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Sammanfattning 
 
Största utmaningen byggindustrierna har i dagens läge är att reducera onödiga kostnader och onödigt 

arbete samt att effektivisera arbetet i form av tid och pengar. Detta är en fråga och en undersökning 

som gjorts ett flertal gånger under de senaste åren eftersom att det är ett stort problem inom de flesta 

byggbranscher. Denna rapport är skriven i uppdrag av Peab i syfte att identifiera slöserierna och 

kritiska störningar, för att sedan ta fram åtgärdsförslag för att reducera slöseriet av tiden och 

kostnaderna för framtida projekt 
 
Fyra olika, slutförda anläggningsprojekt har undersökts i uppdrag av Peab belägna i Stockholm. Dessa 

projekt omfattar ombyggnad av en vägkorsning samt nybyggnad av gång- och cykelbanor. Dessa fyra 

projekt varierar i omfattning och ger en mer varierad resultat i jämförelse med fyra stycken liknande 

projekt. 
 
Faktainsamlingen för detta arbete har mestadels omfattat lean construction med de olika sorters slöseri 

som finns i byggbranschen samt de olika principerna och metoderna lean construction omfattar, så 

som Just-In-Time. Andra studier gällande byggprocessen har även gjorts, mer specifikt produktions 

skedet. Skillnaden mellan värdeskapande och icke värdeskapande tid har behandlats, samt angående 

riskhanteringen och hur en riskhantering genomförs. Intervjuer har även genomförts i syfte att 

identifiera de mest kritiska slöserierna och störningar. 
 
Fakta framtagen från intervjuerna har redovisats i resultatet. Där framkom det att de fyra mest kritiska 

slöserierna var fel- och omarbeten, väntetider, onödiga transporter och onödiga arbeten. 

Sammanfattningsvis har åtgärdsförslag med hjälp av lean construction, intervjuer samt kunskap från 

denna rapport framtagits för att minska på dessa störningar och slöseri med hjälp av t.ex. Jidoka och 

PDCA för att öka tids- och kostnadseffektiviteten i produktionen.  

 
Kortfattat kan begreppet slöseri och störning definieras på olika sätt. Där slöseri är en aktivitet som 

inte bidrar med något till verksamheten, och en störning är ett moment som stör arbetet.  

 

Nyckelord 
Arbetsledare (AL), platschef (PC), yrkesarbetare (YA), slöseri, störning, lean construction, 

riskhantering, Just-in-time, Jidoka, PDCA 
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Abstract 
 
The biggest challenge construction companies are facing at the moment is reducing the unnecessary 

costs and labor as well as to streamline the work. This is a matter and an investigation that has been 

done multiple times in recent years because this is a major problem in most construction companies. 

This report is commissioned by Peab for the purpose of identifying wastes and critical disorders, then 

drafting action proposals to reduce waste of time and costs. 
 
Four different, completed construction projects have been investigated, commissioned by Peab, and 

are located in Stockholm. These projects include the reconstruction of a roadway intersection and new 

construction of pedestrian and cycle tracks. These four projects vary in scale, giving a more varied 

result compared to four very similar projects 
 

The gathering of information for this work has mostly included lean construction with the various 

waste in the work industry, as well as the different principles and methods of lean construction, such 

as Just-In-Time. Other studies on the construction process have also been made, more specifically the 

production phase, the planning of the work. The difference between value creation time and non-value 

creation time has been dealt with, as well as risk management and how to conduct a risk analysis.  
Interviews have also been conducted with the aim of identifying the most critical wastes and 

interferences. 

 
The gathering of facts from the interviews has been reported in the results. It emerged that the four 

most critical wastes were defects/rework, waiting, transportation and extra processing. In summary, 

action proposals using lean construction, interviews and the knowledge from this report have been 

developed to reduce these disturbances and wastages with help of for example Jidoka and PDCA to 

increase time and cost efficiency in the production process.  

 
In short, the concept of waste and disturbance can be defined differently. Waste is an activity that does 

not contribute anything to the business, and a disturbance is a matter of disturbing the work.  

 

Keywords 
Supervisor, site manager, laborer, waste, interference, lean construction, risk management, Just-in-

time, Jidoka, PDCA 
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Förord 
Detta examensarbete har genomförts i uppdrag av Peab under vårterminen 2018 inom programmet 

Byggteknik och Design i den Kungliga Tekniska Högskolan och omfattar 15 högskolepoäng.  

 

Ett stort tack till vår handledare i näringslivet, Eric Lomstedt Lindberg, som gav oss chansen att göra 

detta examensarbete för Peab och som även försedde oss med en arbetsplats, kontakter att intervjua, 

samt funnits som stöd för oss och visat sitt engagemang under resans gång. Vi vill även tacka vår 

akademiska handledare Åke Tell som bidragit med tips och idéer under arbetets gång samt visat sitt 

stöd och engagemang för oss.  

 

Ett stort tack till alla andra som hjälpt oss under arbetets gång.  

 

Stockholm, juni 2018 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Byggföretag och organisationer har svårt att undvika slöserier och störningar i arbetet som skapar 

brister i effektivisering av arbetet, då det förekommer brister i användningen av både tid och pengar. 

För en långsiktig garanterad vinst krävs det en minskning i användningen av resurser. Förbrukningen 

som inte tillför något för konsumenten eller egna företaget är det som främst måste sänkas. 

Arbetsledare, platschefer, och andra företagsledare måste samarbeta och lyfta fram slöserier då dessa 

är dolda i de flesta fungerande processerna. Majoriteten av förbrukningen av resurser kategoriseras 

som slöseri eller störningar (Josephson & Saukkoriipi, 2009). 
 
Varje anläggningsprojekt är unikt med sina anpassade lösningar utifrån kundens önskemål. Det är 

vanligt förekommande att projekten tar längre tid, eller blir mer kostsamma än planerat på grund av 

diverse oväntade anledningar t. ex väder. Kostnad och tid är av högsta prioritet vid planering av 

anläggningsprojekt för samtliga företag och det sökes ständigt efter metoder och lösningar för att 

kunna minska på dessa faktorer för ett mer lönsamt projekt.  

 
I en tid där det utförs många nybyggen och krav på att öka byggtakten är detta ett viktigt ämne inom 

byggbranschen.  Flera studier pekar ut improduktiv väntetid som en stor anledning till att byggen tar 

längre tid och är mer kostsamma. En väsentlig del av arbetstiden går till att vänta eller flytta material 

vilket gör att byggproduktionen blir dyrare än nödvändigt. 

  
En god planering och kommunikation i produktionen är viktiga ingredienser för ett effektivt 

byggande, vilket det finns stora brister på idag. Det har visat sig finnas brister i kommunikation mellan 

entreprenörer, leverantörer och transportörer vilket leder till ökade produktionskostnader på grund av 

onödigt långa väntetider.  

 
Med detta som facit är det av intresse att granska mer fördjupat gällande störningar och slöserier för 

att identifiera källorna som skapar brister i arbetet, för att sedan hitta lösningar för dessa faktorer och 

effektivisera produktiviteten inom byggbranschen.  
 

1.2 Syfte och målformulering 
Syftet med studien är att i uppdrag av Peab granska tidigare projekt och identifiera de mest kritiska 

störningarna för att sedan ta fram rekommenderade åtgärdsförslag för en effektivare process. Detta 

med hjälp av intervjuer och litteraturstudier för att förbättra framtida projekt i planering och tids- & 

kostnadseffektivisering. Förslagen som framställs är för att minimera störningar och slöserier. 
 
Arbetets huvudsakliga mål är:  

• Identifiera mest kritiska störningarna och slöserierna 

• Undersöka störningarna och slöserierna 

• Ta fram åtgärdsförslag som motverkar/minimerar dessa störningar och slöserier 

 
För att på bästa sätt att tids- och kostnadseffektivisera produktionen bör företaget fokusera på delmål 

för att sedan nå slutmålen. Delmålen är att fokusera på ett störningsmoment åt gången samt att 

undersöka störningen och ta fram åtgärdsförslag. Genom att fokusera på en störning i taget är 

möjligheten större att problemet kan undersökas och förbättras. 
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1.3 Frågeställningar 
Med hänsyn till rapportens syfte har dessa frågeställningar utformats:  

• Planeras arbetet på ett optimalt sätt inom dessa fyra projekt? 

• Hur uppnås en högre effektivitet på byggarbetsplatsen? 

• Vilka är de mest förekommande störningarna i de fyra projekten? 

• Vad är konsekvenserna om effektiviteten inte förbättras? 

• Vilka störningar är mest kritiska i de fyra projekten? 

 

 

1.4 Avgränsningar 
Denna rapport behandlar fyra stycken tidigare slutförda anläggningsprojekt utförda av Peab. Dessa 

fyra projekt är likartade och har varierande storlekar med syfte att få fram ett sammanhängande 

resultat med hjälp av olika omständigheter. Att använda sig av fler än fyra projekt bedöms som 

orimligt inom den tänkta tidsplanen som omfattar ungefär tio veckor för detta examensarbete.  

