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SAMMANFATTNING 

Inom byggbranschen är det av vikt att hitta arbetssätt som på lång sikt sänker byggkostnaderna 

för att på så sätt kunna producera en vara som kräver mindre förbrukning av resurser men som 

även fortsätter vara konkurrenskraftig. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur 

medarbetarna vid Skanskas byggprojekt ”Trädgårdarna” i Boglundsängen, Örebro kommun, 

arbetar för att minimera slöserier (icke värdeskapande aktiviteter). Syftet är även att identifiera 

vanliga slöserier som förekommer, både generellt på byggarbetsplatser men i synnerhet på 

byggprojektet ”Trädgårdarna”, samt att slutligen komma med förslag på åtgärder för att mini-

mera dessa slöserier. Arbetet grundar sig på en kvalitativ metod i form av intervjuer och obser-

vationer. När detta arbete skrevs var produktionen i ett tidigt stadie. Arbetets resultat påvisar 

att det finns både styrkor och brister gällande hur arbetet på ”Trädgårdarna” fortskrider. Även 

fast produktionen i skrivandets stund inte har kommit så långt på projektet framkommer det av 

resultatet att personalen värdesätter ordning och reda och försöker upprätthålla detta genom 

olika tillvägagångssätt. Överlag arbetar personalen bra med att minska slöserier på arbets-

platsen. De slöserier som har uppstått beror främst på brister i projekteringen och/eller 

produktionsplaneringen. För att minska slöserierna och upprätthålla ett effektivt arbetssätt är 

det av stor vikt att ha en genomarbetad projektering, genomföra arbetsberedningar på så många 

moment som möjligt, ha god ordning och reda på arbetsplatsen, ta tillvara på personalens 

kunskap och engagemang samt att utnyttja någon form av samordnad leverans för att minimera 

lagerhållningen och väntetiderna. 

 

Nyckelord: Icke värdeskapande aktiviteter, slöseri, Lean, Toyota Production System, ordning 

och reda 
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ABSTRACT 

In the construction industry it is important to find ways of working that in the long term lowers 

construction costs so as to produce a product that requires less consumption of resources, but 

which also continues to be competitive. The purpose of this thesis is to investigate how 

employees at Skanska's construction project "Trädgårdarna" in Boglundsängen, Örebro, work 

to minimize wastes (non value-adding activities). It also seeks to identify common wastes that 

occur, both generally on construction sites but in particular on the building project 

"Trädgårdarna", and finally to come up with suggestions on measures to minimize these wastes. 

This thesis is based on a qualitative method in the form of interviews and observations. When 

this thesis was written production was at an early stage. The results of this thesis demonstrate 

that there are both strengths and weaknesses regarding how work on "Trädgårdarna" is pro-

gressing. Although the production was in an early stage, during the time of writing this thesis, 

the results show that the staff appreciates orderliness at their workplace and try to maintain this 

through different means. Overall, the staff work well to reduce wastage in the workplace. The 

wastes which have arisen primarily did so due to deficiencies in the design and/or production 

planning. To reduce the wastage rate and maintain an effective work it is of great importance 

to have a well-planned design, to implement work preparations as frequently as possible, to 

have an orderly workplace, to take advantage of the staff's knowledge and commitment and to 

use some form of coordinated delivery system to minimize inventory and waiting times. 

Keywords: Non value-adding activities, waste, Lean, Toyota Production System, orderliness 
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1 INLEDNING 

I följande avsnitt redovisas en kort bakgrund om Skanska följt av en projektbeskrivning och en 

nulägesbeskrivning av byggprojektet ”Trädgårdarna”. Därefter presenteras en problem-

beskrivning gällande olika slöserier och dess effekter. Kapitlet avslutas med rapportens syfte 

och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Skanskas historia börjar redan 1887 och företaget är numera ett av Sveriges största byggbolag 

och genomför över 3500 projekt varje år. Verksamheten är uppdelad i fyra grenar; bygg- och 

anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell utveckling samt infrastruktur-

utveckling. Den äldsta och största grenen är bygg- och anläggningsverksamheten, vilka även 

innefattar husbyggande, väg- och anläggningar samt asfalt och betong. Skanska har högt ställda 

mål i form av fem nollvisioner, vilka även kallas för ”Five zeros”, som innebär att verksamheten 

ska ha noll förlustprojekt, noll arbetsplatsolyckor, noll miljöincidenter, noll etiska övertramp 

och noll kvalitetsfel på sina projekt (Skanska 2015). Enligt Josephson och Saukkoriipi (2009, 

s. 10) har Skanska även en hög ambitionsnivå, exempelvis har de en vision om att bli ett 

föredöme för svensk industri genom att bland annat sänka sina inköpskostnader med 25 %. 

Under 1990-talet hade Skanska sin mest expansiva fas och företaget globaliserades. Genom 

Skanskas storlek och ledande ställning kan de åta sig stora och komplexa uppdrag. Numera är 

Skanskas fokus främst på lönsamhet istället för tillväxt (Skanska 2015a). 

1.2 Projektbeskrivning 

”Trädgårdarna” är ett byggprojekt i Boglundsängen på väster i Örebro. Där byggs ett vård- och 

omsorgsboende på cirka 6400 kvm bruttoarea (BTA) med 56 lägenheter, kök och restaurang. 

Första spadtaget togs i slutet av 2014 men projektet kom igång på allvar i början av mars 2015. 

Byggprojektet Trädgårdarna byggs på uppdrag av Örebro kommun och beräknas vara klart för 

inflyttning till våren/sommaren 2016. Detta är den första av två etapper som är planerade att 

byggas. Andra etappen består av ytterligare 20 stycken lägenheter fördelade på 2260 kvm BTA.  

1.2.1 Nulägesbeskrivning 

Då det här examensarbetets längd sträckte sig från slutet av mars till början av juni skrevs det 

väldigt tidigt i produktionsskedet av projektet ”Trädgårdarna”. Vid examensarbetets början 

hade ungefär hälften av plattan gjutits och stomarbeten hade påbörjats. Under tiden som arbetet 
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skrevs har plattan gjutits färdigt och stommen på de flesta delar av huset är på plats. Arbetet 

med att montera utfackningsväggar och takstolar har även påbörjats. 

 

1.3 Problembeskrivning 

En högt prioriterad fråga inom byggbranschen är att sänka bygg- och produktionskostnaderna, 

då dessa kostnader stigit kraftigt över tid. Den svenska byggbranschen är även under stor press 

av konkurrenter från andra länder, särskilt länder där de anställdas löner är väsentligt lägre än 

vad en genomsnittlig byggarbetare tjänar i Sverige. Det är därför av vikt att hitta arbetssätt som 

på lång sikt sänker byggkostnaderna för att på så sätt kunna producera en vara som kräver 

mindre förbrukning av resurser men som även fortsätter vara konkurrenskraftig (Josephson & 

Saukkoriipi 2009, s. 9) 

En artikel från 2007 i tidskriften ”Ny teknik” uppger: "30 procent av produktionskostnaden i 

alla byggprojekt är byggfel och andra slöserier. Det innebär ett slöseri i Sverige på 50 

miljarder kronor årligen, konstaterar Byggkommiten i en rapport till regeringen" (Laurén 

2007).  

Det finns med andra ord mycket som kan utvecklas inom det här området. Att effektivisera 

processerna och minska slöserierna genererar inte bara en minskad byggkostnad utan har även 

positiva effekter på samhället i stort. Det minskar den miljöpåverkan som byggbranschen står 

för och det minskar även arbetsbelastningen på personalen vilket ger färre sjukskrivningar, färre 

förtidspensioneringar och en bättre arbetsplats (Josephson & Saukkoriipi 2009, s. 11f). 

Inom byggbranschen sker det ständiga förändringar. Produkterna utvecklas ideligen samtidigt 

som det är svårt att förutse marknadsförändringar. Vidare innehåller vanligtvis byggprojekt till-

fälligt sammansatta organisationer, då flera företag och individer ska samverka med varandra 

under en begränsad tid, vilket kan bidra till en osäkerhet gällande uppgiften men även gällande 

relationerna. Utöver detta tillkommer det faktum att människor inte är felfria. De tillfälliga 

projektorganiseringarna försvårar utvecklingen av effektivare processer (Josephson 2013, s. 3, 

9, 21). Då Skanska är ett globalt byggföretag med ledande ställning är effektivitet en viktig 

aspekt för att verksamheten ska uppnå lönsamhet. Enligt Josephson (2013, s. 113f) finns det två 

typer av slöserier. Dessa är tvingat slöseri, som är nödvändigt för att kunna genomföra 

värdeökande aktiviteter, och rent slöseri, som inte tillför någonting till slutproduktens värde.  

Det är viktigt att ha med i åtanke att vad som anses vara slöseri respektive värdeökande arbete 
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kan vara olika beroende av ur vems perspektiv som arbetet betraktas. Genom att förstå vilken 

typ av slöseri som förekommer i en process kan man lättare reducera slöserierna. 

1.4 Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka hur medarbetarna vid Skanskas byggprojekt ”Trädgårdarna” 

i Boglundsängen, Örebro kommun, arbetar för att minimera slöserier. Syftet är även att iden-

tifiera vanliga slöserier som förekommer, både generellt på byggarbetsplatser men i synnerhet 

på byggprojektet ”Trädgårdarna”, samt att komma med förslag på åtgärder för att minimera 

dessa slöserier.  

1.5 Avgränsning 

Då detta examensarbete sträcker sig över tio veckor kommer endast en begränsad period av 

projektet ”Trädgårdarna” följas. Detta medför att projektet inte kommer kunna följas fram till 

färdig slutprodukt. 
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2 METOD 

I följande avsnitt redovisas valet av tillvägagångssätt samt arbetets validitet och reliabilitet. 

Avsnittet avslutas med en redovisning gällande metodkritik.  

2.1 Intervjuer och observationer 

Examensarbetet grundar sig på en kvalitativ metod i form av intervjuer och observationer. 

Genom att använda flera datainsamlingsmetoder kan problemet ses ur flera synvinklar. Detta 

kallas även för triangulering (Bryman 2011, s. 354). Genom en kvalitativ metod ökar möjlig-

heten till en djupare förståelse och kunskap för det man avser att undersöka (Bryman 2011, s. 

40ff).  

Fyra stycken intervjuer genomfördes med personal från projektet ”Trädgårdarna”. Intervjuer 

ger ofta en bättre bild av vad intervjupersonen upplever, känner och tänker till skillnad mot en 

enkätundersökning. Att använda intervju som undersökningsform är även bra då följdfrågor 

lättare kan ställas för att vidareutveckla intressanta vinklar alternativt förtydliga olika svar 

(Kylén 2004 s. 9). Intervjuer valdes som undersökningsform på grund av att samtliga tilltänka 

intervjupersoner fanns på plats för projektet och hade möjlighet till personligt möte samt för att 

få en djupare förståelse för deras syn på slöserier, logistik på arbetsplatsen och ”ordning och 

reda”.  Samtliga intervjuer genomfördes på platskontoret vid byggprojektet ”Trädgårdarna”. 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide som grundade sig i arbetets syfte och frågeställningar 

med fokus på tre teman (slöseri, logistik på arbetsplatsen, ordning och reda) vilka bröts ner till 

ett flertal frågor för att på så sätt möjliggöra att examensarbetets syfte och frågeställning besva-

rades. Frågorna i intervjuguiden var mestadels öppna frågor och följdfrågor. Öppna frågor bi-

drar till att intervjupersonen ges möjlighet att besvara frågorna på sitt eget sätt och begränsar 

därför inte intervjupersonens svarsmöjlighet (Bryman 2011 s. 243). Fyra intervjupersoner val-

des ut (produktionschef, produktionsledare, lagbas, skyddsombud) utifrån deras kompetens 

och/eller arbetsuppgifter. Detta kan likställas med ett målinriktat urval, vilket innebär att exem-

pelvis en specifik enhet eller egenskap väljs ut för att kunna få sina frågeställningar besvarade 

(Bryman 2011, s. 392f). Intervjuerna genomfördes med en intervjuperson åt gången. Detta kan 

likställas med en parintervju, vilket innebär att det endast är intervjuaren och en intervjuperson 

närvarande vid intervjutillfället (Kylén 2004 s. 22). Intervjuerna spelades in på diktafon och 

transkriberades därefter ordagrant. I rapporten presenteras dock bara utdrag från trans-

kriberingen. 
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Intervjuerna kompletterades med egna observationer av byggarbetsplatsen. Genom observat-

ioner kan exempelvis beteenden observeras direkt för att få fram information (Bryman 2011, s. 

