4 
 
Det föreligger även en skillnad vad gäller andelen icke-standardiserade 
deloperationer inom de undersökta byggdelarna. 
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Andel icke-standardiserade deloperationer
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Diagram 6.2.5 
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6.3 Anledningar till icke-standardisering 

Som visats ovan är 58 av 197 deloperationer att betrakta som icke-
standardiserade (Se 6.2). Undersökningen av standardoperationsblad i kapitel 
4 har visat på ett spektra av anledningar till att en deloperation ej kan betraktas 
som standardiserad. Fördelningen illustreras i Diagram 6.3.1. 
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Diagram 6.3.1 
 
Mätning är överrepresenterat med 21 instanser, vilket motsvarar 29 %. Av 
dessa 21 härrör 12 från ett arbetsmoment med kapning.  
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7 Diskussion 

Detta kapitel innehåller en diskussion kring de icke-standardiserade 
operationer och deloperationer som framkommit av undersökningen av 
standardoperationsblad.  

7.1 Inledande kommentarer 

Undersökningen av standardoperationsblad visar att det finns icke-
standardiserade arbetsmoment i Peab PGS:s industriella montageprocess. I det 
följande ska en ansats göras att klassificera de olika operationerna utifrån 
deras icke-standardiserade deloperationer, för att på så sätt kunna presentera 
förslag på åtgärder. Diskussionen kommer att föras i termer av potentiell risk 
med att låta en operation eller deloperation vara icke-standardiserad visavi 
kostnad för att eliminera det icke-standardiserade momentet. Som grund för 
detta kommer icke-standardiserade operationer och deloperationer bedömas 
utifrån vilken påverkan på kommande delprocesser ett eventuellt fel kan 
tänkas ha med tanke på var i processen de är placerade. 
 
Utgångspunkten är tanken att ett fel tidigt i processen är att betrakta som en 
större risk än ett fel i slutskedet, då det i slutskedet finns färre efterföljande 
moment som kan påverkas. Det görs även åtskillnad mellan fel som påverkar 
ett efterföljande moment – där det föreligger ett direkt samband mellan de 
båda – och fel som enbart påverkar den delprocess momentet är en del av. 
Båda kategorierna antas påverka processen som helhet. 
 
I risk- visavi kostnadsbedömningen görs en grov indelning i hög respektive 
låg risk, och hög respektive låg kostnad. Möjliga fall illustreras i Tabell 7.1.1 
nedan. 

Hög risk Låg risk

Hög kost A B

Låg kost C D
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delprocesser

 
Tabell 7.1.1 
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Huruvida en icke-standardiserad operation eller deloperation kan klassificeras 
som A, B, C eller D påverkar bedömningen av vilken åtgärd som kan tänkas 
krävas. 
 
Fall C och D kan utan tveksamhet standardiseras. Fall B kräver 
eftertänksamhet och analys av vad som är mest kostnadseffektivt, att göra 
stora ansträngningar för att standardisera deloperationen eller att acceptera 
arbetsmomentet och ta höjd för den risk som föreligger. Fall A kräver 
ytterliggare analys, då både kostnaden för att standardisera och risken att inte 
standardisera är höga, det vill säga en direkt hög kostnad ställs mot en 
presumtiv hög kostnad. Här måste bedömningen göras på en högre nivå än den 
enskilda deloperationen. Inom ramen för detta arbete ligger endast att föreslå 
en klassificering av de olika icke-standardiserade deloperationerna. 
 
På grund av sekretessavtal mellan författaren och Peab PGS kan en fullständig 
redogörelse ej göras. Upplägget är därför samma som i kapitel 5, 
Undersökning av standardoperationsblad, att sockellist fungerar som detaljerat 
exempel. 

7.2 Sockellist 

Undersökningen av standardoperationsblad visar att sockellist har en icke-
standardiseringsgrad på 100 % (se Diagram 6.2.5). Anledningen till den höga 
andelen är att standardoperationsblad för sockellist endast har en föreskriven 
operation, bestående av fem deloperationer, av vilka fyra är att betrakta som 
icke-standardiserade. Andelen icke-standardiserade deloperationer är således 
80 % (se Diagram 6.1.3).  
 