Fokus har lagts på lean construction då det är en väletablerad metod i dagens industri som visar sig ge 

goda resultat. Lean används även i denna rapport som stöd för att förklara vad slöseri och 

störningsmoment är. Samt att teorin hos lean används för att lättare kunna identifiera och kartlägga de 

olika slöserierna och störningar som uppkommit under de fyra analyserade projekten. Att använda sig 

av andra metoder och filosofier anses vara för brett med tanke på den tio långa veckor tidsplanen 

denna rapport har.  
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2. Metod 
 

2.1 Intervjuer 
Nyckelpersonerna som intervjuades fick sätta en siffra i skala mellan 1–5 att sannolikheten att ett 

slöseri uppkommer samt en siffra för konsekvensen. Därefter multiplicerades dessa siffror med 

varandra och ett riskvärde räknades fram och kan variera i en skala mellan 1–25. Ett medelvärde över 

nio anses som kritisk (Landin, 2013) 
 
Före en intervju genomförs är det av yttersta vikt att göra en litteraturstudie om hur en intervju görs 

för bästa resultat. En intervju är sällan problemfritt då frågor ställs till personal gällande deras 

arbetsuppgifter som kan anses vara känsligt. Av den anledningen har ett beslut tagits om att 

intervjusvaren presenteras anonymt och endast befattning redovisas. 
 
För bästa resultat från intervjuerna valdes en blandning av öppna och slutna frågor, även kallad 

semistrukturerad intervju (Bryman 2008). Före intervjuerna mailades intervjufrågorna till 

respondenterna i förväg med syfte att de ska vara redo för typen av frågor som kommer att ställas. Det 

resulterar till att de intervjuade kommer bättre förberedda och möjligheten till att ge bättre svar på 

frågorna. Intervjuerna började med öppna frågor med avsikt att inleda diskussioner angående ämnet 

där respondenterna fick tala fritt om hur de tyckte och kände angående den rådande arbetssituationen 

bl.a. Efter att alla öppna frågor ställdes och respondenterna inte hade mer att addera ställdes de slutna 

frågorna. Dessa frågor var formulerade på ett sätt så att de intervjuade kunde rangordna att 

sannolikheten en störning sker samt konsekvensen på en skala mellan ett till fem.  Resultaten 

redovisas i form av en matris. De intervjuade fick även frågan att rangordna de åtta mest 

förekommande slöserierna. Resultatet redovisades i form av en matris även här.  
 
Förmånen med öppna frågor är att respondenterna inte limiteras till olika svarsalternativ utan har 

möjligheten att diskutera fritt gällande frågorna som ställs. Det resulterar till mer fördjupade och 

nyanserade svar från de olika respondenterna (Patel & Davidson 2011). De finns även möjligheter för 

den intervjuade att belysa viktiga moment som inte tagits upp under intervjun. Nackdelarna är att de 

öppna frågorna kan vara tidskrävande samt att diskussionerna riskerar att spåra ur och resultera till 

icke relevant information (Bryman 2008). 
 
Gällande de slutna frågorna är förmånen att svaren blir lättare att tolka, svaren blir mer precisa samt 

tidseffektivt. Nackdelarna med slutna frågor är att alla de intervjuade får samma frågor under samma 

förutsättningar. Det resulterar till att svaren blir opersonliga och ingen möjlighet finns att utveckla 

svaren ytterligare. Endast korta svar i form av siffror efterfrågades på slutet av intervjuerna (Bryman 

2008). 

 

2.2 Litteraturstudie 
Majoriteten av tiden har använts åt att tillämpa litteraturstudier. Litteratur har granskats för ett 

vetenskapligt syfte. Litteraturen som använts i denna rapport är främst artiklar och böcker för att få en 

grundläggande bild av rapportens ämne. En komplettering till detta är intervjuer för att få fram ett 

resultat. 

 

2.3 Databas 
Project Portal är en databas som Peab använder sig av. Information gällande tidigare  
projekt har samlats här som använts för rapporten. Dessa projekt är grundläggande för rapporten då 

resultatet för rapporten redovisas genom att intervjua flertal nyckelpersoner från varje projekt.  
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2.4 Tidigare examensarbeten 
Gamla examensarbeten har tydliggjort det grundläggande och storleken hur en rapport ska se ut på ett 

prydligt sätt. Frågeställningen som använts i denna rapport har även använts på tidigare 

examensarbeten. Detta har underlättat sökningen av litteratur då det finns flertal olika källor denna 

rapport har använts sig av och kan referera till. 

 

2.5 Validiteten & reliabiliteten av valda metoder 
Slutsatser som dragits i denna uppsats grundar sig i hög grad på data som erhållits från nyckelpersoner 

i respektive projekt. Litteraturstudie har använts som grundläggande kunskap för detta ämne gällande 

effektiviteten av byggproduktionen, då litteratur används för att lära sig om ämnet och finna teorier 

som kan användas som en grund för resultatet. 
 
Validiteten samt reliabiliteten för denna rapport anses vara på en bra nivå då mätningen i resultatet är 

både relevant i sammanhanget och även att mätningen är tillförlitlig, då resultatet har fåtts från 

nyckelpersoner som varit tongivande i projekten.  
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3. Nulägesbeskrivning 
Detta examensarbete är utförd hos Peab AB (Paulsson entreprenadaktiebolag) som är ett svenskt bygg- 

och anläggningsföretag. De är ett av Nordens största bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 

anställda och har ca 130 kontor spridda över Sverige, Norge och Finland (Organisation, Peab 2018) 
 
Nedan beskrivs de fyra olika projekten som analyserats 

 

3.1 Västerbronedfarten 
Arbetsområdet är beläget i centrala Stockholm där en gångbana tillskapades mellan Västerbron och 

Gjörwellsgatan, samt breddning på en befintlig cykelbana. Arbetet innefattar bl.a. kantstensarbeten, ny 

belysning, murar m.m. och pågick i ca tre månader. Tillfällig bro, gångbrygga samt körbrygga 

inrättades. En tillfällig trafikanordning ordnades under byggtiden.  Under produktionen ingick även 

rivning av bland annat betongmur, stolpfundament och vägräcken. Anbudssumman för projektet var 

17 miljoner kronor exklusive moms. 

 

 
Figur 3–1, Västerbronedfarten under pågående produktion 



6 
 

3.2 Långholmsgatan 
Längs Långholmsgatan mellan Folkskolegatan och Pålsundsbacken byggdes gång- och 

cykelbanor.  Samtidigt som Parallellgatan mellan Högalidsgatan och Verkstadsgatan ombildades till 

torgyta. En tillfällig bro, gångbrygga och körbrygga ordnades under byggtiden. Även en tillfällig 

vägtrafikanordning inrättades. Anbudssumman för detta projekt var 20 miljoner kronor exklusive 

moms. 

 
Figur 3–2, Långholmsgatan under pågående produktion 

 

3.3 Tullingestation väg 226 
Objektet är beläget längs väg 226 i Tullinge i Botkyrka kommun, Stockholms län. En ombyggnad av 

korsning väg 226 och Nynäsvägen, i Tullinge som gjordes till signalreglerad med 

vänstersvängsfält.  Även en ombyggnad av Tullinge stationsområde genomfördes, med ny utformning 

för bussterminalen samt ett nytt mötestorg och gc- väg. Anbudssumman för det projekt var 28 

miljoner kronor exklusive moms. 
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Figur 3–3, Tullingestation under pågående produktion 

 

3.4 Strömma  
Objektet avser en utbyggnad av väg 222 med gång- och cykelväg på sträckan Dalkrokstigen till 

Strömma kanal. Väg 222 ligger nära vattnet och omsluts av berghällar och branta trädbevuxna slänter 

blandat med tomtmark. En tillfällig körbrygga samt vägtrafikanordning ordnades under byggtiden. 

Arbetet inkluderade även rivning av mur och trappa samt trädfällning.  Anbudssumman för detta 

projekt var 25 miljoner kronor exklusive moms. 
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Figur 3–4, Strömma under pågående produktion  
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4. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen som använts för att utföra detta examensarbete på 15 högskolepoäng 

omfattar kunskap från tidigare kurser samt dess lärandemål inom inriktningen byggteknik & design. 

Även böcker, artiklar, Peabs databas samt tidigare examensarbeten har använts.  

 

Tidigare har detta ämne redogjorts i andra rapporter, därför är det väldigt enkelt att hitta flertal olika 

källor samt examensarbeten om just detta ämne.  

 

4.1 Kurser 
AF1723 Bygglogistik och riskhantering 5 HP 
HS1015 Byggstyrning 7,5 HP 

 

4.2 Lärandemål 
Lärandemålen från alla kurser varierar. Därför framställs de viktigaste lärandemålen som har 

ansamlats från dessa fyra kurser för att utföra denna rapport. 
 

