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ABSTRACT 

Purpose – The aim is to highlight the possibilities for implementing automation in 
construction and the consequences of this changed work method. A demarcation was carried 
out against the frame supplement process in construction production. To enable the purpose of 
the study to be answered, three problem questions have been formulated: 
 

1. Which frame supplement activities in newbuilding production are appropriate to 
automate? 

 
2. What time savings can be obtained through increased automation in frame 

supplement? 
 

3. Which occupational injuries can be reduced by means of increased automation in 
frame supplement? 

 
Method – A scientific deduction approach defined the theoretical framework of the study 
through a literature study. Following the creation of the theoretical framework, the opportunity 
of the study’s writers was seen to create an evaluation method for what activities may be 
considered suitable for automation in the frame supplement process. This method is called the 
Construction Automation Evaluation Method and takes its starting point in weighting factors 
against each other in order to obtain a result. Following the creation of the above-mentioned 
method, empirical evidence was obtained by means of a document study and a questionnaire 
with accompanying semi structured interview in collaboration with the study company. The 
empirical data used in the production of the study results are based on qualified estimates from 
industry experts. 
 
Findings – The consequences of an increased degree of automation in construction production 
are many. The study's defined problem questions describe the factors time saving, reduced 
occupational injuries and the attitude of current automation. Depending on which activities are 
considered appropriate to automate, a time saving of about 30% can be obtained in some cases. 
The work injury bodily movement with physical overload is considered to be reduced, which 
results in better efficiency and well-being for the working person. Despite a changing profession 
through the introduction of an automation, there is an incentive to automate one or more parts 
of a building production. It is worth noting that, despite the few surveyed surveys, the amount 
of empirical data and the processing of which is the basis of the study result. 
 
Implications – The study helps to work out a theory based on a theoretical mindset on what 
activities in construction production are considered suitable for automation. The methodology 
that is developed from theory can be used in the construction industry and different parts of the 
construction process to create an understanding of the consequences of automation. 
 
Limitations – The result is based on qualified estimates from six completed surveys, which 
resulted in a limited result. The study was conducted for a limited period of time, which 
complicated the use of additional data collection methods which would result in a clearer and 
more realistic result. 
 
Keywords – Automation, Construction, Sustainable Development, Efficiency, Time saving, 
Occupational injuries, Attitudes 
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SAMMANFATTNING 

Syfte – Syftet är att belysa möjligheterna till implementering av automation i byggproduktion 
och vilka följderna av detta förändrade arbetssätt medför. En avgränsning genomfördes mot 
byggproduktionens stomkomplettering. För att möjliggöra besvarandet av studiens syfte har 
tre problemfrågeställningar formulerats:  
 

1. Vilka stomkompletteringsaktiviteter inom nybyggnadsproduktion är lämpliga att 
automatisera? 
 

2. Vilka tidsbesparingar kan erhållas genom ökad automatisering i 
stomkomplettering?  
 

3. Vilka arbetsskador kan reduceras med hjälp av ökad automatisering i 
stomkomplettering?  
 

 
Metod – En vetenskaplig deduktiv ansats definierade studiens teoretiska ramverk genom en 
litteraturstudie. Följt skapandet av det teoretiska ramverket sågs möjligheten av studiens 
författare att skapa en utvärderingsmetod gällande vilka aktiviteter kan anses lämpliga att 
automatisera i stomkompletteringen. Denna metod är benämnd Construction Automation 
Evaluation Method och tar sin utgångspunkt i att väga samman faktorer för att således erhålla 
ett resultat. Utefter skapandet av ovan nämnd metod erhölls empiri med hjälp av en 
dokumentstudie och en enkät med tillhörande semistrukturerad intervju i samarbete med 
studies fallföretag. Den empiriska data som användes i framtagandet av studiens resultat 
grundar sig i kvalificerade uppskattningar från experter i branschen.  
 
Resultat – Följderna av en ökad grad av automatisering i byggproduktion är många. Av 
studiens definierade problemfrågor redogörs för faktorerna tidsbesparing, reducerade 
arbetsskador och attityden hos de verksamma gällande automatisering. Beroende på vilka 
aktiviteter som anses lämpliga att automatisera kan en tidsbesparing på ca 30% erhållas i vissa 
fall. Arbetsskadan kroppsrörelse med fysisk överbelastning anses kunna reduceras vilket 
medför bättre effektivitet och välbefinnande för den arbetande. Trots en förändrad yrkesroll 
genom införandet av en automatisering finns incitament till att automatisera en eller flera delar 
av en byggproduktion. Värt att beakta är trots fåtalet genomförda enkäter den mängd empiriska 
data och bearbetningen av denna som ligger till grund för studiens resultat.  
 
Implikationer – Studien bidrar till att praktiskt utifrån ett teoretiskt tankesätt arbeta fram 
ett svar gällande vilka aktiviteter inom byggproduktion som anses lämplig att automatisera. 
Den metod som är framtagen ur teori kan användas inom byggbranschen och olika delar av 
byggprocessen för att skapa en förståelse av följdeffekterna vid automatisering.  
 
Begränsningar – Resultatet baseras på kvalificerade uppskattningar från sex genomförda 
enkäter vilken medförde ett begränsat resultat. Studien genomfördes under en begränsad 
tidsrymd vilket försvårade användandet av ytterligare datainsamlingsmetoder vilket skulle 
medfört ett tydligare och mer verklighetstroget resultat.  
 
Nyckelord – Automation, Automatisering, Byggproduktion, Hållbar utveckling, Effektivitet, 
Tidsbesparing, Arbetsskador, Attityder  
 
 
 

 

 



Författarnas tack 

 V 

FÖRFATTARNAS TACK 

Ett stort tack ges till Blue Wall Construction AB som bistått författarna med insikter och 
empiriska material vilket studies resultat baseras på. Författarna vill även ge ett stort tack till 
handledare Peter Hugoson som visat stort engagemang och kontinuerligt under studiens gång 
bistått med synpunkter och förbättringsförslag.  

 

Johan Bendz & Joel Samuelsson Pripp 

  



Förkortnings- och förklaringsindex 

 VI 

FÖRKORTNINGS- OCH FÖRKLARINGSINDEX 

Dessa förklaringar är erhållna från (Hansson, Olander, & Evertsson, 2007) och författarnas 
samlade yrkeskunskap samt rekommendationer från studiens fallföretag.  

(ibid.)   Används där samma källa som senast redovisade 
   källa. 

Armering   Förstärker ett material, främst när det gäller 
   draghållfastheten. T.ex. stålstänger i betong och 
   glasfiber i plast. 

Beklädnad   Ytskikt på vägg- eller takyta. Ytskikt som påförs i 
   flytande form  (t.ex. färg) räknas dock inte som 
   beklädnad. Vanligaste användningen är invändig 
   beklädnad av tak- och väggytor. 

Beslag   Handtag och låskolv 

BIM Byggnads Informations Modellering. Omfattar 
projektering i 3D-miljö med möjlighet till data 
kopplad till specifika objekt.  

Blue Wall   Blue Wall Construction AB (Studiens fallföretag) 

Byggmånader   Det totala antal månader det tar att färdigställa 
   ett byggprojekt.  

Drevning   Tätning av springor, runt fönster och dörrar med 
   drev av exempelvis jute, lin, polyuretanskum eller 
   mineralullsremsor. 

Fall av person (ej från höjd)  Kan orsakas av föremål på golvet eller tappad 
   balans från en  steges understa steg.  

Fall av person från höjd  Fall som har en fallhöjd från 2 meter och uppåt.  

Foder   Kallas de lister som spikas upp runt t.ex. ett  
   fönster för att dölja springan mellan vägg och 
   karm. 

Fuktspärr   Skikt som samtidigt är ångspärr (skall hindra 
   fukttransport i ångfas) och kapillärbrytande 
   (skall hindra transport i vätskefas). Består oftast 
   av en plastfolie. 

Förlorad kontroll föremål  Föremålet kan vara ett material vilket används i 
   byggutförandet.  

Förlorad kontroll handverktyg Kan vara en hammare, skruvdragare. Verktyg 
   som kan användas av en hand.   

Förlorad kontroll maskin  Är ett föremål som kan vara på el- och  
   bensindrivet och är av större karaktär. 

Hammarband   Horisontell virkesdel i regelvägg som håller  
   samman väggen upptill. 
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Innerväggar   Vägg som monteras inuti ett hus och består  
   vanligtvis av syll, hammarband, regelverk,  
   isolering och en skivbeklädnad.  

Insida yttervägg  Arbete som består av att komplettera regelverk på 
   husets redan monterade yttervägg,  
   installationsarbeten och skivbeklädnad.  

Installationsarbeten  Såsom VVS, ventilation och el utförs som  
   sidoentreprenader. Samordningen som normalt 
   åligger byggherren, kan föras över till  
   huvudentreprenören. 

Invändiga dörrar och partier  Dörrar och partier som monteras i husets  
   innerväggar.  

Isolering   Vanligen menas värmeisolering men  
   fuktisolering inkluderas även. 

Karm   Utgör ramen för dörren/fönster/partier 

Kroppsrörelse med fysisk överbelastning När överbelastningen uppstår på grund av att 
   hantverkaren lyft ett för tungt material, eller lyft 
   materialet på fel sätt.   

Kroppsrörelse utan fysisk överbelastning När överbelastningen uppstår på grund av att 
   hantverkaren till exempel sträcker sig för långt. 

Just-In-Time   Leverans av materiel på rätt ställe, vid rätt  
   tidpunkt och av rätt kvantitet och kvalitet.  

Lean   Arbetssätt som grundar sig i att eliminera  
   slöserier.   

Läkt   Virke med tjocklek högst 50 mm och bredd högst 
   63 mm. 

Mjukfog   En fog är skarven mellan två olika ytor och  
   fogmassa är materialet som används för att fylla i 
   och täta dessa fogar. Kallas vanligtvis mjukfog 
   och används i momentet fogning.  

Panel   Brädfodring, beklädnad med brädor av väggar 
   eller tak. 

Partier   Kan utgöra ett fullständigt färdigtillverkat fönster 
   eller dörr.  

Prefab   Förkortning för prefabricerad, dvs förtillverkad.
  

Ras, fall, bristning material  Uppstår när materialet inte klarar vikten som 
   belastar materialet och det uppstår en olycka.  

Skivbeklädnad Beklädnad av skivor, antingen genom 
utvändig/invändig gips- och/eller spånskivor. 
Kan även innefatta andra skrivmaterial. 

Stomkomplettering  Till stomkomplement räknas icke bärande  
   väggar, trappor, ytbeklädnader etc. 
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Syll   Virkesdel som utgör upplag för bärande vägg eller 
   bjälklag. 

Utfackningsvägg  Icke bärande yttervägg placerad på utlägg  
   mellan bärande innerväggar eller pelare. 

Utlägg   Utgörs av syll och hammarband i plåt som reglar 
   sedan monteras i.  

Utvändiga fönster/dörrar/partier Fönster, dörrar och partier som monteras på 
   husets yttervägg och behöver håla vissa krav.  

Vindskydd   Skikt som hindrar luftrörelser i värmeisoleringen. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och belyser studiens problem med efterföljande syfte som 
besvaras av redovisade problemfrågeställningar. En redogörelse gällande avgränsningar 
och omfång ges för att avslutningsvis redovisa studiens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Framgångsrikt företagande grundas på ett flertal faktorer, där en fundamental beståndsdel är 
god lönsamhet. Inom grundläggande företagsekonomi baseras lönsamhet på intäkter, 
kostnader, tillgångar och finansiering (Fredriksson, 2012). Med utgångspunkt i dessa principer 
för (Fredriksson, 2012) resonemanget att ökad lönsamhet grundar sig i ökade intäkter, sänkta 
kostnader, minskad kapitalbindning och god finansiering av erforderliga tillgångar. Dessa 
faktorer är något byggbranschen bör beakta för att bibehålla god lönsamhet.   

Enligt Boverkets prognos 2017 behövs närmare 600 000 nya bostäder mellan år 2017 och 2025 
vilket ger ett genomsnittligt behov på 75 000 bostäder/år. Detta skall sättas i relation till 
byggtakten år 2016 då det byggdes rekordmycket – 46 000 nya bostäder. Under åren 2012–
2016 var den genomsnittliga byggtaken 34 700 bostäder/år (Boverket, 2017). Denna statistik 
påvisar ett kraftigt ökat behov av nyproducerade bostäder vilket kräver nya effektiva 
arbetsmetoder för att leverera dessa inom rimlig tid och till rimligt marknadsvärde.  

Inom byggbranschen utförs projekt i komplexa konstellationer med åtskilliga utförare, där god 
kostnadsöversikt samt effektivitet blir av stort värde. Ett projekts prestanda mäts regelbundet 
i tid, kostnad, kvalitet och är något som blivit allmänt erkänt som de tre primära målen för ett 
lyckat projekt (Meng, 2012). Om projektet inte kan genomföras som planerat blir således 
resultatet försening, överskriden budget och/eller försämrad kvalitet. Genom ökad effektivitet 

kan genomförandetiden minska vilket rimligtvis bör leda till ökad vinst under 
produktframställningsskedet. En viktig konkurrensfördel är alltså att hålla tiden (De Treville, 
o.a., 2014) och att automatisera delar av projektet och dess processer kan vara en väg för att 
uppnå högre effektivitet.  

I rapporten Make it, or break it (KPMG, 2017) redovisas en undersökning med 201 seniora 
företagsledare inom globala byggbranschen.  72 % av undersökningsdeltagarna anser att teknik, 
innovation och data är framträdande i deras strategiska planer och visioner. Däremot visar 
undersökningen att enbart 12 % av dessa företagsledare börjat implementera robotiserade 
automatiseringsprocesser eller digital arbetskraft. Vidare redogör Arbetsmiljöverket för en 
högre andel arbetsolyckor med längre sjukskrivningstider i byggbranschen gentemot 
tillverkningsindustrin (Arbetsmiljöverket, 2013) .  

År 1994 redogjorde Hitomi för begreppet automatisering som myntades första gången på 1930-
talet men följer en lång historisk utveckling (Hitomi, 1994). Den industriella revolutionen ligger 
till grund för att maskiner i större utsträckning tog över människans arbetsuppgifter, framför 
allt inom tillverkningsindustrin. Dessa verksamheter har sett en stor ökning i automatisering 
efter andra världskriget till att börja med hos de japanska biltillverkarna Nissan och Toyota och 
samtidigt i USA hos Ford och General Motors (Hitomi, 1994). Genom införandet av 
automatiserade arbetsmetoder beskrivet av Groover (2010)  blir processen mer självgående. 
Med hjälp av liknande arbetssätt planerade Toyota redan på 1950-talet att öka effektiviteten i 
sin bilproduktion från 1500 till 3000 bilar på en månad (Eisuke, 2000).  

Att ytterligare driva arbetet framåt med automatiserade processer och metoder är högst aktuellt 
i dagens samhälle och definieras som utvecklingen mot Industri 4.0. Det är framförallt 
ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer som utlöst utvecklingen där kortare 
utvecklingstider, flexibilitet, ekonomisk och miljömässig effektivitet ses som vitala faktorer 
(Fettke, Kemper, Feld, & Michael, 2014). Utifrån byggbranschens behov anses dessa faktorer 
intressanta att studera då det är känt att byggbranschen på grund av bristande innovation har 
lägre effektivitet jämfört med andra branscher (Mustafa, Nor'Aini, & Iranmanesh, 2016). Den 
nyligen publicerade studien i Journal of Cleaner Production redogör för automatisering i 
byggproduktion och hur intresset för påverkan gällande ovan nämnda faktorer ökar 
kontinuerligt (Pan, Linner, Cheng, & Bock, 2018).  
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1.2 Problembeskrivning 
Byggbranschen står inför stora framtida utmaningar med tanke på att behovet av bostäder är 
klart större än dagens byggtakt (Boverket, 2017). Tidigare forskning visar att byggsektorn har 
minskat sin arbetsproduktivitet med drygt 25% mellan åren 1990 – 2010 (Bock, 2015). Det 
finns flera indikationer på att traditionella byggprocesser börjar nå sina begränsningar i 
avseende på effektivitet (ibid.) och möjligheterna att producera en stor andel nya fastigheter 
under kort tid blir således begränsad. Nya arbetssätt och metoder måste följaktligen utformas 
och att finna lämpliga processer att effektivisera blir högaktuellt för att möta framtida 
byggbehov.  

Redan år 1989 belystes hur prefabricerade byggnader, modern automation och flexibla 
tillverkningstekniker kan sänka kostnaden gentemot traditionella byggtekniker (Rohan, 1989). 
Trots detta saknas fortfarande tekniken att implementera nya effektiva produkter och 
arbetssätt i denna bransch (Murphy, Srinath, & Heaney, 2015).  

Stomkompletteringen utgör en betydande del av en nybyggnadsproduktion i byggbranschen 
och definieras som ”byggnadens bärande stomme kompletteras med konstruktioner som golv 
och blindbotten, yttertak, utvändig beklädnad, innertak och ej bärande väggar” (TräGuiden, 
2003). Denna aktivitet sker efter det att byggnadens stomme har färdigställts och består i sin 
tur av två delar: en yttre och inre stomkomplettering.  

Kunskapen är emellertid begränsad om innovation såsom automatisering inom 
stomkomplettering. Byggprocesser blir följaktligen intressant att analysera och definiera för att 
få en övergripande bild som ligger till grund för hur automatisering kan implementeras i högre 
grad. Hur hållbar utveckling påverkas av en automatisering blir intressant att studera då 
begreppet ligger i tiden (Sfakianaki, 2015). Kopplat till hållbar utveckling ses arbetsolyckor och 
skador öka inom byggbranschen (Connheim, 2017). Hur arbetsskador påverkas av ökad 
automatisering blir således intressant att studera.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Av problembeskrivningen framgår det att implementeringen av automatisering är begränsad 
inom byggbranschen och således blir studiens syfte följande: 
 

Syftet med denna studie är att undersöka och belysa möjligheten till, och påverkan av 
automatisering inom nybyggnadsproduktion med avseende på dess stomkomplettering.   

 

Tre frågeställningar knyts till syftet: 
 

1. Vilka stomkompletteringsaktiviteter inom nybyggnadsproduktion är lämpliga att 
automatisera? 
 

2. Vilka tidsbesparingar kan erhållas genom ökad automatisering i 
stomkomplettering?  
 

3. Vilka arbetsskador kan reduceras med hjälp av ökad automatisering i 
stomkomplettering?  
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1.4 Avgränsningar och omfång 
Studien behandlar fenomenet automatisering. Inom svensk byggbransch definieras service, 
ombyggnation och nybyggnation som tre områden inom byggproduktion. En avgränsning mot 
nybyggnation genomförs då rapporten framför allt hanterar byggandet av nya flerbostadshus i 
kostnadsklassen 50–200 Mnkr. Kostnadsklassen definierades av att studiens fallföretag är 
verksamt inom denna kategori. Inom denna kostnadsklass väljs sedan byggprocessen och dess 
stomkomplettering som en sista övergripande avgränsning. I utförandet av stomkomplettering 
ingår normalt flertalet underentreprenörer som utför delar av stomkompletteringens 
underaktiviteter. Dessa aktiviteter exkluderas för analys i denna studie.  
 
Det finns i nuläget tekniker som kan ses som en automatisering men som ej kommer behandlas 
i denna studie. Dessa är framförallt användandet av BIM, användandet av prefabricerade 
element och logistikoptimering som Just-In-Time och arbetssättet Lean.  

Studiens omfång blir följaktligen aktiviteten stomkomplettering vilket belyses ur tre 
huvudsakliga teoretiska inriktningar: automation, byggprocessen och hållbar utveckling. Hur 
ovan nämnda avgränsningar ter sig illustreras i Figur 1 nedan. Inom analysen av 
stomkompletteringen genomförs ytterligare mindre avgränsningar gällande moment inom 
denna aktivitet. Dessa avgränsningar belyses vidare löpande i rapporten och redogörs inte för 
här. 

 

 

1.5 Disposition 
Studien är disponerad i form av rubriker och underrubriker för att läsaren ska ha möjlighet att 
följa författarnas tankesätt och det resonemang som förs. Inledningsvis i Kapitel 1 beskrivs 
bakgrunden med efterföljande problembeskrivning kopplat till problemfrågor för att ge en 
introduktion till ämnet och valt fenomen. Kapitel 2 har titeln Metod och genomförande och 
beskriver datainsamlingsmetoder som använts och hur dessa är kopplande till 
frågeställningarna. Kapitel 3 redovisar de teoretiska utgångspunkterna för studiens syfte och 
frågeställningar.    

Kapitel 4 redogör för den empiriska data vilket erhölls under studiens datainsamlingstillfällen. 
Kapitel 5 är analysen av empirin kopplad till forskningsbakgrund och teoretiska 
utgångspunkter. Studiens diskussions- och slutsatskapitel presenteras i Kapitel 6 där 
författarna diskuterar det framtagna resultatet. Här presenteras författarnas slutsatser av 
analysen och ger förslag på vidare forskning. Figur 2 ger en samlad bild av textens disposition.  

Figur 1 - Avgränsningar 

Byggindustrin

Service
Om-

byggnation
Ny-

byggnation

Infrastruktur Bostäder
Fler-

bostadshus

<50 Mnkr
[50 - 200 

Mnkr]

Byggprocessen

Stomkomplettering

>200 Mnkr

Anläggningar
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Figur 2 - Disposition 

Kap. 1
•Bakgrund och problembeskrivning

•En introduktion görs till ämnet, problemfrågor och syfte formuleras. 

Kap. 2
•Metod och genomförande

•Metoder för datainsamling, arbetsprocess, ansats och studiens kvalitet definieras. 

Kap. 3
•Teoretiskt ramverk

•Den litteratur som används som den teoretiska basen redovisas, samt hur litteraturen har samlats in.

Kap. 4
•Empiri

•All empiriska data sammanställs och redovisas. 

Kap. 5
•Analys

•Empirisk data analyseras enligt studiens teorietiska inriktningar och redovisas.

Kap. 6
•Diskussion och slutsats

•Resultat som analyserades i kapitlet 5 diskuteras och kompletteras med en efterföljande slutsats. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens metod, arbetsprocess och genomförande. 
Vidare beskrivs studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och 
dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metoder  
Initialt utfördes en litteraturstudie som definierar studiens teoretiska ramverk och baseras på 
tre huvudsakliga teoretiska områden gällande automatisering, byggprocessen och hållbar 
utveckling. Studien innehåller två huvudsakliga datainsamlingsmetoder som bidrar till 
besvarandet av studiens problemfrågeställningar och dess syfte. En dokumentstudie definieras 
som studiens första datainsamlingsmetod där ett urval av aktiviteter inom stomkomplettringen 
genomfördes. Efter det att dessa valts ut kunde studiens andra datainsamlingsmetod, enkät 
med tillhörande semistrukturerade intervjuer inledas. Hur ovan nämnda 
datainsamlingsmetoder används för att svara på studiens problemfrågeställningar beskrivs 
nedan samt illustreras i Figur 3.   