264). Utgångspunkten vid observationerna har varit att observera hur ordningen på arbetsplat-

sen sett ut samt hur personalen agerat för att hålla ordning och reda. Detta kan ses som en 

systematisk observation, där det på förhand är uppsatt vissa regler för vad som ska observeras 

(Bryman 2011, s. 265). 

2.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att det som slutligen undersöks är det som var avsett att undersökas från 

början, det vill säga giltigheten i det som frågorna ställs om (Bryman 2011, s. 50). För att 

säkerställa att syfte och frågeställningar besvarades utgick intervjuerna från en intervjuguide. 

Intervjuerna genomfördes med personer som hade olika befattningar för att få information ur 

olika perspektiv. Som ett komplement till intervjuerna användes även observationer, vilket ökar 

möjligheten till att se olika problem ur flera synvinklar. Då det endast är fyra intervjupersoner 

bidrar det till att det främst är deras syn på situationen som kommer fram i detta arbete och att 

det därför är svårare att få en objektiv bild av situationen.  

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet såsom att det som är avsett att undersökas undersöks på 

ett tillförlitligt sätt, det vill säga hur mätningen gått till (Bryman 2011, s. 49). För att säkerställa 

att viktig information som framkom vid intervjuerna inte missades spelades samtliga intervjuer 

in på en diktafon. I arbetet används även citat för att förtydliga vad intervjupersonerna har sagt, 

vilket ökar tillförlitligheten. För att minska risken för missuppfattningar fick intervjupersonerna 

tydliga och välformulerade frågor och de hade även möjlighet att fråga om vad som menades 

med frågan om intervjupersonen inte förstod. En svaghet gällande reliabiliteten kan vara att 

samtlig information från intervjuerna inte har använts i arbetet på grund av mängden insamlad 

information. Detta kan bidra till att olika ämnen och aspekter sållats bort. 

2.3 Metodkritik – arbetets styrkor och svagheter 

En styrka med arbetet är att det insamlade materialet har inhämtats på ett grundligt och struk-

turerat sätt. Materialet har även sammanställts och bearbetats i nära anslutning till att intervju-

erna genomfördes vilket minskar risken för att viktig fakta har glömts bort. Ytterligare en styrka 

är att flera insamlingsmetoder har använts vilket bidrar till ett tydligare helhetsperspektiv.  

När detta examensarbete påbörjades var byggprojektet i ett tidigt skede av produktionen och 

det hade därför inte hunnit uppstå så många potentiella situationer där slöserier kan uppstå. 

Exempelvis hade inga invändiga arbeten påbörjats på byggprojektet, och det är ofta vid denna 
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typ av arbeten som det blir trångt, vilket ökar risken för att slöserier uppstår. En svaghet med 

arbetet är därför att det endast finns en begränsad mängd erfarenheter som kan dras från det här 

projektet och nyttjas i examensarbetet. Det har även inte varit möjligt att få en helhetsbild av 

projektet med tanke på att projektet beräknas ta ett och ett halvt år för att färdigställas medan 

examensarbetet endast pågått under cirka två månader i produktionens inledande fas. En svag-

het med arbetet är att intervjuer endast har utförts med fyra utvalda personer, vilka alla har 

någon form av utökat ansvar och/eller chefsposition, vilket medför att inte alla personal-

kategorier har fått komma till tals. Vidare är samtliga intervjupersoner anställda av Skanska, 

vilket kan bidra till att de vid intervjutillfällena undanhåller information eller inte vill berätta 

om vissa saker för att inte riskera att hänga ut sig själva eller kollegorna.  
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3 TEORI 

I följande avsnitt redovisas arbetets teoretiska utgångspunkter. De teorier som redovisas är 

projektering, ledarskap, arbetsberedningar, Lean production samt vanligt förekommande fel i 

byggprojekt.  

3.1 Projektering 

Projekteringen av en byggnad eller anläggning är väsentlig då den syftar till att skapa bygg-

handlingar som bland annat visar hur byggnadsverket ska se ut och vilka konstruktionslösningar 

som används. Denna ska även uppfylla byggherrens ställda önskemål och krav på byggnads-

verket. Projekteringen brukar delas upp i tre skeden. Det första skedet är gestaltning (förslags-

handlingsskede) och här ska grundläggande information bestämmas, såsom byggnadens 

utseende, positionering av byggnaden och planlösningen. I det andra skedet, systemutformning 

(systemskede) utformas och fastställs konstruktionssystem och installationssystem för bygg-

naden. Målet är att allt ska vara klart i det här skedet förutom detaljlösningar. I sista skedet, 

detaljutformningen (bygghandlingsskede) utförs den mest omfattande delen av projekteringen. 

Detta skede ska mynna ut i bygghandlingar, vilket innebär att alla detaljer måste bestämmas 

och presenteras på ett sådant sätt att entreprenörerna får den information som är nödvändig för 

att kunna uppföra byggnaden efter beställarens krav och önskemål (Nordstrand 2008, s. 77ff).  

I en studie som omfattade sju byggprojekt framkom att 26 procent av felkostnaderna kunde 

kopplas till projekteringen. Att åtgärda projekterings- och materialfel, vilket brukar vara för-

hållandevis få, är dyrare per fel än produktionslednings- och utförandefel. Detta därför att 

projekteringsfel snabbt blir kostsamma då följdfel uppstår om projekteringsfelen inte upptäcks 

i ett tidigt skede. I studien visas att de vanligaste projekteringsfelen berodde på samordnings-

missar (7,3 %), olämplig konstruktion (4,7 %), felaktig konstruktion (3,4 %), ofullständig 

ritning (2,6 %), felaktiga mått (2,3 %) samt oklar ritning (1,8 %) (Josephson 2013, s. 58ff). 

Det varierar i vilken utsträckning platschefen är med i projekteringen från projekt till projekt. 

Dock är det vanligt att platschefen är med på hela eller åtminstone senare delen av projekte-

ringen om det är en totalentreprenad. Ju längre tid platschefen har varit med i projekteringen 

desto bättre förståelse har denne för produkten vid byggstarten och kan även tidigt börja planera 

för hur denne vill lägga upp produktionen (Josephson 2013, s. 88) 
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3.2 Ledarskap 

I dagens samhälle, där effektivitet är ledordet och där ständiga förbättringar är målet, ställs stora 

krav på ledarskapet. Ledarskap som är stödjande, situationsanpassat och närvarande är näst 

intill ett krav för att kunna utveckla förbättringar. Det är av stor vikt att medarbetarna känner 

att de kan påverka sin situation och att ledaren uppmuntrar och leder medarbetarna framåt 

(Petersson et al. 2009, s. 111f). En viktig uppgift för ledaren är enligt Josephson (2013, s 150ff) 

att strukturera verksamheten, det vill säga att planera och styra upp processer, produkter och 

organisationer. Ledaren ska även bestämma och synliggöra mål. En annan viktig uppgift för 

ledaren är att leda medarbetarna genom att påverka deras attityder och värderingar. För att få 

en helhetssyn på verksamheten krävs fyra olika hörnstenar; struktur, kompetens, kultur och 

värderingar samt ledarskap. 

Struktur – Uppnås genom att skapa ordning och reda på alla olika nivåer i verksamheten, vilket 

ställer krav på planering, samordning, koordinering och anskaffning av resurser. Detta kan 

exempelvis nås genom att standardisera och tydliggöra processer, upprätta tydliga 

informationsflöden och fungerande kommunikationsstrukturer samt ha olika former av belö-

ningsstrukturer. 

Kompetens – Verksamheten och personalen bör ha en förmåga att utföra arbetsuppgifterna på 

ett korrekt sätt och resurseffektivt. De bör även ha en förståelse för på vilket sätt som värde 

tillförs slutkunden. Detta kan exempelvis nås genom att personalen som ingår i projekt-

organisationen har nödvändiga erfarenheter och kunskaper samt att de har ett intresse av att 

utveckla sin förmåga. 

Kultur och värderingar – Personalen i verksamheten bör ha gemensamma attityder och vär-

deringar, som återspeglar verksamhetens värdegrund. Detta kan exempelvis nås genom att per-

sonalen är öppna för nya lösningar samt att de har en yrkesstolthet och ansvarskänsla. Yrkes-

grupperna bör även samverka mot gemensamma mål och ha en vilja att utveckla effektivare 

processer. 

Ledarskap – Ledarna bör påverka gruppens attityder och värderingar på olika nivåer i 

verksamheten för att kunna nå långsiktig framgång. Detta kan exempelvis nås genom lång-

siktiga visioner och att ledarna fungerar som ett föredöme för medarbetarna och leverantörerna. 

Kulturen på arbetsplatsen påverkas av ledarnas egenskaper och ledarstil. 
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3.3 Arbetsberedningar 

Arbetsberedningar är en viktig del av det löpande planeringsarbetet under produktionstiden. I 

en arbetsberedning analyseras på vilket sätt ett moment ska utföras, med vilken utrustning, vilka 

hjälpmedel, vilka material, vart materialupplag ska finnas och så vidare. Huvudsyftet med att 

genomföra arbetsberedningar är att kunna genomföra ett arbetsmoment inom utsatt tid, på ett 

så resurs- och kostnadseffektivt sätt som möjligt och med arbetsmetoder som medför en säker 

arbetsplats för de medverkande. Under ett byggprojekt genomförs en stor mängd aktiviteter och 

vissa av dem är viktigare att genomföra arbetsberedningar på än andra. Aktiviteter som i första 

hand bör arbetsberedas är bland annat aktiviteter som; är styrande, har stor omfattning, är 

tekniskt komplicerade, är oprövade, är ekonomiskt betydelsefulla, kräver stora resurser 

och/eller ofta ger stort materialspill (Révai 2012, s. 152f). 

Arbetsberedningen genomförs i grupp där huvudsakligen de personer som utför arbetet och 

arbetsledare bör delta. Även personal som har tidigare erfarenhet och kunskap om arbetsupp-

gifterna kan delta. För att inte missa viktiga delar i arbetsberedningen är det en fördel om även 

de som har deltagit i planeringen av projektet deltar vid arbetsberedningarna för att kunna bidra 

till en helhetssyn av det tilltänkta slutresultatet. De resultat som arbetsberedningen kommer 

fram till redovisas i skriftliga dokument (Révai 2012, s. 153f). 

3.4 Lean Production 

Begreppet Lean production baseras på det produktionssystem Toyota utvecklade efter andra 

världskriget. Nytänkandet i Toyota Production System (TPS) bestod av att gå över från att tänka 

resurseffektivt till att tänka flödeseffektivt (Peterson et al. 2009, s. 28f).  

Enligt Womack, Jones och Roos (refererad i Modig & Åhlström 2012, s.79) har Lean fyra 

kärnprinciper: 

 Teamwork 

 Kommunikation 

 Effektivt utnyttjande av resurser och eliminering av slöseri 

 Ständig förbättring 

Konceptet har sedan dess fortsatt att utvecklas kontinuerligt och ytterligare fem principer har 

identifierats. Dessa har tydligare fokus på hur Lean ska implementeras: 

 Specificera värde med utgångspunkt från slutkunden. 

 Identifiera alla steg i flödet och eliminera de steg som inte skapar värde (slöseri). 
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 Skapa en sekvens av värdeskapande steg så att produkten flyter smidigt mot kunden. 

 När flödet är etablerat, låt kunderna ”dra värde” uppströms från nästa aktivitet. 

 När de fyra stegen ovan är genomförda börjar processen om igen och fortsätter till dess 

att ett tillstånd av perfektion har uppnåtts, där perfekt värde skapas utan slöseri. (Modig 

& Åhlström 2012, s. 79f).  

Lean handlar med andra ord om att eliminera slöseri. För att kunna eliminera slöseri från verk-

samheten måste det synliggöras och Lean-principerna måste vara väl förankrade i organi-

sationens värderingar. Det är i sin tur viktigt att personalen delar verksamhetens värdegrund, 

annars riskerar verksamheten att bli svårstyrd och ineffektiv (Petersson et al. 2009, s. 31).   