Som framgår av Tabell 5.1 genererar deloperationerna för sockellist ett antal 
mät- och kapmoment, vilket hänger samman med att ingående material ej är 
bearbetat och således konfektioneras på montageplats. Detta påverkar 
industrialiseringsgraden negativt och gör att operationen ej kan sägas vara 
standardiserad. Skälet till att materialet ej är bearbetat (deloperation 1.1) är att 
rummens innermått ej kan säkerställas med millimeternoggrannhet. 
Sockellisten är en synlig del av rummet, varför kraven på precision är höga, av 
estetiska skäl. För att det ska vara möjligt att ha en förkonfektionerad 
sockellist måste innerväggarnas mått garanteras, vilket påverkar de 
övergripande toleranskraven. Detta skulle innebära en hög kostnad. Vidare är 
operationen placerad sent i processen, varför risken med icke-standardisering 
är begränsad. 
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Sammantaget gör detta att operation sockellist föreslås klassificeras som B, att 
en standardisering skulle innebära en hög kost, samtidigt som ett accepterande 
av icke-standardisering skulle innebära en förhållande låg risk. 

7.3 Komplettering nolla 

Undersökningen av standardoperationsblad visar att komplettering nolla har 
en icke-standardiseringsgrad på 40 % (se Diagram 6.2.5). Totalt består 
operationen av 29 deloperationer, av vilka sex är att betrakta som icke-
standardiserade. Andelen icke-standardiserade deloperationer är således 21 % 
(se Diagram 6.1.3).  
 
Tabell 5.3 visar att komplettering nolla har deloperationer vilka utförs av 
underentreprenör, ett antal mätmoment, samt ett antal fall där ingående 
material ej är bearbetat. Då komplettering nolla ligger väldigt tidigt i 
processen är UE-arbetena att betrakta som högriskfaktorer, då ett fel 
exempelvis på grund av en kommunikationsmiss kan få stora följder för det 
fortsatta stommontaget. Arbetsmomenten (deloperation 1.1-1.3 samt 6.1-6.4) 
är av sådan natur att de skulle kunna utföras av PGS-personal. Möjligtvis 
kräver detta en investering i specialverktyg. Kostnaden för att standardisera 
operation komplettering nolla kan trots detta bedömas vara begränsad. 
 
Sammantaget gör detta att operation komplettering nolla föreslås klassificeras 
som C, att en standardisering skulle innebära en låg kost, samtidigt som ett 
accepterande av icke-standardisering skulle innebära en förhållande hög risk. 

7.4 Trapphus 

Undersökningen av standardoperationsblad visar att trapphus har en icke-
standardiseringsgrad på 67 % (se Diagram 6.2.5). Totalt består operationen av 
49 deloperationer, av vilka fem är att betrakta som icke-standardiserade. 
Andelen icke-standardiserade deloperationer är således 10 % (se Diagram 
6.1.3).  
 
Som framgår av Tabell 5.3 medför operation trapphus ett antal mätmoment, 
samt att konstruktionen ej är klar. Mätmonenten bör på ett enkelt sätt kunna 
undvikas genom förberedelser i den omgivande konstruktionen. Ett eventuellt 
fel påverkar ej kommande delprocesser direkt, men omarbeten blir tämligen 
kostsamma då det innebär ingrepp i betongstomme. 
 
Det faktum att standardoperationsbladen innehåller informationen att 
konstruktionen ej är klar gör konsekvenserna svårbedömda. När det gäller 
mätmomenten föreslås trapphus klassificeras som C, att en standardisering 
skulle innebära en låg kost, samtidigt som ett accepterande av icke-
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standardisering skulle innebära en förhållande hög risk. Detta på grund av 
operationens placering tidigt i processen. 

7.5 Balkonger 

Undersökningen av standardoperationsblad visar att balkonger har en icke-
standardiseringsgrad på 50 % (se Diagram 6.2.5). Totalt består operationen av 
elva deloperationer, av vilka två är att betrakta som icke-standardiserade. 
Andelen icke-standardiserade deloperationer är således 18 % (se Diagram 
6.1.3).  
 