• Studiens första problemfrågeställning: ”Vilka stomkompletteringsaktiviteter inom 
nybyggnadsproduktion är lämpliga att automatisera?”  besvaras genom studiens 
samtliga datainsamlingsmetoder; dokumentstudie och enkät med tillhörande 
semistrukturerade intervjuer. Denna frågeställning brukar hela det teoretiska 
ramverket skapat utifrån litteraturstudien. Dokumentstudien och enkät med 
tillhörande semistrukturerade intervjuer erhåller data för att avgöra vilka 
stomkompletteringsaktiviteter som anses lämpliga att automatisera.  
 

• Dokumentstudien och enkäten låg till grund för besvarandet av studiens andra 
problemfrågeställning som lyder: ”Vilka tidsbesparingar kan erhållas genom ökad 
automatisering i stomkomplettering?”. Respondenterna fick i enkäten uppskatta 
tidsåtgång och tidsreducering utifrån valda aktiviteter från dokumentstudien.  
 

• Den tredje problemfrågeställningen lyder: ”Vilka arbetsskador kan reduceras med 
hjälp av ökad automatisering i stomkomplettering?” och besvaras utifrån 
litteraturstudien och enkäten då hållbar utveckling sätts i kontext mot automatisering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3 - Koppling frågeställning och metod 
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2.2 Arbetsprocessen  
Studiens arbetsprocess definieras i åtta efterföljande faser där Fas 1 inleddes i november 2017 
och avslutades med Fas 8 i maj 2018. Studiens övergripande arbetsprocess illustreras i  
Tabell 1.  

Tabell 1 - Arbetsprocess 

  
Nov  
2017 

Dec  
2017 

Jan  
2018 

Feb  
2018 

Mars 
2018 

April 
2018 

Maj  
2018 

Fas 1 – Förstudie               

Fas 2 - Preliminär 
litteraturgenomgång               

Fas 3 - Huvudsaklig 
litteratursökning               

Fas 4 - Datainsamling 1               

Fas 5 - Aktivitetsurval                

Fas 6 - Datainsamling 2               

Fas 7 – Dataanalys               

Fas 8 - Sammanställning               

Producerade av rapport               

 

2.3 Ansats 
Studiens vetenskapliga ansats är deduktiv då väl grundande teoretiska antaganden bekräftas 
med insamlad empiri och denna ansats är användbar när analysen grundar sig i redan 
presenterad vetenskap (Elo, 2008). Fortsättningsvis beskrives det deduktiva arbetssättet som 
en teoriprövningsprocess som börjar med en etablerad teori eller generalisering men målet är 
också att se hur dessa specifika teorier går att applicera på specifika fall (Hyde, 2000).  

Studiens metodiska ansats definieras som kvalitativ då undersökningar och studier avhandlar 
ett fenomen, vilket i denna studie är automatisering i byggbranschen. Det som granskas är 
individer och grupper och en grundläggande ambition är att på djupet erhålla förståelse för 
detta fenomen (Skärvad & Lundahl, 2016). Det vetenskapliga synsättet är positivism, vilket 
betyder att ett objektivt synsätt appliceras där det yttersta målet är att framställa ny kunskap 
inom valt problemområde vilket Skärvad och Lundahl (2016) redogör för ytterligare. Vidare 
håller ansatsen en deskriptiv nivå då en reducerad tolkning utförs i analysen och studiens 
slutresultat ligger nära det erhållna empiriska datamaterialet (Tobin, 2012). Varför studien är 
definierad på detta sätt är för att möjliggöra, enligt författarna, en bra rapport.  

2.4 Design 
Forskningsdesignen är en fallstudie på ett byggföretag i Jönköpingsområdet. Denna 
fallstudiedesign är framför allt kvalitativt holistisk i den mening att kontexten är bred och 
behandlar flera parametrar såsom fysiska, sociala och psykologiska aspekter i en specifik miljö. 
Den holistiska fallstudiedesignen gagnar undersökningar där ett fenomen behöver förstås 
ingående (MacQuarrie, 2012), vilket i denna studie är fenomenet automatisering i 
byggproduktion. Studiens analysenhet definieras som individer verksamma i en organisation 
där flertalet aktiviteter och händelser sker i organisationens projekt och processer. Det ovan 
nämnda fenomenet där dessa individer är verksamma i behöver sättas i kontext mot varandra 
för att se hur dessa faktorer påverkar varandra (Yin & Davis, 2007). 

Studiens fallstudiedesign kan baseras utifrån Blooms kunskapspyramid vilket redovisas av 
Skärvad och Lundahl (2016) där det första steget handlar om att använda de redan erhållna 
kunskaperna och lära in på nytt. Detta genomfördes framför allt genom en förstudie där 
övergripande kunskap gällande automatisering inom byggproduktion erhölls. Det andra steget 
definieras av att förstå fakta och se sammanband vilket studiens deduktiva ansats låg till grund 
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för då ett teoretiskt ramverk skapades. Detta ramverk tillämpades sedan i studiens empiriska 
redovisning vilket utgör kunskapspyramidens tredje steg. Efter det genomfördes en analys på 
all erhållen empiriska data för att sedan avslutas med en evaluering av redovisat resultat baserat 
på genomförd analys.  

2.4.1 Val av fallföretag 
Valet av fallföretag utgick från parametrarna antal anställda, återkommande projektstorlekar 
och projektform. Då studiens avgränsningar gör det tydligt vilken kostnadsklass som fokuseras 
på gavs en initial riktning gällande antal anställda och återkommande projektstorlekar. 
Fallföretagets vanligtvis förekommande projektstorlekar och dess projektform styrde också till 
stor del valet av fallföretag då framför allt projektformen behövde vara av antingen general- 
eller/och totalentreprenad. Generalentreprenad beskrivs som där byggherren sluter avtal med 
en entreprenör som åtar sig ansvaret för uppförandet av produktionsobjektet (Eskilsson, 
2009). Totalentreprenad är då beställaren sluter avtal med en entreprenör som har i uppdrag 
att projektera och uppföra hela produktionsobjektet (Eskilsson, 2017).  

Att fallföretaget hanterar en av dessa, eller båda projektformer visar på att de är etablerade på 
marknaden vilket bekräftas senare i rapporten av dess projektstorlekar. Varför vi valde ett 
fallföretag som inte vanligtvis hanterar byggprojekt i den största kostnadsklassen definierad i 
avgränsningarna var då vissa av dessa företag redan innehar avdelningar som forskar på 
automatisering i dess byggproduktion.  

2.5 Datainsamling  
Rapportens kvalitativa ansats uppnås genom användandet av ovan nämnda 
datainsamlingsmetoder för att belysa samma fenomen och definieras som metodtriangulering 
(Carter, Bryant-Lukosius, DiCenso, Blythe, & Neville, 2014). Användandet av ovan nämnda 
datainsamlingsmetoder bekräftas av (Polkinghorne, 2005) som kvalitativ och kräver att 
flertalet individer är representerade för att på så sätt skapa en förståelse av den mänskliga 
upplevelsen. Varför en kvantitativ datainsamlingsmetod inte valdes för studien är då denna 
metod inte svarar på ”varför och hur-frågor”, vilket den kvalitativa metoden är bättre lämpad 
för (Leech & Onwuegbuzie, 2007). Studiens problemfrågeställningar innehåller ej specifikt 
dessa frågor men anses av författarna belysa samma problematiska utgångspunkt.  

2.5.1 Litteraturstudie 
Studiens litteraturstudie består av en preliminär litteraturgenomgång och en huvudsaklig 
litteratursökning, benämnt i Tabell 1 som Fas 2 respektive Fas 3. Litteraturstudiens primära 
funktion enligt McEwan (2017) är att utgöra en teoretisk position där teorier kan bekräftas och 
testas emot varandra för att stärka rapportens utgångspunkt ytterligare. Produkten av 
litteraturstudien är det teoretiska ramverket som är en sammanfattning av de artiklar som 
används genom rapporten (McEwan, 2017). I Figur 4 illustreras hur definierandet av studiens 
problem och syfte slutligen resulterade i de sökord som sedan användes för att finna relevant 
litteratur.  

Preliminär litteraturgenomgång  

Uppbyggnaden av det teoretiska ramverket inleddes av en preliminär litteraturgenomgång där 
det övergripande problemområdet definierades utifrån studiens problem och syfte. För att 
möjliggöra att finna relevant litteratur gällande problemområdet användes författarnas tidigare 
kunskap kring ämnet. Studiens tre huvudsakliga teoretiska inriktningar valdes på grundval av 
författarnas kunskap inom byggproduktion tillsammans med rekommendationer samt 
kontinuerlig databassökning definierade studiens tre huvudsakliga teoretiska inriktningar. De 
tre inriktningarna definierades utefter arbetet i den preliminära litteraturgenomgången. Detta 
medförde att relevanta sökord och kombinationer av sökord kunde definieras vilket vidare 
användes i studiens litteratursökning.  
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Huvudsaklig litteratursökning 

Studiens huvudsakliga litteratursökning genomfördes för att bygga upp studiens teoretiska 
ramverk genom att använda de sökord och kombinationer för studiens tre huvudsakliga 
teoretiska områden som definierades i den preliminära litteraturgenomgången. Den 
huvudsakliga litteratursökningen bestod även av att kontinuerligt använda tekniken 
Snowballing vilket definieras av att söka i verkens referenslista och hitta ytterligare relevanta 
verk (Sayers, 2007).   

Efter litteratursökning och databassökningen genererades ett antal träffar. Sökresultat över 100 
träffar inkluderades inte.  Under litteratursökningen användes funktionen ”Peer-reviewed” där 
det alternativet fanns tillgängligt. Denna metod hjälper till att validera forskningen genom att 
flertalet forskare recenserar verket tills det är vetenskapligt godkänt och kan publiceras 
(Elsevier, 2018).  Endast sökord från verkens titel användes för att göra ett urval av relevanta 
verk. Tabell 2 redogör för ett urval sökkombinationer som användes för att definiera studiens 
teoretiska ramverk.  

Då databasen ProQuest Central användes genomfördes sökningen i dess avancerade 
sökfunktion där ovan redovisade sökord skrevs in i ett eget sökfält. Sökningen begränsades till 
att finna dessa sökord i verkets rubrik. I sökandet i databasen ScienceDirect användes också 
dess avancerade sökfunktion där hela uttrycket som kan ses i den tredje kolumnen i tabellen 
ovan fördes in i sökfunktionens nedersta sökfält. Att finna vetenskapliga verk som behandlade 
stomkomplettring var svårt och sökningar utifrån den engelska definitionen (frame 
supplements) inleddes. Som Tabell 2 visar gav sökningarna på automation i stomkomplettring 
(frame supplements) inga resultat, vilket ger ytterligare belägg för vidare forskning inom 
studiens valda problemområde. Inte heller användandet av sökkombinationen ”frame 
completion”, vilket kan tänkas motsvara ”stomkomplettering” resulterade i några resultat.  

 

Figur 4 - Preliminär litteraturgenomgång 

Tidigare kunskap Rekommendationer Databassökning 

Studiens problem och syfte definieras övergripande 

Studiens tre huvudsakliga teoretiska inriktningar definieras  

Byggprocessen Hållbar utveckling Automation 

”Automation” 
”Automatization” 
”Industry 4.0” 
”Robotics” 
”History” 
“Innovation” 
“Lead time”  
“Engineer-to-order” 
 

”Sustainability” 
”Economy” 
”Health” 
”Work-related injury” 

”Construction” 
“Construction Process” 
”Building process” 
”Building sector” 
”Sweden”  
“Process”  
“Frame” 
“Supplements”  
“Completion” 

fd 



Metod och genomförande 

 9 

Tabell 2 - Litteratursökning 

 

 

2.5.2 Dokumentstudie 
En dokumentstudie genomfördes för att erhålla numeriska data för 
stomkompletteringsaktiviteterna och för att kunna besvara studiens frågeställningar. Trots 
studiens huvudsakliga kvalitativa ansats ses studiens dokumentstudie som kvantitativ då den 
empiriska data som erhölls var av deskriptiv karaktär (Patel & Davidsson, 2011). Empirin 
samlades i Excelformat och innehöll nyckeltal från tre av fallföretagets tidigare genomförda 
nybyggnadsprojekt. För att underlätta besvarandet av studiens problemfrågor sammanställdes 
dessa projekt och dess nyckeltal till ett samlat projekt, benämnt Projekt Alfa. Detta arbete 
skedde under studiens femte fas där Projekt Alfa mynnade ut i Projekt Beta och en avgränsning 
gällande stomkompletteringens aktiviteters storlek genomfördes.  

Område Databas Sökord 
Antal 
träffar 

Urval 
1 

Läst 
abstract 

Urval 
2 

Använda 
Pub-

licerad 

Automation 
ProQuest 
Central  

"Automation" AND 
"Construction"  

23 6 6 2 0 - 

Automation ScienceDirect 
"Automation" AND 
"Construction" AND 

"Robotics" 
43 7 7 1 1 2015 

Automation ScienceDirect 
"Automation" AND 

"History" 
187 - - - - - 

Automation 
ProQuest 
Central  

"Automation" AND 
"History" 

8 3 3 1 1 1994 

Byggprocessen ScienceDirect  
"Construction process" AND 

"Sweden" 
6 2 2 1 1 2013 

Byggprocessen 
ProQuest 
Central  

"Buildning process" And 
Sweden" 

4 1 1 1 1 2013 

Byggprocessen Scopus 
"Construction process" AND 

"Sweden" 
1 1 1 1 1 2013 

Byggprocessen 
ProQuest 
Central  

"Buildning sector" And 
Sweden" 

1 1 1 1 1 2009 

Byggprocessen Scopus 
"Buildning sector" And 

Sweden" 
3 2 2 1 1 2009 

Byggprocessen Scopus 
"Building process" AND 

Sweden 
4 1 1 0 - - 

Byggprocessen 
ProQuest 
Central  

"Construction" AND 
"Building" 

636 - - - - - 

Byggprocessen 
ProQuest 
Central  

"Construction" AND 
"Building sector" 

12 4 4 1 0 - 

Byggprocessen 
ProQuest 
Central  

"Lead time" AND 
"Construction" 

3 0 - - - - 

Byggprocessen 
ProQuest 
Central  

"Engineer-to-order" AND 
"Construction" 

2 2 2 1 1 2012 

Byggprocessen 
ProQuest 
Central 

“Innovation” AND 
“Construcion” 

188 - - - - - 

Byggprocessen 
ProQuest 
Central 

“Engineer to order” AND 
Construction”  

2 2 2 1 1 2012 

Byggprocessen 
ProQuest 
Central  

“Frame completion” AND 
“Automation” 

0! - - - - - 

Byggprocessen ScienceDirect 
“Frame supplements” AND 

“Automation” 
0! - - - - - 

Byggprocessen 
ProQuest 
Central 

“Frame” AND 
“Supplements” AND 

“Construction” 
0! - - - - - 

Byggprocessen 
ProQuest 
Central 

“Frame supplements” 0! - - - - - 

Byggprocessen 
ProQuest 
Central 

“Frame supplements” AND 
“Process” 

0! - - - - - 

Hållbar 
utveckling  

ProQuest 
Central  

"Construction" AND "Work-
related injury" 

9 2 2 1 1 2013 

Hållbar (social) 
utveckling 

ProQuest 
Central  

"Automation" AND "Work-
related injury" 

0 - - - - - 
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2.5.3 Enkät med tillhörande semistrukturerade intervjuer 
Enkätundersökningen som genomfördes låg till grund för besvarandet av studiens 
problemfrågeställningar. Under detta datainsamlingstillfälle efterfrågades respondenter i olika 
befattning för att på så sätt skapa en bred bild av valt problemområde. Valet av respondenter 
grundade sig i att respondenterna är experter inom byggprocessens arbetsutförande. Enkäten 
var uppbyggd av frågor där respondenten gavs möjligheten att redogöra för sin uppfattning 
gällande en stomkompletteringsprocess. Vidare innehöll enkäten fasta svarsalternativ för att 
tvinga respondenten att välja ett förbestämt alternativ (Skärvad & Lundahl, 2016).  

De intervjuer som genomfördes var av semistrukturerad karaktär för att erhålla både förväntad 
och oväntad empiri (Elisabeth Hove & Anda, 2005), och fyllde funktionen att bekräfta och 
komplettera den empiri som erhölls i enkätundersökningen. Intervjufrågor med öppna 
svarsalternativ ställdes för att respondenten själv, men egna ord ska ha möjlighet att besvara 
frågan (Skärvad & Lundahl, 2016). De semistrukturerande intervjuerna genomfördes utifrån 
en neopositivistisk karaktär för att erhålla en objektiv sanning med minimal vinkling från 
författarnas sida vilket bidrar till bättre övergripande kvalitet (Dumay & Sandy Q, 2011). Syftet 
med de semistrukturerande intervjuerna var att styrka och bekräfta den data som samlades in 
i ovan nämnd enkät och ge ytterligare trovärdighet till besvarandet av studiens alla 
problemfrågeställningar. Dessa intervjuer spelades in för att försäkra sig om att ej gå miste om 
värdefull kunskap.  

Tabell 3 redovisar alla de möten och empiriska datainsamlingstillfällena som genomfördes 
under studiens gång. Sex enkäter med tillhörande semistrukturerade intervjuer genomfördes 
där alla åtta respondenterna fick svara på exakt samma frågor. Dessa tillfällen, tillsammans 
med de tidigare nämnda möten och vilka respondenterna var redovisas i tabellen nedan. Hur 
länge respondenten varit verksam i branschen redovisas för att läsaren själv ska kunna sätta de 
redovisade erhållna svaren i kontext mot verkligheten.  

Tabell 3 - Intervjuer 

 

 

2.6 Dataanalys   
En god inre logik eftersträvas för att knyta samman de olika delarna i dataanalysen till en 
meningsfull helhet, vilket definierar dataanalysen som kvalitativ (Patel & Davidsson, 2011). En 
kvalitativ dataanalys medför att metodiskt visa läsaren hur analysen av empiriska data 
genomförs. Detta anses viktigt då det inte finns en specifik bearbetningsmetod att använda i 
kvalitativa dataanalysmetoder (ibid.).  

Datum Plats Fas Syfte Befattning & tid 
inom branschen 

Metod Tid 
(min) 

Nov 
2017 

Huvudkontor Förstudie (Fas 1) Upptaktsmöte Vice VD 
- 

Intervju ~30  
min 

Dec 
2017 

Huvudkontor Förstudie (Fas 1) Upptaktsmöte Vice VD 
- 

Intervju ~40 
min 

14/3 
2018 

Huvudkontor Datainsamling 1 
(Fas 4) 

Erhålla 
empiri 

Kalkyl- och 
inköpschef 

- 

Intervju ~30  
min 

10/4 
2018 

Byggarbetsplats Datainsamling 2 
(Fas 6) 

Erhålla 
empiri 

Platschef A 
14 år 

Enkät + 
intervju 

~47  
min  

10/4 
2018 

Byggarbetsplats Datainsamling 2 
(Fas 6) 

Erhålla 
empiri 

Platschef B 
11 år 

Enkät + 
intervju 

~25 
min 

10/4 
2018 

Byggarbetsplats Datainsamling 2 
(Fas 6) 

Erhålla 
empiri 

Platschef C 
13 år 

Enkät + 
intervju 

~54  
min 

10/4 
2018 

Byggarbetsplats Datainsamling 2 
(Fas 6) 

Erhålla 
empiri 

Arbetsledare D 
1 år 

Enkät + 
intervju 

~55 
min 

10/4 
2018 

Byggarbetsplats Datainsamling 2 
(Fas 6) 

Erhålla 
empiri 

Snickare E 
20 år 

Enkät + 
intervju 

~43 
min 

10/4 
2018 

Byggarbetsplats Datainsamling 2 
(Fas 6) 

Erhålla 
empiri 

Snickare F 
17 år 

Enkät + 
intervju 

~55 
min 
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Den data som erhölls från studiens litteraturstudie bestod av befästa vetenskapliga teorier och 
analyserades i ett tidigt skede då studiens deduktiva ansats kräver detta. Data från studiens 
dokumentstudie analyserades med hjälp av att i Excel extrahera de nyckeltal gällande 
fallföretagets stomkompletteringsprocess. Utifrån denna data valdes aktiviteter inom 
stomkompletteringen för vidare analys. Den empiriska data som erhölls från studiens tredje 
datainsamlingsmetod, enkät med tillhörande semistrukturerade intervjuer, analyserades i 
utgångspunkt från DELPHI-metoden. Metoden används för att erhålla en tillförlitlig åsikt från 
en grupp av experter och se va den samlade åsikten blir. (Dalkey & Helmer, 1963). Denna metod 
består av att först välja ett problemområde för att sedan välja ut ett lämpligt antal experter som 
fick svara på ett antal frågor rörande problemet. Hur arbetsprocessens faser kopplas till 
datainsamlingsmetoderna och dataanalysmetoderna som slutligen möjliggör besvarandet av 
studiens problemfrågeställningar illustreras i Figur 5.  

 
 

2.7 Trovärdighet  
Studiens kvalitet grundar sig i att transparent redovisa data och hur denna data samlats in och 
sammanställts (Salmon, 2013). Data sammanställs i utförliga tabeller där alla variabler 
redovisas. Studiens trovärdighet erhålls genom triangulering i både datainsamlingen och 
dataanalysen och metoder med skiljande utgångspunkter gällande samma ståndpunkt 
genomförs under studiens gång. Kopplat till skiljande utgångspunkter belyses objektivitet som 
en viktig faktor genom hela studien för att ett kvalitativt resultat kan erhållas (Skärvad & 
Lundahl, 2016). För att erhålla rapportens kvalitativa ansats har stor validitet och reliabilitet 
under de kvantitativa mätningarna och analyserna betonats. Även forskningsetiska beslut och 
överväganden samt för- och nackdelar med valda analyser belyses för att ytterligare redogöra 
för studiens kvalitet.  

2.7.1 Validitet 
God validitet sammanfattas av att de undersökningsmetoder som används för att mäta ett 
fenomen verkligen mäter fenomenet och inte något annat. I en kvalitativ undersökning kan 
undersökningens validitet bekräftas genom fyra olika mått: beskrivande validitet, 
tolkningsvaliditet, teoretisk validitet och utvärderingsvaliditet (Maxwell, 1992).  

• Beskrivande validitet definieras av att noggrant och objektivt erhålla den empiriska 
informationen från experter vilket DELPHI-metoden hanterar. Ytterligare bekräftas 
denna validitet genom att under alla intervjuer spela in samtalet. Under intervjuerna 
blev den responderande kontinuerligt manad till att förklara ett påstående som ej 
förståtts av intervjuarna vilket också stärker den beskrivande validiteten.  
 