3.4.1 Slöseri 

Slöseri är ett centralt begrepp inom Lean och definieras enligt Josephson (2013, s. 113) som en 

"aktivitet som förbrukar resurser men som inte skapar något värde". En verksamhet kan inte 

vara helt Lean om inte alla slöserier har eliminerats, vilket i praktiken innebär att verksamheter 

aldrig blir helt Lean. Syftet med Lean är att kontinuerligt effektivisera verksamheten och 

minska slöserierna (Peterson et al. 2009 s. 88). Gränserna för vad som är slöseri är ändå inte 

helt självklart i alla lägen. Därför har slöseriet delats upp i två olika delar. Tvingat slöseri är de 

aktiviteter som behövs för att kunna genomföra de värdeökande aktiviteterna, till exempel att 

hämta verktyg eller planera inför momentet, och rent slöseri är de aktiviteter som inte tillför 

någonting till värdet på slutprodukten (Josephson 2013, s.113). 

3.4.1.1 Typer av slöseri 

I både Lean och TPS delas slöserierna upp i olika kategorier för att enklare synliggöra dem och 

på så sätt enklare kunna minska eller eliminera dem, se Figur 1. 

Överproduktion – Innebär att tillverka mer, snabbare eller tidigare än vad som behövs. Över-

produktion anses ofta vara den allvarligaste formen av slöseri då det genererar många andra 

typer av slöseri.  

Väntan – Att behöva vänta på till exempel material, instruktioner eller att andra yrkesgrupper 

ska bli klara först är ett slöseri av resurser. 

Lager – En viss mängd lager kan behövas, dels för material och dels för verktyg, men onödigt 

stora lagerutrymmen tar upp plats som kan behövas till annat och binder kapital. Stora mängder 

i lager medför också att materialet förvaras längre tid på plats och därmed riskerar att skadas.  
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Rörelse – Alla onödiga rörelser betraktas som slöseri. Till exempel så räknas att behöva gå en 

sträcka för att hämta material eller verktyg som slöseri. 

Omarbete – De resurser som behöver läggas på att åtgärda fel som har uppstått.  

Överarbete – Att extraarbete utförs för att tillverka en produkt. Alltså att varan görs bättre än 

vad kunden efterfrågar och därmed är kunden inte villig att betala för detta.  

Transporter – Transporter kräver alltid resurser, det är därför viktigt att minimera mängden 

transporter som sker, både interna som externa.  

Medarbetarnas outnyttjade kreativitet – Det är viktigt att engagera medarbetarna i arbetet 

för att kunna tillvarata allas kompetenser och på så sätt få ett så effektivt flöde som möjligt i 

produktionen (Josephson 2013, s. 113ff; Petersson 2009, s. 90).  

3.4.1.2 Vanligt förekommande fel i byggprojekt 

I en studie som genomfördes på sju byggprojekt konstaterades närmare 3000 fel. Studien redo-

visar vilka typer av fel som uppstått och dess andel av kostnaderna. Som nämnts i ett tidigare 

avsnitt av examensarbetet stod projektering för de största felkostnaderna (26 %). Produktions-

ledning stod för 25 procent av felkostnaderna fördelat på följande sätt: bristande planering, 

inklusive arbetsberedning (10,5 %), brister i materialadministration (4,0 %), felaktig utsättning 

Figur 1. Överblick av slöseriets olika delar (Figur från http://www.kasewa.se/lean/sloserier-a-la-varden/). 
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(4,0 %), olämpligt vald metod (3,5 %) och brister i maskinadministration (1,2 %). Arbets-

utförande stod för 20 procent av felkostnaderna och var bland annat: felaktigt utfört arbete (13 

%), brister i materialhanteringen (3,2 %) och brister i städning (1 %). Materialleveranser stod 

för 17 procent av felkostnaderna varav de största var försenade leveranser (6,3 %) och tillverk-

ningsfel (5,1 %). Beställarsidan stod för cirka 6 procent av felkostnaderna och de kostsammaste 

felen i den kategorin var: ändrade arbeten (2,0 %) och tilläggsarbeten (1,2 %) (Josephson 2013, 

s. 58ff). 

3.4.2 Just in time 

Just in time är ett centralt begrepp inom Lean och innebär i stort att rätt material ska levereras 

vid rätt tidpunkt och i rätt mängd till rätt plats. Det betyder alltså i förlängningen att lagerhåll-

ningen och väntetiderna minimeras. En väl fungerande "just in time-lösning" gör att möjlighet-

erna till att effektivisera blir stora då flödet är helt förutsägbart. Just in time bygger på princi-

perna: Takt, kontinuerligt flöde samt dragande system 

Takt – Detta begrepp anger vilken produktionsvolym som ska produceras per tidsenhet. Det 

används för att utjämna produktionsflödet så att samma mängd produceras i varje tidsintervall. 

Att veta i vilken takt en detalj produceras i normalfallet gör det lättare att upptäcka avvikelser, 

även om de är små. 

Kontinuerligt flöde – Inom Lean strävas det efter att material och produkter ska vara i konstant 

rörelse, det är i stort sett omöjligt att uppnå men målet bör vara att sträva mot att minimera både 

antalet driftstopp och längden på dessa. Varje stopp innebär längre ledtid och det medför ökade 

kostnader. Att material och produkter stannar upp i väntan på att användas medför även ett ökat 

behov av lagringsutrymme. För att reducera ledtiden bör verksamheten sträva efter att åstad-

komma korta avstånd mellan operationer, att ha en liten buffert, små förpackningsenheter och 

frekventa transporter.  

Dragande system – Innebär att tillverka eller beställa när behovet uppstår. När en efterföljande 

process signalerar att den behöver mer material eller delar återupptas tillverkningen. Om någon 

process i flödet av någon anledning skulle stanna upp, stannar även föregående process upp 

vilket bidrar till att oönskade buffertar minimeras. En metod för att vidarebefordra behovs-

signalen mellan de olika processerna gällande materialbehovet är Kanban. Kanban är japanska 

och betyder kort, skylt eller synligt bevis. Kanban-metoden är främst effektiv då förutsättning-

arna kännetecknas av hög och jämn efterfrågan, fysiskt små detaljer samt korta återanskaff-

ningstider. 
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Inom tillverkningsindustrin används Kanban för att signalera när en del till en produkt börjar ta 

slut. Den signalen går till personalen som tidigare i ledet har tillverkat den delen och de vet då 

att det är dags att tillverka fler samt vilka kvantiteter som ska produceras (Petersson et al. 2009, 

s. 41ff).   

3.4.3 Jidoka 

Även Jidoka är ett centralt begrepp inom Lean. Jidoka är japanska och innebär att kvalitet byggs 

in i produkten genom att se till att saker görs rätt från början och att processen stoppas om något 

skulle gå fel. Jidoka är uppbyggt kring två principer: Inbyggd kvalitet samt stoppa vid fel.  

Inbyggd kvalitet – Är motsatsen till passiv kvalitet, alltså att kvaliteten på produkten kontrol-

leras i efterhand. För att omvandla principen om inbyggd kvalitet till handling är det viktigt att 

all personal följer de bestämda arbetssätten och har rätt kompetens för arbetet som ska göras. 

När arbetssätten utformas krävs det en avvägning mellan kvalitet och effektivitet. En hög 

effektivitet medför en risk att kvaliteten sänks, vikten bör snarare läggas på att hålla en högre 

kvalitet på produkten än att den tillverkas med störst effektivitet då kunden vanligtvis efter-

frågar kvalitet. 

Stoppa vid fel – Denna princip innebär att produktionen av detaljen ska stoppas direkt när fel 

uppstår. Även om det inte är möjligt att direkt lösa problemet är det ett mindre slöseri att stoppa 

produktionen än att låta defekta produkter ta sig vidare i flödet (Petersson et al. 2009, s. 54ff).   

3.4.4 5S 

5S är ett verktyg inom Lean som används för att organisera och underlätta det arbete som ska 

utföras på arbetsplatsen. Att ha det välorganiserat och funktionellt på arbetsplatsen är ett måste 

för att kunna standardisera det arbete som utförs. Detta är förutsättningar för att kunna upplysa 

om och göra sig av med slöseri. Begreppet 5S kommer från japanskan och hänvisar till de fem 

momenten i metoden som alla börjar med bokstaven S (Seiri, Seiton, Seiso, Seikutsu och 

Shitsuke). Det finns även en svensk motsvarighet till dessa, vilka är Sortera, Strukturera, Sys-

tematisk städning, Standardisera och Självdisciplin/Skapa vana.  

Sortera – Verktyg, material och liknande föremål som finns tillgängliga på arbetsplatsen ska 

sorteras för att särskilja de föremål som ofta kommer till användning från de föremål som 

används mer sällan eller inte alls. Föremål som används bör placeras i direkt anslutning till den 

plats de ska användas på eller så nära som möjligt. Föremål som inte alls kommer till 

användning bör tas bort från området.  
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Strukturera – Föremål ska ha en förutbestämd plats där de ska förvaras, det vill säga att var 

sak har sin plats. Dokument ska finnas lättåtkomligt så att arbetarna slipper leta vilket kräver 

att det finns ett bra dokumentationssystem med en tydlig struktur. Det är även av stor vikt att 

snabbt kunna bekräfta om det är något föremål som saknas för att på så sätt kunna upptäcka 

avvikelser. 

Systematisk städning – En ren arbetsplats bidrar till en god arbetsmiljö vilket ger goda förut-

sättningar för arbetarnas trivsel och minskar även risken för arbetsskador. Däremot är främsta 

prioritet att upprätthålla ordningen på arbetsplatsen så att allt fungerar som det ska. Genom att 

bibehålla en god ordning på arbetsplatsen minskas tiden som går åt till att städa vilken istället 

kan läggas på värdeskapande arbete. Det är även viktigt att lokalisera orsaken till att det smutsas 

ned.  

Standardisera – När alla arbetarna kommit överens om hur saker ska gå till på arbetsplatsen 

och har utfört de tre första stegen, så kan standardiseringen av arbetssättet påbörjas. Standardi-

seringen är en slags överenskommelse mellan medarbetarna om att det nya upplägget, som de 

själva har skapat, är det som gäller på arbetsplatsen. Standarden ska vara enkel att förstå och 

följa (t.ex. var specifika verktyg ska finnas, städrutiner, hur material beställs). Om de olika 

rutinerna är för komplicerade och kräver mycket administration kommer de med stor sannolik-

het inte att hålla långsiktigt.  

Självdisciplin/Skapa vana – Detta moment är det viktigaste, men många gånger även det svår-

aste, momentet att implementera. Det handlar om att få alla inblandade parter att följa den 

överenskomna standarden vilket ofta kräver att medarbetarnas inställning och beteenden för-

ändras. Det kan ta lång tid att få det nya arbetssättet att fungera eftersom detta är en situation 

som är beroende av en förändring hos individen och att denne är engagerad i att fortsätta 

utveckla arbetet. För att lyckas med detta krävs det att ledningen har förståelse för att det tar tid 

för människor att förändras, då utebliven förståelse ökar risken för att medarbetarnas intresse 

minskar. För att medarbetarna inte ska överge ett arbetssätt krävs det att ledningen fortsätter 

efterfråga just det arbetssättet (Peterson et al. 2009, s. 190ff).  