• kunskap om risker, olika sannolikhet för risker och dess påverkan på effektiv produktion 

(AF1723) 

• kunskap för att kunna sammanställa och kommunicera en enklare kartläggning av ett specifikt 

logistiksystem inom bygg-anläggningsbranschen, samt hur detta samverkar med 

materialleverantörens lönsamhet samt i senare skede lönsamhet i drift och underhåll (AF1723) 

• Kunskap i att kunna värdera och jämföra flera olika handlingsalternativ, med avseende på risk 

i förändring av ett specifikt logistiksystem, samt motivera och rekommendera ett eller flera 

alternativ (AF1723) 

• Utföra ekonomiska avstämningar och prognoser (HS1015) 

 

4.3 Databas, artiklar & litteratur 
Databas, artiklar och litteratur har använts för att komplettera varandra genom att hitta information 

från olika källor. Artiklar hittades genom att använda KTH:s bibliotek i nätet. Böckerna som användes 

för studien var Byggprocessen (Nordstrand 2008) samt Byggledning produktion (Hansson et al. 2017). 

Databas som använts är pp.peab.se som är en projektportal. 

 

4.4 Tidigare examensarbete 
Ett komplement till de föregående litteraturerna har varit tidigare examensarbeten. Detta har funnits 

till hands då frågeställningen för denna examensarbeten har både redogjorts och besvarats tidigare då 

ämnet är viktig inom byggbranschen. Flertal källor, artiklar och böcker har hittats genom att observera 

tidigare arbeten.  
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5. Genomförande 
I början av rapporten har det presenterats vilka metoder som har använts för att besvara dessa 

frågeställningar. Här visas genomförandet av arbetet, hur processen har gått till väga från början till 

slut.

 
Figur 5–1, genomförande av arbetet 

 
Som man ser på figuren har processen pågått i fem olika steg 
 

5.1 Problem 
Arbetet inleddes med att utreda problemet som har framställts av Peab med hjälp av fyra tidigare 

projekt. Problemet har varit att tids- och kostnadseffektiviteten inte är så optimal som man önskar, och 

den ska förbättras.  En fördjupning inom problemet gällande tids- och kostnadseffektiviteten gjordes 

genom att undersöka tidigare projekt som har framställts, genom faktainsamling samt intervjuer med 

nyckelpersoner från de analyserade projekten. Även tidigare slutförda rapporter har hanterat detta 

problem. Dessa har varit till hjälp i denna rapport genom att kontrollera vad problemet verkligen är 

och hur man kan fördjupa sig inom ämnet på mest optimala sätt gällande effektiviteten i arbetet. 

 

5.2 Fakta 
Faktainsamling har genomförts genom att läsa böcker samt rapporter tillhörande ämnet. Information 

om leans filosofi och om filosofins åtta slöserier har framtagits med hjälp av läsning av böcker i syfte 

att ha en grund för vilka slöserier som kan uppkomma under en produktion. Fakta om leans slöserier 

har även använts i utformning av intervjufrågorna. 

 

Leans filosofi tar även upp åtgärder som kan användas i syfte att effektivisera arbetet. Metoder som 

JIT, PDCA samt Jidoka är förslag som används som åtgärdsförslag i denna rapport. Åtgärdsförslag har 

även tagits fram med hjälp av tidigare skrivna rapporter där förslag på hur väderberoendet kan 

minskas, tas upp.  

 

Insamling av fakta har även varit till stor hjälp för hur en riskhantering genomförs. Där information 

om hur en riskanalys genomförs, vilka skalor som används i syfte att identifiera de mest kritiska 

störningsmoment samt beräkna riskerna för dessa.  

 

5.3 Intervju 
Genom att boka tid för intervjuer med nyckelpersoner från de fyra projekten som redovisats i denna 

rapport blev det tydligare vart varje problem låg. Två personer från varje projekt har intervjuats, alltså 

totalt åtta stycken. Varav tre PC, tre AL samt två YA.  En fördjupning inom varje slöseri och störning 

gjordes och därefter blev det enklare att komma fram till ett resultat och slutsats  

 

5.4 Resultat & analys 
Resultatet och analysen av det redovisas efter intervjuerna, då grunden och fördjupningen erhållits från 

de involverade i de redovisade projekten.  

 

Problem Faktainsamling Intervjuer

Resultat 
& 

Analys
Slutsats
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5.5 Slutsats 
Här ska det kommas fram till en lösning på problemet, hur det kan tids- & kostnadseffektivisera 

produktiviteten samt en slutsats. 
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6. Teori 
 

6.1 Leans historia 
I slutet av andra världskriget skapade Toyota, i Japan, en marknad för att efterlikna västvärldens 

principer för masstillverkning då den militära industrin var tvungen att läggas om till civil, samt att 

anpassa sig till den ekonomiska situationen. Att minska genomflödestiderna samt resurser var också 

en prio för Toyota (Liker 2009). Grundaren av denna idé heter Taiichi Ohno och konceptet kom att 

kallas för Toyota Production System (TPS) (Modig & Åhlström 2014). Tankarna kring lean kom till 

genom att studera Henry Fords arbete att skapa ett produktionssystem. Denna princip ville de skulle 

anpassas till den japanska industrin (Petersson, Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman 2009). 

Konceptet för lean har spritts runt mellan industrier och fram till andra verksamhetsområden och kom 

att kallas för lean construction. Ledordet för lean är anpassbarhet, eller flexibilitet.  

 

6.2 Olika former av slöseri 
Slöserier är aktiviteter som inte bidrar till någon betydelse för verksamheten. Det finns åtta olika 

slöserier som bidrar till att produktionen inte blir lika effektiv som planerat. Slöserierna kan delas in i 

olika kategorier så en översikt kan fås över strukturen på ett mer simpelt sätt.  
 
Begreppen framställs på följande sätt av Slack, Chambers och Johnston (2010), Liker (2009) samt 

Modig och Åhlström (2014) 

 

6.2.1 Onödiga transporter 

Transporter ska inte behöva göras i långa sträckor i onödan, så som varor och material behöver inte 

transporteras extra till ingen nytta. Onödiga transporter gäller både externa rundor så som transport av 

material men även interna som att papper skickas runt onödigt många gånger. 

 

6.2.2 Onödigt arbete 

Det innebär att arbetet inte ska överstiga kundens krav och vad kunden betalar för. Att betala och 

producera mer än nödvändigt är onödigt arbete. Verktygen kan också skapa en viss sorts onödigt 

arbete, om fel verktyg används i arbetet, t.ex. en vanlig såg istället för en motorsåg. 

 

6.2.3 Överproduktion 

Det innebär att när det tillverkas mer än vad det krävs för arbetsuppgiften, eller vad kunden har 

beställt. Denna typ av slöseri är en av dom värre på grund av att den skapar mer former av slöserier 

som onödiga transporter och lagerhållning.  

 

6.2.4 Väntetider 
Onödiga väntetider innebär att t.ex. stå och vänta på maskiner som inte behöver övervakning, invänta 

leveranser eller väntan på material och verktyg. Planering och lösning av aktiviteter eliminerar onödig 

väntan så att processen rullar på regelbundet. 

 

6.2.5 Onödig lagerhållning 
Onödig lagerhållning ger konsekvenser i kostnader för lager, transporten och även materialskador. 

Dålig produktion och planering är ett tecken på för stora lager. 

 
6.2.6 Onödiga förflyttningar 
Onödiga förflyttningar menas när det behöver tas onödigt långa sträckor för att hämta verktyg och 

material. Att leta efter materialen, verktygen och resurserna är även det en form av slöseri. Onödiga 

rörelser kan också räknas om en arbetare behöver böja sig eller sträcka på sig för att utföra ett arbete. 
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6.2.7 Fel- & om arbeten 
Fel på en tjänst eller en produkt leder till extra arbete eller att arbetet görs om. Omarbete och 

reparationer leder också till ett slöseri då arbetet måste göras om två gånger för att rätta till felet, samt 

att rivning måste göras. Orsakas främst genom att anställa arbetare med fel kompetens. 
 
6.2.8 Outnyttjad kompetens 
Företaget kan förlora förbättringsidéer genom att inte ta vara på sina anställda och att lyssna på dem. 

Genom att uppmärksamma sina anställda får företaget kunskap, förbättringsidéer och andra förslag 

som kan användas. Både den anställda samt företaget tjänar på det då arbetaren fördjupar sig inom ett 

område och kan göra ett bättre arbete medan företaget blir mer effektivt då arbetarna blir mer 

effektiva. 