Figur 5 - Koppling mellan data och problemfrågeställningar 

Data- 
insamling 

Dataanalys 

Litteraturstudie  
(Fas 2 & 3) 

Fråge- 
ställningar 

Enkät med 
tillhörande semi-

strukturerad 
intervju (fas 6) 

Befästa 
vetenskapliga 

teorier 

Kvalitativ och 
kvantitativa 

empiriska data 
(Fas7) 

1 3 2 

Dokumentstudie 
(Fas 4) 

Kvantitativa 
empiriska data  

(Fas 5) 
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• Studiens tolkningsvaliditet uppnås genom att verkligen mäta den aktivitet som 
respondenten agerar i och påverkas av. Innan de faktiska intervjuerna genomfördes 
gavs respondenten möjlighet att bekräfta att det som skulle mätas under intervjuerna 
verkligen låg nära respondentens verklighet med hjälp av kontrollfråga (nr 1) redovisad 
i Bilaga 4. För denna studie bekräftas detta genom att erhålla empiriska data från den 
yrkesgrupp som är ansvariga för utförandet av ett byggprojekt och dess 
stomkomplettering.   

• Den teoretiska validiteten innefattar att teoretisk bekräfta det fenomen studien 
behandlar. Detta genomförs genom att kontinuerligt koppla samman de empiriska 
resultaten med de befästa teorierna angående det valda fenomenet, automatisering i 
byggproduktion.  

• Slutligen uppnås studiens utvärderingsvaliditet genom det objektiva synsättet som 
appliceras och att diskutera de ovan nämnda måtten gällande validitet. 

2.7.2 Reliabilitet 
God reliabilitet kan definieras som god tillförlitlighet och betyder att det studerade fenomenet 
inte är påverkat av slumpmässiga variationer som påverkar individens besvarade. Studiens 
reliabilitet förbättras då en strukturerad enkät användes under studiens enkät med tillhörande 
semistrukturerad intervju. Genom att kontinuerligt förklara för läsaren hur insamlandet och 
analysen av data har gått till förbättras reliabiliteten ytterligare (Patel & Davidsson, 2011). 
Studiens reliabilitet grundar sig i att respondenten ger alla svar på enkäten (Skärvad & Lundahl, 
2016), och kvalificerade uppskattningar av nyckeltal. Studiens reliabilitet ökar ytterligare då 
data från tre olika projekt används för att basera analysen på.  

2.7.3 Forskningsetiska beslut och överväganden 
Studiens fokus på att inte utelämna data gällande fallföretaget och dess anställda ligger till 
grund för att de forskningsetiska aspekterna för studien erhålls. I kvalitativa rapporter läggs 
fokus på utforskning, undersökning och beskrivande av personer i deras naturliga miljö. Hur 
relationen behandlas är genom en tydlig presentation av författarna och rapportens 
huvudsakliga syfte. Ytterligare vikt lades också på att tydligt informera respondenten innan vad 
informationen kommer användas till. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien, och hur denna teoretiska 
ansats förhåller sig till studiens problemfrågeställningar.   

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Det teoretiska ramverket ligger till grund för att besvara studiens problemfrågeställningar och 
sammanfattas av tre huvudsakliga områden: automation, byggprocessen och hållbar 
utveckling. Nedan beskrivs hur studiens använda teorier kopplas till studiens 
problemfrågeställningar och illustreras i Figur 6. 

• Studiens första problemfrågeställning ”Vilka stomkompletteringsaktiviteter inom 
nybyggnadsproduktion är lämpliga att automatisera?” besvaras genom studiens tre 
huvudsakliga teorier – automatisering, byggprocessen och hållbar utveckling. 
 

• Den andra problemfrågeställningen ”Vilka tidsbesparingar kan erhållas genom ökad 
automatisering i stomkomplettering?” behandlar matematiska uträkningar och 
grundar sig i studiens empiri som följaktligen är kopplad till studiens alla teoretiska 
områden. 
 

• För att möjliggöra besvarandet av studiens tredje frågeställning ” Vilka arbetsskador 
kan reduceras med hjälp av ökad automatisering i stomkomplettering?” används 
teorierna gällande automatisering och hållbar utveckling med fokus på social 
hållbarhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empiri

Dokumentstudie

Enkät med tillhörande 
semistrukturerade 

intervjuer

Frågeställningar

Vilka stomkompletterings-
aktiviteter inom 

nybyggnadsproduktion är 
lämpliga att automatisera?

Vilka tidsbesparingar kan 
erhållas genom ökad 

automatisering i 
stomkomplettering? 

Vilka arbetsskador kan 
reduceras med hjälp av ökad 

automatisering i 
stomkomplettering? 

Teori

Automation

Byggprocessen

Hållbar utveckling

Figur 6 - Koppling frågeställningar och teori 
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3.2 Automatisering 
Automatisering beskrivs som tillämpningen av mekaniska, elektroniska och datorbaserade 

system som opererar i en produktion eller process och kontrollerar tillverkning med reducerad 

mänsklig närvaro (Groover, 2001). Automatiserade mekaniska verktyg består av tre 

huvudsakliga komponenter: en omvandling av energi till rörelseenergi, en 

informationsmottagare som gör det möjligt för rörelseenergin att användas på rätt ställe och på 

rätt vis och slutligen den mekaniska maskinen som utför det automatiserade arbetet (Hitomi, 

1994). Dessa verktyg kan tillämpas och kombineras i tre skilda systemkonstellationer såsom 

fixerad, programmerbar och flexibel automatisering. Dessa skiljer sig åt genom 

investeringskostnad, användningsområde, produktionstakt och komplexiteten (Groover, 

2001). 

Vidare redogör Groover (2001) för en rad förbättringar som följer implementeringen av en 
automatisering inom en organisation och dess processer. De faktorer som påverkas positivt är 
högre produktframställning per timme kontra tillförd arbetsinsats vilket genererar lägre 
kostnad per produkt. Ytterligare förbättringar erhålls genom högre återkommande 
produktkvalitet och arbetssäkerhet gällande både fysisk och socialt välbefinnande för den 
arbetande. Genom att tillämpa automatisering reduceras ledtiden för en produkt från 
inkommen kundorder till leverans av produkten vilket skapar konkurrensfördelar. Således 
reduceras även arbetsprocesslagerhållningen vilket är positivt ur en kostnadssynpunkt (ibid.).  

Ledtider 

Den totala tid det tar från det att en process initieras tills det att den slutförs benämns som 
ledtid (Investopedia, 2018). En nybyggnation kan ses som ett kundorderunikt specifikt projekt 
(Forsman , Björngrim, Bystedt, Laitila, & Bomark, 2012) vilket gör att Engineer-to-order (ETO) 
är den ledtid eller utförandetid som definierar detta projekt (Tiedemann, 2017). Följt 
definierandet av ledtiden ETO i byggproduktion belyser Samuel Forsman m.fl. betydelsen av 
innovation i byggproduktion och dess processer och produkter (Forsman , Björngrim, Bystedt, 
Laitila, & Bomark, 2012). Applikationen av automation anses som en av de mest radikala 
förändringarna inom byggproduktion och som ligger i tiden (Pan, Linner, Cheng, & Bock, 
2018). Även Gosling (2011) redogjorde för innovation inom processerna och dess produkt som 
följaktligen resulterar i nytt utförande med större flexibilitet med samma slutresultat för 
kunden. 

USA-Principen 

För att möjliggöra en automatisering av en process och genom att reducera dess ledtid 

redogör Groover (2001) för USA-principen vilken illustreras i Figur 7. Bokstäverna på 

engelska representerar: U) Understand the existing process, S) Simplify the process och A) 

Automate the process. Dessa steg kan med turordningsnummer och på svenska definieras 

som: 1) Förstå den nuvarande processen, 2) Simplifiera processen och 3) Automatisera 

processen. 

1. Förstå den 
nuvarande processen

•Definiera Input och 
Output

•Definiera 
processens funktion 
och vad den tillför 
till produktens 
slutgiltiga värde

•Vilka är de tidigare 
och efterföljande 
processer som 
påverkas av 
processen?

2. Simplificera 
processen

•När processen är 
förstådd behöver 
den förenklas 

•Kan processen 
kombineras med 
andra processer?

3. Automatisera 
processen

•När väl processen 
har blivit definierad 
i sin enklaste form 
kan en 
automatisering 
övervägas

•Hur ska 
automatiseringen 
genomföras?

Figur 7 - USA-principen 
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3.3  Byggprocessen  
En process kan definieras som en följd av logiskt och villkorat sammanhängande aktiviteter 
med målet att med den minsta möjliga resursåtgång skapa värde som tillfredsställer dess 
kunder. En process går även att klassificera på olika sätt där en ofta använd klassificering skiljer 
mellan kärnprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser (Jonsson & Mattsson, 2011).  

Den övergripande process som används av svenska byggföretag kallas byggprocessen och 
definieras enligt Schade, Wallström, Olofsson och Lagerqvist (2013) av sex skeden: idéskedet, 
förslags-/programskedet, systemprojektering, detaljprojektering, byggskedet och 
förvaltningsskedet. Dessa skeden förutom idéskedet kan ses som representerade i de tre 
primära faserna produktbestämning, produktframställning och produktanvändning 
definierade av Nordstrand (2009) vilket följaktligen används i denna studie. Byggprocessen 
med dess ingående aktiviteter och underaktiviteter redogörs i Figur 8. 
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Beroende på projektets omfattning kan faserna produktbestämning och produktframställning 
överlappa. Vid större projekt påbörjas ofta fasen produktframställning redan under aktiviteten 
detaljutformning för att möjliggöra en tidigare produktionsstart.   

Figur 9 illustrerar Nordstrands ”Modell av byggande” och visar hur utförandet av en aktivitet 
är beroende av resurser. Resurser kan benämnas som input, för att efter ett genomförande av 
aktiviteten resultera i ett resultat och definieras som output (Nordstrand, 2009). Om flera 
aktiviteter samordnas och resurserna minimeras blir projekttiden kortare och totalkostnaden 
för utförförandeparten lägre. Incitament till att effektivisera dessa processer finns således. 

 

3.3.1 Produktbestämning 
Den inledande fasen innefattar enligt Figur 8 det arbete som leder fram till att bygghandlingar 
och ritningar färdigställs. Fasen kan utföras på flera olika vis men karakteriseras enligt 
Nordstrand av två primära skeden: programskedet och projekteringsskedet (Nordstrand, 
2009). 

• Programskedet behandlar projektets utredningsarbete och ska mynna ut i ett  
byggnadsprogram som ligger till grund för byggherrens framtida beslut.  
 

• Projekteringsskedet inleds med gestaltningsaktiviteten där byggnadens utformning 
bearbetas med målet att utforma ett huvudalternativ som skall ligga till grund för 
framtida arbeten och beslut. Aktiviteten följs av systemutformningen där 
byggnadsverkets installation- och konstruktionssystem fastställs enligt de krav som 
beslutades om i programskedet. Den avslutande aktiviteten består av detaljutformning 
där bygghandlingar färdigställs som underlag till produktframställningsskedet.  

Under produktbestämningsfasen tas grundläggande beslut gällande byggnationens form, 
funktion samt tekniska aspekter. Projektets ekonomi och tidplan fastställs för att verifiera 
möjligheterna till att slutföra projektet inom tidsram och budget. En automatisering av delar 
eller hela byggproduktionen kräver långsiktiga beslut och är starkt kopplade till organisationers 
budget och visioner. En studie genomförd i Sverige belyser att ingenjörer tillsammans med 
produktionsledning bör fatta beslut gällande automatisering tidigt i den övergripande 
processen (Winroth, Säfsten, & Stahre, 2007). Beslut rörande automatisering behöver således 
behandlas i inledande skeden av produktbestämningen för att kunna nå sin fulla potential.  

3.3.2 Produktframställning 
Fasen innehåller de aktiviteter som ligger till grund för produktionen av ett byggnadsverk. 
Sammantaget för nybyggnationer är att en tillfällig fabrik upprättas, och etablering samt 
avveckling av denna är ofrånkomlig under fasens utförande. Utöver detta kommer den tillfälliga 
fabriken behöva underhåll och förses med nya resurser för att projektet skall fortgå. Den 
tillfälliga fabriken måste administreras från två olika administrativa platser som beror på 
projektets storlek. Det finns en centraladministration vilket kan ses som huvudkontoret där de 
strategiska besluten fattas men också en arbetsplatsadministration vilket är ett byggkontor där 
den operativa verksamheten styrs ifrån. Underaktiviteterna under drift & skötsel av tillfällig 
fabrik består av de praktiska moment som utgör själva produktionen. Antalet processer gör 
aktiviteten komplex, både i avseende på planering, etablering, påbörjan och färdigställande. 
Övergripande för alla aktiviteter är att de ska mynna ut i ett produktionsresultat. För att uppnå 
ett tillfredställande resultat måste ett effektivt utnyttjande av resurser genomföras. 

Resurs: Aktivitet Resultat: 

Personal 
Produktbestämning / Produktframställning / 

Produktanvändning 

Byggresultat Material   

Maskiner 
Användning av resurser  

= Kostnader 

Figur 9 - Teoretisk modell av resurs, aktivitet och resultat 
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3.3.3 Produktanvändning 
Under fasen produktanvändning tas byggnadsverket i funktion och drift samt fastighetsskötsel 
och underhåll påbörjas. Om byggnaden fordrar förändringar som renovering påbörjas ett 
ändringsarbete och byggprocessen initieras på nytt. När byggnadsverket anses ha uppfyllt sitt 
ändamål rivs det slutligen. I dagens mått förväntas ett nytt byggnadsverk brukas mellan 50–
100 år (Nordlund, 2010) vilket gör produktanvändningsfasen till den längsta fasen inom 
byggprocessen.  

3.3.4 Stomkomplettering  
Stomkompletteringen (nivå 1) innehåller flera aktiviteter (nivå 2) som skall resultera i 

byggdelar. Dessa byggdelar utgörs av flera produktionsresultat som i sin tur består utav att 

åtskilliga resurser och underaktiviteter (nivå 3) har koordinerats och nyttjats. I denna studie 

används benämningen Nivå-2-aktiviteter och Nivå-3-aktiviteter följaktligen. Inom fasen 

produktframställning återfinns aktiviteten stomkomplettering (nivå 1) som består av två 

primära skeden: Yttre- och inre stomkomplettering. Målet med den yttre stomkompletteringen 

är att slutföra byggnadsverkets klimatskärm med beklädnad av fasad och tak, samt montage av 

utvändiga fönster, dörrar och partier. Den inre stomkompletteringen syftar till att utgöra 

byggnadsverkets rumsbildande delar där icke bärande innerväggar, undertak, undergolv m.fl. 

byggs eller monteras.  

Aktiviteten stomkomplettering utgörs av flera Nivå-2-aktiviteter som kan påbörjas simultant 

med stombyggnaden och pågår fram till dess att byggnadsverket nästan är färdigställt. 

Stomkompletteringen koordineras även med installationsarbetena som pågår simultant under 

hela produktframställningsfasen. Figur 10 illustrerar produktframställningsfasen för ett 

byggprojekt på en generell nivå definierad av Nordstrand där flertalet Nivå-1-aktivietter är 

redovisade. Under den Nivå-1-aktivitet som studien behandlar, stomkomplettering, redovisas 

några av dess ingående Nivå-2-aktiviteter.  De redovisade aktiviteterna kan även återfinnas i 

byggdelstabellen i Bilaga 1 under punkterna 4,5 och 6. Byggdelstabellen används regelbundet 

av verksamma företag och förklaras som en struktur för klassifikation. Svensk byggtjänst 

skriver att ”Byggdelstabellen har indelningsgrunden huvudfunktion i byggnadsverk. Tabellen 

är gemensam för alla typer av byggnadsverk.” (Ekholm, Anders; Eckerberg, Klas; Häggström, 

Lars;, 2015). 
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Figur 10 - Produktframställningsfasen 
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Resurser i stomkomplettering 

Utifrån ett processperspektiv är det centralt att bryta ner byggdelar i dess aktiviteter (nivå 3) 
för att identifiera vilka resurser byggdelen tar i anspråk. Traditionellt byggande har i många 
avseenden standardiserade arbetssätt och dessa går således att analysera i detalj. När 
resurserna och Nivå-3-aktiviteterna har blivit identifierade kan en granskning inledas om vilka 
möjligheter som finns att förändra byggdelens utförande. Denna modell tar sin utgångspunkt i 
Nordstrands tidigare definierade ”Modell för byggande” illustrerad i Figur 9 och kallas 
följaktningen i denna rapport för ”Resurs-Aktivitet-Resultat-modellen”, RAR-modellen 
(Nordstrand, 2009). Denna modell används framför allt i studiens nästa kapitel och redovisas 
nedan i Figur 11 på detaljerad nivå. Hur detaljerat dessa Nivå-3-aktiviteter beror på en 
organisations behov men för denna studie genomförs en generalisering vilket redogörs för 
senare.  

 

 

Automatisering i stomkomplettering  

Bock (2015) redovisar hur automatisering kan implementeras i byggnadsproduktion och 
belyser en design som gör det möjligt för effektiv produktions- och byggteknologi (Bock, 2015). 
Användandet av denna design resulterar i en förenkling och effektivisering inom byggprojektets 
produkter, aktiviteter, organisation, ledning och teknik. För att ytterligare öka flexibiliteten kan 
on-site produktionsrobotar användas vilka kan genomföra en specifik arbetsuppgift i en 
repetitivt utförande. Detta automatiserade arbetsutföranade definieras ytterligare av (Schade, 
Olofsson, & Schreyer, 2011) som automation.  

Bock beskriver vidare att användningen av robotar i byggnadsproduktion motiverar till att flera 
områden inom produktionen förbättras. Den mänskliga arbetaren blir distanserad från det 
farliga arbetet och en generell ökning av säkerheten erhålls. Vidare ökar kvaliteten med 
användandet av robotar då samma resultat blir återkommande oavsett vilken operatör som 
opererar roboten (Venebles, 1994).  

3.4 Hållbar utveckling inom byggbranschen  
Hållbar utveckling är då ekonomisk, social och miljömässig utveckling möter nutidens behov 
utan att äventyra möjligheten för den framtida generationen att uppfylla deras behov 
(Hansmann, Harald, & Frischknecht, 2012). Relationen mellan dessa tre ingående delar är 
komplex ur synpunkten människa-till-miljö då de tre ingående delarna involverar olika typer 
av värden vilket påverkar olika intressenter. Utvecklingen av produkter och processer genom 
teknisk innovation och nya arbetssätt inom verksamheter redogörs som viktig för en hållbar 
utveckling (ibid.). Kopplingen mellan hållbar utveckling och byggbranschen har dragit till sig 
uppmärksamhet då branschen är aktiv i både utvecklade länder och utvecklingsländer med 
stora påverkningar på de tre huvudsakliga faktorerna inom hållbar utveckling (Ortiz, Castells, 
& Sonnemann, 2009). Nedan följer en redogörelse för hållbar utvecklings tre ingående 
beståndsdelar. Större fokus läggs på ekonomisk- och social hållbarhet då det är dessa två 
faktorer som studien framför allt behandlar.  

Resurser: Aktiviteter: Nivå 3 Produktionsresultat: Byggdel: 

Reglar Utsättning, kapning av reglar, 
montering syll och 

hammarband, montering reglar  
Regelstomme 

Icke bärande 
skivbeklädd innervägg  

Verktyg 

Snickare 

Isolering 
Mätning & kapning isolering, 

montering isolering 
Isolerad regelstomme Isoleringskniv 

Snickare 

Skivor 
Mätning/kapning skivor, 

montering skivor med spik/skruv 
Skivbeklädd vägg Skruvdragare 

Snickare 

Figur 11 – RAR-modellen Nivå 3 
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3.4.1 Ekonomisk hållbarhet 
Att implementera användandet av innovativa lösningar såsom ny teknik, bättre material och 
komponenter ses som ekonomisk hållbarhet och bidrar till ett mer effektivt byggande med 
bättre kvalité (Manoliadis, Vatalis, & Charalampides, 2011). De möjliga ekonomiska 
följdeffekterna av implementeringen av ny teknik och hur den förhåller sig till den traditionella 
produktionsmetoden i ett byggprojekt är viktigt att överväga innan implementeringen 
genomförs (Kim, o.a., 2010). Vidare redogör Kim m.fl. (2010) för betydelsen av att förstå 
effekten och den potentiella kraften innovation såsom automation har i byggbranschen. Den 
ekonomiska hållbarheten blir relevant att analysera då relationen mellan tid och kostnad är 
stark i ett byggprojekt (Kaka, 1991) vilket följer att hållbarhetsprincipens ekonomiska faktor 
påverkas. 

3.4.2 Social hållbarhet  
Hållbarhetsprincipens andra beståndsdel, social hållbarhet (Hansmann, Harald, & 
Frischknecht, 2012) består av beståndsdelarna livskvalité, hälsa, jämställdhet och social 
interaktion. Det övergripande målet med arbetet mot social hållbarhet kan ses som det 
långvariga välbefinnandet för ett samhälle och dess invånare (Director of Social Planning, 
2005). Social hållbarhet inom byggbranschen syftar vanligtvis på säkerhet för den arbetande 
och dess omgivning och blir således en viktig faktor att behandla (Zuo, Jin, & Flynn, 2012). 
Säkerhet och hälsa kan innefattas i begreppet arbetsmiljö vilket resterande del av den teoretiska 
delen gällande social hållbarhet fokuserar på.  

Den myndighet med det övergripande ansvar och har som uppgift att kontrollera att 
organisationer och verksamheter arbetar på rätt sätt gällande arbetsmiljö är Arbetsmiljöverket. 
Det är en myndighet som på regeringens uppdrag har ansvar över att lagar om arbetsmiljö följs 
av organisationer och företag redogör vad arbetsmiljö är och vad en god sådan kan ha för 
konsekvenser i form av olika vinster. Dessa vinster är färre skador och sjukskrivningar, roligare 
att arbeta, effektivare produktion och bättre ekonomi (Arbetsmiljöverket, 2015). Arbetsmiljön 
inom byggproduktion består av ansträngande arbetsuppgifter och som i jämförelse med andra 
industrier plågas av en högre andel arbetsrelaterade skador (Shoubi, Barough, & 
Rasoulijavaheri, 2013). De mest frekventa skadorna är muskelrelaterade vilket kan drabba den 
arbetande under veckor, månader och år. Förhindrandet av dessa skador kan genomföras med 
ergonomiska strategier där ergonomi definieras som en design att anpassa arbetet efter 
människan och inte människan efter arbetet. Att underlätta arbetet för den arbetande leder 
vidare till mindre skador och smärta som följaktligen resulterar i bättre kvalité och utveckling 
av arbetet (ibid.).  