3.4.5 Visuell styrning 

Visuell styrning är en metod inom Lean vars syfte är att se till att inga avvikelser förblir dolda 

och att få medarbetarna att göra rätt saker på rätt sätt genom tydliga och enkla anvisningar. Den 

visuella styrningen förknippas ofta med 5S-metoden då grunden ligger i att arbetarna som 

fysiskt utför jobbet får så goda förutsättningar som möjligt för att kunna göra bra ifrån sig. Det 
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krävs en god arbetsmiljö för att personalen ska trivas, därför efterfrågas även 5S i samband med 

att arbetet med visuell styrning påbörjas. Men man ska inte heller glömma att det inte bara 

handlar om att hålla arbetsplatsen ren och prydlig, utan att principen bakom visuell styrning 

ligger i att förbättra det värdeökande flödet. Detta kan göras i form av t.ex. en kommunikat-

ionsanordning som används någonstans på arbetsplatsen, vilket endast kräver en kort översyn 

för att se hur arbetet ska utföras och om det finns några avvikelser från det standardiserade 

sättet. Det finns många olika användningsområden för detta verktyg, exempelvis ska verktyget 

kunna visa hur de anställda ligger till tidsmässigt, var föremål ska befinna sig, hur många av 

varje föremål som ska finnas, arbetsberedningar och så vidare (Liker 2004 s. 186ff). 
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4 EMPIRI 

Nedan presenteras intervjupersonerna och deras tidigare erfarenhet. Därefter görs en sam-

manfattning av intervjuerna, redovisad under fyra olika teman: Planering, Arbetsmoment, 

Logistik samt Ordning på arbetsplatsen. Observationerna redovisas under temat Ordning på 

arbetsplatsen. Då byggnationen är i ett tidigt skede har det inte hunnit uppstå så många slöseri-

situationer, varför intervjupersonerna även har tagit upp exempel från tidigare projekt. 

4.1 Beskrivning av intervjupersonerna 

Lagbasen – Har en byggutbildning från gymnasiet i grunden. Lagbasen har jobbat i branschen 

sedan början av 90-talet och har sedan tre år tillbaka jobbat på Skanska. Har dessförinnan främst 

jobbat på mindre firmor men arbetade i Oslo under ett år på en större firma. 

Skyddsombudet – Har jobbat som snickare i tolv år och på totalt nio olika byggföretag. Har 

under den tiden jobbat med många olika delar av branschen, såsom villor, takomläggningar, 

stålbyggnationer, lokalanpassningar och betongarbeten. Skyddsombudet har jobbat på Skanska 

i två år och har varit skyddsombud i ungefär ett år. 

Produktionschefen (platschefen) – Är utbildad träarbetare och började sin karriär på Skanska 

mark för cirka 20 år sedan. Bytte sedan tjänst inom Skanska och började jobba som snickare på 

Skanska hus. Fram till 2006 arbetade produktionschefen för några olika firmor men började 

sedan på Skanska igen som produktionsledare. Bytte tjänst 2010 till produktionschef där det 

inledningsvis var mycket ombyggnadsprojekt och har succesivt ökat till större projekt. 

Produktionsledaren (arbetsledaren) – Utbildad byggarbetsledare som började jobba på 

Skanska hus direkt efter utbildningen för snart tre år sedan. Har arbetat på tre projekt innan 

”Trädgårdarna”, ett stort projekt och två mindre. 

4.2 Planering 

4.2.1 Projekteringen 

Under intervjuerna har projekteringen nämnts ett flertal gånger som orsak till slöserier. Arbets-

ledaren uppger att i tidigare projekt har konstruktionen och/eller handlingar ändrats, vilket lett 

till att flera arbetsmoment behövt göras om. Skyddsombudet påtalar att i ett flertal tidigare pro-

jekt har vissa arbetsmoment varit felprojekterade på sådant sätt att inte tillräckligt med tid har 

funnits för att hinna genomföra arbetet på ett tillfredställande sätt, vilket bidragit till diskuss-

ioner bland yrkesarbetarna gällande missnöje över arbetssituationen. Dessa diskussioner har 
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förekommit både under raster och under arbetstid. Enligt lagbasen är dialogen mellan projek-

törerna och produktionspersonalen ofta bristfällig, vilket bidrar till att mycket tid läggs på dis-

kussioner om hur det är tänkt att vara. Däremot påpekar lagbasen att i det här projektet har några 

av de ansvariga sina kontor på byggarbetsplatsen och att detta underlättar samarbetet och kom-

munikationen på byggarbetsplatsen, speciellt för lagbasen med tanke på att lagbasen är den 

person som yrkesarbetarna kommer till om det är någonting de vill påtala eller fråga om angå-

ende projektet.  

Samtliga intervjupersoner påpekar att projekteringen på ”Trädgårdarna” är bristfällig. Både 

produktionsledaren och produktionschefen anser att produktionen påbörjades två månader för 

tidigt. Produktionsledaren säger: 

Det är ju fortfarande vi inte har handlingar på grejer. På detaljer eller snitt eller 

sektioner.  

När byggproduktionen drog igång stod kontorsbodarna och verktygscontainrarna på varsin sida 

av arbetsplatsen vilket resulterade i en relativt lång promenad varje morgon och vid varje rast. 

Valet av placering hade den person som ursprungligen var tilltänkt som produktionschef gjort, 

men detta ändrade den nuvarande produktionschefen på när denne började arbeta på projektet 

för att minska promenadtiderna för yrkesarbetarna.  

4.2.2 Produktionsstarten 

Enligt produktionsledaren försvårades produktionens uppstart av att stora delar av organi-

sationen byttes ut strax innan byggstart. Även produktionschefen anser att detta har spelat en 

stor roll i varför projektet har stött på svårigheter. Enligt produktionschefen är dennes roll nor-

malt att planera två till tre månader framåt i tiden och inte vara så involverad i det som sker just 

för tillfället. I det här fallet hade arbetet redan börjat när produktionschefen anslöt till projektet 

och produktionschefen var då tvungen att fokusera på befintliga problem istället. Pro-

duktionsledaren beskriver samma problem: 

/../ när jag kom hit så var det grejer som kanske skulle varit beställt för en eller två 

veckor sen. Det skulle ha varit här samtidigt som jag kom /../ Dag ett var det nästan 

som skarpt läge, man brukar ju oftast vilja kunna läsa handlingar, kolla av, vad är 

det vi bygger ens. I början så köpte man grejer fast man inte hade någon koll på vad 

det ska bli ens förutom en bottenplatta. Man hann inte med. 

Produktionsledaren fortsätter beskriva de problem som fanns i början men uppger att de nu har 

hittat ett bra arbetssätt och lärt känna varandra: 
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/../ vi tjänstemän har bildat en gemenskap. Alltså jobbar som ett team, som man ska 

göra. I början var det bara/../ jobba, göra ditt hela tiden, ditt, ditt, ditt /../ man var 

tvungen att släcka bränder. Det första man gjorde när man kom var att man fick 

komma hit och släcka bränder, samtidigt som man skulle försöka planera /../ att 

släcka bränder tar oftast mycket längre tid än vad det tar att planera och jämför man 

om man hade planerat innan så kanske det /../ ja det är minimal tid jämfört med vad 

det tar och hitta lösningar och jaga material och allting, så det var mycket man fick 

släcka bränder och allt skulle igång på samma ställe. 

Produktionsledaren förklarar att denne och en kollega i produktionsledningen har fördelat 

arbetsuppgifterna så att det är tydligare vem som ansvarar för vad. Produktionsledaren uppger 

även att denne nu har kommit in i projektet mer och fått lite bättre koll på hur de yrkesarbetare 

som är på projektet arbetar, vilket underlättar i det dagliga arbetet. 

4.2.3 Arbetsberedningar 

Då ”Trädgårdarna” är i ett tidigt skede i produktionen har de inte riktigt kommit igång med 

arbetsberedningarna än. På arbetsberedningarna är produktionsledaren och de yrkesarbetare 

som berörs av arbetsmomentet närvarande men lagbasen och skyddsombudet brukar även de 

närvara. Enligt skyddsombudet brukar de även försöka bjuda in underleverantörer om det är 

något som påverkar deras arbete eller om det underleverantörerna gör påverkar arbetet. 

Lagbasen säger: 

Nu är det sådant här mellanläge här. Vecka 20 drar igång allt. Då släpper de lös 

alltihop där. Det kommer takstolar och hela kittet samtidigt som utfacknings-

väggarna i ytterkant ska följas med. Det är därför vi har så mycket folk. Så då passar 

vi på och arbetsbereder innan, när vi har sådana här dagar. Först och främst ska vi 

ha ordning på allt, vi ska inte gå i skiten. Vi strukturerar om, nu tar vi reda på det, 

nu stämmer vi av med varandra. 

Skyddsombudet anser att arbetsberedningar är avgörande dels för att yrkesarbetarna ska få rätt 

förutsättningar till att kunna utföra ett bra arbete, dels att de ska veta vad det är för jobb de ska 

göra och hur de ska göra det. Arbetsberedningar används som ett verktyg. Enligt skydds-

ombudet görs arbetsberedningar även på moment som yrkesarbetarna kan. Skyddsombudet 

säger: 

Själva utförandet vet ju alla, men så kan det ju vara olika. Exempel om vi tar inner-

vägg. Ska det vara plywood eller ska det vara osb? Vart ska det sitta kopplingar, på 

vilka höjder? Plåtregel eller träregel, öppningsmått på dörrar. Det är samma grejer 
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men det är olika beställningar, det är olika storlekar på dörrar och fönster, och 

diverse olika ljud- och brandkrav. 

Skyddsombudet uppger att de flesta större företagen har kommit på att yrkesarbetarna besitter 

stor kunskap som är värd mycket i förlängningen. Produktionschefen anser att arbets-

beredningar är viktiga då de minimerar risken för hinder och störningar i produktionen. 

Produktionschefen säger: 

/../ om du har lokaliserat vad det är som kan hända så kan du också se till så att det 

inte händer. Så det är jätteviktigt med arbetsberedningar, det är det /../ I en arbets-

beredning går du ju även igenom hur du ska hantera materialet när det kommer, vart 

ska du ha det nånstans, vart ska du göra av emballaget, hur plockar vi in det, i vilken 

del börjar vi…så det är ju inte självklart. Det är ju inte enbart produktionen som du 

tittar på utan du tittar ju även på hanteringen runtikring. Alltså vilka delar du börjar 

i och hur du går fram /../ Vart slutar du nu med det du ska göra och lämna över till 

nästa yrkesgrupp och sådana saker /../ 

Enligt produktionschefen görs inte arbetsberedningar på exempelvis de moment som yrkes-

arbetarna har god kunskap om, däremot förs ett samtal kring arbetsmomentet innan det 

påbörjas.  Produktionschefen säger: 

Egentligen så pratar man ju igenom allting nytt som du ska börja med, från det 

minsta lilla /../ du för ju ett samtal. Det är ju ingen som bara går in hit och hämtar en 

ritning och går ut och gör någonting. Utan, någonstans så har du ju ett samtal vid 

varje grej du gör. Och sen att du för ner det på ett papper eller inte, det kan ju vara 

som det är. Men du pratar ju om allt, så är det. Och sen dom här komplicerade 

momenten för du ner och pratar ordentligt om och går igenom risker och sådant.  

Produktionsledaren däremot har uppfattningen att arbetsberedningar görs på samtliga moment 

och instämmer med de övriga om att arbetsberedningar är en väldigt viktig del i arbetet för att 

få en samlad kunskap och en samlad planering. Det är även ett tillfälle där yrkesarbetarna kan 

dela med sig av sina egna erfarenheter och idéer. Produktionsledaren säger:  

/../ jag tycker att det fyller en funktion och jag tror att /../ yrkesarbetarna får en mer 

blick på hur de ska gå tillväga och vad de kan stöta på för problem och vilka hjälp-

medel, vilka maskiner /../ för då kan man skriva upp, ”vad behöver ni ha för grejer, 

vad vill ni ha för skruv, vad vill ni ha för maskiner, vad vill ni har för förbruknings-

material”, allting. Vill ni ha hjälp med nån maskin eller med nån traktor eller nånting 

/../ då får man reda på ”ja vi behöver hjälp när vi ska lyfta nåt material dit”, ja men 
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då vet man. Då kanske man ser själv att ja men på tisdag vet jag att de behöver hjälp 

för då ska de lyfta /../ 

I samband med arbetsberedningar brukar även bra exempel från gamla arbetsberedningar tas 

med för att fungera som tips och inspiration. Enligt produktionschefen kan bristfälliga arbets-

beredningar medföra att detaljer och moment hoppas över vilket bidrar till att felkonstruktioner 

uppstår. Ritningarna brukar vanligtvis vara uppdaterade och bra utformade, men detaljer kan 

ha missats att gå igenom i arbetsberedningarna. 