 

6.3 Lean principer & metoder 
 

6.3.1 Just-In-Time 

Just-In-Time är en styrmetod som har sitt ursprung i 1950-talets Japan och är en välkänd metod i 

Japan som används ofta av olika tillverkare. Målet med Just-In-Time är att leveransen ska ske till den 

planerade platsen så att det direkt kan byggas in eller när arbetsplatsen på produktionstekniskt vill ha 

material på plats. Det resulterar till att riskerna minskar för personal och material. Målet är mindre 

leveranser med kortare leveransintervaller. Syftet med denna princip är att främst slippa slöserier i 

form av onödig väntan samt att inte producera mer än vad kunden frågar efter (Petersson et al. 2009) 

 

6.3.2 Jidoka 

Jidoka principen kan delas in i följande steg. Stoppa processen när ett fel utmärker sig, ta itu med 

problemet genast och sista steget är att utreda och fixa till roten till problemet. Syftet med Jidoka är att 

fel sällan ska uppstå och ifall det sker finns det en kvalitetssäkring som vid händelse av ett fel snabbt 

kan åtgärdas genom att produktionen genast stoppas för att felet snabbt ska kunna åtgärdas. Det är 

väldigt viktigt att de som arbetar med en inbyggd kvalité i produktionen har rätt kompetens och 

kunskap för bästa resultat. (Petersson et al. 2009) 

 

6.3.3 5S 

5S har en viktig plats inom Lean. Det används som ett verktyg, eller ett tillvägagångssätt för att 

minska slöserier. Denna metod stödjer tankarna kring att sänka de åtta kategorierna av slöserier som 

finns inom Lean. 5S står för att sortera, strukturera, systematisk städning, standardisera samt 

självdisciplin.  Syftet med denna metod är att minska samt att om det går, eliminera slöserier. Metoden 

kräver även mycket disciplin och att det ska vara en prydlig arbetsplats (Carreira & Trudell 2006) 

 
Sortera:  En sammanfattning av vad sortera innebär är arbetaren ska ha verktygen som behövs för att 

utföra arbetet, sorterade samt vara redo att användas. Det innebär att verktyg och material som 

används sorteras i arbetsplatsen, och de verktyg som används regelbundet för arbetet ska vara 

sorterade och finnas på rätt plats så att dessa kan används vid rätt arbetsmoment (Petersson et al. 

2009). Verktyg som inte används ska bort från arbetsplatsen. Tanken är att det ska förenkla arbetet så 

att tid slipper spenderas på att leta efter verktyg som ska användas (Hansson et al. 2017) 

 

Systematisera: Systemen av det hela har en koppling till sorteringen. Tanken är att strukturera och 

systematisera verktyg, pappersarbeten, material m.m. så att allting har sin egen plats. Tanken är att tid 

inte ska spenderas på att leta efter det som behövs, utan allting ska ha sin egen plats så att tid sparas. 

Ett väl organiserat system hjälper också till att finna om något behövs eller om det saknas (Petersson 

et al. 2009) 

 

Städa: Att städa, eller systematisk städning som det också kallas för, innebär att granska att det är 

ordningsamt på arbetet och att allting ligger som det ska. Det är viktigt att undvika hinder på grund av 
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en stökig arbetsplats. En renare och mer städad arbetsplats innebär ett bättre arbete (Petersson et al. 

2009) 

 

Standardisera: Standardisering används som en indikator, så som beteckningar, som säger vad som ska 

göras. En standardisering är en rutin som alla är eniga om, och som alla följer. Syftet med 

standardisering är att ge direktioner om vad som ska göras och vart allt material tillhör, samt att 

eliminera flera variationer i arbetet och att minimera slöseri. Det noteras också om något inte är på sin 

plats, så som ett visst verktyg, då den inte är standardiserad. Allting har sin plats och är etiketterad 

(Petersson et al. 2009). 

 

Sköta om/skapa vana: Att skapa vana kräver att alla arbetare samarbetar och är engagerade i 

processen. Det är viktigt att alla kollegor håller sig engagerade och fortsätter sköta sitt arbete så att det 

blir väl genomfört samt att slöserier reduceras i framtiden (Petersson et al. 2009). 

 

6.3.4 5 Varför 

En annan metod som används för att minska slöserier i arbetet är metoden 5 varför. Detta är ett 

simpelt tillvägagångssätt där frågan varför ställs fem gånger. Ett problem identifieras genom att ställa 

frågan varför fem gånger. Efter varje svar ställs en ny fråga, och syftet är att efter fem varför ha hittat 

roten till problemet för att sedan finna en lösning. (Petersson et al. 2009) 

 

6.3.5 Plan, Do, Check, Act 

PDCA är förkortning för plan, do, check, act och är en del av lean production för ständiga 

förbättringar hos företag och organisationer (Hansson et al. 2017). 
 
Plan: Planeringsfasen involverar bedömning av en nuvarande eller en ny process och hur det kan 

förbättras. Att ta reda på vad som är problemet är avgörande för hur problemet ska tas itu med och 

förbättras.  
 
Do:  Innebär att genomföra planen som bestämdes i planfasen. 
 
Check: Under check-  fasen kontrolleras och utvärderas resultaten av planen. Det är av yttersta vikt att 

utvärdera att det gått som planerat och även hitta vad som kan göras annorlunda till det bättre i 

framtiden.  
 
Act: Om allt har visat sig fungera väldigt bra i de tidigare faserna så blir det den nya rutinen och tar 

över den tidigare standarden för hur arbetet kommer att gå till i framtiden inom verksamheten 

(Petersson et al. 2009) 
 

6.4 Värdeskapande & Icke värdeskapande tider 
Värdeskapande och icke värdeskapande tider är en tid som delas upp i dessa två delar inom lean. 

Värdeskapande tid innebär den tid som är värdeskapande, den bidrar och skapar ett värde till det som 

görs, produkten, processen eller tjänsten. Icke värdeskapande tid är motsatsen då det inte hjälper med 

arbetet eller processen och istället orsakar slöseri och spill i form av både pengar och tid (Blücher & 

Öjmertz 2008). Tanken med uppdelning av dessa två kategorier är att försöka eliminera de icke 

värdeskapande tiderna då de bara bidrar med tidsspill, onödiga kostnader, resurser m.m. (Modig & 

Åhlström 2014). 

 

6.5 Riskhantering 
Riskhantering används för identifiering av de mest kritiska störnings momenten under projekten som 

analyseras. Syftet med riskrelaterade processer är att minimera konsekvenserna för potentiella 

negativa företeelser samt att förbättra dessa (Landin 2013). 
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De riskrelaterade processerna delas in i följande steg 

• Riskidentifiering, fastställa riskhändelser i projektet. 

• Riskbedömning, analysera sannolikheten för riskhändelser och konsekvenser för projektet. 

• Riskbemötande, utarbeta åtgärdsförslag för att bemöta risker. 

• Riskstyrning, tillämpa åtgärdsförslagen i syfte att effektivisera (Landin 2013). 

 

Riskidentifiering innebär att ta reda på vilka störningar som uppkommer och avgöra när acceptabla 

gränser har passerats. Det mest förekommande för insamling av fakta är med hjälp av 

erfarenhetsåterföring samt datainsamling från avslutade projekt. Problem som kan uppstå när en 

riskidentifiering utförs är att det identifieras många olika risker. Därför bör störningarna med lägst 

utslag sållas bort och fokus bör riktas mot de mest kritiska störningarna (Landin 2013).  

 

En riskbedömningsmetod går ut på att bedöma sannolikheten att en störning sker och konsekvensen. 

Sannolikheten och konsekvensen bedöms i en skala mellan 1–5 var för sig. Därefter kan ett 

medelvärde räknas fram genom att multiplicera varje risks sannolikhet och konsekvens med varandra 

och ju högre siffra desto mer kritisk är störningen (Landin, 2013). 
 

6.6 Aktörer i byggprojekten 
 

6.6.1 Platschef 

Platschefens huvudsakliga uppgift är att ansvara för projekten till dess slutförande.  Uppgifter som 

inkluderar i ansvarsområdet omfattar planering, tid, samt ekonomi, personal samt administration. Det 

är viktigt att platschefen ser till att tidsplanen följs och löpande stämma av med budgeten. 

Platscheferna som intervjuades har tre respektive fyra års erfarenheter inom arbetet. 

 
6.6.2 Arbetsledare 

Under platschefen jobbar arbetsledaren som ansvarar för driften och ledningen på arbetsplatsen. Bland 

arbetsuppgifterna ser arbetsledaren till att material finns på arbetsplatsen, att säkerhetsföreskrifterna 

följs och att se till att anvisningar för hur arbetet ska utföras följs. Arbetsledaren har även ansvar för 

över underentreprenörernas arbeten och samordningen ute på bygget. Arbetsledarna som intervjuades 

har tre, fyra respektive fem års erfarenheter inom arbetet. 
 
6.3.3 Yrkesarbetare 

Majoriteten av medarbetarna på en byggarbetsplats består av yrkesarbetare. 
De är antingen tillsvidareanställda hos entreprenadföretaget, inhyrda från olika bemanningsföretag 

eller anställda hos underentreprenörer för olika specialkompetenser.  

Följande arbetsuppgifter kan en yrkesarbetare ha 
• Målare 

• Plattsättare 

• Golvläggare 

• Installationer inom el, VVS, Ventilation, hiss med flera (Byggledarskap, 2014) 

Yrkesarbetarna som intervjuades har 10, respektive 12 års erfarenheter inom arbetet. 
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7. Resultat 
I denna del presenteras de resultat som framkommit under intervjuerna. Intervjuer genomfördes med 

platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare som deltog i samtliga fyra projekt som redovisats i denna 

rapport. Det viktigaste som har framtagits i intervjuerna är slöserier och störningar i byggprocessen 

och arbetet. Varje aktör hade eget svar på vad ett slöseri är. Platscheferna ansåg ett slöseri vara en 

handling som inte medförde något positivt för arbetet medan arbetsledarna samt yrkesarbetarna ansåg 

ett slöseri vara ett arbete som gjorts i onödan. I resultatets gång har ett gemensamt svar gjorts för varje 

slöseri från varje aktör. Däremot har det även lagts till enskilda svar från aktörerna beroende på om 

alla tre aktörer inte svarade likadant. 