Figur 12 redovisar olycksfrekvensen inom den svenska byggbranschen år 2016 och denna 
statistik är beställd av Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (Samuleson, 2017). En 
avgränsning genomförs vilket exkluderar skador gällande förlorad kontroll av fordon, el, brand 
och kategorin övrigt. Vidare exkluderades i senare utförd analys då dessa inte ansågs ingå i 
aktiviteten stomkomplettring och kan således inte reduceras med hjälp av en 
automatiseringsåtgärd. I studien läggs inget ytterligare fokus på arbetssjukdomar. 

Figur 12 - Arbetsskador 2016 
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3.4.3 Ekologisk hållbarhet 
Den sista beståndsdelen vilket tillsammans med ekonomisk och social hållbarhet fullbordar 
begreppet hållbar utveckling är ekologisk hållbarhet (Zuo, Jin, & Flynn, 2012). Ekologisk 
hållbarhet är väl belyst gällande framför allt hanterandet av och införandet av nya byggmaterial 
i byggbranschen. Studiens problemområde hanterar fenomenet automatisering i 
nybyggnadsproduktion, ej byggmaterial som ekologisk hållbarhet främst behandlar. Gällande 
utsläpp och långsiktiga materiell är denna beståndsdel svår att analysera då automatisering i 
byggbranschen är i uppstartsfasen. Följt dessa faktorer väljs ekologisk hållbarhet ej att belysas 
ytterligare.   

3.5 Construction Automation Evaluation Method   
Vid definierandet av studiens teoretiska ramverk noterades frånvaron av metodiskt 
tillvägagångssätt för automatisering inom byggbranschen. Författarna såg således möjlighet till 
att definiera en generell teoretisk modell. Den teoretiska delen av metoden bygger på USA-
principen beskriven av Groover (2001) kombinerat med läran om byggprocessen enligt 
Nordstrand (2009). Teorierna kompletteras med vetenskaplig teori som behandlar hållbar 
utveckling. Samverkan av dessa tre teorier mynnar ut i metoden Construction Automation 
Evaluation Method och illustreras i Figur 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Förstå den nuvarande processen 
CAE-metodens första steg bygger på USA-principen kombinerat med den byggprocess 
Nordstrand definierar. Byggdelstabellen används för att skapa övergripande förståelse för 
byggprocessens ingående aktiviteter. Tabellen ger förståelse för vilka aktiviteter som ingår och 
hur de ligger i förhållande mot varandra. Inom detta steg är det viktigt att definiera vilka av 
dessa aktiveter som genomförs av underentreprenör för att på så sätt exkludera dessa från 
vidare analys.  

3.5.2 Simplifiera aktiviteten 
Genom simplifiering av aktiviteter kan en generell bild erhållas av hur moment utförs och vilka 
aktiviteter som påverkar utförandet. Fasen tar sin utgångspunkt i USA-principens andra steg. 
Att simplifiera aktiviteter fordrar insamling utav empiriska data vilket utförs genom 
datainsamlingsmetoder. 

Figur 13 - Teoretiskt ramverk 
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3.5.3 Uppskatta påverkan av automatisering 
Ett delmål med detta steg är att bedöma tidseffekten av en automatiseringsimplementering. 
Effekten är det ökade produktionsresultat per timme vid en automatisering som Groover (2001) 
belyser. Att analysera aktiviteter som lämpliga för automatisering bör inte enbart grunda sig i 
en eventuell tidsreducering. Således blir nästkommande steg i CAE-metoden att analysera 
valda aktiviteter utifrån hållbar utveckling med fokus på arbetsskador och attityder, vilket är 
vad Shoubi, Barough och Rasoulijavaheri (2013) redogör för.  

3.5.4 Väg samman faktorer 
Groover (2010) redogör för flera potentiella förbättringar gällande effektivitet, kvalitet och 
säkerhet. Vad dessa prestationsmått baseras på är svårt att definiera på generell nivå men man 
kan konstatera att dessa mått, oavsett art, beror på att flertal separata faktorer samverkar med 
varandra. Detta leder till att faktorer måste balanseras och vägas samman för att möjliggöra en 
rimlig analys. Att systematiskt väga samman faktorer och dess beståndsdelar är kritiskt för att 
möjliggöra CAE-metodens avslutande steg. 

3.5.5 Automatisera aktiviteten 
USA-principens avslutande steg definierar CAE-metodens sista steg där ett övervägande om 

implementering av automatiseringen skall genomföras. Detta steg fokuserar på tekniska 

lösningar som uppfyller ovan nämnda krav gällande automatisering.   

3.5.6 CONSTRUCTION AUTOMATION EVALUATION METHOD 
Den sammanställda metoden blir således den som illustreras i Figur 14 och används över 

studiens tre avslutande kapitel Empiri, Analys och Diskussion och slutsatser. Den engelska 

versionen är redovisad i Bilaga 1.  
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Figur 14 - CAE-metoden 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. Vidare 
beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Företagsbeskrivning 
Den empiriska data som studiens resultat baseras på erhölls genom samarbete med ett 
byggentreprenadföretag verksamt i götalandsregionen med kontor i Jönköping och Borås. 
Företaget grundades 2005 och har i nuläget ca 70 anställda vilket är verksamma i flera 
pågående projekt.  År 2016 omsatte företaget omkring 250 miljoner kronor och levererar 
tjänster inom projektutveckling, total- och generalentreprenad samt byggservice. Kärnan i dess 
verksamhet utgörs av gemensamma värderingar gällande långsiktighet, utveckling och 
engagemang där fokus ligger på nytänkande inom byggbranschen. Den samlade kunskapen hos 
det relativt unga företaget förklaras av de anställdas långa erfarenhet från andra företag i 
samma bransch, men också av att personalstyrkan utgörs av personer från andra branscher 
(BlueWall, 2018). De projekt som detta byggföretag är aktuella med definieras av nybyggnation 
men även ombyggnation. Nybyggnationerna gäller framför allt byggandet av bostads- och 
hyresrätter, skolor, höglager och vårdboende.  

Företaget är medlem i Sveriges Byggindustrier vilket är byggindustrins bransch- och 
arbetsgivarorganisation där ca 3500 företag inom bygg, anläggning och specialföretag är 
samlade (Byggindustrier, 2018). Företaget är även representerat i Svensk Miljöbas vars syfte är 
att verka mot hållbar utveckling och minskad miljöbelastning (Miljöbas, 2018).  

4.2 Implementering av Construction Automation Evaluation Method 
Studiens empiri bygger på insamlad empiriska data och presenteras enligt ramarna av den 
redovisade metodens tre inledande steg. Metodens två avslutande steg är av mer analytisk 
karaktär och redovisas således under analyskapitlet.   

4.2.1 Förstå för den nuvarande processen 

[1.1] - Analysera och förstå byggprocessen  

Denna studie undersöker stomkompletteringen och fokus lades på att förstå hur aktiviteten 
påverkar byggnadsverkets färdigställande. En automatisering inom byggproduktion påverkar 
flera skeden av byggprocessen och följaktligen krävs god kännedom om hur vald aktivitet 
förhåller sig mot denna. Genom att förstå den övergripande processen skapas förståelse för hur 
förändringar kommer påverka utförandet samt var kritiska beslut bör fattas vid en 
implementering.  

[1.2] - Välj aktivitet för analys och kringliggande aktiviteter utifrån Byggdelstabellen  

Studiens förstudie innefattade två möten med fallföretagets vice VD och ett upptaktsmöte med 
fallföretagets kalkyl- och inköpschef. Frågor gällande projekt och problem ställdes vilket hjälpte 
fallföretaget att få samma bild som författarna vilken data som i ett senare skede krävdes. 
Aktiviteten som valdes för analys var stomkompletteringen vilket definieras i Byggdelstabellen 
med numrering 4,5 och 6. Utefter den definition Nordstrand (2009) ger gällande 
stomkomplettering sammanslogs fallföretagets processer ”Yttertak”, ”Fasader” (Yttre 
stomkomplettringen) och ”Stomkomplettering” (Inre stomkomplettring) till just 
Stomkomplettering vilket fortsättningsvis används i denna studie.  

[1.3] - Definiera aktivitetens input och output 

Aktivitetens input är viktig att definiera då det ger en djupare förståelse för vad den möjliga 
implementeringen av automation ger för slutresultat (output). Resurserna personal, maskin 
och materiel ses som aktivitetens input där studiens problemområde innefattar framför allt 
resursen personal samt maskiner. Resursen personal hanteras då följderna av en 
automatisering gällande de yrkesverksamma belyses. Resursen maskiner hanteras då studien 
syftar på automatiseringsåtgärder där maskiner anses som relevanta. Det utförs inte en specifik 
analys gällande resursen materiel vilket studiens avgränsningar redogör för. 



Empiri  

 24 

4.2.2 Simplifiera aktiviteten 

[2.1] - Avgränsa aktiviteten 

Under upptaktsmötet (med frågor funna i Bilaga 2) efterfrågades data gällande fallföretagets 
stomkompletteringsprocess från tre slutförda byggprojekt i samma kostnadsklass. 
Bearbetningen av erhållna data definieras som studiens dokumentstudie. Tabell 4 redogör för 
den erhållna rådata från fallföretagets kalkyl- och inköpschef. Erhållna data ligger till grund för 
definierandet av Projekt Alfa och Projekt Beta vilka skapas för att avgränsa mot relevanta 
aktiviteter för vidare analys. Avgränsningarna genomförs för att till studien få fram ett generellt 
projekt som underlättar för en mer verklighetstrogen analys. Då byggprojekt är unika bör en 
generalisering genomföras för att vara mer representativt vid denna typ av undersökning. 
Utifrån aktiviteterna definierade i den svenska Byggdelstabellen redogjordes det att 
fallföretagets aktiviteter Yttertak och Fasader med respektive underaktiviteter sammanfattades 
under Yttre stomkomplettering. Aktiviteten från fallföretaget benämnd stomkomplettering 
definieras under Inre stomkomplettering. Denna bild kan ses som generell då dessa steg ingår 
i Byggdelstabellen.  

Tabell 4 - Projekt 1, 2 & 3 

 

 
För att genomföra avgränsningarna enligt CAE-metoden bestämdes medelvärdet av ovan 
nämnda tre byggprojekt i Projekt Alfa vilket redovisas i Tabell 5. Alla Nivå-2-aktiviteter är 
redovisade utifrån den andel av den totala byggtid de utgör.  

Efter att Projekt Alfa utvecklats valdes de Nivå-2-aktiviteter ut som översteg 1% av de totala 
antal timmar vilket illustreras i Tabell 5. Denna procentsats valdes eftersom denna nivå avskilde 
tidskrävande aktiviteter från aktiviteter som stod för en liten del av den totala byggtiden. Det 
är sju aktiviteter inom stomkomplettering som överstiger 1% vilket väljs för vidare analys och 
som ingår i Projekt Beta. Aktiviteten Takstomme som utgör mer än 1% av den totala byggtiden 
väljs efter kontakt med fallföretag att inte analyseras då aktiviteten normalt utgörs av 
prefabricerade element vilket studien inte behandlar. 

    Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 

  

Projektkostnad: 49 100 000 kr 55 225 000 kr 71 250 000 kr 

Byggmånader: 13 16 16 

Yrkesarbetare (YA): 4 - 6 4 - 6 5 - 7 

YA-timmar: 16 900 19 700 20 500 

  Timmar: Andel: Timmar: Andel: Timmar: Andel: 

Y
ttre

 sto
m

ko
m

p
le

tterin
g 

4 YTTERTAK 663 3,92% 522 2,65% 516 2,52% 

41 Takstomme 537 3,18% 481 2,44% 492 2,40% 

42 Taklagskomplettering   0,00%   0,00% 15 0,07% 

43 Taktäckning 27 0,16%   0,00%   0,00% 

44 Takfot & Gavlar 75 0,44% 19 0,10%   0,00% 

45 Öppningskompl. /takluckor 24 0,14% 22 0,11% 9 0,04% 

  

5 FASADER 3273 19,37% 3977 20,19% 4422 21,57% 

51 Stomkompl. /utfackning 1671 9,89% 1078 5,47% 312 1,52%* 

53 Fasadbeklädnad/ytskikt 675 3,99%** 2420 12,28% 2577 12,57% 

55 Utv. fönster/dörrar/partier 927 5,49% 479 2,43% 1533 7,48% 

  

In
re

 
sto

m
ko

m
p

le
tte

rin
g 

6 STOMKOMPLETTERING 1923 11,38% 2217 11,25% 2523 12,31% 

61 Insida yttervägg 465 2,75% 661 3,36% 936 4,57% 

62 Undergolv 69 0,41%   0,00%   0,00% 

63 Innerväggar 1074 6,36% 1242 6,30% 1218 5,94% 

64 Innertak   0,00% 79 0,40%   0,00% 

65 Inv. dörrar/partier 315 1,86% 235 1,19% 369 1,80% 
   

**se Bilaga 3 
   

*se Bilaga 3 
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De sex stycken Nivå-2-aktiviteter som analyseras i denna studie är således 
Fasadbeklädnad/ytskikt, Innerväggar, Stomkomp. /utfackning, Utv. fönster/dörrar/partier, 
Insida yttervägg och Inv. dörrar/partier vilket tillsammans utgör ca 32% av Projekt Betas totala 
byggtid. I Tabell 6 redovisas Projekt Betas stomkomplettering och denna procentsats som 6062 
timmar och är de antal arbetstimmar som blev kvar efter det att de sju aktiviteterna som 
redovisas som överstrukna i Projekt Alfa exkluderats. Denna data är baserad på en ordinarie 
arbetsvecka innehållande 40 arbetstimmar. Nedan redovisas dessa sex Nivå-2-aktiviteter i den 
ordningen med störst andel av totala byggtiden högst upp. I byggprocessens utförande är det 
inte denna ordning aktiviteterna utförs men väljs fortsättningsvis att redovisas på 
nedanstående vis. Projekt Betas projektkostnad är ca 58,5 miljoner kronor vilket ligger inom 
vald kostnadsklass definierad i studiens avgränsningar.   

Tabell 6 - Projekt Beta 

Projekt Beta 
Projektkostnad: 58 525 000 kr 

Byggmånader: 15 månader 

Yrkesarbetare (YA): 4 - 7 st 

Total YA-timmar: 19 033 timmar 

 

 Presenterade i fallande ordning:    Timmar: Andel: 

Sto
m

-

ko
m

p
le

tte
rin

g 

53 Fasadbeklädnad/ytskikt 1891 9,93% 

63 Innerväggar 1178 6,19% 

51 Stomkompl/utfackning 1020 5,36% 

55 Fönster/dörrar/partier 980 5,15% 

61 Insida yttervägg 687 3,61% 

65 Inv. dörrar/partier 306 1,61% 

  Total: 6062 31,85% 

 

Projekt Alfa 

Projektkostnad: 58 525 000 kr 

Byggmånader: 15 månader 

Yrkesarbetare (YA): 4 - 7 st 

Total YA-timmar: 19 033 timmar 

 

Presenterade i fallande ordning:    Timmar: Andel: 

Sto
m

ko
m

p
le

tte
rin

g 

53 Fasadbeklädnad/ytskikt 1891 9,93% 

63 Innerväggar 1178 6,19% 

51 Stomkompl/utfackning 1020 5,36% 

55 Fönster/dörrar/partier 980 5,15% 

61 Insida yttervägg 687 3,61% 

41 Takstomme 503 2,64% 

65 Inv. dörrar/partier 306 1,61% 

44 Takfot & Gavlar 31 0,16% 

64 Innertak 26 0,14% 

62 Undergolv 23 0,12% 

45 Öppningskompl./takluckor 18 0,10% 

43 Taktäckning 9 0,05% 

42 Taklagskomplettering 5 0,03% 

Total: 6678 35,09% 

Tabell 5 - Projekt Alfa 
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Sammanfattningsvis följde arbetsgången i dokumentstudien den process som redovisas i 
figuren nedan och genomfördes för att avgränsa aktiviteterna och skapa ett mer generellt 
byggprojekt och är baserad på insamlade data.  

[2.2] – Generalisera aktiviteten enligt RAR 

De valda aktiviteterna inom stomkompletteringen benämnda Nivå-2-aktiviteter behöver 
generaliseras för att kunna analyseras och jämföras på samma villkor. Varje aktivitet behöver 
följaktligen förenklas enligt RAR-modellen för att nå Nivå-3-aktiviteter och möjliggöra en 
djupare analys. De sex Nivå-2-aktiviteter inom stomkomplettering för Projekt Beta är således 
uppbyggda av ingående generaliserade arbetsmoment vilket benämns Nivå-3-aktiviteter. 

4.2.3 Uppskatta påverkan av automatisering 

[3.1] - Definiera tidsåtgång och uppskattad tidsreducering 

All nedan redovisade data är erhållen från studiens enkät med tillhörande semistrukturerade 
intervjuer. Ett enkätutkast av en av de sex enkätundersökningarna som genomfördes redovisas 
i Bilaga 4 och där dess totala erhållna rådata redovisas i Bilaga 5, Bilaga 6 och Bilaga 7.  

Reducering i timmar är indirekt beroende på aktivitetens storlek. Detta definierar ytterligare 
vilken aktivitet som är värd att vidare analysera för ett automatiserande av denna. Genom 
användandet av detta steg baseras det mest värdefulla arbetsmomentet att automatisera utifrån 
dess tidsmässiga andel av den övergripande projekttiden. Nyckeltalet att basera analysen på är 
således reduceringen i timmar då den står i direkt korrelation med tidsandelen den utgör av 
den totala byggtiden. Den data som används för analys inom detta steg är erhållen från studiens 
enkätundersökning där respondenten fick uppskatta tidsåtgången för alla ingående Nivå-3-
aktiviteter och den tidsreduceringen en automatiseringsåtgärd kunde medföra för respektive 
aktivitet. Den uppskattade tidsåtgången och tidsreduceringen för studiens sex analyserade 
stomkompletteringsaktiviteter redovisas nedan i Tabell 7 till tabell 12. Den fullständiga 
uträkningen som genomfördes utifrån genomförd enkät redovisas i Bilaga 6 där ytterligare 
förklaringar till producerandet av dessa nyckeltal återfinns. De tre vänstra kolumnerna utgår 
från ovan redovisad RAR-modell där en förenkling skett. Kolumnenen med det röda 
procenttecknet redogör för den uppskattade tidsåtgången för respektive Nivå-3-aktivitet.  

Tabell 7 - Fasadbeklädnad/ytskikt 

 

 

 

53. Fasadbeklädnad/ytskikt Timmar Beta 

1891 

Resurser: Arbetsmoment Nivå 3: Produktionsresultat: %  (H) Reducering   
% 

Reducering 
timmar 

Ny 
tid  

Yrkesroll Isolering Isolerad yttervägg 34% 643 38% 241 402 

Material 

Maskiner 

Yrkesroll Armering/läktning Fasadbärande skikt 
färdigställt 

21% 397 25% 99 298 

Material 

Maskiner 

Yrkesroll Beklädnad (skivor, bruk, panel) Fasadmaterial 
monterat 

45% 851 42% 355 496 

Material 

Maskiner 

Tidsreducering vid automatisering av samtliga arbetsmoment: 100%   695 1196 

  36,8% 

Figur 15 - Projektdefiniering 

Projekt 1,2 & 3

•Data från BW gällande 
3 byggprojekt

Projekt Alfa

•Sammanslagning av 
projekt 1, 2 & 3

Projekt Beta

•Exluderande av 
aktiviteter <1% av 
totala byggtiden
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Tabell 8 - Innerväggar 

63. Innerväggar  
Timmar Beta 

1178 

Resurser: Arbetsmoment Nivå 3: Produktionsresultat: %  (H) 
Reducering   

% 
Reducering 

timmar 
Ny tid  

Yrkesroll 
Tillverkning av regelverk / 

murverk 
Väggstomme 36% 422 33% 141 281 Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Isolering Isolerad vägg 17% 196 21% 41 155 Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Skivbeklädnad Skivbeklädd vägg 48% 560 42% 233 326 Material 

Maskiner 

Tidsreducering vid automatisering av samtliga arbetsmoment: 
100%     415 763 

      35,2% 

  

Tabell 9 - Stomkomp/utfackning 

51. Stomkompl/utfackning 
Timmar Beta 

1020 

Resurser: Arbetsmoment Nivå 3: Produktionsresultat: %  (H) 
Reducering   

% 
Reducering 

timmar 
Ny tid  

Yrkesroll 
Montering utlägg 

(syll/hammarband) 
Utlägg 8% 82 17% 14 68 Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Uppregling Väggstomme 16% 163 25% 41 122 Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Isolering 
Isolerad 

väggstomme 
10% 102 13% 13 89 Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Montering vind- och fuktspärr 
Kapilärbrytande skikt 

monterat 
21% 214 8% 18 196 Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Montering av skivbeklädnad 
Skivbeklädnad 

monterad 
45% 459 29% 134 325 Material 

Maskiner 

Tidsreducering vid automatisering av samtliga arbetsmoment: 
100% 

  

219 801 

  21,5% 

 
Tabell 10 - Utv. fönster/dörrar/partier 

55. Fönster/dörrar/partier 
Timmar Beta 

980 

Resurser: Arbetsmoment Nivå 3: Produktionsresultat: %  (H) 
Reducering   

% 
Reducering 

timmar 
Ny tid  

Yrkesroll 

Montering av karm Karm monterad 25% 244,9 17% 41 204 Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Drevning Drevad karm 7% 68,6 4% 3 66 Material 

Maskiner 

Yrkesroll 
Montering av 

fönster/dörrar/partier 
Fönster/dörrar/partier 

monterat 
24% 235,1 29% 69 167 Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Montering av beslag Beslag monterat 12% 117,6 4% 5 113 Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Listverk/fogning 
Listverk/fogning 

färdigställt 
32% 313,5 8% 26 287 Material 

Maskiner 

Tidsreducering vid automatisering av samtliga arbetsmoment: 
100% 

  

143 836 

  14,6% 
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Tabell 11 - Insida yttervägg 

61. Insida yttervägg  
Timmar Beta 

687 

Resurser: Arbetsmoment Nivå 3: Produktionsresultat: %  (H) 
Reducering   

% 
Reducering 

timmar 
Ny tid  

Yrkesroll 
Tillverkning/komplettering av 

regelverk/murverk 
Väggstomme 31% 212 25% 53 159 Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Installationsarbeten Don monterade 22% 149 4% 6 143 Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Skivbeklädnad Skivbeklädd vägg 48% 326 25% 82 245 Material 

Maskiner 

Tidsreducering vid automatisering av samtliga arbetsmoment: 
100% 

  

141 547 

  20,5% 

 