4.3 Arbetsmoment 

4.3.1 Försenade arbetsmoment 

Takkonstruktionen på ”Trädgårdarna” består av många små tak. Från början var taken tänkta 

att byggas på marken och sedan lyftas upp i sektioner, men den lösningen gick inte att använda 

vilket har resulterat i att arbetet med takstolarna har försenats. Produktionsledaren förklarar det 

så här: 

Där vart det en ändring /../ nu får vi ställa alla takstolar som vanligt, som man gör 

vanligtvis på taket /../ och då blir det en lite annan planering, det tar lite längre tid 

och det behövs mer folk. Annars hade vi kanske kunnat börja redan nu, börjat byggt 

sektioner så det är redo att lyfta på plats./../ konstruktören hade väl godkänt det men 

de som levererade takstolarna skickade ju en ritning på hur deras takstolar ser ut och 

då stod det att de inte klarade av att lyftas så som vi hade tänkt. Och därför blev det 

för mycket folk (på bygget). 

Vid tiden för intervjuerna var det av den anledningen väldigt lugnt på arbetsplatsen och det 

fanns inte så mycket för yrkesarbetarna att göra. Lagbasen förklarar att de nu, när det är så 

lugnt, passar på att genomföra arbetsberedningar, städa, plocka i ordning på arbetsplatsen och 

organisera verktygen i containrarna. 

4.3.2 Vanliga problem inför ett arbetsmoment 

I intervjuerna framkommer olika problem som är vanliga inför ett arbetsmoment. Lagbasen 

anser att de vanligaste orsakerna är att det saknas grejer eller att det är grejer i vägen där arbets-

momentet ska genomföras. Skyddsombudet uppger att det är vanligare med problem på större 

byggprojekt än på mindre projekt. Vid mindre projekt, exempelvis villor, kan villaägaren frågas 

direkt vid oklarheter. Vid större projekt är det flera led att kommunicera mellan innan svaret 

kan ges. Skyddsombudet anser även att det är svårt att kunna tänka på allt i ett stort projekt och 

att det ibland är problematiskt med revideringar som görs på ritningar, som inte kommer ut till 
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arbetsplatsen i tid, vilket resulterar i att arbetsmoment behöver göras två gånger. Produktions-

ledaren och produktionschefen påtalar båda att ett vanligt problem inför ett arbetsmoment är 

bristande planering. Produktionsledaren säger:  

/../ det stora hela är nog planering mest att, får man dit planeringen och har 

handlingar i god tid då minimerar du mycket tid. 

Produktionsledaren uppger även att det är vanligt inom alla byggfirmor att projekt startas för 

tidigt för att visa att de klarar av projektet. 

4.3.3 Hyra av maskiner 

Lagbasen uppskattar att ungefär 90 procent av maskinerna och utrustningen till ”Trädgårdarna” 

hyrs. Lagbasen anser att större maskiner bör hyras men att mindre maskiner, såsom skruv-

dragare och tigersågar, bör köpas in istället för att hyras. Även skyddsombudet och produktions-

ledaren är av uppfattningen att huvuddelen av maskinerna hyrs. Produktionsledaren uppger att 

vissa saker är bra att hyra medan andra kan vara bättre att köpa in: 

Skyddsräcken och sådant där hyr man, det är oftast bara till för en kort sväng tills 

det befintliga är på plats. Men sen maskiner /../ säg att man kanske ska ha 70% köpt 

av sådana man använder under kanske hela projektet. Till en viss stomme av 

personal /../ då behöver man kanske inte köpa till…när man just rushar upp utan då 

hyr man ju för då kanske man vet att, ja men nu kommer det fyra killar som ska 

jobba här i två månader…då kan vi hyra maskinerna /../ Så tycker jag man ska jobba 

istället för att man har en grej på hyra /../ sen kanske den är på hyra hela projektet 

och då har den kanske betalat sig tre, fyra gånger och då känner jag att då är det 

bättre att få en ny för yrkesarbetarna blir liksom mer, ”/../ nu har vi en ny här, då 

blir vi mer rädd om den. Och vad skönt att få lite nya verktyg att jobba med, sprillans 

nytt och det är full fart i dom”. Så det tror jag…och det märks ju att de blir jätteglada 

när man köper någonting också och det är ju jättebra. /../ vissa maskiner man får är 

ju nästan trasiga innan. 

Enligt skyddsombudet är det individuellt i vilken utsträckning produktionscheferna hyr eller 

köper verktyg och maskiner, då varje produktionschef har sina egna verktygscontainrar. Dock 

varierar uppsättningen köpta maskiner beroende på hur länge produktionschefen har arbetat på 

företaget. Produktionschefen påtalar att inte alla maskiner hyrs. Produktionschefen säger: 

Där kan man ju gå in och titta /../ hur lång tid ska du hyra maskinen, är det i 10 

månader så kan du ju lätt ta fram en peng på vad maskinen kostar. Kostar den 10 000 
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att hyra i 10 månader, då är det ju billigare att köpa den för 5 000, då har du tjänat 

5 000. Så det där tittar vi på, det jobbar vi med, alltså att vi köper de maskinerna som 

vi kommer att ha under en längre tid. 

Produktionsledaren, lagbasen och den containeransvarige går en gång i veckan igenom vilka 

maskiner som kan skickas tillbaka. Produktionsledaren påpekar att det är viktigt att se till så 

uthyraren verkligen kryssar av att de har fått tillbaka maskinen, annars kan det missas och pro-

jektet fortsätter att betala för maskiner som är återlämnade. 

4.4 Logistik 

4.4.1 Samordnade leveranser 

Byggprojektet ”Trädgårdarna” använder samordnade leveranser. Projektet har en pallplats hos 

DHL där de kan mellanlagra inköpta material för att sedan, vid en bestämd dag och klockslag, 

kunna få materialet levererat av DHL. Ett av syftena är att transporterna ska samordnas med 

underleverantörer så att mängden transporter minimeras. Enligt produktionschefen är det även 

enkelt att bromsa leveranser, det krävs sex timmars varsel till DHL innan leveransen skulle ha 

varit framme. I dagsläget används inte det här systemet fullt ut, vilket produktionsledaren för-

klarar med att det beror på att det än så länge inte är så stora mängder material som transporteras 

till byggarbetsplatsen. Enligt produktionsledaren kommer samlastade leveranser användas i 

större utsträckning efter semestern, då antalet leveranser planeras att öka. Det finns en web-

baserad leveransalmanacka där samtliga leveranser registreras, även underentreprenörer har 

möjligheten att använda det systemet men produktionschefen anser att användningen av detta 

arbetssätt är trögstartat. Även om arbetssättet är relativt oprövat ser produktionschefen klara 

fördelar med att använda samordnade leveranser på det här projektet, framförallt är vinsten att 

material kan levereras precis när det ska användas. Produktionschefen preciserar:  

/../du får hit grejerna när du ska ha dem och inte för tidigt eller inte för sent, får du 

hit dom för tidigt får du flytta på dem för att de kommer att hamna i vägen och du 

får plocka med material, alltså, flera gånger. Det är en jättepeng där, skulle jag tro, 

också. Du får ta hit en maskin för att lossa det och så får du inte in det i huset för det 

inte är färdigt och så får du ta hit en maskin en gång till för att lyfta in det i huset, 

för att det inte ska bli skadat /../ och sen så kan du fortfarande inte montera. 

Skyddsombudet uppger att denne inte märker av samlastade transporter i vanliga fall. Dock 

upplever skyddsombudet att leveranser försöker samordnas vid varje bygge och brukar fungera 
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bra i mitten av produktionen när det är många leveranser och sämre i början och i slutet. Skydds-

ombudet har erfarenhet av ett stort projekt med få möjligheter att förvara material på plats. 

Lösningen där var att använda lagerutrymme på DHL på liknande sätt som produktionschefen 

förklarar är tanken med ”Trädgårdarna”, att få material levererat precis i tid till när det ska 

användas. Skyddsombudet upplever att det fungerade bra på det tidigare projektet. 

Produktionschefen uppger att ett vanligt problem är att material inte kommer till byggarbets-

platsen när det är planerat. Det resulterar i att mycket tid läggs åt att flytta aktiviteter i väntan 

på att de nödvändiga sakerna hinner komma till platsen. Även produktionsledaren uttryckte att 

det har varit vissa problem med leveranser men anser även att om man är ute i god tid och det 

finns bygghandlingar så hänger det oftast på en själv. 

4.4.2 Logistik på arbetsplatsen 

Lagbasen förklarar att ytterligare en tanke med att använda samordnade leveranser är möjlig-

heten att kunna få flera leveranser ungefär samtidigt för att på så sätt effektivisera användandet 

av teleporter eller traktor för avlastning av material från transporterna. I dagsläget används upp-

lagsytor utvändigt på byggarbetsplatsen men när produktionen börjar inne i huset kommer 

intagsbryggor byggas vid huset, både vid plan ett och plan två. Material kommer då lastas av 

vid lastbryggan och direkt transporteras in i huset till ett materialupplag i nära anslutning till 

där det ska användas. Produktionsledaren berättar att det fungerar bra att ha upplagsplatser 

invändigt här då det finns många stora utrymmen där materialet inte ligger i vägen.  

Ursprungligen etablerades containeretableringen så att kontors- och rastbodarna var på motsatt 

sida av huset mot verktygscontainrarna. Detta reviderades av den nya platsledningen som 

lånade mer mark av kommunen och flyttade verktygscontainrarna till den nya positionen (se 

Figur 2 och Figur 3) för att minska gångtiderna för yrkesarbetarna. Produktionsledaren 

förklarar:  

/../ det är ju skönt att ha etableringen i alla fall hyfsat nära bodarna. För annars blir 

det ju en himla väg. Till exempel när du ska till jobbet så ska man först gå förbi 

jobbet, hämta maskiner och sen ut och jobba och sen på rasterna så kanske man ska 

hämta någonting också, det blir mycket sträckor. Det blir ju rätt långt när alla ska gå 

sådär… 
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Figur 2. Ursprunglig APD-plan (bild erhållen från Skanska) 

 

Figur 3. Uppdaterad APD-plan (bild erhållen från Skanska) 

Produktionsledaren uppskattar att kostnaden för flytten blev mer än etthundratusen kronor. 

4.5 Ordning på arbetsplatsen 

4.5.1 Städning 

Enligt produktionschefen har de inga fasta städdagar eller städtider, dock ska det vara rent och 

snyggt hela tiden vilket det i dagsläget är på ”Trädgårdarna”. Produktionschefen säger: 

Det där är väldigt viktigt att man följer och håller, för blir det minsta lilla hög så 

byggs den där på och det är ingen som kommer att ta ut den till slut.  
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En gång i veckan är det skyddsrond på arbetsplatsen och om det är oordning då skrivs detta ner 

samt att berörda yrkesarbetare kan beordras att städa innan nästa skyddsrond. Skyddsombudet 

säger: 

/../ en del jobbar olika, vi har ju ett gäng här exempelvis där det kan se ut som kriget 

när de håller på, men det är alltid rent och snyggt när de går därifrån. Så finns det ju 

några andra av oss som håller ordning och reda hela vägen om man säger. Men det 

är lite hur man vill ha det själv. Jag tror tidsmässigt så är det nog sak detsamma 

nästan. Det är mer hur man vill ha det själv /../ Underentreprenörer kan man behöva 

ligga på lite mer /../ med ordning och reda, faktiskt. Men det försöker jag hålla hög 

nivå från början så brukar det vara ganska lättarbetat sen. 

4.5.2 Arbetsmaterial och dess förvaring 

På ”Trädgårdana” har ett system upprättats gällande de olika containrarna som arbetsmaterialet 

(som exempelvis verktyg, maskiner, borrar, skruv, spik) finns i. Containrarna är uppmärka med 

siffror för att materialet ska vara enkelt att hitta (se Figur 4). Lagbasen säger: 

/../ när en ny kommer så talar man om att det finns i container 1, 2, 3, 4, 5. I femman. 

/../ Han (containeransvarig) är ju väldigt noggrann och vill ha struktur och vill ha 

lite koll och grejer. Det blir ju klockrent då /../ Vi har igen den tiden sen. Det är 

ordning här. De nya som kommer kan gå ner, hämta sina grejer och går upp och 

producerar på en gång istället för att du ska rota i flera timmar varje person. 