 

7.1 Olika störningar som har påverkat mest 
Resultatet som är mest relevant för rapportens frågeställningar har sammanfattats utifrån de 

genomförda intervjuerna. Det är främst de åtta olika slöserierna från lean production som påverkar 

produktionen och dess effektivitet negativt då det var mest förekommande genom en sammanställning 

av intervjuerna.  

 

7.1.1 Onödiga transporter 
Under intervjuerna framkom det från de olika projekten att onödiga transporter förekommer, vid vissa 

tillfällen alldeles för ofta. Det hade förekommit fel arbeten samt fel leveranser av material som har 

resulterat till nya, onödiga transporter av material vilket har varit tidsförödande för arbetet.  

 

AL för ett av projekten nämner även att ju större leverans som blir fel, desto större konsekvens får det 

för projektet tidsmässigt då de måste vänta på en helt ny leverans och det inte är helt säkert när den 

nya leveransen anländer. Dessa konsekvenser kan vid större utsträckning orsaka allvarliga förseningar 

och resultera till att planeringen inte längre kan följas.  

 

I de mindre projekten nämner båda AL att det är väldigt trångt. Materialen placeras ofta nära 

transportvägen. Det ökar risken för materialskador på grund av påkörningar av lastbilar som lastar av 

material. För att undvika dessa påkörningar måste material som ligger vid transportvägen förflyttas till 

en annan plats, förflyttning av dessa material ger upphov till onödiga transporter då de måste flyttas 

omotiverat många gånger. 

 

PC fortsätter med att det under flera tillfällen skett att leverantörerna inte hittar platsen till projektet. 

Tills de har hittat rätt plats för leveransen har de kört onödigt långa sträckor och materialen har anlänt 

senare än planerat. 

 
7.1.2 Onödigt arbete 
I de fyra projekten som analyserades förekom det onödigt arbete, men inte i den utsträckningen så att 

det skapat massiva slöserier för projektet. Sannolikheten och konsekvenserna skiljer sig mycket åt 

gällande det onödiga arbetet ute i produktionen. Konsekvensen för ett extra arbete, mer än kunden har 

betalat för, skapar både problem tidsmässigt men även stora summor i pengar, då tidsplanen blir 

svårare att följa.  

 

Att hamna efter i tidsplanen skapar stress hos medarbetarna och det höjer risken för problem, som i sin 

tur höjer risken för att hamna efter ännu mer. De framtida projekten påbörjas även sent, och allt detta 

påverkar tids- och kostnadseffektiviteten stort, enligt majoriteten av AL och PC. Med detta noterat 

förekom det inte onödiga arbeten som extra arbeten utöver kundens krav, eller att ha producerat mer 

än vad som behövts frekvent, men kan ha hänt någon enstaka gång under projekttiden.  

 

AL för ett av projekten berättar att arbetsplatserna i överlag är rena och prydliga men att det i vissa fall 

varit lite stökigt. En stökig arbetsplats resulterar till onödiga förflyttningar av material och onödigt 

arbete. 

 



17 
 

7.1.3 Överproduktion 
Ingen av respondenterna ansåg att överproduktion var ett problem. Alla ansåg att det görs ett gediget 

arbete i det område och att det inte tillverkas mer än överenskommet med kunden. AL från ett av 

projekten betonade vikten av att inte producera mer än nödvändigt för att hålla ner spilltid samt 

kostnader.  

 
7.1.4 Väntetider 
Väntetider är en stor faktor för en hög spilltid för samtliga projekt betonar PC, AL samt YA. Denna 

sorts spilltid varierar mellan olika projekt. Projekt med en bra planering och struktur har oftast lägre 

väntetider, medan projekt som är sämre planerade har högre väntetider. Största faktorn för spilltid som 

finns i ett arbete är väntetiderna mellan de olika arbetsmomenten. Stora projekt som även är optimalt 

planerade har oftast flera arbetsmoment på gång parallellt. På så sätt minskar spilltid genom att arbetet 

alltid rullar på, arbetarna övergår från ett moment till ett annat utan någon improduktiv tid.  

 

Små projekt har få moment på gång samtidigt som leder till improduktiv tid när ett moment är klart. 

Mycket höga väntetider orsakar även ökad risk av att hamna efter i tidsplanen som i sin tur är icke 

effektivt gällande tiden och kostnaden. Onödiga väntetider uppkommer även när det gäller transporten 

av material och verktyg. Stockholmstrafiken har orsakat förseningar för transporter av material till 

byggarbetsplatsen.  

 
7.1.5 Onödig lagerhållning 

Gällande onödig lagerhållning varierade resultaten från projekt till projekt. PC och AL från de mindre 

projekten ansåg att onödig lagerhållning var ett stort problem medan PC och AL från de större 

projekten tyckte tvärtom, att lagerhållningen inte var ett besvär.  

Respondenterna från de mindre projekten tog upp att det mellanlagras onödigt mycket material i deras 

lager. En av orsakerna till att de lagras för mycket material är brister i planeringen, menar AL från de 

mindre projekten. Även förseningar av material kan i vissa fall resultera till onödig lagerhållning då ett 

annat moment redan påbörjats och inte kan avslutas mitt i. Det gör att de försenade materialen måste 

lagras tills att de kan användas.  

 

AL från ett av de mindre projekten påpekade hur viktigt det är att tidsplanen följs. Halkar de mycket 

efter i tidsplanen leder det till att material som ännu inte behövs anländer och tvingas till att 

lagerhållas.  Det kostar väldigt mycket för företaget och materialen tar för mycket plats för kommande 

material, det sätter en del press på alla involverade. AL lägger också till att mer lagerhållning än 

nödvändigt ökar risken till att material kommer till skada och det skapar slöserier i produktionen. 

 
PC från det mindre projektet tycker dock det är väldigt bra med ett internt lager då det är billigare än 

ett externt lager när det kommer till tillfällen då de inte kan ta emot material på byggarbetsplatsen. 

 

AL nämner även att i en perfekt värld, under en störningsfri process så kommer allt material som 

behövs i rätt tid och i rätt mängd så materialen inte behöver mellanlagras i onödan.  

Respondenterna från alla fyra projekten höll med om att det är en viktig fråga då det kan få stora 

konsekvenser om det inte hanteras på rätt sätt.  

 
7.1.6 Onödiga förflyttningar 
I de fyra projekten som redovisats förekommer onödiga förflyttningar då de inte har specifika metoder 

att följa, för att hålla arbetet rent och prydligt, dock i väldigt små mängder påpekade PC för varje 

projekt. Längden sträckor som behöver utföras för att hämta verktyg och resurser är väldigt korta. Det 

medför till att tids- och kostnadseffektiviteten inte förändras mycket. Storleken på projekten medför 

inte heller en stor påverkan på effektiviteten då man oftast har materialen och resurserna redo att 

plockas. Däremot fördröjer det med några sekunder per verktyg och resurs att hämta om en metod för 

optimal struktur saknas.  
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7.1.7 Fel- och omarbeten 

Denna störning är upprepande i de fyra projekten som analyserats, men även i andra pågående projekt 

som ej analyserats i denna rapport. Fel- och om arbete och även fel kompetens är en faktor Peab 

försöker reducera då det orsakar mest problem enligt AL, PL och även YA hos samtliga projekt. 

Problemet orsakas av flertal olika faktorer och skapar även svårigheter gällande kostnaderna och att 

följa tidsplanen. En dålig blandning mellan erfarna och oerfarna kollegor ger sämre resultat, likaså 

kommunikationsproblem eller om yrkesarbetarna besitter fel kompetens. Allt detta skapar fel- och om 

arbeten som till slut leder till att tids- och kostnadseffektiviseringen inte är på den nivå som önskas.  

 

Majoriteten av PC berättar om hur svårt det är att få ihop ett lag med blandade erfarenheter och 

kompetenser. De flesta av projekten har bestått av nya, oerfarna yrkesarbetare och det har saktat upp 

projekten rejält då de inte riktigt vet vad som ska göras och att uppgifterna tar längre tid än vad det 

skulle göra med mer erfarna yrkesarbetare. PC fortsätter med att det mest optimala vore en grupp 

yrkesarbetare med en bra kombination av erfarna och oerfarna då de med mindre erfarenhet kan lära 

sig av de mer kunniga. Det är dessutom svårt att behålla samma lag av yrkesarbetare till nästa projekt. 

 

En av AL påpekar vikten av att ha en bra kombination av erfarna och oerfarna. AL berättar att de nya, 

yngre yrkesarbetarna är osäkra och utför vissa moment tillsammans, som egentligen bara behöver 

utföras av en person.  