Tabell 12 - Inv. dörrar/partier 

65. Inv. dörrar/partier 
Timmar Beta 

306 

Resurser: Arbetsmoment Nivå 3: Produktionsresultat: %  (H) 
Reducering   

% 
Reducering 

timmar 
Ny tid  

Yrkesroll 

Montering av karm Karm monterad 24,17% 74,0 25% 19 56 Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Drevning Drevad karm 9,17% 28,1 8% 2 26 Material 

Maskiner 

Yrkesroll 
Montering av 

fönster/dörrar/partier 
Fönster/dörrar/partier 

monterat 
18,33% 56,2 33% 19 37 Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Montering av beslag Beslag monterat 15,00% 46,0 8% 4 42 Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Listverk/fogning 
Listverk/fogning 

färdigställt 
33,33% 102,1 8% 9 94 Material 

Maskiner 

Tidsreducering vid automatisering av samtliga arbetsmoment: 
100% 

  

52 254 

  16,9% 

 
Den semistrukturerade intervjun som genomfördes i samband med enkäten styrkte att en 
tidsreducering går att uppnå om automatiseringsåtgärder införs. De fullständiga svaren som 
erhölls under dessa intervjuer är redovisade i Bilaga 7. Den eventuella automatiseringsåtgärden 
kan spara både tid, ergonomi och materiel och kan ske genom till exempel en robotisering. Om 
en robot införs blir det också en fråga om arbetskraft men en robot som fungerar väl kan 
medföra besparingar för alla inblandande parter. Vad som är viktigt att fokusera på är 
långsiktigt tänkande som involverar dessa parter. Platschef C redogjorde för följande 
tankegång: 

”Med små steg och långa visioner tror jag på automatisering, det är klart det vore bra att 
bara komma till arbetsplatsen och programmera och sedan följa upp” 

Från genomförda intervjuer erhölls svar gällande att en robotisering inte behöver vara det 
som definierar en automatiseringsåtgärd. Att effektivisera verksamheten kan genomföras 
genom att reglar blir kapade på förhand, implementering av innovativa Prefablösningar 
och/eller vidareutveckla redan använda verktyg vilket respondenter redogjorde för. Kopplat 
till detta redogjorde Platschef C även för följande citat:   

”Bara man nämner robot skrattar ju det flesta, men det är kanske en automatisering man 
vill åt, och inte en robotisering” 
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[3.2] - Bedöm utifrån arbetsskador  

Nästa del under enkäten som genomfördes behandlar en uppskattad reducering av 
arbetsskador där respondenten fick kryssa i det alternativ som stämde mest överens. Frågan 
som ställdes under denna del av enkäten löd: Instämmer du i att följande arbetsskador kan 
reduceras med hjälp av en automatiseringsåtgärd i denna byggdel. Respondenterna fick kryssa 
i det alternativ de tyckte stämde mest överens gällande redovisade arbetsskador. Dessa skador 
definieras sedan efter en rangordning som baseras på en faktor som sträcker sig från (-1), (-
0,5), (0), (0,5) till (1). Denna faktor multiplicerades med antalet svar och används för 
framtagandet av ett medelvärde som visar den allmänna uppfattningen gällande studiens sex 
analyserade Nivå-2-aktiviteters arbetsskador. Då sex stycken enkäter genomfördes och varje 
enkätsvar representerar ett (1) poäng ger det att skalan som medeltalet kan röra sig på sträcker 
sig från -6 till 6. För att förtydliga detta kan exemplet ges att om åtta enkäter genomförts hade 
skalan sträckt sig från -8 till 8. Värdet -6 gällande medeltalet representerar en låg 
olycksreducering vid automatisering och värde 6 en hög olycksreducering vid automatisering. 

Utförandet av studiens sex analyserade aktiviteter skiljer sig åt avsevärt vilket ger att 
uppfattningen gällande de åtta redovisade arbetsskadorna skiljer sig åt. Tabell 13 redovisar de 
två arbetsskadorna med högst ansedd olycksreducering för de sex analyserade Nivå-2-
aktiviteterna. Beroende på vilken aktivitet som analyserades skiljde den näst översta rankade 
olyckan för respektive aktivitet. Den fullständiga rangordningen för alla åtta arbetsskador i alla 
sex analyserade aktiviteter är redovisad i Bilaga 5.  

Tabell 13 – Uppskattad Olycksreducering rangordning 1 & 2 

Nivå-2-Aktivitet Arbetsskada 
Faktor 

Poäng 
Rang-

ordning -1 -0,5 0 0,5 1 

53. Fasadbeklädnad/ 
ytskikt 

Kroppsrörelse med fysisk 
överbelastning 

      2 4 5 1 

Fall av person från höjd   1   3 2 3 2 

  

63. Innerväggar 

Kroppsrörelse med fysisk 
överbelastning 

      2 4 5 1 

Förlorad kontroll handverktyg   1 1 2 2 2,5 2 

Förlorad kontroll maskin   1   4 1 2,5 2 

  

51. Stomkompl. 
/utfackning 

Kroppsrörelse med fysisk 
överbelastning 

      1 5 5,5 
1 

Förlorad kontroll handverktyg     2 1 3 3,5 2 

  

55. Utv. 
Fönster/dörrar/partier 

Kroppsrörelse med fysisk 
överbelastning 

      1 5 5,5 1 

Förlorad kontroll maskin     1 4 1 3 2 

Ras, fall, bristning material     2 2 2 3 2 

  

61. Insida yttervägg 

Kroppsrörelse med fysisk 
överbelastning 

      2 4 5 
1 

Ras, fall, bristning material     1 3 2 3,5 2 

  

65. Inv. dörrar/partier 

Kroppsrörelse med fysisk 
överbelastning 

      2 4 5 
1 

Ras, fall, bristning material     1 1 4 4,5 2 

 
Överbelastning och fallskador ses dessvärre som vanliga i byggbranschen och där bättre 
tekniker och lösningar kan reducera dessa skador. Tunga materiel som behöver hanteras i stor 
mängd medför skador och där innovativa lösningar och tekniker kan hjälpa till. Att reducera 
arbetsskadorna ses av vissa respondenter som det högsta prioriteten gällande ett införande av 
en automatiseringsåtgärd och där Platschef B redogjorde för följande citat:  

”Det hade varit väldigt gött att få en robot som sätter skivbeklädnaden” 
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Utifrån intervjusvar ska en automatiseringsåtgärd i en perfekt värld reducera arbetsskadorna, 
men det redogörs också för risken att en maskin eller robot kan gå sönder och på det sättet 
skada operatören. Utgångspunkten att en automatiseringsåtgärd aldrig ska försämra 
olycksstatistiken och kontinuerligt arbete med att förbättra verktygen utifrån materialet pågår 
beskrivet av platschef A citerat nedan. Även respondent A belyser detta i form av att så fort 
möjligheten finns bör utvecklandet och förbättrandet av nya maskiner ske. 

”Om man gör maskiner kopplat till materialet stämmer det helt att kroppsskador med fysisk 
överbelastning kan reduceras helt”. 

[3.3] - Bedöm utifrån attityd   

Även data gällande den utförandes attityd erhölls i enkäten. Även i analysen av den utförandes 
attityd gällande aktiviteten används tidigare ovan förklarad skala. I Tabell 14 redogörs det för 
en rangordning men där denna är omvänd gentemot den som användes i erhållna data gällande 
arbetsskador. Skalan är omvänd då en aktivitet vars arbetsutförande anses som roligt, ej bör 
automatiseras i samma utsträckning som ett arbetsmoment som anses som tråkigt att utföra. 
Vad detta ger är att respondenterna ansåg att aktiviteten Utvändiga fönster/dörrar/partier var 
den minst givande aktiviteten att utföra. Aktiviteten Insida yttervägg ansågs som den mest 
givande av de sex aktiviteter att utföra vilket redovisas men den lägst poäng och rankning.  

Tabell 14 - Attityd Nivå-2-aktiviteter 

Instämmer du i: utförandet av denna byggdel är roligt, givande och/eller utvecklande 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
i stort sett 

inte 

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

    

Aktivitet  1 0,5 0 -0,5 -1 Poäng 
Rang-

ordning 

53. Fasadbeklädnad/ytskikt 0 1 2 2 1 -1,5 2 

63. Innerväggar 1   1 1 3 -2,5 4 

51. Stomkompl. /utfackning     2 4   -2 3 

55. Utv. 
Fönster/dörrar/partier 2   2 1 1 0,5 1 

61. Insida yttervägg     1 4 1 -3 5 

65. Inv. dörrar/partier 1   1 3 1 -1,5 2 

 
Den samlade attityden från respondenterna kring automatisering är att yrkesrollen försvinner 
eller förändras för den arbetande parten vilket både ses som positivt och negativt. Denna 
förändring av yrkesrollen kan innebära att en snickare blir montör eller maskinförare vilket kan 
reducera ovan redovisade arbetsskador. En positiv inställning till en robot hade arbetsledare D 
som delgav följande: 

”Hade det funnits en maskin där du går bredvid samtidigt som den gipsar hade det varit hur 
gött som helst” 

Det kan också innebära att en robot övertar jobbet från en arbetare vilket kan medföra att denna 
arbetande får vidareutbilda sig för att kunna hantera denna robot. Snickare F redogjorde för 
följande:  

”Nån ska väl styra roboten också” 

Att bevara snickarens yrkesroll belystes flertalet gånger och där införandet av en 
automatiseringsåtgärd kan betyda att yrkesrollen förändras. Kopplat till citat ovan belyser även 
snickare E detta genom:  

”Man kan ändra sin yrkesroll mot mer maskinförare” 
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5 Analys 
Kapitlet besvarar studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med 
teoretiskt ramverk samt användandet av framtagen metod.  

5.1 Besvarande av studiens problemfrågeställningar 
Studiens problemfrågeställningar besvaras genom att använda CAE-metodens fjärde steg vilket 
innefattar att väga samman ovan redovisade empiriska data och samtidigt styrka dessa med 
studiens teoretiska ramverk.  

5.1.1 Väga samman faktorer 

[4.1] - Tidsbesparing 

De kommande tre stegen i CAE-metoden utgörs av att väga samman de valda faktorerna, 
tidsbesparing, arbetsskador och attityd gällande aktiviteten. Beroende på den bransch ett 
företag är verksamma i kan faktorerna skilja men dessa tre faktorer anses bygga en bra grund 
för att besvara vilka aktiviteter som är lämpliga att automatisera.  

Effektivisering i form av en tidsbesparing är den första faktorn som anses betydelsefull att 
analysera. Om tidsbesparingen inte anses stor nog efter implementerandet av en 
automatiseringsåtgärd bör den inte heller betraktas som värd att genomföra då den kan 
generera större en kostnad än lönsamhet. Den högre produktivitet och förbättrade 
arbetssäkerhet som Groover (2001) belyser är viktigt att ha i åtanke då människan kommer 
vara närvarande trots att automatiseringsåtgärd implementeras. För vidare analys genomförs 
här en avgränsning genom att välja de Nivå-2-aktiviteter som anses kunna erhålla den största 
tidsreduceringen genom att implementera en automatiseringsåtgärd. Från redovisad empiri 
utförs en avgränsning mot 20% där den aktivitet som överstiger denna nivå är markerad i Tabell 
15. Detta ger att fyra aktiviteter väljs för vidare analys utifrån faktorn tidsreducering. 

Tabell 15 - Valda Nivå-2-aktiviteter 

Aktivitet: Tid Projekt Beta: Tidsreducering: Ny tid: 

53. Fasadbeklädnad/ytskikt 1891 36,8% 1195 

63. Innerväggar 1178 35,2% 763 

51. Stomkompl. /utfackning 1020 21,5% 801 

61. Insida yttervägg 687 20,5% 546 

65. Inv. dörrar/partier 306 16,9% 254 

55. Utv. fönster/dörrar/partier 980 14,6% 837 

 
Det ska tydliggöras att denna tidsreducering baseras på att alla Nivå-3-aktiviteter inom 
respektive Nivå-2-aktivitet automatiseras till vald grad. Det är i dagsläget dock en utopi att 
automatisera alla Nivå-3-aktiviteter samtidigt. Att istället undersöka vilka av dessa aktiviteter 
som är återkommande i ett byggprojekt vilket Groover (2001) redogör gällande definierandet 
av kringliggande processer blir intressant. Samma automatiseringsteknik kan då användas i 
flera aktiviteter och moment och investeringskostnaden belastar balansräkningen således bara 
en gång. En tidsbesparing erhålls då genom mindre planering och effektivisering av resurser.  

Utifrån studiens sex analyserade Nivå-2-aktiviteter redogörs i Tabell 16 för dess totalt tretton 
ingående Nivå-3-aktiviteter.Vad som även kan fastställas från nedanstående tabell är att två 
stycken Nivå-3-aktiviteter endast återkommer två respektive en gång men ändå anser kunna 
erhålla en stor tidsreducering. Dessa är Montering av fönster/dörrar/partier som överstiger 
30%, och Beklädnad (skivor, bruk, panel) och överstiger hela 40% i uppskattad tidsreducering. 
Sammanfattningsvis är det fem Nivå-3-aktviteter från detta steg som väljs för vidare analys. Att 
finna de aktiviteter som är återkommande kan ge en högre flexibilitet i produktframställningen 
och leda till bättre ekonomisk och miljömässig effektivitet. Denna återanvändning av samma 
automatiseringsåtgärd kan ses som flexibel automatisering (Groover, 2001) då den kan 
användas i ett projekts olika delar.  
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Tabell 16 - Återkommande Nivå-3-aktiviteter 

Åter-
kommande 

ggr: 
Arbetsmoment: Produktionsresultat: 

Summerad 
utförande-

tid 

Reducering i H: Total 
reducering 

i H: 

Ny 
utförande-

tid: 

Total 
reducering 

i %: 1 2 3 

3 Tillverkning av regelverk  Väggstomme 797 41 53 141 235 562 29,49% 

3 Isolering Isolerad väggstomme 941 13 241 41 295 646 31,35% 

3 
Montering av 
skivbeklädnad 

Skivbeklädnad 
monterad 

1345 134 82 233 449 896 33,38% 

2 Montering av karm Karm monterad 319 41 19   60 259 18,81% 

2 Drevning Drevad karm 97 3 2   5 92 5,15% 

2 
Montering av 
fönster/dörrar/partier 

Fönster/dörrar/partier 
monterat 

291 69 19   88 203 30,24% 

2 Montering av beslag Beslag monterat 164 5 4   9 155 5,49% 

2 Listverk/fogning 
Listverk/fogning 
färdigställt 

415 26 9   35 380 8,43% 

1 
Montering utlägg 
(syll/hammarband) 

Utlägg 82 14 
    

14 68 17,07% 

1 
Montering vind- och 
fuktskydd 

Kapilärbrytande skikt 
monterat 

214 18 
    

18 196 8,41% 

1 Armering/läktning 
Fasadbärande skikt 
färdigställt 

397 99 
    

99 298 24,94% 

1 
Beklädnad (skivor, bruk, 
panel) 

Fasadmaterial 
monterat 

851 355 
    

355 496 41,72% 

1 Installationsarbeten Don monterade 149 6 
    

6 143 4,03% 

 
Följaktligen kan två skilda analyser utifrån definierandet av den uppskattade tidsreduceringen 
genomföras. Den första är då fokus ligger på den övergripande Nivå-2-aktiveten och den andra 
analysen är när fokus ligger på de återkommande Nivå-3-aktiviteterna. Vilken tidsanalys som 
väljs grundar sig i företagets behov men för denna studie tas exempel från båda fallen med för 
vidare analys. Sammanfattningsvis väljs således fyra Nivå-2-aktiviteter och fem stycken Nivå-
3-aktiviteter för vidare analys utifrån faktorn tidsbesparing.  

[4.2] - Social hållbarhet 

Att analysera valda aktiviteter utifrån faktorn social hållbarhet sker i detta steg då införandet 
av en automatiseringsåtgärd bör fokusera på att åtgärden leder till bättre arbetsförhållanden.  

Arbetsskador 

Att ha personal som inte kan utföra sitt arbete på grund av arbetsskador bidrar till att 
arbetsgivaren får outnyttjad arbetskraft vilket kan ses som negativt. Införandet av en 
automatisering genom ny teknik och maskiner som medför reducering av arbetsskador anses 
vara av stort värde. Att reducera arbetsskador genom optimering av användandet mellan 
människa, material och maskin är en strävan som byggbranschen har och som även Bock (2015) 
belyser med distanserandet från farliga arbeten. 

Denna strävan kan ses som viljan till innovation kopplat till byggprocessen vilket Forsman et. 
al (2012) återger som införandet av effektiva maskiner och förbättrade arbetssätt. Att hantera 
den ergonomiska aspekten vilket Shoubi et. al (2013) redogör för kan dessa arbetsskador 
reduceras ytterligare men även höja eller bibehålla kvalitén då ett standardiserat arbetssätt 
införs. Detta standardiserade arbetssätt erhålles genom en automatisering vilket även Venebles 
(1994) återger höja kvaliteten och konsistensen i byggbranschen vilket är viktigt att betona.  

Nedan i Tabell 17 är studiens alla arbetsskador redovisade i den rangordningen med högst 
poäng överst. Den gemensamma sammanslagningen av alla arbetsskador i alla aktiviteter ger 
att de flesta respondenter instämmer delvis (faktor 0,5) i att en automatisering kan reducera 
arbetsskador. Nästa nivå är den där respondenterna svarade instämmer helt (faktor 1) om de 
ansåg att arbetsskador kan reduceras. Resonemanget kan således föras att en övergripande 
positiv inställning till automatisering finns i kontexten reducering av arbetsskador.  
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Tabell 17 - Alla arbetsskador 

Arbetsskador - Alla sex aktiviteter   

  -1 -0,5 0 0,5 1 Poäng Rangordning 

Kroppsrörelse med fysisk överbelastning 0 0 0 10 26 31 1 

Ras, fall, bristning material 0 1 8 18 9 17,5 2 

Förlorad kontroll handverktyg 0 6 6 14 10 14 3 

Förlorad kontroll maskin 1 5 4 17 9 14 3 

Förlorad kontroll föremål 0 7 7 13 9 12 4 

Fall av person från höjd 2 4 5 19 6 11,5 5 

Kroppsrörelse utan fysisk överbelastning 6 1 3 20 6 9,5 6 

Fall av person (ej från höjd) 2 2 12 17 3 8,5 7 

Total 11 26 45 128 78   

 

Rangordningen visar att skadan Kroppsrörelse med fysisk överbelastning rankas överst med 
stor marginal till den nästkommande arbetsskadan vilket belyser att största fokus bör ligga på 
att reducera denna typ av arbetsskadan Kroppsrörelse med fysisk överbelastning. Argument 
kan föras att implementering av en automatiseringsåtgärd kostar mycket pengar vid 
uppstartandet vilket är fallet. Sett till den inledande investeringskostnaden en 
automatiseringsåtgärd medför med vidareutbildningar och införskattandet av den faktiska 
hårdvaran anses denna kostnad erhållas i ett senare skede i samband med färre sjukskrivningar 
och reducerade arbetsskador. Denna reducering av sjukskrivningar gagnar både den enskilda 
individen och organisationen samt samhället i stort.  

Attityd 

Att automatisera en arbetsuppgift som anses givande och rolig för den utförande bör analyseras 
en extra gång för att säkerhetsställa att den yrkesarbetande inte känner att dennes jobb och 
yrkesstolthet försvinner. Stor vikt ligger på att yrkesmannen eller kvinnan ej blir arbetslös, men 
att använda faktorn attityd för att avgöra om en aktivitet ska automatiseras bör ej ske. Denna 
faktor bör enbart användas som ett kompletterande till de två huvudsakliga faktorerna 
tidsbesparing och arbetsskador om dessa två är uppfyllda för automatisering. Detta illustreras 
som den streckade delen i Figur 16.  

Om en automatisering blir till uppnås vinsterna som Arbetsmiljöverket (2015) redogör för men 
ett motstånd till automatisering finns. Den förändrade yrkesrollen då en maskin tar över 
hantverkarens uppgifter är en av anledningarna för motstånd mot automatisering. Från 
erhållen empiri grundar sig detta motstånd i ett främmande inför automatisering, och att 
branschen och arbetsutförandet inte har förändrats avsevärt de senaste trettio året. Motståndet 
till ny teknologi finns för att denna inte är förstådd, samt att individen ej med lätthet har tillgång 
till information gällande denna teknologi och kan således inte skapa sig en uppfattning och 
acceptera den. Att överbygga okunskapen gällande automatisering kan medföra ett positivare 
ställningstagande och resultera i långvarigt välbefinnande för den arbetande vid en 
automatiseringsimplementering. De långsiktiga vinsterna gällande social hållbarhet bör ses 
som viktiga att studera då en försämrad daglig tillvaro leder till att den arbetande tillslut blir 
utbränd och deprimerad.  

Sammanfattningsvis följer arbetsgången med att väga samman faktorer och på det sätter finna 
lämplig aktivitet att automatisera arbetsgången illustrerad i Figur 16. 

 

Figur 16 - Arbetsgång väg samman faktorer 

Reducerad tid
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arbetsolckor
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5.1.2 Analys Nivå-2-aktivitet  
Den empiri som erhållits gällande alla faktorer behandlar aktiviteter på nivå 2. Detta ger att den 

första analysen som genomförs gäller de fyra Nivå-2-aktiviteterna som erhöll störst 

tidsbesparing. Inom dessa fyra aktiviteter rankas arbetsskadan, Kroppsrörelse med fysisk 

överbelastning alltid som nummer ett. Denna arbetsskada utgjorde 17% av de registrerade 

arbetsskadorna 2016 (Samuleson, 2017) vilket ger att incitament finns att automatisera alla 

dessa fyra Nivå-2-aktiviteter vilket kan bidra till att reducera denna arbetsskada.  

Av dessa fyra aktiviteter ansågs Innerväggar utgöra det mest givande arbetsutförandet vilket 

ger att en välgrundad analys hur en automatiseringsimplementering bör genomföras. Att finna 

automatiseringstekniker som kan reducera arbetsskadorna men fortfarande behålla 

yrkesrollen gällande denna aktivitet är av stor vikt.  

Aktiviteten Stomkompl. /utfackning vilket också anses erhålla en stor tidsreducering rankas 

som nummer tre gällande attityder och som även innehåller samma återkommande 

arbetsmoment på Nivå-3 som aktiviteten Innerväggar.  

5.1.3 Analys Nivå-3-aktivitet  
Att just behandla återkommande arbetsmoment (Nivå-3-aktiviteter) utgör en djupare analys 
vilket kan medföra mer detaljerade svar vilken aktivitet som är lämplig att automatisera. Om 
studien ej hanterat dessa Nivå-3-aktiviteter utan bara Nivå-2-aktiviteter hade avsnittet ovan 
utvecklats ytterligare.  