Enligt produktionsledaren har yrkesarbetarna olika ansvarsområden som de ska hålla ordning 

på, såsom exempelvis isolering, armering och källsortering. Dock ansvarar samtlig personal för 

att det är ordning och reda på arbetsplatsen. Produktionsledaren säger: 

Figur 4. Uppmärkning av containrar. 
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/../ nu försöker vi hålla så pass snyggt att när vi kommer hit så ser det snyggt ut, så 

lämnar vi det snyggt för att kunna ha en bra standard när man väl börjar /../ för sen 

invändigt kan det ju bli kaos sen när det är 1000 entreprenörer /../ och så håller man 

det rent så kommer det kanske in en målare och gör sitt och sen om det är rent då 

lämnar ju han oftast rent. Man får vara hårda där. 

Produktionsledaren berättar att det är lätt att bli hemmablind, men att majoriteten av personalen 

på ”Trädgårdarna” vill ha ordning och reda på arbetsplatsen, vilket även underlättar tidsmässigt 

för samtlig personal. 

Observationen av ordningen på ”Trädgårdarna” gav intrycket att de hade god ordning och reda 

i containrarna (se Figur 5-10). I samband med observationen berättade den containeransvarige 

att det är ett stort problem att hålla reda på när förbrukningsmaterial såsom skruvar och spik är 

på väg att ta slut. Ofta när det upptäcks att någonting är på väg att ta slut så glöms det bort att 

informera den beställningsansvarige om det.  

Vid observationen var det en del utrustning utanför containrarna (såsom kablar, armeringsjärn, 

presenningar, slangar m.m. se Figur 11) som inte hörde hemma där, vilket förklarades med att 

denna utrustning hade röjts ur containrarna för att transporteras bort från arbetsplatsen. 

 

 

Figur 5. Förvaring av maskiner 
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Figur 6. Förvaring av diverse material såsom borrar, skruv 

m.m. 
Figur 7. Batteristation – urladdade batterier läggs på höger 

sida för att laddas medan de färdigladdade batterierna läggs 

till vänster. 

Figur 8. Förvaring av skruv och spik. 

Figur 10. Förvaring av borrar uppmärkt i storleksordning. Figur 11. Utrustning som sorterats ut från containrarna och 

ska skickas iväg. 

Figur 9. Förvaring av skruv och spik. 
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4.5.3 Medarbetarnas syn på slöseri 

Flera av de intervjuade nämner att de anser att medarbetarnas syn på slöseri har förändrats i och 

med övergången från ackordslön till det nuvarande lönesystemet som baseras på projektvinsten, 

det vill säga att yrkesarbetarnas lön blir högre ju mer vinst projektet går med. Lagbasen 

beskriver det så här: 

Det blir helt annat tänk. Förut, ”nej men det spelar ingen roll. Det är bara att slänga 

sen, beställ tio gipsbuntar till. Ja men det går ju bara åt fem. Äh, det är bara att 

slänga”. Det är inte så längre. 

Även produktionschefen anser att övergången till att arbeta projektvinstbaserat har påverkat 

yrkesarbetarnas syn på slöseri. Produktionschefen säger: 

Nu när vi har det här lönesystemet som vi har /../ har gjort dom mer involverade i 

hur projektet går /../ att de får ta del av den vinsten, då får du ett annat tänk på 

gubbarna med /../ de hyr inte maskiner som de inte behöver och de lämnar tillbaka i 

tid och de vrider och vänder på brädlapparna för att det ska räcka till. 

Skyddsombudet anser att kvaliteten på det som konstrueras har höjts vid skiftet från ackord till 

projektvinstbaserat och om projektet är välprojekterat minskar även risken för att saker måste 

göras om. Vid ackordslön anser skyddsombudet att det är vanligare med slöseri gällande 

materialförbrukning till skillnad mot vid projektvinstbaserad lön. Det ökade fokuset på ekono-

min har bidragit till att yrkesarbetarna numera arbetar mer som ett team då pengarna delas mer 

rättvist mellan företaget och yrkesarbetarna beroende på vinstresultatet.  

Produktionsledaren förklarar att de i tidigare projekt har skickat överblivet material till ett annat 

liknande projekt, med samma beställare, för att använda materialet där istället för att slänga det. 

4.5.4 Raster 

Överlag så upplevs schemahållningen gällande raster fungera bra. Dock tillägger produktions-

chefen att även någon minuts förlängd rast blir mycket tid i det långa loppet, speciellt med tanke 

på om det är ett stort projekt med mycket personal och som håller på under lång tid. 

Produktionschefen säger: 

Det försvinner igångtider och det sitts över nån minut här och det gås in lite tidigare 

där /../ så det blir timmar i slutändan, det är en jättepost är det. Att tiderna inte hålls. 

I dagsläget är det lugnt på ”Trädgårdarna” vilket bidrar till att yrkesarbetarna eventuellt tar 

några minuter extra rast. Enligt lagbasen påverkas tidhållningen i stor utsträckning av hur väl 
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projektet är i fas med tidplanen. Om projektet ligger efter så prioriterar yrkesarbetarna 

vanligtvis att komma ikapp. Under rasterna avhandlas ibland även diskussioner gällande hur 

olika situationer ska lösas men även gällande exempelvis felprojekteringar som bidrar till 

frustrationer hos yrkesarbetarna, vilket ibland tar av den ordinarie arbetstiden. Gällande ett 

tidigare projekt säger skyddsombudet: 

/../ folk behöver väl prata av sig, inget fel i det. Men just där så var det ju nästan i 

princip varje dag någonting och det genomsyrade hela bygget sen. 

Skyddsombudet anser att det är viktigt att försöka hålla arbetstiderna då de är anställda för att 

jobba 40 timmar i veckan. Skyddsombudet säger: 

Alltså jag har ju skrivit kontrakt med Skanska att jag ska leverera 40 timmar, 40 

arbetade timmar. Jag har rast mellan det och det klockslaget. De räknar ju med att 

jag ska sköta det lika gärna som jag räknar med att jag ska få lön utav dom varje 

månad. Så personligen tycker jag det är ganska viktigt att försöka sköta rasttiderna. 

Redan ifrån början var produktionschefen tydlig med vilka tider det är som gäller. På ”Träd-

gårdarna” slutar samtlig personal tidigare på fredagar då de arbetar in den tiden under veckan 

för att det inte ska drabba beställaren. Produktionsledaren säger: 

Här funkar det väldigt bra och det har funkat bra när vi har haft påställt också, alltså 

det har inte varit att /../ det drar inte över /../ just nu gör det ju det, men det är ju bara 

för att vi inte har så mycket jobb. /../ Vi får se här nu när det börjar dra igång, det 

märks ju ganska snabbt att det försvinner timmar när man är mycket folk. 

Om produktionschefen upplever att rasterna drar ut på tiden, brukar produktionschefen lyfta 

detta med yrkesarbetarna och påminna dem om vilka tider det är som gäller. Som tjänsteman 

på en byggarbetsplats är det enligt produktionschefen svårt att ta ut hela rasten då det ofta kom-

mer saker emellan, såsom telefonsamtal och möten. 
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5 ANALYS OCH RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras studiens analys och resultat utifrån tre teman: Från projektering 

till produktion, Slöserier samt Ordning och reda. 

5.1 Från projektering till produktion 

I det sista skedet av projekteringen sker detaljutformningen vilket ska mynna ut i bygghand-

lingar där alla detaljer är bestämda och ger entreprenörerna den information som är nödvändig 

för att de ska kunna uppföra byggnaden efter beställarens krav och önskemål (Nordstrand 2008, 

s. 77ff). På ”Trädgårdarna” framkommer det att projekteringen delvis har varit bristfällig och 

att det saknas handlingar på olika detaljer, snitt och sektioner. Vidare finns uppfattningen om 

att produktionen påbörjades två månader för tidigt. Enligt intervjupersonerna är det vanligt 

förekommande på byggprojekt, att konstruktioner och/eller handlingar ändras eller är fel-

projekterade och därmed leder till merarbete, vilket även förekommer på ”Trädgårdarna”. 

5.1.1 Ledarskapets betydelse 

Enligt Josephson (2013, s. 88) brukar vanligtvis platschefen vara med på endera hela projekt-

eringen eller den senare delen av projekteringen vid totalentreprenad, vilket underlättar plats-

chefens möjlighet till att planera för produktionens upplägg men även förståelsen för produkten. 

På byggprojektet ”Trädgårdarna” byttes flertalet av tjänstemännen ut strax innan byggstarten 

av olika anledningar, vilket bidragit till flera svårigheter för både produktionschefen och 

produktionsledaren gällande att kunna hålla en god framförhållning i planeringen och kunna 

förbereda strukturen på arbetsplatsen. Enligt Josephson (2013, s. 150ff) är en viktig uppgift för 

ledaren att strukturera verksamheten och ta tillvara på personalens kompetens. En ledare bör 

även vara stödjande, flexibel och närvarande för att kunna utveckla förbättringar. Den brist-

fälliga planeringen på ”Trädgårdarna” bidrog till att produktionschefen och produktionsledaren 

har fått fokusera på att ”släcka bränder” vilket varit tidskrävande och påverkat deras avsatta tid 

för planering. De har nu kommit in i arbetet bättre och hittat bra arbetssätt och gjort tydligare 

ansvarsområden. Tjänstemännen har även lärt känna varandra bättre vilket har bidragit till att 

de numera arbetar som ett team. Produktionsledaren har även lärt känna yrkesarbetarna bättre 

vilket underlättar det dagliga arbetet för produktionsledaren. En styrka på ”Trädgårdarna” är att 

även projektledaren har sitt kontor på byggarbetsplatsen, vilket ökar tillgängligheten och när-

varon då det är projektledaren som har huvudansvaret för projektet från Skanskas sida. Detta 

underlättar samarbetet och kommunikationen på arbetsplatsen vilket medför att yrkesarbetarna 

kan få snabbare svar på sina frågor. 
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5.1.2 Arbetsberedningen 

Aktiviteter som i första hand bör arbetsberedas är aktiviteter som är styrande, har stor omfatt-

ning, är tekniskt komplicerade, är oprövade, är ekonomiskt betydelsefulla, kräver stora resurser 

samt ofta ger stort materialspill (Révai 2012, s. 152f). På ”Trädgårdarna” har det inte gjorts så 

många arbetsberedningar än då de är i ett tidigt skede i produktionen. Det finns skilda åsikter 

om ifall arbetsberedningar görs på samtliga moment eller inte, däremot framkommer det att det 

alltid förs någon form av diskussion innan ett arbetsmoment påbörjas, men att det endast är de 

större momenten som dokumenteras i form av arbetsberedningar. Samtliga intervjupersoner 

anser att arbetsberedningarna är mycket viktiga i byggprocessen för att yrkesarbetarna ska få 

en samlad kunskap och för att risken för felkonstruktioner minskas. 

De som bör närvara i en arbetsberedning är de som ska utföra arbetet, arbetsledaren samt de 

som har deltagit i planeringen av projektet (Révai 2012, s. 153f). På ”Trädgårdarna” deltar 

produktionsledaren och de yrkesarbetare som berörs av arbetsmomentet i arbetsberedningarna, 

även lagbasen och skyddsombudet brukar delta.  

5.2 Slöserier 

Lean innebär att kontinuerligt effektivisera verksamheten och minska slöserierna (Peterson et 

al. 2009, s. 88). Enligt Lean kan slöserierna delas upp i åtta olika kategorier för att enklare 

synliggöra dem. Slöserierna kan även kategoriseras som tvingat slöseri (aktiviteter som behövs 

för att kunna genomföra de värdeökande aktiviteterna) och rent slöseri (aktiviteter som inte 

tillför något värde) (Josephson 2013, s. 113). Majoriteten av de slöserier som har framkommit 

i intervjuerna och observationerna kan i första hand ses som rena slöserier. 

5.2.1 Överproduktion 

Ingen överproduktion har framkommit under varken intervjuer eller observationer. 