 

Kommunikationsproblem förekommer på grund av språksvårigheter där kollegorna har svårt att förstå 

varandra. De så kallade duktiga medarbetarna behövs på flera projekt samtidigt. Det orsakar 

svårigheter för alla involverade i projekten, då de som är mer kunniga inte alltid är tillgängliga.  

 

Att hämta in nya yrkesarbetare ger också upphov till kommunikationsproblem då nya yrkesarbetare tas 

in. Det finns osäkerheter på vad var och en har för kunskaper. Denna kategori är en störning företaget 

försöker förminska mest då den har resulterat i de största förlusterna gällande tid och pengar.  

 

Den ansvariga YA för ett av projekten har själv bevittnat hur det tas in underentreprenörer som inte är 

kunniga. YA berättar att dessa yrkesarbetare från olika underentreprenader ljuger om sin kompetens. 

Det slutar med att de utför sina uppgifter helt fel eller inte ens hinner påbörja uppgiften då de inte har 

någon aning om vad som ska göras. YA fortsätter med att det kostar pengar och tid för företaget då 

nya underentreprenörer måste jagas samt att de krävs om arbete.  

AL fyller i att om folk besitter rätt kunskap och har den rätta utbildningen för sin roll, blir det mycket 

enklare för dom själva och företaget.  

 

7.1.8 Outnyttjad kompetens 

De intervjuade från samtliga projekt ansåg inte att outnyttjad kompetens var ett större problem som 

märktes av under arbetena. Men AL från ett av projekten betonade vikten av att lyfta fram arbetarna 

och låta de visa vad de går för tidigare än tänkt. Al fortsätter att företaget kan förbättras i hur de kan 

utnyttja de mer erfarnas kompetens ute i bygget. Många yngre och nya arbetare känner sig osäkra i sitt 

arbete och behöver mer stöd från de mer erfarna. Utnyttjas seniorernas kompetens och erfarenhet kan 

de yngre lära sig mer och får större självförtroende när de utför sina arbetsuppgifter. Det resulterar till 

att det görs ett bättre arbete i produktionen, mer effektivt samt efter en tid blir mer självständiga i sitt 

arbete. Det minskar slöserier som onödiga fel och dubbelarbete.  

 

AL fortsätter också att vissa arbetare som inte känner varandra särskilt bra inte vågar fråga andra om 

hjälp. Att inte våga fråga en mer erfaren medarbetare leder till att arbetet tar längre tid än väntat eller i 

värsta fall görs fel. Det klassas som outnyttjad kompetens. 

 
7.1.9 Planering i byggproduktionen 
Tidigt i byggprocessens produktionsskede sker det största slöseriet enligt PC för ett av projekten, och 

det är självaste planeringen. Alla fyra projekt som redovisats i denna rapport ansågs ha för kort tid för 

att planera. PC betonade att ett av dessa projekt hade orimligt kort tid för planering, som omfattade två 
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dygn, varav personen var ensam att planera. Det andra projektet som var mycket större användes 

endast två veckor till att planera.  

 

Ett dåligt planerat projekt resulterar i att tidsplanen blir svårare att följa. En ofullständig tidsplan 

skapar problem för alla involverade då det blir svårt att följa den, enligt YA. Genom att inte heller 

stämma av med tidsplanen, skapar det en kedjereaktion av fel, då det alltid kommer fortsätta bli fel. 

Framtida projekt kommer då att fördröjas. Genom att inte stämma av dagligt eller veckovis skapar det 

även bekymmer ute på arbetet då ingen vet hur det ligger till. Korta möten där fokus inte tappas 

behövs. 

 
PC för ett av de mindre projekten nämner också att planeringen har skapat problem för hur lastbilar 

med material och resurser tar sig in till arbetsplatsen. Detta i sin tur skapar störningar i transporten då 

extra tid får användas på plats hur materialen ska ta sig in, och vart hållningen av material ska hållas. 

De mindre projekten som analyserats ansåg detta som en kritisk störning också då lastbilarna får 

komma in en i taget och hade små ytor att transportera sig runt. Det har lett till att material som behövs 

inte kommer in samtidigt utan måste vänta på att en lastbil i taget lastar av. Det har fördröjt arbetet och 

yrkesarbetarna har fått sitta länge och vänta utan arbetsuppgifter.  
 
7.1.10 Riskanalys & riskmatriser 

 

En sammanställning av de slöserier som anses vara mest kritiska för de fyra redovisade projekten 

enligt AL, PC samt YA, redovisas nedan. En lista på de mest förekommande störningarna i ordning 

enligt de intervjuade redovisas även nedan. 

 
Figur 7–1, tabell av störningsmomenten 

 
I tabellen ovan har de mest kritiska störningsmoment räknats fram. Medelvärdet varierar i en skala 

mellan 1–25 där 9 anses mest kritiska. Nyckelpersonerna från intervjuerna har värdesatt varje slöseri 

på en skala från 1–5 gällande sannolikheten samt konsekvensen.  

 

 

 

Störningsmoment Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Medelvärde 

P#1 P#2 P#3 P#4 P#1 P#2 P#3 P#4 P#1 P#2 P#3 P#4  

Onödiga 

transporter 

4 4 2 3 3 3 3 3 12 12 6 9 9,75 

Onödigt arbete 2 2 3 3 4 4 4 3 8 8 12 9 9,25 

Överproduktion 3 2 2 3 2 3 2 2 6 6 4 6 5,5 

Väntetider 5 5 1 2 5 5 3 4 25 25 3 8 15,25 

Onödig 

lagerhållning 

3 2 1 2 3 3 2 2 9 6 2 4 5,25 

Onödiga 

förflyttningar 

2 1 1 1 2 2 1 2 4 2 1 2 2,25 

Fel- och om 

arbeten 

3 4 5 4 4 4 5 4 12 16 25 16 18,25 

Outnyttjad 

kompetens 

2 2 2 1 2 2 2 2 4 4 4 2 3,5 
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Figur 7–2, cirkeldiagram av störningsmomenten 

 
Procentsatserna är framtagna genom att ta medelvärdet av ett specifikt slöseri, genom det totala 

medelvärdet av alla slöserier från riskmatrisen 

 
 

 Projekt 1 Projekt 2  Projekt 3  Projekt 4 

1 Väntetider Väntetider Fel- och om 

arbeten 

Fel- och om 

arbeten 

2 Fel- och om 

arbeten 

Fel- och om 

arbeten 

Onödiga 

arbeten 

Onödiga 

transporter 

3 Onödiga 

transporter 

Onödiga 

transporter 

Onödiga 

transporter 

Onödigt arbete 

4 Onödigt arbete Onödigt arbete Överproduktion Överproduktion 

5 Överproduktion Onödig 

lagerhållning 

Outnyttjad 

kompetens 

Väntetider 

6 Onödig 

lagerhållning 

Överproduktion Väntetider Onödig 

lagerhållning 

7 Outnyttjad 

kompetens 

Onödig 

förflyttning 

Onödig 

lagerhållning 

Outnyttjad 

kompetens  

8 Onödig 

Förflyttning 

Outnyttjad 

kompetens 

Onödiga 

förflyttningar 

Onödiga 

förflyttningar 

Figur 7–3, de mest förekommande störningarna i ordning 

 
Tabellen ovan redovisar en rangordning av de mest förekommande störningsmomenten som 

uppkommit under varje projekt från nyckelpersonerna som intervjuats 

  

Onödiga transporter
14%

Onödigt arbete
13%

Överproduktion
8%

Väntetider
22%

Onödig lagerhållning
8%

Onödiga förflyttningar
3%

Fel- och om arbeten
27%

Outnyttjad kompetens
5%

Störningsmomenten
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8.0 Analys av data 
Här analyseras de fyra kritiska störningarna samt planeringen. 

 

8.1 Onödiga transporter 

 

 
Figur 8–1, analys av onödiga transporter 

 
Onödiga transporter är en av de mest kritiska slöserierna enligt riskmatrisen som redovisas i resultatet. 

Det är ett viktigt slöseri som behöver effektiviseras för att minska kostnad- och tidspåverkan. 

 

Alldeles för många gånger har det skett fel leveranser av material till arbetsplatsen. Till följd av det 

måste en ny beställning av material göras och de felaktiga materialen måste transporteras tillbaka. 

Bara det sker en enda fel leverans till arbetsplatsen kan det få stora konsekvenser för projektet. Det 

felaktiga materialet som anlänt är onödig transport nummer ett, när lastbilen kör tillbaka det fel 

levererade materialet är det en andra onödiga transport.  

När leveransen med det rätta materialet kommer tillbaka kan det ses som den tredje onödiga 

transporten. Det mest optimala vore rätt leverans redan på första transporten. Som det går att läsa från 

denna mycket korta sammanfattning så kostar det väldigt mycket i tid när en fel leverans sker.  

 

En av orsakerna till att fel material levereras, och till följd av det sker onödiga transporter är 

kommunikationsmiss mellan leverantör och beställaren. Antingen så har leverantören missuppfattat 

vad för material som ska levereras eller också blandat ihop beställningen med andra beställningar från 

andra kunder. Det är väldigt viktigt att den ansvarige beställaren och leverantören har ständigt kontakt 

med varandra och kan kontrollera att rätt material i rätt mängd har beställts innan det är försent.  