Tabell 5.4 visar att operation balkonger har ett mätmoment, samt att 
konstruktionen ej är klar. Konsekvensen av ett fel i mätningen bedöms som 
liten och operationen är placerad väldigt sent i processen. Kostnaden för att 
komma ifrån mätmomentet och därmed standardisera operationen bedöms 
som tämligen hög, då det skulle innebära väldigt stränga krav på omgivande 
stomme.  
 
Sammantaget gör detta att operation balkonger föreslås klassificeras som B, 
att en standardisering skulle innebära en hög kost, samtidigt som ett 
accepterande av icke-standardisering skulle innebära en förhållande låg risk. 

7.6  Kök 

Undersökningen av standardoperationsblad visar att kök har en icke-
standardiseringsgrad på 84 % (se Diagram 6.2.5). Totalt består operationen av 
103 deloperationer, av vilka 42 är att betrakta som icke-standardiserade. 
Andelen icke-standardiserade deloperationer är således 41 % (se Diagram 
6.1.3).  
 
Tabell 5.6 visar att operation kök innehåller en stor mängd mät- och 
kapmoment. Det finns även deloperationer där instruktionen är oklar eller 
informationsmängden för stor. Analogt diskussionen kring sockellisten (se 
7.2) är skälet till de många mät- och kapmomenten i operation kök ofta att 
rummens innermått ej kan säkerställas med millimeternoggrannhet, vilket gör 
att ingående material måste anpassas på plats efter de verkliga måtten. I detta 
fall handlar det ofta om lister och inklädnader. För att det ska vara möjligt att 
ha förkonfektionerat material måste rummens mått garanteras, vilket påverkar 
de övergripande toleranskraven. Detta skulle innebära en hög kostnad. 
Operationen är placerad tämligen sent i processen, varför risken med icke-
standardisering är begränsad. Dock bör det finnas möjlighet att standardisera 
vissa av de ingående materialen på ett enkelt sätt, vilket skulle innebära att 
risken för fel skulle minska. När det gäller de deloperationer som lider av 
oklara instruktioner eller för mycket information bör detta kunna avhjälpas på 
ett enkelt sätt.  

 
 

35



 
Sammantaget gör detta att operation kök föreslås klassificeras som B, att en 
standardisering skulle innebära en hög kost, samtidigt som ett accepterande av 
icke-standardisering skulle innebära en förhållande låg risk. 
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8 Slutsatser 

Undersökningen av ett stort, men trots allt begränsat antal operationer visar att 
det finns icke-standardiserade arbetsmoment i Peab PGS:s industriella 
montageprocess. Dessa icke-standardiserade arbetsmoment innebär att en viss 
grad av hantverksmässighet fortfarande föreligger, fastän byggsystemet och 
montageprocesserna som sådana är standardiserade. I de flesta fall handlar det 
om material som ej är bearbetat i tillräcklig hög grad då det når 
montageplatsen. Detta genererar mät- och kapmoment, vilket drar ner 
industrialiseringsgraden avsevärt.  
 
Dock visar klassificeringen av operationer utifrån risk- visavi 
kostnadsbedömningen (se kapitel 7 Diskussion) att de undersökta 
operationernas icke-standardisering i flera fall kan avhjälpas, samtidigt som 
det i ett antal fall kan tänkas vara mest konstandseffektivt att behålla den lägre 
standardiseringsgraden. Detta medför att det är nödvändigt att överväga vilka 
avsteg som är rimliga att göra, vilken standardiseringsgrad som är möjlig att 
motivera. 
 
Inget av de undersökta fallen av icke-standardisering kan klassificeras som A, 
att en standardisering skulle innebära en hög kost, samtidigt som ett 
accepterande av icke-standardisering skulle innebära en hög risk. Ett sådant 
fall skulle kräva ytterliggare analys, då både kostnaden för att standardisera 
och risken att inte standardisera vore höga, det vill säga en direkt hög kostnad 
skulle ställas mot en presumtiv hög kostnad. 
 
Det bör noteras att undersökningen endast gäller en begränsad del av Peab 
PGS:s montageprocess, varför det är tänkbart att resultatet blivit ett annat om 
andra delprocesser granskats. Slutligen bör det även noteras att 
undersökningen är baserad på de standardoperationsblad som var giltiga våren 
2008. 
 
Sedan dess har mycket hänt. 
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