5.2.2 Väntan 

Ett vanligt problem på byggarbetsplatser är att leveranser inte kommer när de är planerade, 

vilket bidrar till att mycket tid läggs på att aktiviteter måste omplaneras. Då ”Trädgårdarna” är 

i ett tidigt skede har de inte haft så många leveranser än, och de har endast behövt vänta på 

leveranser vid något enstaka tillfälle men de fick då ändra planerna lite och gjorde istället andra 

arbetsuppgifter i väntan på leveransen. 
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5.2.3 Lager 

”Trädgårdarna” har möjlighet att mellanlagra material hos DHL och få materialet levererat av 

DHL vid önskad tidpunkt, det vill säga tills då materialet behövs på arbetsplatsen. Denna 

logistiklösning minimerar lagerutrymmena på själva byggarbetsplatsen och reducerar därför 

slöseriet gällande platsutrymmet, men även risken för att materialet skadas. Produktionschefen 

uttrycker att det är ett vanligt problem i byggprojekt att material inte levereras i tid och därför 

stör tidsplaneringen. I dagsläget används inte denna logistiklösning i projektet då det än så länge 

är relativt få materialleveranser till projektet. Antalet leveranser kommer öka markant när de 

invändiga arbetena påbörjas. Planen är då att bygga intagsbryggor vid de båda våningsplanen 

och lasta av materialet direkt på dessa bryggor för vidare transport in till en upplagsplats inom-

hus i närheten av där materialet ska användas. Skyddsombudet har tidigare erfarenhet av att 

arbeta i ett projekt där denna metod användes och upplevde att det fungerade bra. Denna metod 

kan jämföras med Just in time, vilket är en del av Lean och innebär att material ska levereras 

vid rätt tidpunkt och i rätt mängd till rätt plats. En arbetsplats som lyckas implementera Just in 

time kommer minimera sin lagerhållning av material och väntetiderna för personalen (Petersson 

et al. 2009 s. 41ff). 

Lager av maskiner och annan utrustning som inte används men som förvaras på byggplatsen 

binder kapital utan att tillföra något värde (Josephson 2013, s. 114). Vid projektet hyrs majori-

teten av maskinerna, trots att flertalet av de intervjuade anser att fler maskiner borde köpas in 

istället för att hyras. Produktionschefen uppger att de jämför kostnaderna mellan att köpa ma-

skinen och hyra den.  

5.2.4 Rörelse 

Originalplaceringen av verktygscontainrarna kan ses som ett tydligt exempel på slöseri i denna 

kategori. Containrarnas placering innebar att yrkesarbetarna behövde gå från kontorsbodarna 

till motsatt sida av området, vilket är en sträcka på mellan 100-150 meter, för att hämta verktyg. 

Hade denna promenad förekommit vid enstaka tillfällen hade det inte varit tal om något större 

slöseri, men i detta fall hade det blivit åtminstone två, antagligen fler, sådana promenader per 

dag för varje yrkesarbetare. Även i dagsläget, efter att containeretableringen är flyttad, tvingas 

yrkesarbetarna promenera ungefär 50 meter från kontorsbodarna till verktygscontainrarna 

vilket även det är ett slöseri, dock ett mindre sådant. 
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5.2.5 Omarbete 

Takstolarna var ursprungligen tänkta att byggas ihop i sektioner på marken för att sedan lyftas 

upp på taket. Av den anledningen plockades ett visst antal yrkesarbetare in för att kunna påbörja 

byggandet av detta. Besked kom sedan från takstolstillverkaren att takstolarna inte gick att lyfta 

på det sättet och planeringen övergick då till att lyfta upp takstolarna en och en på taket. Då 

takstolarna skulle monteras på backen var det arbetet tänkt att påbörjas en tid innan möjligheten 

fanns att montera taket på stommen. Denna omplanering har resulterat i att yrkesarbetarna har 

haft brist på arbete under en tid. Detta problem kan även klassas under slöseri-kategorin väntan 

då det har lett till att yrkesarbetarna inte har haft så mycket att arbeta med under en tid. 

5.2.6 Överarbete 

Inget överarbete har framkommit under varken intervjuer eller observationer. 

5.2.7 Transporter 

Att minska antalet transporter är ytterligare ett sätt att minska slöseri, vilket är möjligt att 

genomföra på ”Trädgårdarna” då alla entreprenörer kan lägga in sina leveranser i en web-

baserad almanacka och därigenom samlasta material för att minska antalet leveranser. 

Produktionschefen uppger att det har varit trögstartat att få med de övriga entreprenörerna på 

det logistiktänket. Ytterligare en fördel med att samlasta material är att tillfällena då en tele-

porter eller traktor behövs för att lasta av materialet minskas. 

5.2.8 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 

Skyddsombudet uppger att de flesta stora byggföretag har insett att yrkesarbetarna besitter stor 

kunskap som är värd att ta tillvara. Vid arbetsberedningarna diskuterar alla medarbetare som är 

närvarande vilken metod som är bäst att använda vid det momentet och produktionsledaren 

brukar även ta med gamla arbetsberedningar som gjorts för att få tips och idéer.  

5.2.9 Medarbetarnas syn på slöseri 

Övergången från att använda ett ackordsbaserat lönesystem till det projektvinstbaserade löne-

systemet som används vid ”Trädgårdarna” har inneburit att yrkesarbetarna har skiftat fokus från 

att bli klara så fort som möjligt till att yrkesarbetarna numera är mer involverade i hur projektet 

går och arbetar aktivt för att minska kostnaderna. Bytet till det nya lönesystemet har bidragit 

till att kvaliteten på det som produceras har höjts och att slöserierna har minskat. Detta kan 

jämföras med det som inom Lean kallas för Jidoka och som innebär att kvalitet byggs in i pro-

dukten bland annat genom att se till att saker görs rätt från början istället för att kontrollera 

kvaliteten i efterhand (Petersson et al. 2009 s. 54ff).  
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5.2.9.1 Raster 

Schemahållningen på ”Trädgårdarna” upplevs överlag fungera bra. Hur väl tiderna hålls för 

exempelvis raster påverkas i stor utsträckning av hur väl projektet är i fas med tidplanen. 

Produktionschefen har från början varit tydlig med vilka tider som gäller. Skyddsombudet 

påpekar att det är viktigt att försöka hålla rasttiderna då personalen har kontrakt med Skanska 

om att leverera 40 arbetstimmar i veckan. Några minuter längre rast per yrkesarbetare blir på 

ett stort projekt många timmar i slutänden vilket kan innebära en stor kostnad för både beställare 

och entreprenör. Rasterna används även ibland till att diskutera olika arbetsmoment som inne-

fattas i projektet vilket kan vara en förklaring till att rasterna ibland blir lite längre. 

5.3 Ordning och reda 

Att arbetsplatsen är välorganiserad och städad är en förutsättning för att slöserier ska kunna 

minimeras. För att få en funktionell och välorganiserad arbetsplats kan 5S användas, vilket är 

ett Leanverktyg som används för att organisera och underlätta det arbete som ska utföras på 

arbetsplatsen. Genom att följa ordningsföljden på de fem momenten kan ordning och reda upp-

nås över tid (Petersson et al. 2009, s. 190ff). 

På ”Trädgårdarna” är det skyddsrond en gång i veckan och då kontrolleras bland annat ord-

ningen på arbetsplatsen och om det skulle vara oordning kan städning beordras. Samtliga yrkes-

arbetare ansvarar för att det ska vara ordning och reda på arbetsplatsen när arbetsdagen är slut. 

För att upprätthålla ordningen har det upprättats ett system gällande materialcontainrarna. 

Containrarna har numrerats för att yrkesarbetarna enklare ska kunna hålla reda på vilken con-

tainer som innehåller vad. Yrkesarbetarna har även tilldelats olika ansvarsområden för att 

ordningen ska upprätthållas. Då det i dagsläget är lugnt på arbetsplatsen har personalen organi-

serat och upprättat en struktur för att skapa en god ordning. Dock framkommer det att det är 

svårt att hålla reda på när saker är på väg att ta slut och att den beställningsansvarige inte info-

rmeras om när nytt förbrukningsmaterial bör beställas. 
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6 DISKUSSION 

Vid tillfället för intervjuerna i detta arbete var ”Trädgårdarna” i ett tidigt skede av projektet 

varför byggprojektet inte hade stött på så många problem och slöserier ännu. Då det tilltänkta 

tillvägagångssättet för takmonteringen inte visade sig fungera, fick planerna ändras vilket bi-

dragit till att det, vid intervjutillfället, var lugnt på ”Trädgårdarna”. Denna tid ägnades då istället 

åt att skapa ordning och reda på arbetsplatsen samt planera inför kommande arbetsmoment. 

Frågan är hur det hade sett ut om intervjuerna istället hade genomförts några månader in i pro-

jektet? Hade de lyckats bibehålla ordningen då? Eller om tillvägagångssättet för tak-

monteringen inte hade ändrats? Hade de då lyckats skapa struktur och ordning på arbetsplatsen 

eller är det tack vare den ändring som nu skedde, som de nu är i fas? 

En stor, om inte den största, anledning till att byggprojektet ”Trädgårdarna” inledningsvis har 

haft problem beror på brister i projekteringen. Några av intervjupersonerna uppgav att pro-

duktionen startades två månader för tidigt, bland annat saknades vid intervjutillfället fortfarande 

bygghandlingar till viktiga arbetsmoment. Jag håller med om att produktionsstarten borde ha 

senarelagts då en senare produktionsstart delvis hade medfört att projekteringen med stor 

sannolikhet skulle ha kommit längre men också för att den nytillsatta produktionschefen skulle 

ha fått en bättre möjlighet till att sätta sig in i projektet innan produktionen startade och 

därigenom kunnat planera produktionen bättre. Den uppkomna situationen, där flera av de 

personer som ansvarade för projektet inte var kvar i projektet längre, är svår att förutse. Däremot 

har detta tydliggjort för mig hur viktigt det är med god planering och framförhållning för att 

slöserier ska minimeras och för att ett projekt ska rulla på utan problem, då det framkommit att 

problem som uppstår i projekteringsstadiet men som inte åtgärdas påverkar hur 

produktionsskedet sedan fortlöper. Det faktum att det på ”Trädgårdarna” fortfarande saknades 

bygghandlingar för arbetsmoment som relativt snart skulle påbörjas, stärker bilden av att 

projekteringen har stor betydelse för att produktionen ska kunna fortlöpa utan några större 

problem.  Avsaknaden av bygghandlingar försvårar planeringen avsevärt inför arbetsmoment 

och kan vara en stor bidragande faktor till att tidplanen inte kan hållas. En styrka på 

”Trädgårdarna” var det faktum att projektledaren hade kontor på plats, vilket bidrog till en 

snabbare kommunikation mellan berörda parter vid eventuella problem.  

Samtliga intervjuade ansåg att arbetsberedningar fyller en viktig funktion såsom att yrkes-

arbetarna får rätt förutsättningar till att kunna utföra ett bra arbete, vilket minskar risken för 

slöserier. I samband med arbetsberedningarna försöker Skanska ta tillvara på yrkesarbetarnas 
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idéer och tidigare erfarenheter. Utöver detta används även tidigare gjorda arbetsberedningar för 

att kunna dra ytterligare erfarenheter från dessa. Genom att ta tillvara på den kunskap som finns 

inom företaget ökar arbetsberedningarnas kvalitet och risken för att slöserier uppstår minskar. 

Vid tiden för intervjuerna hade det dock inte genomförts så många arbetsberedningar på 

”Trädgårdarna”. Tre av de intervjuade uppgav att arbetsberedningar ska göras på alla moment, 

men då endast ett fåtal arbetsberedningar hade genomförts så tyder detta på att det för tillfället 

inte skedde vid varje moment. En förklaring till detta kan vara att projektet var relativt nystartat 

och att det har varit svårt att planera arbetet i förväg på grund av saknade handlingar. Ytterligare 

en förklaring kan vara att alla arbetsmoment diskuteras igenom innan de påbörjas men att det 

endast är vissa som dokumenteras som arbetsberedningar, vilket är i linje med produktions-

chefens förklaring. Ett kriterium för att planering inför ett arbetsmoment ska ses som en 

arbetsberedning är att det ska redovisas i skriftliga dokument (Révai 2012, s. 153f).  

Kvaliteten på det som produceras har även höjts i och med det nya lönesystemet. När 

yrkesarbetarna gick på ackordslön prioriterades främst att bli klara så fort som möjligt medan 

det nuvarande lönesystemet med projektvinstbaserad lön bidragit till att såväl kvalitet som 

engagemang har ökat medan slöserierna har minskat. 