 

Som redovisat i resultatdelen har leverantörer ett antal gånger kört fel då de inte lyckats hitta vart 

projektet är lokaliserat. Det är väsentligt av beställaren att stämma av med leverantören dagarna innan 

leverans om vart arbetsplatsen ligger så inga missförstånd sker. På så sätt kan onödiga transporter 

undvikas, materialet anländer som planerat och tid slösas inte bort i onödan. 

 

I de mindre projekten där det är trångt om plats händer det ofta att material som anländer placeras i 

närheten av transportvägen i brist på plats samt av bekvämliga skäl av de som lastar av. Om dessa 

material inte används inom en viss tid finns det en stor risk att de står i vägen för ankommande 

Orsak

• Fel leverans

• Kommunikation

• Planering

• Informationsbrist

Konsekvens

• Onödiga transporter

• Väntan på material

Åtgärd

• Bättre planering

• Ständing kontakt med leverantör
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lastbilar med material. Det resulterar till att materialen som ligger i vägen behöver flyttas till en annan 

plats. Det påverkar tidsplanen negativt då det tar tid att omlokalisera mycket material, det ses som en 

onödig transport och kan bli en stor påfrestning på tidsplanen om det sker ett antal gånger. Med en 

organiserad plan över vart materialen ska placeras i förväg undviks dessa onödiga transporter och tid 

sparas. 

 

8.2 Överarbete 

 

 
Figur 8–2, analys av överarbete 

 
Överarbete är den störningen med minst medelvärde av de fyra kritiska störningarna. Denna faktor är 

ett slöseri som inte uppkommer flitigt under projektets gång men har stora konsekvenser gällande tid 

och pengar om åtgärder inte vidtas. Arbete utöver kundens krav är ett stort slöseri av material och 

resurser som behövs till de andra arbetsmomenten i tidsplanen. Onödig tid som spenderas på att utföra 

högre kvalité än vad som förväntats gör det svårare att följa tidsplanen och hålla nere kostnaderna.  

 

Det är även av yttersta vikt att ge yrkesarbetarna klara direktiv om vad som ska utföras för att undvika 

ett överarbete. Detta sker genom att informera under förberedelserna inför arbetet samt planeringen. 

Materialet bör också levereras enligt tidsplanen när materialet behövs. På så sätt undviks onödig 

lagerhållning då materialet inte behöver transporteras ännu en gång från lagerhållningen till 

arbetsplatsen, det resulterar till överarbete.  

 

Driftsäkra metoder och processer sänker risken för ett överarbete, istället för att använda sig av 

onödiga kontroller och granskningar som inte medför något värde för arbetet. Genom att ha pålitliga 

metoder kan onödiga kontroller undvikas. 

 

Att utföra arbete mer än vad kunden kräver är tidskrävande utan ersättning från kunden. Det resulterar 

till att onödig tid har lagts på arbetet och risken att hamna efter i tidsplanen blir större, det orsakar 

stress och dålig hälsa hos de involverade i projektet. Det kan förhindras med god planering, goda 

marginaler och en ren arbetsplats.  

 

De flesta av projekten beskrivs som rena och prydliga. Men det har förekommit fall då arbetsplatsen 

varit lite stökigare än vanligt.  En stökig arbetsplats leder till att verktyg ständigt behöver flyttas runt 

och det är tidskrävande då det anses som ett onödigt arbete. Med hjälp av olika metoder kan en 

arbetsplats hållas rent och verktyg på sina platser. Att ha verktyg på sina rätta platser resultera att rätt 
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verktyg används i arbetena. Ett exempel är om en motorsåg behövs men inte finns till hands av någon 

anledning. Yrkesarbetaren kommer istället använda sig av en vanlig manuell såg och det kostar både 

tid och energi för yrkesarbetaren och det anses vara ett onödigt arbete. 

 

8.3 Väntetider 

 

 
Figur 8–3, analys av väntetider 

 
Väntetiderna var en kritisk faktor som uppenbarats från intervjuerna. Flera faktorer spelar roll i denna 

punkt, och varierar mellan varje projekt. Främst är det storleken av projekt som urskiljer sig, då 

mindre projekt har mindre moment att utföra, det leder till högre väntetider då tid slösas på att vänta 

på vissa arbetsmoment ska utföras 

 

Ett tydligt problem som framtagits är planeringen av dessa projekt, det är en avgörande orsak som 

leder till långa väntetider. Tidsplanen kan bli bristande på grund av okunskap från personen som 

planerar arbetet. Dåliga bedömningar av hur lång tid varje arbetsmoment tar att göra skapar i sin tur 

problem i tidsplanen. Även felberäkningar orsakar problem. 

 

Yrkesarbetarna måste även förstå planeringen och tidsplanen som är ordnad av ledningen, med den 

kunskap av projektet som de bibehåller. Oftast har inte yrkesarbetarna en tydlig bild av projektet utan 

tänker på sig själva och sitt eget arbete främst. Därför måste det stämmas av regelbundet hur arbetet 

ligger till. Korta morgonmöten där fokus inte tappas på målet eller fredagsmöten veckovis för att 

sammanfatta veckan och planera kommande vecka bör införas 

 

Svårigheter att läsa av en svåruppfattad tidsplan kan orsaka till att yrkesarbetare väljer att inte följa 

tidsplanen. Att yrkesarbetarna då ska samordna sig blir ett problem då flertalet av arbetarna har valt att 

göra ett eget arbete. Olika yrkesgrupper får det också svårt att samarbeta då, och framtida projekt och 

aktiviteter blir fördröjda. 

 

Fokus bör därför ligga på en bra och väl utförd planering, där mycket tid lagts ner. En god tid som 

skulle behövas för en bra planering omfattar cirka tre till fyra veckor, beroende på projekt. Att 

observera tidigare projekt och dess planering, kan lärdomarna implementeras i framtida projekt för en 

bättre utförd planering. Kunskapen från yrkesarbetare kan även komma till hands då det är de som 
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utför arbetet, alltså har de en bättre bild av en verklig tidsbedömning av hur lång tid projektet kan ta att 

utföra från början till slut.  

 

Ett sämre planerat projekt skapar även dåligt inflöde av material genom transporterna och 

lagerhållningen. Om gruppen inte vet hur arbetarna ligger till i tidsplanen kan inte leverantören lämna 

materialet. Hamnar gruppen efter i tidsplanen, och leverantören lämnar in godset, blir det då problem 

gällande lagerhållningen.  

 

Att invänta arbetsmoment skapar också onödiga väntetider i de mindre projekten då det endast kan 

utföras ett fåtal arbetsmoment i taget. Ett bättre planerat projekt med många arbetsmoment samtidigt 

är ett sätt att undvika dessa problem 

 

8.4 Fel- & om arbeten på grund av fel kompetens 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 8–4, analys av fel- & om arbeten 

 
Enligt den utförda riskmatrisen utgjordes fel- och om arbeten på grund av fel kompetens som det mest 

kritiska slöseriet. Det största anledningen till det enligt intervjuerna är att majoriteten av 

yrkesarbetarna var oerfarna.  

 

Den dåliga blandningen av erfarna och oerfarna yrkesarbetare har resulterat till fel och långsamma 

arbeten. Projekten har för det mesta bestått av relativt färska yrkesarbetare. Med allt för många nya 

yrkesarbetare finns det ingen garanti att uppgifterna görs på ett korrekt sätt eller så effektivt som det är 

tänkt. Precis som i alla andra yrken behöver de nyare och yngre arbetarna stöd under sitt arbete av de 

mer rutinerade. På så sätt känner de sig mer säkra i vad de gör och dessutom besitter mer kunskap 

inför framtida arbeten. Företaget skulle tjäna på att ha en bättre blandning av yrkesarbetare i framtida 

projekt då arbetet blir bättre genomfört och samtidigt lär sig de yngre arbetarna arbetet.  

 

När ett arbetslag sätts ihop är engagemang en viktig faktor. Hos engagerade yrkesarbetare finns det en 

större utvecklingspotential och chansen att göra ett gott arbete högre. Risken att ett fel eller om arbete 

görs minskas drastiskt med personal som visar en god attityd till jobbet. 
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Ett annat stort problem som uppstått frekvent är kommunikationsproblemet med vissa 

underentreprenörer. Många underentreprenörer som använts i projekten brister i det svenska språket 

och det blir väldigt svårt att kommunicera och delegera arbetet. Det medför en mycket högre risk att 

arbetet inte blir genomförd som planerat och tillslut leder till om arbete. Innan underentreprenörer 

kontrakteras är det väldigt viktigt att yrkesarbetarna är kunniga inom det svenska språket för att 

underlätta kommunikationen mellan alla parter.  