• Tillverkning av regelverk och Montering skivbeklädnad återkommer tre gånger vilket 
ger starka incitament att automatisera denna aktivitet. Denna aktivitet ingår i tre av de 
fyra Nivå-2-aktiviteterna som valdes vidare baserat på tidsbesparing och som därmed 
kan kopplas ihop med analysen gällande dessa. Då dessa utgör en stor del tid i ovan 
redovisade Nivå-2-aktiviteter bör en effektivisering genom en automatiseringsåtgärd 
ske för att således reducera den totala ledtiden.  
 

• Isolering är även det en Nivå-3-aktvitet som återkommer tre gånger och står för en stor 
andel ansedd tidsreducering. Dock anses inte de specifikt redovisade arbetsskadorna 
kunna vara kopplat till denna aktivitet vilket gör det svårt att finna incitament att finna 
specifika automatiseringsmetoder som kan underlätta detta arbetsutförande.  
 

• Montering fönster/dörrar/partier är en Nivå-3-aktivitet som anses kunna erhålla en 
stor tidsreducering i procent. Dock finns den ej med i någon av de Nivå-2-aktiviteter 
med hög tidsreducering, vilket gör att den ej bör fokuseras på att automatisera för 
fallföretaget. Aktiviteten anses bara kunna reduceras 88 timmar gentemot Projekt 
Betas totala byggtid vilket stärker antagandet att aktiviteten ej är lämplig för 
automatisering.  
 

• Beklädnad (skivor, bruk, panel) anses kunna erhålla den största tidsreduceringen trots 
att den bara återkommer en gång. Dock bedöms denna aktivitet skilja sig avsevärt i 
utförandet beroende på vilket byggprojekt som analyseras. Då det finns en uppsjö av 
fasadmaterial och tekniker kommer en generell automatisering vara svår att 
genomföra. Detta gör det således svårt att finna incitament till att automatisera denna 
aktivitet. Studien visar däremot att besparingsmöjligheter i form av en reducering av 
arbetsolyckor finnes i den Nivå-2-aktivitet som denna Nivå-3-aktivietet ingår i.  
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5.2 Problemfrågeställning 1 
Vilka stomkompletteringsaktiviteter inom nybyggnadsproduktion är lämpliga att 
automatisera? 

Den inledande problemfrågeställningen hanterar frågan vilka stomkompletteringsaktiviteter 
som är lämpliga att automatisera. Utifrån författarnas förda resonemang angående 
tidsbesparingar och social hållbarhet definieras hur en lämplig aktivitet skall fastställas.   

Organisationer som lyckas med att reducera dess totala byggtid i nybyggnadsprojekt och genom 
det skapa ekonomiska fördelar samt reducering av arbetsskador för dess anställda ligger bra till 
gentemot konkurrenter. Att även låta organisationers anställda bevara sin yrkesstolthet följt 
detta är inte bara bra för organisationer men för samhället i stort. Följt redovisat resultat 
baserat på genomförd analys anser författarna att två olika Nivå-3 aktiviteter är lämpliga att 
automatisera.  

• Tillverkning av regelverk 

• Montering av skivbeklädnad 

Dessa aktiviteter återfinns i tre av Nivå-2 aktiviteterna och har en stor potentiell tidsreducering. 
Att de återfinns tre gånger möjliggör även att samma automatiseringsteknik kan återanvändas 
över alla tre Nivå-2 aktiviteter. Tillsammans med den uppskattade reduktionen av arbetsskador 
anses ovan aktiviteter lämpliga för automatisering.  

5.3 Problemfrågeställning 2 
Vilka tidsbesparingar kan erhållas genom ökad automatisering i stomkomplettering?  

Följt en implementering av automatisering i de två ovan definierade aktiviteterna kan en 
tidsbesparing erhållas genom ökad effektivitet och flexibilitet. Denna reducering motsvarar en 
total tidsbesparing på ca 670 timmar och motsvarar 3,5% av Projekt Betas 19 033 timmar.   

• Tillverkning av regelverk anses genom automatisering kunna reduceras med ca 230 
timmar. 

• Montering av skivbeklädnad anses genom automatisering kunna reduceras med ca 440 
timmar. 

5.4 Problemfrågeställning 3  
Vilka arbetsskador kan reduceras med hjälp av ökad automatisering i stomkomplettering? 

Att reducera arbetsskador med hjälp av ökad automatisering inom analyserade aktiviteter ses 

som möjligt och intressant, både för den utförande parten och organisationer. Den främsta 

arbetsskadan som anses kunna reduceras är Kroppsrörelse med fysisk överbelastning. Ovan 

valda Nivå-3-aktiviteter ingår i Nivå-2-aktiviteter innehållandes de fyra nedan redovisade 

arbetsskador rankad ett och två i Tabell 13.  

• Kroppsrörelse med fysisk överbelastning  

• Förlorad kontroll handverktyg 

• Förlorad kontroll maskin 

• Ras, fall, bristning material 
 
De valda Nivå-3-aktiviteter ingår i de tre Nivå-2-aktiviteter som anses relativt roliga och 
givande att genomföra baserat på erhållen empiri och stor vikt att bevara den yrkesutförandes 
arbetsroll i dessa arbetsmoment anses således som viktigt.  
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5.5 CAE-Metoden – Femte steget 

5.5.1 Automatisera aktiviteten  

[5.1] - Överväg och besluta om en automatisering skall genomföras 

Dessa avslutande steg ingår ej i denna studie men det genomförs ändå en övergripande 
genomgång vad respektive steg bör innehålla. Det första steget i CAE-metodens avslutande steg 
bör innefatta grundligt övervägande om en automatiserings verkligen ska implementeras.  

[5.2] - Hur kan denna automatisering genomföras? 

Först efter att alla ovanstående steg i CAE-metoden genomförts kan ett inledande arbete med 
att se hur en automatiseringsåtgärd kan implementeras inledas. Vare sig denna åtgärd grundar 
sig i en ny innovativ teknik, nytt arbetssätt eller förbättrad standard år upp till den organisation 
som genomför studien att bestämma. Ett resonemang gällande ej än använda 
automatiseringsåtgärder förs i nästa avsnitt under rubriken Vidare forskning.   
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och metoderna diskuteras. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer och avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Utefter framtagen metod besvaras studien tre problemfrågeställningar där resultatet anses vara 
rimligt efter återkoppling med fallföretaget. Resultatet bekräftar och visar att det finns starka 
samband i den kontext som råder mellan en implementering av en automatiseringsåtgärd och 
tidsbesparingar. Resultatet kan också ses som rimligt då det belyser något som är verkligt med 
empiriska antaganden baserade på teori vilket studiens deduktiva ansats krävde. Målet under 
studiens arbetsprocess var att hjälpa byggbranschen och dess utförande verksamheter på vägen 
att effektiviseras och erhålla ökad reducering av arbetsskador. Detta anses som uppfyllt då ett 
konkret resultat och en nyskapad metod har redovisats.  

Värt att beakta är att ovan redovisat resultat av tidsbesparing är baserat på en arbetsvecka 
bestående av 40 timmars arbetstid. Vid en fullständig implementering av helautomatiserade 
processer finns utrymme för längre arbetstider där robotar och automatiserade processer kan 
stå för produktion under de tidpunkter byggproduktionen normalt är inaktiv. Detta möjliggörs 
av nya tekniker som programmerbara on-site produktionsrobotar som kan utföra moment 
självständigt. Detta kan i förlängningen leda till större produktionsvolymer, kortare ledtider 
och ökad flexibilitet. Med utgångspunkt i att automatisera ovan valda Nivå-3-aktiviteter anses 
en tidsreducering på 3,5% kunna erhållas. Detta motsvarar en reducering av 670 timmar från 
Projekt Betas totala projekttid på 19 033 timmar. Projekt Betas projektkostnad är fastslagen till 
58 525 000 kr och således är tidsreduceringen värd ca 2 miljoner kronor i detta projekt.  

Den utopi författarna redogör för i kapitel 5, där alla Nivå-3 aktiviteter blir automatiserade 
simultant skulle medföra att stomkompletteringens utförandetid reduceras från 6062 timmar 
till 4367 timmar. Detta motsvarar en reducering på 1695 timmar (8,9%) av Projekt Betas totala 
tid och motsvarar 5,2 miljoner kronor. Utifrån denna besparingspotential anser författarna att 
det finns betydande incitament till att i detalj vidare studera möjligheterna till en ökad 
automatisering inom byggbranschen.   

Utefter det analysresonemang som förts och det resultat som redovisats samt besvarandet av 
studiens tre frågeställningar anses studiens syfte uppfyllt. Då fenomenet automatisering inom 
byggproduktion är i sin linda i jämförelse med tillverkningsindustrin kan resultat ses som 
övergripande och belyser ingen klar sanning. De framtida möjligheterna för en mer 
automatiserad byggbransch och de positiva följderna därav anses däremot som goda. Stor 
förbättringspotential finns, både för aktiva byggföretag men också för innovativa företag som 
vill etablera sig på marknaden gällande automatiseringsimplementering.  

6.2 Implikationer 
Det finns två tydliga verksamhetsområden som kan ta till hjälp av denna studie: Byggbranschen 
och innovativa automatiseringsföretag som ligger i fasen produktframtagning. CAE-metoden 
som är framtagen av studiens författare anses rimlig att använda av de företag som vill skapa 
en förståelse för byggprocessens ingående aktiviteter och hur dessa kan automatiseras och 
effektiviseras. Med användandet av denna metod belyses även sociala faktorer och hur de 
påverkas av en automatisering. De byggföretag som har behov att lösa både praktiska och 
sociala problem, kort- som långsiktiga, kan ta stöd i studien och dess producerade CAE-metod 
för att bedriva förbättringsarbete på egen hand. Även utan användandet av framtagen metod 
kan studiens analysdel och resultat användas som grund för ett företag att analysera någon av 
de ej slutgiltigt valda aktiviteterna ytterligare.  

De företag som idag arbetar med att finna innovativa automatiserade tekniker och lösningar 
kan med hjälp av denna studie få en övergripande bild av de problem som behöver lösas 
gällande implementering av automatiseringsteknik. Dessa företag kan i kontakt med studiens 
författare skapa sig en förståelse för de utmaningar de står inför för att optimera dess 
produktutveckling. Dessa företag ges också information från de verksamma ute på 
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arbetsplatserna vilket kan ses som värdefullt då det är dessa individer som slutligen ska hantera 
automatiseringstekniker och påverkas av dem.  

6.3 Metoddiskussion 
Studiens vetenskapligt deduktiva ansats definierade utifrån en litteraturgenomgång 
framtagandet av det teoretiska ramverket som följaktligen möjliggjorde skapandet av CAE-
metoden. Metoddiskussionen följer således naturligt att behandla användandet av framtagen 
CAE-metod genom de empiriska datainsamlingsmetoderna. 

Construction Automation Evaluation Method som skapades och användes i studiens empiri- 
och analyskapitel möjliggjorde besvarandet av studiens problemfrågeställningar. Den mest 
övergripande ändringen i studiens upplägg är just skapandet och användandet av CAE-
metoden. Denna metod skapades i samband med definierandet av studiens teoretiska ramverk 
och var således inget som planerades specifikt från studiens start i november 2017. Dock värt 
att beakta är att författarnas ambitioner redan innan studiens start var att presentera ett 
konkret resultat med användbara arbetssätt in för vidare forskning vilket anses genomfört. 
Studiens problemfrågeställningar genomgick kontinuerliga förändringar och fastställes först i 
april 2018.  

Trovärdigheten i studien anses god men hade ökats ytterligare om fler fallundersökningar med 
samma empiriska datainsamlingsmetoder genomförts på liknande företag i samma bransch. 
Detta hade medfört ett resultat som ansetts mer verklighetstroget och generellt. De ansedda 
tidsuppskattningarna av respondenterna hade med hjälp av datainsamlingsmetoden 
observationer kunnat bekräftats och kompletterats ytterligare. Studiens omfång och begränsad 
tidsrymd möjliggjorde ej detta men om andra förutsättningar getts hade ett mer 
verklighetstroget resultat erhållits. Vad som även given tidsrymd begränsade var att analysera 
arbetsskador gällande Nivå-3-aktiviteter. Om det varit möjligt hade det medfört ett underlättat 
analysarbete och således ett tydligare resultat. Enkäten innehåller två frågor som inte lades stor 
vikt på av författarna under det analyserande arbetet. Hur dessa frågor hade kunnat användas 
i större utsträckning redogörs under avsnittet Vidare forskning.  

Den tiduppskattning som besvarandet av studiens problemfrågeställningar grundar sig på var 
kvalificerade uppskattningar och de aktiviteter som studien redogör för är generaliserade. Detta 
medför att resultatet inte kan ses som en sanning som gäller andra företag med andra 
preferenser och företagskulturer. Kontinuerligt genom studien används begreppet 
automatiseringsåtgärd i olika former. Varför inte specifika tekniker i olika konstellationer 
analyserades var för att belysa studiens generella begrepp, automation. Om specifika tekniker 
använts hade det riskerat att äventyra resultatet då den begränsade tidsrymden för studien 
medfört att alla möjliga okända tekniker för författarna inte kunnat analyserats. Kopplat till 
detta kan argument föras att studiens validitet äventyras då det är inte helt klart att vad denna 
automatiseringsåtgärd och dess möjliga tekniker innefattar.   

Om exakt samma fallstudie hade genomförts på ett annat företag hade dess arbetskultur 
förmodligen resulterat i avskiljande empiriska data och är således viktigt att ha i åtanke för 
studiens presenterade resultat. Detta medför att argument kan föras mot uppfyllandet av 
studiens reliabilitet. I Tabell 3 och bilagor gällande de erhållna kvalitativa svaren är 
respondenternas tid i branschen presenterad vilket författarna anser fortfarande ligga inom 
ramen för studiens forskningsetiska antaganden. Varför respondenternas tid inom branschen 
väljs att presenteras är för att läsaren ska få möjligheten att avgöra hur respondentens svar 
förhåller sig till läsarens verklighet.   

DELPHI-metoden användes inte i den utsträckning som den egentliga definitionen av metoden 
kräver. Återkopplingen med experterna genomfördes ej på grund av begränsad tidsrymd och 
således utnyttjades inte denna metod fullt ut. Denna återkoppling hade gett ett förankrande i 
verkligheten vilket hade styrkt studiens reliabilitet ytterligare. Valet att inte redovisa 
intervjusvaren fullständigt transkriberade kan ses som negativt ur en validitetssynpunkt.  

Här ska det tydliggöras att citaten representerar de faktiska värdefulla uttalandena, både 
positiva som negativa utifrån studiens undersökta utgångspunkt. De matematiska uträknar 
som genomfördes i studiens anses rimliga men en diskussion kan föras om extremvärden skulle 
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ha exkluderats. Valet att inte exkludera extremvärdena grundar sig i de få antalet empiriska 
undersökningar som genomfördes och även att de empiriska svar som erhölls belyser ett 
faktiskt antagande från respondenterna. Att exkludera vissa ansedda nyckeltal hade således 
enligt författarna medfört en orimlig modifiering av studiens resultat. En diskussion kan även 
föras gällande det kontinuerliga användandet av medeltal och faktorer då användandet av dessa 
inte grundar sig i något befäst vetenskapligt arbetssätt.  

De primära fördelar som kan ses med valet av att analysera antal timmar som spenderas inom 
stomkompletteringens aktiviteter är att resultatet blir enkelt att applicera på flera aktiviteter. 
Genom att inte gå in på faktiska kostnader i presenterandet av resultatet och enbart fokusera 
på den tid kan resultaten tolkas enklare och har ett större värde när de redovisas för ett bredare 
antal organisationer och individer.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Nedan följer författarnas slutsatser gällande studien i helhet och även rekommendationer till 
studiens fallföretag.  

Den övergripande slutsatsen gällande denna studie är att området gällande automatisering i 
byggproduktion är outforskat och där stor förbättringspotential finns i byggbranschens process. 
Området automatisering är omfattande men anses otroligt intressant av författarna då det har 
tydliga positiva följdeffekter vilket ger en starka incitament att fortsätta bedriva liknande 
forskning. Företaget Build-r med huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggning i 
Eskilstuna utvecklar en robot som hjälper till i montering av skivbeklädnad och kontaktades i 
slutskedet av rapportskrivandet maj 2018. Denna återkoppling var inget som planerades från 
start då studiens omfång att inte hantera automatiseringstekniker redogjorde för detta. Om 
detta eller likande företag hade inkluderats i studien hade en intressant infallsvinkel kunnat 
erhållas och som vidare forskning kan hantera. Rekommendationerna författarna ger 
fallföretaget baseras på användandet av framtagen CAE-metod och definieras i följande 
punkter:  

• Incitament att implementera automatisering i studerad verksamhet finns men där ett 
välgrundat övervägande och vidare analys bör ske innan implementering. Att inleda ett 
samarbete med automatiseringsföretag kan ses som intressant ur både fallföretagets 
synpunkt, men också för branschen i helhet. Om intresse finns kan ovan nämnda 
företag Build-r kontaktas för att undersöka möjligheterna till automatisering i Blue 
Walls produktion av redovisade aktiviteter ytterligare. Trots denna redan utvecklad 
teknik blir rekommendationerna från författarna att vänta med en sådan investering 
innan vidare forskning genomförts inom ämnet.  
 

• Att reducera verksamhetens arbetsskador kommer alltid vara intressant men även 
detta kräver vidare forskning. Fallföretaget, vilket också gäller liknande företag, bör 
kontinuerligt arbeta mot en bättre arbetsmiljö och inte stirra sig blint på enbart 
eventuella tidsbesparingar. Detta kontinuerliga arbete bör ske i små steg med stöd av 
långa visioner och en gemensam holistisk syn gällande förändring företaget igenom. 
Motstånd kommer alltid finnas mot förändring men det ska göras tydligt att 
fallföretagets medarbete är positiv till en sådan.  Denna förändring, oavsett art, måste 
genomföras på rätt sätt och som skapar och/eller bibehåller de yrkesverksammas 
yrkesstolthet och möjlighet till arbete. Att fokusera på att reducera arbetsskador, 
oavsett karaktär bör vara av största vikt. 
 

• Se framtagen CAE-metod med öppna ögon och skapa en egen uppfattning gällande 
framtagandet och implanterandet av denna. Författarna är mycket nöjda med metoden 
men inser att ett vidare och välutvecklat samarbete kan gynna fallföretaget och dess 
medarbetare i många avseenden.  

6.5 Vidare forskning 
Denna studie ligger till grund för ytterligare forskning då valt fenomen inte ses implementerat 
i högre grad inom byggbranschen. Ytterligare forskning bör hantera att finna tekniska lösningar 
som kan implementeras i studiens funna lämpliga aktiviteter att automatisera. Hur empiri kan 
erhållas gällande vilken resurs som bör automatiseras redovisas i Bilaga 4 där respondenterna 
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fick välja mellan resurserna personal, maskin och materiel. Det resultat som redovisas och 
besvarandet av studiens första frågeställning gäller montering av skivbeklädnad. Tekniker att 
montera skivbeklädnad börjar komma ut på marknaden och där författarna ser goda 
möjligheter kring framtida forskning hur denna teknik kan optimeras och få ytterligare fotfäste 
hos byggföretag.  

Då CAE-metoden bara är baserad på ett fallföretags data skulle den behövas implementeras i 
andra liknande fall för att optimera och förfina den ytterligare. Författarna anser att vidare 
forskningen bör hantera ett ytterligare arbete med att förfina framtagen automatiseringsmetod 
och implementera denna i andra verksamheter. I samband med denna forskning anser 
författarna att en automatiserings påverkan på, och kraven en sådan ställer på en organisation 
bör analyseras noggrant. Här rekommenderas forskningen att ta sin utgångspunkt i Leavitt-Ry-
modellen som illustreras i Bilaga 8.  

Avslutningsvis ser författarna att intresset för automatisering i byggproduktion ökar med 
framställandet av nya publikationer som hanterar följderna av automation. Detta ser 
författarna som positivt då det är en bransch som står inför spännande utmaningar. Vad ovan 
redovisat resultat påvisar är att automation inom byggbranschen har stora potentialer till ökad 
effektivitet och som i förlängningen kan leda till ökade intäkter sänkta kostnader tillsammans 
med reducerade arbetsskador. Detta ger goda förutsättningar till ökad effektivitet inom 
nybyggnadsproduktion och en kan bli en bidragande faktor i att åtgärda det kraftiga 
bostadsbehov vi står inför och där vidare forskning kan bidra till positiva förändringar inom 
byggbranschen.  
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Bilaga 1 – Byggdelstabellen och CAE-method 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till fallföretagets kalkyl- och inköpschef 

• 2-3 st nybyggnadsprojekt.  
o Samma storlek – liten/mellan/stor – Vad definierar dessa kategorier? 
o Vad kostar bygget? Anbudskostnad?  
o Definiera stombyggnadskompletteringen – Yttre/inre 

▪ Hur många timmar läggs per process? 
▪ Hur kritisk är denna process?  

• Hur påverkar denna sluttiden?  
▪ Meter/timme – Hur snabbt genomförs momenten? 

• Antal ”meter” av varje process 
▪ Hur väl är varje process definierad gällande moment, tid, kostnad, 

material osv? 
▪ Återkommande processer som är dyra/tidskrävande.  

• Hur stort är BW? 
o Hur många anställda? Och vilka typer? 
o Hur stor omsättning? 
o Vilken typ av projekt?  
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Bilaga 3 - Redogörelse * och ** 

* 
Post 51 under projekt 3 i Tabell 4 skiljer sig från det insamlade rådatamaterialet på grund av att 
detta moment på specifikt projekt då stommen utgjordes av prefabricerade element. Valet att 
ändå redovisa och använda detta nyckeltal fortsättningsvis i studien grundar sig i att 
användandet av dessa element inte påverkar utförandet av de stomkompletteringsaktiviteterna 
på en generell nivå. Om denna post 51 under Projekt 3 hade exkluderats hade det resulterat i 
att denna sammanslagna post utgjorde i medeltal 1375 timmar och följaktiga 7,22% av den 
totala byggtiden.  