Ett vanligt problem inom byggbranschen är väntan på leveranser, vilket är en stor slöseri-post. 

På ”Trädgårdarna” har detta problem kringgåtts genom användandet av samordnade leveranser 

där inköpt material mellanlagrats på DHL, vilket minskat risken för försenade leveranser. Dock 

användes inte samordnade leveranser vid intervjutillfället, då antalet leveranser än så länge var 

lågt, men det planerades att de skulle börja nyttja detta system inom kort. På ”Trädgårdarna” 

planerades även att de skulle använda sig av intagsbryggor på vardera våningsplan för att på så 

sätt lätt kunna transportera material till avsedd plats inomhus, i närheten av där materialet var 

planerat att användas. Detta kan ses som ett steg i rätt riktning mot ”Just in time”, det vill säga 

att rätt material ska levereras vid rätt tidpunkt och i rätt mängd till rätt plats (Petersson et al. 

2009 s. 41ff). Jag anser att man bör använda samordnade leveranser i större utsträckning på 

grund av att slöserierna gällande lager och väntan då kan minimeras. Det finns däremot en risk 

för att antalet transporter istället ökar i och med att lagerhållning på arbetsplatsen undviks, men 

detta borde undersökas närmare då det finns en stor möjlighet till att det är mer lönsamt att köra 

fler transporter än att lagerhålla material på arbetsplatsen. Lager på arbetsplatsen bidrar till att 

det kan bli trångt för yrkesarbetarna samt att materialet måste förflyttas till de platser som 

materialet är avsett för att användas men även eventuella förflyttningar för att materialet ligger 
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i vägen. Dessa förflyttningar kräver resurser i form av personal, vilket kan ses som ett rent 

slöseri och som kan undvikas genom att istället använda sig av ”Just in time”. 

Det framkom att majoriteten av verktygen som används på ”Trädgårdarna” hyrdes, vilket flera 

av intervjupersonerna ställde sig frågande till. En fördel med hyrda maskiner kan vara att plats-

åtgången minskar då endast de maskiner som behövs för tillfället förvaras på arbetsplatsen, 

vilket även är en fördel vid eventuella inbrott då antalet maskiner som kan stjälas är begränsat. 

Nackdelen med hyrda maskiner kan vara att det kan bli dyrt att hyra maskiner om de behövs en 

längre tid, men även det faktum att maskinerna som hyrs kan vara slitna och slöa. Ytterligare 

fördelar med att köpa maskiner är att ett arbetsmoment försvinner, nämligen att hålla koll på 

vilka hyrda maskiner som finns på arbetsplatsen och vilka som inte behövs för tillfället. Att 

köpa maskiner kan även vara en bra ”boost” för yrkesarbetarna. Enligt produktionsledaren blev 

yrkesarbetarna nöjda när de fick använda nya, fräscha maskiner och de tog bättre hand om dessa 

än hyresmaskinerna då de visste att de skulle ha dem en längre tid. 

Ett problem som har visat sig på ”Trädgårdarna” är att det är svårt för den som är beställnings-

ansvarig att ha koll på när förbrukningsmaterial måste beställas, då denne sällan informeras om 

när det är på väg att ta slut. Ett förslag här är att införa ett system liknande Kanban, det vill säga 

ett system som signalerar när en del till en produkt börjar ta slut (Petersson et al. 2009 s. 41ff). 

Genom att förvara exempelvis olika skruv- och spiksorter i separata fack, som är tydligt upp-

märkta med vad som finns i respektive fack, blir det lätt att få en överblick över vilket material 

som är vart. I varje fack placeras även en skylt med information om vad facket innehåller och 

hur mycket som bör beställas. Skylten placeras i facket, med ett bestämt antal lådor bakom sig, 

så att skylten dyker upp innan spiken/skruvarna har tagit slut för att indikera att det är dags att 

beställa mer. Genom att exempelvis använda sig av sluttande hyllplan, där bakomvarande lådor 

skjuts fram när lådan längst fram tas ur, undviks att skylten ignoreras eller missas då den 

kommer att behövas flytta på för att komma åt de sista förpackningarna. Då yrkesarbetarna ofta 

missar att informera den beställningsansvarige om när förbrukningsmaterial är på väg att ta slut, 

skulle dessa skyltar förslagsvis läggas i en låda i direkt anslutning till där skruvarna och spiken 

finns, så att det tar det minimal tid för yrkesarbetaren att direkt signalera om att ett visst för-

brukningsmaterial behöver beställas. Denna låda bör sedan kontrolleras med jämna mellanrum, 

förslagsvis att antingen den ansvariga för beställningen går ut och kontrollerar lådan inför att 

beställningen ska göras eller att en yrkesarbetare tömmer lådan i slutet av arbetsdagen och tar 

med skyltarna till den beställningsansvarige. Genom att använda en sådan här metod minskar 
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risken för att den beställningsansvarige missar att beställa förbrukningsmaterial samt att yrkes-

arbetarna inte behöver lägga tid på att leta upp den beställningsansvarige för att meddela vad 

som behöver beställas. Om material missas att beställas finns risken att produktionen påverkas 

negativt och att slöserier uppstår i form av väntan. Denna metod passar främst att använda till 

det förbrukningsmaterial som är vanligast förekommande på arbetsplatsen, då det eventuellt 

skulle vara ineffektivt att använda denna metod på det material som endast används då och då. 

Ett bra exempel på vad som har gjorts på ”Trädgårdarna” för att minska slöserier är flytten av 

containeretableringen. Den ursprungliga placeringen av verktygscontainrarna innebar att per-

sonalen tappade mycket tid bara på transporter till och från containrarna. Om etableringen inte 

hade flyttats hade hundratals arbetstimmar i slutändan lagts på att personalen skulle förflytta 

sig mellan bodarna, vilket är ett stort rörelseslöseri. Dock skulle detta problem, och den extra 

kostnaden för förflyttningen som detta har medfört, ha kunnat undvikas om planeringen 

gällande containeretableringen hade varit bättre inför att produktionen startades. Om det redan 

där hade tagits med i beräkningarna hur mycket tid det kommer ta yrkesarbetarna att förflytta 

sig mellan de olika lokalerna, hade de kanske kommit fram till denna nuvarande lösning redan 

från början. Det bör dock tilläggas att då det inte är den nuvarande produktionschefen som 

fattade det ursprungliga beslutet, har inte någon förklaring kunnat ges om vad tanken bakom 

just det beslutet var.  

Det är lätt att glömma bort att tid som läggs på vad som kan ses som oväsentliga uppgifter, även 

om det endast är några få minuter om dagen, bidrar till många timmars tidsslöserier i slutändan. 

Följande är ett räkneexempel på hur mycket tid som kan försvinna vid tidsslöserier: Antag att 

15 personer arbetar på ett projekt som sträcker sig över ett års tid (cirka 220 arbetsdagar). Vid 

arbetsdagens början och slut behöver dessa yrkesarbetare transportera sig mellan verktygs-

containrarna och omklädningsrummet (cirka 100 meter, vilket tar ungefär en minut att gå). 15 

personer x 2 minuter x 220 dagar resulterar i 6600 minuter vilket motsvarar 110 timmar. Antag 

sedan att varje person tar en minuts extra rast vid varje rasttillfälle (tre raster per dag). Det ger 

ytterligare 9900 minuter, eller 165 timmar (15 personer  x 3 minuter x 220 arbetsdagar). Tack 

vare att etableringen flyttades kunde detta slöseriet minskas och då tidhållningen på ”Träd-

gårdarna” överlag fungerar bra bidrar inte det heller till något större slöseri i dagsläget. Även 

den goda ordningen på arbetsplatsen bidrar till att tid inte behöver läggas på att leta efter verktyg 

och förbrukningsmaterial vilket håller nere tidsslöserierna. För att kunna hålla nere tids-

slöserierna är det av stor vikt att ha med denna aspekt i planeringen av olika moment, både vid 

arbetsberedningar och vid projektering.  
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7 SLUTSATS  

Syftet med detta arbete var att undersöka hur medarbetarna vid Skanskas byggprojekt ”Träd-

gårdarna” i Boglundsängen, Örebro kommun, arbetar för att minimera slöserier. Syftet var även 

att identifiera vanliga slöserier som förekommer, både generellt på byggarbetsplatser men i 

synnerhet på byggprojektet ”Trädgårdarna”, samt att komma med förslag på åtgärder för att 

minimera dessa slöserier. Sammantaget påvisar arbetet att det finns både styrkor och brister 

gällande hur arbetet på ”Trädgårdarna” fortskrider. En slutsats är att medarbetarna på 

”Trädgårdarna” eftersträvar ordning och reda vilket de bland annat uppnår genom att de har 

olika ansvarsområden för att på så sätt bibehålla ordningen på arbetsplatsen. De har även för 

avsikt att använda sig av samordnade leveranser för att minska mängden material på 

arbetsplatsen, vilket även medför att risken för att material förstörs minskas. Ett problem som 

uppstod i början av produktionen var att takkonstruktionen inte kunde lyftas på plats på det sätt 

som var planerat. Detta medförde att momentet försenades och blev mer resurskrävande än det 

var planerat från början. I och med att planen ändrades hade inte yrkesarbetarna som var avsatta 

för arbetet några arbetsuppgifter under en period. Den tiden ägnades då istället åt att skapa den 

ordning och reda på arbetsplatsen som fanns vid observationstillfället vilket förhoppningsvis 

kommer bidra till att arbetet fortskrider mer problemfritt framöver istället, då en tydlig struktur 

gällande verktyg och arbetsmaterial har etablerats. Ytterligare en slutsats är att hur väl 

genomarbetad projekteringen är kan påverka stora delar av produktionsskedet. Då vissa av de 

som i dagsläget är ansvariga vid projektet ”Trädgårdarna” inte var med från projektets början, 

utan tillsattes nära inpå produktionsstarten, har de haft en tuff start på produktionen. De har 

med andra ord inte kunnat påverka planeringen i projekteringsstadiet utan istället fått fokusera 

på att ”släcka bränder” efter produktionsstarten och de har därför inte haft tillräckligt med tid 

till att kunna planera den dagliga verksamheten i den utsträckning som egentligen krävs.  

De generella slöserierna som intervjupersonerna upplever som problematiska är bland annat 

bristfälliga projekteringar, att det saknas material och/eller verktyg samt att det ligger saker i 

vägen där ett arbetsmoment ska genomföras. Vid större projekt upplevs kommunikationen 

generellt sett bli lidande då det ofta krävs flera kommunikationsled innan svar kan ges på 

yrkesarbetarnas frågor. Vid ”Trädgårdarna” har däremot kommunikationen underlättats av att 

projektledaren och den inköpsansvarige har haft kontor på plats, vilket förslagsvis kan vara 

något att använda sig av vid andra projekt. Hur väl tidhållningen gällande exempelvis raster 

fungerar beror i stor utsträckning på hur väl projektet är i fas med tidplanen. Ytterligare faktorer 

som påverkar tidhållningen är bland annat hur väl projekteringen och arbetsberedningar är 
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gjorda. En bristfällig planering bidrar till frågor och diskussioner om tillvägagångssätt vilket 

kan ta av arbetstiden. Det är viktigt att de ansvariga är tydliga med vilka tider som gäller då 

även små tidsförskjutningar genererar mycket tid i slutändan. Vid ”Trädgårdarna” upplevs dock 

schemahållningen överlag fungera bra. 

Olika brister i exempelvis projekteringen kan ses som enstaka ”små detaljer” som var för sig 

inte nödvändigtvis behöver påverka projektet i någon större utsträckning, men det är när dessa 

”små detaljer” hopar sig som det blir svårt att upprätthålla en effektiv och problemfri 

produktion. För att minska slöserierna och upprätthålla ett effektivt arbetssätt är det därför av 

stor vikt att ha en genomarbetad projektering, genomföra arbetsberedningar på så många 

moment som möjligt, ha god ordning och reda på arbetsplatsen, ta tillvara på personalens kun-

skap och engagemang, eftersträva att tidhållningen fungerar väl samt att utnyttja någon form av 

samordnad leverans för att minimera lagerhållningen och väntetiderna. 
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