 

 ** 
Även Post 53 Fasadbeklädnad/ytskikt i Tabell 4 under projekt 1 utfördes av en 
underentreprenör men väljs trots det fortsättningsvis för vidare analys i studien då utförandet 
av denna aktivitet anses vara detsamma oavsett om det utförs av en underentreprenör eller 
totalentreprenören. Om denna post hade exkluderats i studien hade med medfört att denna 
aktivitet utgjorde 13,13% och inte 9,93% av den totala byggtiden som redovisas här nedan. 
Författarna anser att post 51 och 53 under projekt 1 respektive 1 inte påverkar studiens 
slutresultat och väljer således att fortsättningsvis att inkludera denna post i den totala 
sammanställningen benämnt Projekt Alfa. 
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Bilaga 4 - Enkätutkast 
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Bilaga 5 - Rådata av empiri 

Fasadbeklädnad/ytskikt 

  
 

         
Nr Fråga n Svar: Poäng:  

     

1 
Uppskatta tidsåtgång av arbetsmoment i 
procent (%): 

5 

Beräknas i separat tabell. Genomsnitt redovisas nedan: 
   

1.1 Isolering 34%    
1.2 Armering/läktning 21%    
1.3 Beklädnad (skivor, bruk, panel) 45%    

     

2 
Vilken tidsbesparing i % anser du kan 
erhållas med hjälp av en 
automatiseringsåtgärd? 

6 

Beräknas i separat tabell. Genomsnitt redovisas nedan: 
   

2.1 Isolering 37,50%    
2.2 Armering/läktning 25,00%    
2.3 Beklädnad (skivor, bruk, panel) 41,67%    

     

3 
Instämmer du i: utförandet av denna 
byggdel är roligt, givande och/eller 
utvecklande 

6 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
i stort sett 

inte 

Varken eller Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

   
1 0,5 0 -0,5 -1    
0 1 2 2 1 -1,5  
     

4 

Vilken hållbarhetsfaktor anser du är 
viktigast att fokusera på vid en 
automatiseringsåtgärd i denna byggdel? 
(Fler svar är möjliga) 

6 
Ekonomi (tid) 

Social 
(arbetsmiljö) 

Miljö (material) 

   
2 4 3    

     

5 

I vilken/vilka av följande resurser anser du 
att det krävs en förändring för att 
ovanstående aktivitet skall kunna 
genomgå en automatiseringsåtgärd? (Fler 
svar är möjliga) 

6 

Yrkesroll Material Maskiner    

2 3 6 

   
     

6 
Instämmer du i att följande arbetsskador 
kan reduceras med hjälp av en 
automatiseringsåtgärd i denna byggdel? 

6 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
i stort sett 

inte 

Varken eller Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

   

  
-1 -0,5 0 0,5 1 

  
Rang- 
ordning 

6.1 Kroppsrörelse med fysisk överbelastning         2 4 5 1 

6.2 Kroppsrörelse utan fysisk överbelastning   1     3 2 2,5 3 

6.3 Fall av person (ej från höjd)     1   4 1 2,5 3 

6.4 Fall av person från höjd     1   3 2 3 2 

6.5 Förlorad kontroll föremål     2 1 1 2 1,5 5 

6.6 Förlorad kontroll handverktyg     1 2 2 1 1,5 5 

6.7 Förlorad kontroll maskin     1 1 3 1 2 4 

6.8 Ras, fall, bristning material       2 4   2 4 

Total:   1 6 6 22 13 48 

Medeltal av poäng:             2,500  
  Median:             2.25  
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Innerväggar 

Nr Fråga n Svar: Poäng:  

   

1 
Uppskatta tidsåtgång av 
arbetsmoment i procent (%): 

6 

Beräknas i separat tabell. Genomsnitt redovisas nedan: 
   

1.1 
Tillverkning av regelverk / 
murverk 

36% 
   

1.2 Isolering 17%    
1.3 Skivbeklädnad 48%    

   

2 

Vilken tidsbesparing i % 
anser du kan erhållas med 
hjälp av en 
automatiseringsåtgärd? 

6 

Beräknas i separat tabell. Genomsnitt redovisas nedan: 

   

2.1 
Tillverkning av regelverk / 
murverk 

33,33% 
   

2.2 Isolering 20,83%    
2.3 Skivbeklädnad 41,67%    

   

3 

Instämmer du i: utförandet 
av denna byggdel är roligt, 
givande och/eller 
utvecklande? 

6 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
stort sett inte 

Varken eller Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt    

1 0,5 0 -0,5 -1    
1   1 1 3 -2,5  

   

4 

Vilken hållbarhetsfaktor 
anser du är viktigast att 
fokusera på vid en 
automatiseringsåtgärd i 
denna byggdel?                     
(Fler svar är möjliga) 

6 

Ekonomi (tid) 
Social 

(arbetsmiljö) 
Miljö (material) 

   

2 6 4 

   
   

5 

I vilken/vilka av följande 
resurser anser du att det 
krävs en förändring för att 
ovanstående aktivitet skall 
kunna genomgå en 
automatiseringsåtgärd?                     
(Fler svar är möjliga) 

6 

Yrkesroll Material Maskiner 
   

1 2 6 

   
   

6 

Instämmer du i att följande 
arbetsskador kan reduceras 
med hjälp av en 
automatiseringsåtgärd i 
denna byggdel? 

6 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
stort sett inte 

Varken eller Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

   
-1 -0,5 0 0,5 1 

  
Rang- 
ordning 

6.1 
Kroppsrörelse med fysisk 
överbelastning 

      2 4 
5 1 

6.2 
Kroppsrörelse utan fysisk 
överbelastning 

1   1 3 1 
1,5 

4 

6.3 Fall av person (ej från höjd)     2 3 1 2,5 2 

6.4 Fall av person från höjd   1   5   2 3 

6.5 Förlorad kontroll föremål   1 1 3 1 2 3 

6.6 Förlorad kontroll handverktyg   1 1 2 2 2,5 2 

6.7 Förlorad kontroll maskin   1   4 1 2,5 2 

6.8 Ras, fall, bristning material   1   5   2 3 

Total:   1 5 5 27 10 48 

Medeltal av poäng:             2,500  
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Stomkomp./utfackning 

Nr Fråga n Svar: Poäng:  

1 
Uppskatta tidsåtgång av arbetsmoment i 
procent (%): 

5 

Beräknas i separat tabell. Genomsnitt redovisas nedan: 
   

1.1 Montering utlägg (syll/hammarband) 8%    
1.2 Uppregling 16%    
1.3 Isolering 10%    
1.4 Montering vind- och fuktspärr 21%    
1.5 Montering av skivbeklädnad 45%    

2 
Vilken tidsbesparing i % anser du kan 
erhållas med hjälp av en 
automatiseringsåtgärd? 

6 

Beräknas i separat tabell. Genomsnitt redovisas nedan: 
   

2.1 Montering utlägg (syll/hammarband) 16,67%    
2.2 Uppregling 25,00%    
2.3 Isolering 12,50%    
2.4 Montering vind- och fuktspärr 8,33%    
2.5 Montering av skivbeklädnad 29,17%    

3 
Instämmer du i: utförandet av denna 
byggdel är roligt, givande och/eller 
utvecklande 

6 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
i stort sett 

inte 

Varken eller Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

   
1 0,5 0 -0,5 -1    
    2 4   -2  

4 

Vilken hållbarhetsfaktor anser du är 
viktigast att fokusera på vid en 
automatiseringsåtgärd i denna byggdel? 
(Fler svar är möjliga) 

6 
Ekonomi (tid) 

Social 
(arbetsmiljö) 

Miljö (material) 
   

4 5 2    

5 

I vilken/vilka av följande resurser anser 
du att det krävs en förändring för att 
ovanstående aktivitet skall kunna 
genomgå en automatiseringsåtgärd? 
(Fler svar är möjliga) 

6 
Yrkesroll Material Maskiner 

   
3 2 4    

6 
Instämmer du i att följande arbetsskador 
kan reduceras med hjälp av en 
automatiseringsåtgärd i denna byggdel? 

6 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
i stort sett 

inte 

Varken eller Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

   
-1 -0,5 0 0,5 1 

  
Rang- 
Ordning 

6.1 Kroppsrörelse med fysisk överbelastning       1 5 5,5 1 

6.2 Kroppsrörelse utan fysisk överbelastning 1   1 3 1 1,5 6 

6.3 Fall av person (ej från höjd)   1 1 4   1,5 6 

6.4 Fall av person från höjd   1   3 2 3 3 

6.5 Förlorad kontroll föremål     3 2 1 2 5 

6.6 Förlorad kontroll handverktyg     2 1 3 3,5 2 

6.7 Förlorad kontroll maskin 1 1 1   3 1,5 6 

6.8 Ras, fall, bristning material     2 3 1 2,5 4 

Total: 2 3 10 17 16    
Medeltal av poäng fråga 6:             2,625  
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Utv. fönster/dörrar/partier 

Nr Fråga n Svar: Poäng:  

   

1 
Uppskatta tidsåtgång av 
arbetsmoment i procent (%): 

5 

Beräknas i separat tabell. Genomsnitt redovisas nedan: 
   

1.1 Montering av karm 25%    
1.2 Drevning 7%    
1.3 Montering av dörrar/partier 24%    
1.4 Montering av beslag 12%    
1.5 Listverk/fogning 32%    

   

2 

Vilken tidsbesparing i % 
anser du kan erhållas med 
hjälp av en 
automatiseringsåtgärd? 

6 

Beräknas i separat tabell. Genomsnitt redovisas nedan: 

   
2.1 Montering av karm 16,67%    
2.2 Drevning 4,17%    
2.3 Montering av dörrar/partier 29,17%    
2.4 Montering av beslag 4,2%    
2.5 Listverk/fogning 8,3%    

   

3 

Instämmer du i: utförandet 
av denna byggdel är roligt, 
givande och/eller 
utvecklande? 

6 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
stort sett inte 

Varken eller Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

   
1 0,5 0 -0,5 -1    
2   2 1 1 0,5  

   

4 

Vilken hållbarhetsfaktor 
anser du är viktigast att 
fokusera på vid en 
automatiseringsåtgärd i 
denna byggdel?                     
(Fler svar är möjliga) 

6 

Ekonomi (tid) 
Social 

(arbetsmiljö) 
Miljö (material) 

   

  6   

   
   

5 

I vilken/vilka av följande 
resurser anser du att det 
krävs en förändring för att 
ovanstående aktivitet skall 
kunna genomgå en 
automatiseringsåtgärd?       
(Fler svar är möjliga) 

6 

Yrkesroll Material Maskiner    

    6 

   
   

6 

Instämmer du i att följande 
arbetsskador kan reduceras 
med hjälp av en 
automatiseringsåtgärd i 
denna byggdel? 

6 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
stort sett inte 

Varken eller Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

   
-1 -0,5 0 0,5 1 

  
Rang- 
ordning 

6.1 
Kroppsrörelse med fysisk 
överbelastning 

      1 5 
5,5 1 

6.2 
Kroppsrörelse utan fysisk 
överbelastning 

1 1   3 1 
1 

4 

6.3 Fall av person (ej från höjd) 1   3 2   0 6 

6.4 Fall av person från höjd 1   2 3   0,5 5 

6.5 Förlorad kontroll föremål   1 1 2 2 2,5 3 

6.6 Förlorad kontroll handverktyg   1 1 2 2 2,5 3 

6.7 Förlorad kontroll maskin     1 4 1 3 2 

6.8 Ras, fall, bristning material     2 2 2 3 2 

Total:   3 3 10 19 13 48  

Medeltal av poäng:             2,250  

  



Bilagor 

 56 

Insida yttervägg 

Nr Fråga n Svar: Poäng:  

   

1 
Uppskatta tidsåtgång av 
arbetsmoment i procent (%): 

6 

Beräknas i separat tabell. Genomsnitt redovisas nedan: 
   

1.1 
Tillverkning/komplettering av 
regelverk/murverk 

31% 
   

1.2 Installationsarbeten 22%    
1.3 Skivbeklädnad 48%    

   

2 
Vilken tidsbesparing i % anser 
du kan erhållas med hjälp av 
en automatiseringsåtgärd? 

6 

Beräknas i separat tabell. Genomsnitt redovisas nedan: 
   

2.1 
Tillverkning/komplettering av 
regelverk/murverk 

25,00% 
   

2.2 Installationsarbeten 4,17%    
2.3 Skivbeklädnad 25,00%    

   

3 

Instämmer du i: utförandet av 
denna byggdel är roligt, 
givande och/eller 
utvecklande? 

6 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
stort sett 

inte 

Varken eller Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

   
1 0,5 0 -0,5 -1    
    1 4 1 -3  

   

4 

Vilken hållbarhetsfaktor anser 
du är viktigast att fokusera på 
vid en automatiseringsåtgärd i 
denna byggdel?                     
(Fler svar är möjliga) 

6 
Ekonomi (tid) 

Social 
(arbetsmiljö) 

Miljö (material) 

   
2 5 3    

   

5 

I vilken/vilka av följande 
resurser anser du att det 
krävs en förändring för att 
ovanstående aktivitet skall 
kunna genomgå en 
automatiseringsåtgärd?                        
(Fler svar är möjliga) 

6 

Yrkesroll Material Maskiner 

   

1 3 5 
   

   

6 

Instämmer du i att följande 
arbetsskador kan reduceras 
med hjälp av en 
automatiseringsåtgärd i 
denna byggdel? 

6 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
stort sett 

inte 

Varken eller Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

   
-1 -0,5 0 0,5 1 

  
Rang- 
ordning 

6.1 
Kroppsrörelse med fysisk 
överbelastning 

      2 4 
5 1 

6.2 
Kroppsrörelse utan fysisk 
överbelastning 

1     4 1 
2 

4 

6.3 Fall av person (ej från höjd)     3 2 1 2 4 

6.4 Fall av person från höjd   1 1 2 2 2,5 3 

6.5 Förlorad kontroll föremål   2   3 1 1,5 5 

6.6 Förlorad kontroll handverktyg   2   3 1 1,5 5 

6.7 Förlorad kontroll maskin   2   3 1 1,5 5 

6.8 Ras, fall, bristning material     1 3 2 3,5 2 

Total:   1 7 5 22 13 48  
Medeltal av poäng:             2,438  
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Inv. dörrar/partier 

Nr Fråga n Svar: Poäng:  

   

1 
Uppskatta tidsåtgång av arbetsmoment i 
procent (%): 

6 

Beräknas i separat tabell. Genomsnitt redovisas nedan: 
   

1.1 Montering av karm 24%    
1.2 Drevning 9%    
1.3 Montering av dörrar/partier 18%    
1.4 Montering av beslag 15%    
1.5 Listverk/fogning 33%    

   

2 
Vilken tidsbesparing i % anser du kan 
erhållas med hjälp av en 
automatiseringsåtgärd? 

6 

Beräknas i separat tabell. Genomsnitt redovisas nedan: 
   

2.1 Montering av karm 25,00%    
2.2 Drevning 8,33%    
2.3 Montering av dörrar/partier 33,33%    
2.4 Montering av beslag 8,3%    
2.5 Listverk/fogning 8,3%    

  
 

3 
Instämmer du i: utförandet av denna 
byggdel är roligt, givande och/eller 
utvecklande? 

6 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
i stort sett 

inte 

Varken eller Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

   
1 0,5 0 -0,5 -1    
1   1 3 1 -1,5  

   

4 

Vilken hållbarhetsfaktor anser du är 
viktigast att fokusera på vid en 
automatiseringsåtgärd i denna byggdel?                                                      
(Fler svar är möjliga) 

6 
Ekonomi (tid) 

Social 
(arbetsmiljö) 

Miljö (material) 
   

3 6 3 
   

   

5 

I vilken/vilka av följande resurser anser 
du att det krävs en förändring för att 
ovanstående aktivitet skall kunna 
genomgå en automatiseringsåtgärd?       
(Fler svar är möjliga) 

6 
Yrkesroll Material Maskiner 

   

2 2 6    
   

6 
Instämmer du i att följande arbetsskador 
kan reduceras med hjälp av en 
automatiseringsåtgärd i denna byggdel? 

6 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
i stort sett 

inte 

Varken eller Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

   
-1 -0,5 0 0,5 1 

  
Rang- 
ordning 

6.1 Kroppsrörelse med fysisk överbelastning       2 4 5 1 

6.2 Kroppsrörelse utan fysisk överbelastning 1   1 4   1 5 

6.3 Fall av person (ej från höjd) 1   3 2   0 7 

6.4 Fall av person från höjd 1   2 3   0,5 6 

6.5 Förlorad kontroll föremål   1 1 2 2 2,5 4 

6.6 Förlorad kontroll handverktyg   1   4 1 2,5 4 

6.7 Förlorad kontroll maskin     1 3 2 3,5 3 

6.8 Ras, fall, bristning material     1 1 4 4,5 2 

Total:   3 2 9 21 13 48   

Medeltal av poäng:             2,438  
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Bilaga 6 - Tidsuppskattning och tidsreducering 

De kommande sex sidorna innehåller två tabeller vardera där den översta representerar den 
uppskattade tidsåtgången för varje Nivå-3-aktvitet. Respondenten bads definiera tidsåtgången 
så de ingående aktiviteterna utgjorde totalt 100% av färdigställandet. Den röda procentsatsen 
är medeltalet som kan ses redovisad i Tabell 12. 

Nästa tabell representerar de svar respondenten återgav gällande uppskattad tidsreducering. 
Här fick respondenten välja mellan 0, 25, 50, 75 eller 100% tidsreducering och där medeltalet 
av alla svar redovisas i den högra kolumnen.  För att erhålla en uppskattad total tidsreducering 
multiplicerades den uppskattade tidsåtgången med uppskattad tidsreducering för varje Nivå-
3-aktivitet.  

Fasadbeklädnad/ytskikt  

 

 

 

 

  

53 Fasadbeklädnad/ytskikt 
UPPSKATTAD TIDSÅTGÅNG 

  A B C D E F 

Resurser
: 

Arbetsmoment 
Nivå 3: 

Produktionsresultat: Platschef Arbetsledare Snickare 
%  

Yrkesroll 

Isolering Isolerad yttervägg 50% 30% 30% 30% - 30% 34% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Armering/läktning 
Fasadbärande skikt 

färdigställt 
15% 20% 30% 20% - 20% 21% Material 

Maskiner 

Yrkesroll Beklädnad 
(skivor, bruk, 

panel) 

Fasadmaterial 
monterat 

35% 50% 40% 50% - 50% 45% Material 

Maskiner 

  
Total: 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 

 
            

            

Resurser
: 

Arbetsmoment 
Nivå 3: 

Produktionsresultat: 
UPPSKATTAD TIDSREDUCERING GENOM EN 

AUTOMATISERINGSÅTGÄRD  
Reducering 

i % 

Yrkesroll 

Isolering Isolerad yttervägg 0% 25% 75% 50% 25% 50% 37,5% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Armering/läktning 
Fasadbärande skikt 

färdigställt 
0% 25% 75% 25% 0% 25% 25,0% Material 

Maskiner 

Yrkesroll Beklädnad 
(skivor, bruk, 

panel) 

Fasadmaterial 
monterat 

25% 25% 75% 50% 25% 50% 41,7% Material 

Maskiner 
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Innerväggar 

63 Innerväggar  
UPPSKATTAD TIDSÅTGÅNG   

A B C D E F  

Resurser: 
Arbetsmoment 

Nivå 3: 
Produktionsresultat: Platschef Arbetsledare Snickare 

%  

Yrkesroll Tillverkning av 
regelverk / 

murverk 
Väggstomme 25% 60% 40% 20% 50% 20% 36% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Isolering Isolerad vägg 15% 5% 20% 20% 20% 20% 17% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Skivbeklädnad Skivbeklädd vägg 60% 35% 40% 60% 30% 60% 48% Material 

Maskiner 

 
 

Total: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
           

 
           

Resurser: 
Arbetsmoment 

Nivå 3: 
Produktionsresultat: 

UPPSKATTAD TIDSREDUCERING GENOM EN 
AUTOMATISERINGSÅTGÄRD  

Reducering 
i % 

Yrkesroll Tillverkning av 
regelverk / 

murverk 
Väggstomme 25% 25% 50% 50% 0% 50% 33,3% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Isolering Isolerad vägg 0% 25% 25% 25% 25% 25% 20,8% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Skivbeklädnad Skivbeklädd vägg 25% 25% 75% 50% 25% 50% 41,7% Material 

Maskiner 
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Stomkomp. /utfackning 

51 Utfackningsvägg 
UPPSKATTAD TIDSÅTGÅNG 

  A B C D E F 

Resurser: 
Arbetsmoment 

Nivå 3: Produktionsresultat: 
Platschef Arbetsledare Snickare 

%  

Yrkesroll 
Montering utlägg 

(syll/hammarband) 
Utlägg 5% 5% 10% 10% - 10% 8% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Uppregling Väggstomme 5% 30% 15% 15% - 15% 16% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Isolering 
Isolerad 

väggstomme 
5% 5% 10% 15% - 15% 10% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 
Montering vind- 
och funkskydd 

Kapilärbrytande skikt 
monterat 

10% 30% 5% 30% - 30% 21% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 
Montering av 
skivbeklädnad 

Skivbeklädnad 
monterad 

75% 30% 60% 30% - 30% 45% Material 

Maskiner 

 
 Total 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 

 
           

 
           

Resurser: 
Arbetsmoment 

Nivå 3: 
Produktionsresultat: 

UPPSKATTAD TIDSREDUCERING GENOM EN 
AUTOMATISERINGSÅTGÄRD  

Reducering 
i % 

Yrkesroll 
Montering utlägg 

(syll/hammarband) 
Utlägg 0% 25% 25% 25% 0% 25% 16,7% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Uppregling Väggstomme 0% 25% 25% 50% 0% 50% 25,0% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Isolering 
Isolerad 

väggstomme 
0% 25% 50% 0% 0% 0% 12,5% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 
Montering vind- 
och funkskydd 

Kapilärbrytande skikt 
monterat 

0% 25% 25% 0% 0% 0% 8,3% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 
Montering av 
skivbeklädnad 

Skivbeklädnad 
monterad 

25% 25% 50% 25% 25% 25% 29,2% Material 

Maskiner 

 

  



Bilagor 

 61 

Utv. fönster/dörrar/partier 

55 Fönster/dörrar/partier 
UPPSKATTAD TIDSÅTGÅNG   

A B C D E F  

Resurser: 
Arbetsmoment  

Nivå 3: 
Produktionsresultat: Platschef Arbetsledare Snickare 

%  

Yrkesroll 

Montering av karm Karm monterad 30% 40% 25% 15% - 15% 25% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Drevning Drevad karm 10% 5% 10% 5% - 5% 7% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 
Montering av 

fönster/dörrar/partier 
Fönster/dörrar/partier 

monterat 
35% 40% 25% 10% - 10% 24% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Montering av beslag Beslag monterat 10% 5% 15% 15% - 15% 12% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Listverk/fogning 
Listverk/fogning 

färdigställt 
15% 10% 25% 55% - 55% 32% Material 

Maskiner 

 

 
Total: 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 

 

                     

Resurser: 
Arbetsmoment Nivå 

3: 
Produktionsresultat: 

UPPSKATTAD TIDSREDUCERING GENOM EN 
AUTOMATISERINGSÅTGÄRD  

Reducering 
i % 

Yrkesroll 

Montering av karm Karm monterad 0% 0% 50% 25% 0% 25% 16,7% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Drevning Drevad karm 0% 0% 0% 0% 0% 25% 4,2% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 
Montering av 

fönster/dörrar/partier 
Fönster/dörrar/partier 

monterat 
25% 0% 25% 50% ### 50% 29,2% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Montering av beslag Beslag monterat 0% 0% 25% 0% 0% 0% 4,2% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Listverk/fogning 
Listverk/fogning 

färdigställt 
25% 0% 25% 0% 0% 0% 8,3% Material 

Maskiner 
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Insida yttervägg 

61 Insida yttervägg  
UPPSKATTAD TIDSÅTGÅNG   

A B C D E F  

Resurser: Arbetsmoment Nivå 3: Produktionsresultat: Platschef Arbetsledare Snickare %  

Yrkesroll 
Tillverkning/komplettering 

av regelverk/murverk 
Väggstomme 15% 20% 40% 30% 50% 30% 31% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Installationsarbeten Don monterade 10% 20% 20% 25% 30% 25% 22% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Skivbeklädnad Skivbeklädd vägg 75% 60% 40% 45% 20% 45% 48% Material 

Maskiner 
 

 Total: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

         
 

         

Resurser: Arbetsmoment Nivå 3: Produktionsresultat: 
UPPSKATTAD TIDSREDUCERING GENOM EN 

AUTOMATISERINGSÅTGÄRD  
Reducering 

i % 

Yrkesroll 
Tillverkning/komplettering 

av regelverk/murverk 
Väggstomme 0% 25% 25% 50% 0% 50% 25,0% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Installationsarbeten Don monterade 0% 25% 0% 0% 0% 0% 4,2% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Skivbeklädnad Skivbeklädd vägg 0% 25% 50% 25% 25% 25% 25,0% Material 

Maskiner 
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Inv. dörrar/partier 

65 Inv. dörrar/partier 
UPPSKATTAD TIDSÅTGÅNG 

  A B C D E F 

Resurser: 
Arbetsmoment Nivå 

3: 
Produktionsresultat: Platschef Arbetsledare Snickare 

%  

Yrkesroll 

Montering av karm Karm monterad 30% 40% 25% 15% 20% 15% 24% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Drevning Drevad karm 10% 5% 10% 5% 20% 5% 9% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 
Montering av 

fönster/dörrar/partier 
Fönster/dörrar/partier 

monterat 
35% 10% 25% 10% 20% 10% 18% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Montering av beslag Beslag monterat 10% 15% 15% 15% 20% 15% 15% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Listverk/fogning 
Listverk/fogning 

färdigställt 
15% 30% 25% 55% 20% 55% 33% Material 

Maskiner 
 

 Total: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
                       

Resurser: 
Arbetsmoment Nivå 

3: 
Produktionsresultat: 

UPPSKATTAD TIDSREDUCERING GENOM EN 
AUTOMATISERINGSÅTGÄRD  

Reducering i 
% 

Yrkesroll 

Montering av karm Karm monterad 0% 25% 50% 25% 25% 25% 25,0% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Drevning Drevad karm 0% 25% 0% 0% 0% 25% 8,3% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 
Montering av 

fönster/dörrar/partier 
Fönster/dörrar/partier 

monterat 
25% 25% 25% 50% 25% 50% 33,3% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Montering av beslag Beslag monterat 0% 25% 25% 0% 0% 0% 8,3% Material 

Maskiner 

Yrkesroll 

Listverk/fogning 
Listverk/fogning 

färdigställt 
25% 0% 25% 0% 0% 0% 8,3% Material 

Maskiner 
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Bilaga 7 - Intervjusvar 

Dessa svar är sammanställda från den semistrukturerade intervjun som genomfördes i 
samband med studiens enkät. Under de underrubriker där inget är skrivet talade inte 
respondenten någonting som kan knytas till själva intervjun, utan bara kommenterade 
enkätsvaren. De svaren som är sammanställda här baseras på frågorna som är ställda i enkäten 
men som respondenten talade fritt kring. De frågorna som ställdes allra sist under alla 
intervjuer grundande i sig en huvudsaklig fråga som löd: Vad är din (respondenten) 
allmänna uppfattning angående automatisering? 

Nybyggnation av Huskvarna sporthall, Alfred Dalin skolan 
Huskvarna – Respondent A, 14 år i branschen 

Utfackningsvägg 

Detta moment byggs oftast på byggarbetsplatsen vilket kan liknas med det arbete som utförs i 
fabrik av tillverkandet av denna byggdel vilket benämns Prefab. Skillnader i utförandet belyses 
och hur de olika arbetsmomenten kan utföras.  

En redogörelse gällande en extrem tidsinsparning på 190% görs om all kan köpas färdigt 
monterat vilket dock anses som svårt gällande lägenhetshus vilket studien avhandlar.  

Svårt i många moment att köpa färdigt, måste utföras av mänsklig kraft.  

Stor vikt läggs på hur en automatiseringsåtgärd inte ska vara för att spara tid, utan att spara på 
hantverkarna gällande arbetsmiljö och överbelastning. En tidsbesparing ses som en bonus.   

Svaret ”varken eller” i fråga gällande om arbetsmomentet ses som roligt och givande besvarar 
det med: ”det är ett jobb”.  

Fukten belyses då det är viktigt att hålla koll på.  

Fallskador från höjd belyses ”tyvärr som vanligt” inom denna byggdel.  

Skaosom orsakas av förlorad kontroll av föremål belyses, där en automatiserad maskin kan 
missfungera och på så sätt skada operatören.  

Byggbranschen anses ligga efter tillverkningsindustrin där ”man vill åt de hållet”.  

Fasadbeklädnad/ytskikt 

Prefab belyses åter igen som en automatiseringsåtgärd.  

”Om man gör maskiner kopplat till materialet stämmer det helt att kroppsskador med fysisk 
överbelastning kan reduceras helt”.  

Förlorad kontroll föremål belyses åter igen som där maskinen kan missfungera och skada 
människan.  

Utvändiga fönster/dörrar/partier 

Bespara kroppen anses som viktigt. Nya maskiner och verktyg kan ses som förbättringen 
gällande reducering av arbetsskador.  

Insida yttervägg 

Prefab belyses som den automatiseringsåtgärden som kan fungera. Om prefab används för alla 
arbetsmoment tros det att en tidsreducering på 75% kan erhållas.  
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Innerväggar 

”Hur tiden uppskattas beror på hur momentet ser ut”.  

Färdigkapat virke ses som en stor tidsreducering.  

Om möjligt så kan prefab göra det möjligt att reducera tid, men svårt att se hur det ska gå till.  

”Får man fram en robot som sätter dit gipset på en helt slät vägg då är vi där” (hög 
tidsreducering). 

”Det kommer en lastbilslass med gipsskivor och man bara kräks, och det tycker ingen är roligt”  

”Jag tror egentligen det är arbetsmiljö (som bör påverkas), man slipper kånka, vända och 
vrida.” ”Och jag tror det är maskiner (som bör påverkas).” 

”Vi måste fortfarande vara där” (gällande arbetsskador och maskiner som hanterar materialet)  

Invändiga dörrar och partier 

”Man måste ändå vara där och justera upp det” 

”Man slipper det tunga, och då är det maskiner (som gäller)”  

Automatisering  

En automatisering ses som implementeringen av spikpistoler, gipsskruvdragare och 
kompressorer som ej användes ”förr” och som anses ha sparat minst 50% av utförandetiden där 
dessa verktyg används.  

”Jag vill också åt det här hållet, om det går i den mån (det går), men jag tror det är svårt att vi 
(hantverkare) sållas ut helt”  

”Det finns (armerings)nät man använder i Stockholm som rullas ut med robotar”  

”Man kanske får lägga pengar på utbildning på maskinerna” 

”Man måste fortfarande effektivisera och spara på kropparna”  

”Man ska lägga tid på maskiner och effektivera, det tror jag, alla gånger i världen”  

”Vad kostar det inte att ha gubbar hemma, det kanske kostar mer nu i en första period att 
utbilda folk (i nya maskiner) men i långa loppet i personalomkostnader och allt det så sparar 
man in, säg att det är plus minus noll, men då har vi ändå folk som är hela”  

”Det går inte att göra (automatisera) hur mycket som helst”  

”Säg att man sparar 25% på varje moment, det på 14 månader är rätt mycket”  

”Det kan vi hoppas att det blir så”  
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Nybyggnation av Huskvarna sporthall, Alfred Dalin 
skolan Huskvarna – Respondent E, 20 år i branschen 

 

Utfackningsvägg 

”Det har varit tungt arbete hela mitt liv och det har att göra med miljö och material så det anser 
jag som den viktigaste (hållbarhetsfaktorn att fokusera på)” 

”Man kan ändra sin yrkesroll mot mer maskinförare” 

”Vi strävar dagligen efter att hitta hjälpmedel som bidrar till en reducering av 
överbelastningsskador”   

Fasadbeklädnad/ytskikt 

”Det enda som kan underlätta där är om maskinen kan följa med dig hela tiden, där är vi inte 
riktigt än med robotarna ute på byggena men det kommer säkert också”  

”Automatiserar man följer bättre säkerhet med”  

”Jag har en tilltro till nyheter och maskiner”  

Utvändiga fönster/dörrar/partier 

”Du sparar ingen tid men du sparar på kropp och själ, och i stora hela tror jag att du tjänar på 
det för både skador och sånt (automatisering)” 

”Olyckor kan alltid hända”  

Insida yttervägg 

Ingen kommentar gavs 

Innervägg 

Ingen kommentar gavs 

Invändiga dörrar och partier 

”Det här ä en utopi”   

”Kan man få till maskinen så slipper man det momentet”  

Automatisering  

”Automatisering är jag för, tänk maskin som vi brukar säga. Så fort du kan göra någonting som 
blir enklare och lättare går det i regel lite fortare när man väl fått till tekniken. Kroppen håller 
bättre och du är inte så trött. På det sättet minskar du fallrisken och alltihopa” 

”Så fort du kan, tänk maskin”  

”Får vi hoppas att det leder till något”  

”Det första man tittar på är anbudet och staplarna”  

”Man ska inte stirra sig blind på ekonomi”   
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Brenderup Nybyggnation av produktionsanläggning, 
Stigamo Torsvik Jönköping, respondent B, 11 år i 
branschen 

 

Utfackningsvägg 

Tätt hus belyses som viktigt att tänka på när en automatisering ska implementeras.  

”Jättemycket tid hade sparats om man kan automatisera monteringen av reglar, bara man får 
ihop ekonomi” 

”I hovslätt har de kört på prefabvariant men då är det istället mögelskadat då det regnat in” 

”Tidsmässigt kanske man sparar genom automatisering, men det kanske kommer merarbete 
sen” 

”Ska man väl göra en prefabvägg måste man ha med sig tänket från projekteringen”  

”Det är viktigt att tänka på det från början”  

Fasadbeklädnad/ytskikt 

”Kör man en prefabvägg går det att få den isolerad (en slags automatisering)” 

”mycket arbetsmiljö är det som påverkas”  

”Det är mycket som hänger ihop (på ett bygge), såsom att gubbarna ska vara varma” 

Utvändiga fönster/dörrar/partier 

”Det tar lite längre tid att använda den (automatiserad fönsterrobot), men det sparar på 
kropparna” 

”Det är maskiner man ska fokusera på om man ska automatisera”  

Insida yttervägg 

”Det hade varit väldigt gött att få en robot som sätter skivbeklädnaden”  

”En sån (gipsskruvdragare) gör en väldig skillnad när man slipper skruva en skruv för sig” 

Innervägg 

Belyses att det är liknande tidsåtgångar och besparingsmöjligheter som utvändiga 
fönster/dörrar/partier  

”Kan man få en robot som kan göra allt sparar det på allt” 

Invändiga dörrar och partier 

Belyses att det är liknande tidsåtgångar och besparingsmöjligheter som utvändiga 
fönster/dörrar/partier  

Automatisering 
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”Automatisering i byggbranschen är ju väldigt liten och vi (de aktiva i branschen) är väldigt 
främmande för det. Dels vet man nog inte vad det finns för grejer och man vill nog gärna göra 
som man alltid har gjort för man vet att det funkar. Men visst skulle någon annan prova det och 
man ser att det funkar så skulle man säkert testa det, men det är just det att vara först med det. 
Många var väldigt mot användandet av dessa (gipsskrivdragare) i början men nu använder ju 
alla de. Många är konservativa och har ett motstånd till förändring.” 

”En robot har ju jättestort motstånd hos hantverkarna för den tar deras jobb” 

”Man tänker på sin egen framtid” 

”Yrkesrollen förändras” 

”Det känns som vi är påväg mot automatisering”  
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Brenderup Nybyggnation av produktionsanläggning, 

Stigamo Torsvik Jönköping, respondent D, 1 år i 

branschen 

 

Utfackningsvägg 

”Man lär sig av ett sånt projekt, så hade man fått göra det igen hade det blivit bättre” 

”Det är en stor del att kapa till alla reglar”  

”Hade man haft en robot med en lång arm hade man sparat mycket tid” 

”Det hade såklart underlättat ergonomiskt med en robot” 

”Där man behöver lägga fokus är ju framför allt på ergonomin och sen ekonomin” 

”Arbetsmiljö är den främsta, och om man kan automatisera så är det klart man tjänar pengar 
och tid på det förhoppningsvis, om det funkar som det ska” 

”Det känns som det är maskinen man ska fokusera på om man ska förändra något, men det 
kommer ju kosta mycket om det ska funka som det ska” 

”Yrkesrollerna hade ändrats”  

”Bara man får automatiseringen att fungera rätt så kan skadorna reduceras”  

Fasadbeklädnad/ytskikt 

”Om det fanns en robot som kunde sätta skivor från backen hade det sparat mycket tid” 

”En maskin som lägger tegel hade sparat mycket tid”  

”Man bygger maskinerna beroende på materialet”  

”Det kan ju vara maskinen som utför arbetet som orsakar skadan, men man får väl förutsätta 
att den fungerar som den ska” 

Utvändiga fönster/dörrar/partier 

”En maskin som kan flytta alla fönster och dörrar sparar ju mycket tid” 

”Om det sparar in en person sparar det tid i sig, att han kan vara någon annanstans (och jobba)” 

Insida yttervägg 

”I flerbostadshus är det ju oftast en skiva” 

”En maskin som hade kört dit alla skruvar hade ju hjälpt”  

Innervägg 

”Hade en automatisering kunnat räknat ut hur breda alla isoleringsskivor skulle vara hade det 
sparat en del” 

Invändiga dörrar och partier 
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”Om det är en fungerande maskin sparar man på alla (hållbarhetsfaktorer)” 

Automatisering  

”Hade det funnits en maskin där du går bredvid samtidigt som den gipsar hade det varit hur 
gött som helst” 

”Man bygger likadant som man gjorde för 30 år sen” 

”Man kan spara tid, ergonomi och material på alla moment egentligen, bara den fungerar som 
den ska” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 

 71 

Brenderup Nybyggnation av produktionsanläggning, 
Stigamo Torsvik Jönköping, respondent F, 17 år i 
branschen 

 

Utfackningsvägg 

”Vi har provat prefab, och det gick ju åt helvete”  

”Det var just prefabsystemet i sig som inte funkade med avstängbare och så vidare” 

”Man kan förändra denna process med färdigkapade reglar”  

”Vart ska roboten få plats?”  

”Över 2,5meter kommer nog en hel del besparing med en automatisering” 

”Det är projekteringen och planeringen det faller mycket på” 

”Det är klart att man kan spara in en hel del tid om alla skruvar skruvas in på en sekund” 

”Det är ett rätt bra moment” 

”Sen kommer man ju bli arbetslös om denna automatisering genomförs” 

”Jag tycker det är dåligt för jag blir av med jobbet” 

”Tar det mindre tid tjänar man ju pengar på det” 

”Nån ska väl styra roboten också” 

”Det är klart att en automatiseringsåtgärd kan reducera olyckor” 

Fasadbeklädnad/ytskikt 

”Svårt att tänka mig att en robot kan utföra detta arbetsmoment (läktning)” 

”Det som är viktigaste att fokusera på är arbetsmiljön” 

”Arkitekten styr av någon anledning och man kan inte ha såna skivor (som de ritar för9” 

Utvändiga fönster/dörrar/partier 

”Det är tiden att flytta alla fönster och dörrar som tar mest tid” 

”Det blir nog ingen tidsbesparing men det sparar på personen”  

”Det är maskinerna man ska lägga fokus på att förändra” 

Det måste finnas en maskin som kan hantera små förändringar när till exempel foder ska sättas  

Insida yttervägg 

”Att få ut reglarna i rätt längd innan gör ju väldigt mycket, säkert halva tiden kan besparas” 

Innervägg 
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”Färdigskapade reglar sparar mycket tid” 

Invändiga dörrar och partier 

Ingen kommentar gavs 

Automatisering 

”Någon måste sköta maskinen, men frågan är om en person kan sköta fyra robotar” 

”För en företagare måste det vara fantastiskt med en fungerande maskin när man tjänat ihop 
kostanden” 
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Kv Idyllen, Nybyggnation av 45 lgh på Ravingatan 
Hovslätt, Respondent C, 13 år i branschen 

 

Utfackningsvägg 

”Om alltid är utsatt och färdigt…” 

”Få färdigkapat är bra” 

”Kan man slippa att skära och grejer finns det mycket besparingsmöjligheter” 

”Det är mycket logistik i det att få dit att material” 

”Det (momentet) skapar ju ett hus” 

”Det finns pengar att spara om man köper den färdig men kvaliteten blir bättre om man gör det 
på plats”  

”Inom arbetsmiljö finns det mycket at spara”  

”Det ligger grejer och material överallt” 

”Ju mindre tid du lägger på ett moment desto mer reduceras risken för olyckor där” 

”Det finns risken att tappa kontroll över automatiseringsmaskinen vilket skapar en försämring 
i reduceringen av olyckorna” 

Fasadbeklädnad/ytskikt 

”Isoleringen måste gå att göra någonting åt, där måste det finnas smartare grejer, det känns 
väldigt analogt (idag)” 

”Det känns som det har stått stilla och där det finns utrymme för stora besparingar”  

Utvändiga fönster/dörrar/partier 

”En annan som har hållit på så länge med detta moment har svårt att se nya tekniker” 

”Mycket tid är logistiken och där finns det mycket att göra” 

”Arbetsmiljön är nog det viktigaste att fokusera på då det är många tunga lyft” 

”Det måste ju bli någon annan typ av hjälpmedel för att minska arbetsbelastningen” 

Insida yttervägg 

”De som ska hitta på något här (en automatiseringsåtgärd) måste ju tänka utanför boxen” 

”Jag tror man skulle kunna hitta något som kan montera skivor helt själv, det kan inte vara 
omöjligt” 

”En helautomatisering gör ju att man kan producera 24 timmar om dygnet vilket sparar 
jättemycket tid, då blir man ju också av med arbetsmiljöproblemet med damm och allting” 

”I utvecklingsfasen måste maskinen anpassas till materialet” 

Innervägg 
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”Det är ett tungt moment som man vill bli av med, men om ni frågar de där ute så vill de ju inte 
att de försvinner, då det är deras jobb” 

”Någon måste ju ta hand om automatiseringen, och de vill ju fortfarande vara med i 
arbetsmomentet” 

”Att förenkla deras (snickarnas) vardag måste vara första steget” 

”Detta arbetsmoment skapar lägenheter och hus” (detta gör det till ett roligt moment)  

”Om maskinerna förändras drar det säkert med att yrkesrollen förändras, med 
vidareutbildningar och så vidare” 

Invändiga dörrar och partier 

Lika som utvändiga fönster/dörrar/partier 

Automatisering  

”Byggbranschen är väldigt komplex, det är väl därför den här automatiseringsbiten är eftersatt 
gentemot industrin” 

”Jag tycker att automatisering är spännande, sen har jag svårt att se hur det ska gå till. Det finns 
absolut mer att göra vad gällande en maskin som kan göra fler grejer, så du slipper att släpa 
med dig flera maskiner till samma moment, och slippa sladdar och slangar” 

”Jag tycker det är jätteintressant med automatisering, främst ur arbetsmiljösynpunkt och 
kvalitetssynpunkt. Att kunna få en exakthet. Människor är människor och materialet skiljer sig 
alltid åt. Kan då få någonting som jobbar utifrån en mall den får så bör det ju bli samma” 

”Jag som sitter här (som platschef) har lättare att se det (en ökad automatisering) än de som är 
där ute (de som utför det fysiska arbetsmomentet) och som jag tror beror på att jag har en större 
vilja att det ska funka” 

”Man måste ha med sig den stora massan (de som utför arbetsmomentet) för att det ska funka 
att automatisera” 

”Det är lätt att måla in sig i ett hörn och tro att det aldrig kommer gå att göra det annorlunda, 
men för femton år sen trodde ingen att bilen kunde parkera av sig självt” 

”Jag är positivt inställd och skulle gärna testa, men jag tror man ska testa när man har med sig 
alla på tåget där jag tror att större företag ska gå på att testa och sen visa på när det funkar” 

”Med små steg och långa visioner tror jag på automatisering, det är klart det vore bra att bara 
komma till arbetsplatsen och programmera och sedan följa upp” 

”Vi är ju redan där på ett sett, men att få det från fabriken och hit (till arbetsplatsen) är väl det 
som ä det svåra” 

”Svårt att göra allt med prefab då allt sjunker när armeringen aktiveras och så vidare” 

”Jag tror det är svårt att hitta en robot med en knapp på ryggen som efter man tryckt på den 
går in och monterar allting, men visst kan man göra robotar som kan gå i trappor och lyfta 
skivor” 

”Att få en robot som kan gipsa en vägg, det tror jag vi kan få idag, men att få den att fatta allt 
gällande vatten och så vidare, det är svårt”  

”Tiden att flytta, passa och få in allt, där kan mycket tid sparas” 
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”Om en robot kanske kan gå hela natten och bara bära in alla skivor i lägenheterna sparar ju 
mycket tid” 

”Det är en stor fråga med arbetskraft, men såklart, kan en robot göra det blir det ju billigare för 
mig också” 

”Bara man nämner robot skrattar ju det flesta, men det är kanske en automatisering man vill 
åt, och inte en robotisering” 
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Bilaga 8 - Leavitt-Ry-modellen 

Leavitt-Ry definierar en organisations ingående delar och hur dessa delar förhåller sig till 
varandra och utomstående faktorer. Modellen redogör för fem faktorer som kan tänkas 
påverkas vid implementeringen av en automatiseringsåtgärd:  

• Ledningsprocesser  

• Organisatoriska strukturer och kulturer 

• Teknik 

• Individer och roller 

• Organisationsstrategi 

Inom organisationen finns även ytterligare faktorer som påverkar de ovan nämnda faktorerna:  

• Visioner 

• Belöningssystem 

• Organisationskultur 

• Fysiska begränsningar 
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