 

Ett annat problem med vissa underentreprenörer är att de ljuger om sin kompetens. De påstår att de 

kan utföra uppgiften de är kontrakterade för men i själva verket inte har någon kunskap om det. Det 

medför stora tidsförluster för projektet då de måste hitta och kontraktera andra underentreprenörer som 

kan utföra arbetet. Det är av yttersta vikt för företaget att använda sig av kända underentreprenörer 

som de använt sig av tidigare då det garanterar resultat. Det är självklart svårt att använda sig av 

samma underentreprenör i varje projekt då även andra företag är i behov av deras tjänster. Men i 

slutändan är det värt att göra sitt yttersta att konkurrera ut andra företag med mål att samarbeta med 

tidigare använda underentreprenörer. Det kanske blir dyrare men värt det i slutändan då det är större 

chans att arbetet blir utfört på korrekt sätt och mer tidseffektivt. Att använda sig av redan kända 

underentreprenörer medför en säkerhet för företaget då de redan arbetat tillsammans tidigare och det 

blir enklare att kommunicera. 
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9. Åtgärdsförslag 
Här redovisas förbättringar och åtgärdsförslag för störningarna och slöserierna som uppkommer under 

byggprocessens skeden. Dessa förslag är framtagna från Leans filosofi, men har även tagits fram under 

intervjuerna med PC, AL samt YA för de projekt som analyserats i denna rapport. Några förslag har 

även sammanställts utifrån egna lärdomar och kunskaper under rapportens gång.  

 

9.1 5S 
5s är en metod som används för att hålla arbetsplatsen rent och prydligt gällande verktyg och resurser 

som behöver användas för de olika momenten på arbetet. Onödigt spill elimineras med korta och enkla 

metoder som 5s. Att implementera och bibehålla ett nytt arbetssätt för medarbetarna brukar vara den 

komplicerade parten. Genom att samarbeta och försöka nå ett gemensamt mål kan den nya metoden 

implementeras för ett bättre och simplare arbete. 

 

Först sorteras de viktigaste verktygen och resurserna som krävs för ett arbete. De ska ligga tillgängliga 

och finnas på rätt plats vid rätt tillfälle. Verktygen som inte behövs för ett arbetsmoment ska inte 

finnas tillgängligt med verktygen som behövs för det specifika momentet. På så sätt avlägsnas tiden 

för att leta efter verktyg. En systematisk städning av arbetsplatsen sker också för att förhindra att 

problem sker genom att det är stökigt. De mest behövande verktygen sorteras sedan på ett sätt att 

verktyget som är viktigast för momentet är mest tillgängligt. Med hjälp av bilder och beteckningar 

markeras de nödvändiga verktygen och resurserna för snabbare tillgänglighet. På så sätt noteras det 

även simpelt om något verktyg eller beteckning skulle urskilja sig. Slutligen krävs det att en vana 

skapas. Då måste arbetarna kunna samarbeta och försöka uppnå en bra och prydlig arbetsplats där 

slöserierna elimineras genom en strukturerad arbetsplats. 

 

9.2 5 Varför 
Metoden 5 varför kan lösa de mindre fallen av problem och slöserierna som uppstår i en arbetsplats. 

Frågan varför ställs fem gånger för att identifiera rotorsaken till ett problem som har uppstått. Genom 

att komma fram till grunden av problemet genom fem konsekutiva frågor kan problemet och 

rotorsaken då lösas. Främst används denna metod för att finna små problem och störningar i ett 

arbetsmoment. Skulle ett verktyg eller en resurs inte vara på rätt plats kan problemet identifieras och 

hitta verktyget eller resursen som söks. Detta sparar i sin tur tid. 

 

9.3 Bättre leveranstider 
Just-In-Time fungerar för att förbättra leveranser till arbetsplatsen. JIT levererar material och resurser 

så att arbetsmomenten kan påbörjas direkt, på så sätt undviks även onödig lagerhållning och risken att 

vädret kan förstöra det materialet.  

 

JIT är lättpåverkad av planeringen och att tidsplanen följs. Därför måste en god planering upprätthållas 

från början och standardisera dem metoder för att planeringen och tidsplanen ska vara så bra 

strukturerad som möjligt. Av den anledningen fungerar JIT som den bästa lösningen för en förenklad 

och bättre leverans, även för att hålla mängden tidsspill nere.  

 

Det är viktigt att hålla kontakt med samma pålitliga leverantör i framtida projekt då båda parterna 

redan har en god tillit till varandra. 

 

9.4 Lära sig av misstag 
Det finns många kända slöserier i produktionen. Men kunskapen om varför dessa slöserier 

uppkommer är inte lika utbredd, inte heller vidtas det åtgärder. Det första och framförallt viktigaste är 

att finna roten till problemet. Med hjälp av metoden Jidoka samt erfarenhetsåterföring kan slöserier i 

produktionen identifieras och lösas.  
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Jidoka är en av metoderna framtagna av Toyota. Det är utmärkt sätt att arbeta i syfte att undvika göra 

samma misstag i framtida projekt. Inom Jidoka stoppas produktionen när ett misstag sker i syfte att 

identifiera vad som är problemet. Genom att genast stoppa processen vid ett fel är det större chans att 

tidigt upptäcka felet. Därefter kan arbetet genast sätta igång igen efter att det identifierade problemet 

har åtgärdats. Utöver att en störning identifieras och repareras är det väldigt nyttigt för alla involverade 

då det är en nyttig kunskap att ta med i framtida projekt. Sannolikheten att samma störning sker igen i 

framtiden reduceras drastiskt. Om det i värsta fall sker ännu en gång finns kunskapen och erfarenheten 

att lösa problemet kvickt.  

 

Ett annat tillvägagångssätt i syfte att undvika samma misstag i framtida projekt är med hjälp av 

kunskapsöverföring efter varje avslutat projekt. Efter att ett projekt är färdigt är det naturligt att ha 

stött på flera olika problem under projektets gång. Med facit i hand är det ett unikt tillfälle att ta reda 

på vilka störningar som uppkommit och vilka åtgärder som kan vidtas i framtida projekt för ett mer 

effektivt arbete.  

 

Bästa sättet att genomföra en erfarenhetsåterföring är med hjälp av standardiserade metoder. Med 

hjälp av en mall där vilka frågor som bör diskuteras och utvärderas blir det enklare och effektivare för 

personalen att genomföra erfarenhetsåterföring. Det är av yttersta vikt att ta upp både positiva och 

negativa aspekter i projekten i syfte att lära sig av sina misstag samt ta fram förbättringsåtgärder för 

framtida projekt. Att diskutera och utvärdera vad som gått bra är även det viktigt då energi inte bör 

läggas på moment som gått bättre. För ett så bra resultat som möjligt bör även yrkesarbetare medverka 

utöver platsledningen, som kan hjälpa till med egna erfarenheter från ute i bygget. 

 

9.5 Plan, Do, Check, Act 
Genom att använda mycket tid och resurser åt att planera ett arbete resulterar det till ett lyckat projekt. 

Efter att ha planerat och utfört arbetet är det viktigt att kontrollera och utvärdera om projektet och 

arbetet har varit lyckat. Genom att ständigt förbättra planeringen och projektet är det även viktigt att 

standardisera de punkter som varit lyckat under dessa faser. På så sätt kan man använda PDCA cykeln 

som står för Plan, Do, Check och Act. Där man planerar arbetet, utför arbetet, kontrollerar och 

utvärderar om arbetet har varit lyckad och det som varit mindre lyckat, för att slutvis standardisera de 

nya metoderna till framtida projekt.  

 

Mycket fokus måste läggas på planeringen för att minska slöserier och störningar gällande tiden och 

pengar. Därav fungerar PDCA cykeln som en åtgärd genom att man alltid lägger fokus på att planera 

arbetet för att till slut försöka förbättra det. På så sätt strävar man alltid efter det bästa och man 

minskar risken av icke värdeskapande tid. 

 

9.6 Riskmatriser 
Att göra en riskanalys för de störningar och slöserier som uppkommer i en arbetsplats kan 

arbetsgruppen värdera dem störningar som påverkar projektet mest. Riskanalysen går till på så sätt att 

arbetsgruppen värderar varje störning. Medelvärdet av sannolikheten att en störning uppstår, samt 

konsekvensen av en störning, resulterar i riskvärdet. Brukar riskvärdet övergå en viss summa anses 

störningen som kritisk. Arbetsgruppen får gemensamt komma fram till det som anses som störningar i 

arbetet, samt gemensamt komma fram till ett medelvärde. Därefter får arbetarna observera det som 

anses vara mest kritiskt och analysera valda störningar för åtgärdsförslag.  

 

Med denna metod kan företaget utesluta de slöserier som inte påverkar mycket, medan de lägger fokus 

på dem mest kritiska störningarna som påverkar tids- och kostnadseffektiviteten. Därav tänker inte 

arbetarna på flertal olika slöserier samtidigt men istället prioriterar man samma sak och har ett 

gemensamt mål. 
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9.7 Sammansatta lag & samma underentreprenörer 
Det största problemet som visat sig är uppsättningen av företagets egna yrkesarbetare. Allt för ofta har 

grupperna bestått av oerfarna yrkesarbetare och det har genererat till fel- och om arbete.  

 

Det mest optimala vore ett lag av samma yrkesarbetare med blandade erfarenheter. Arbete i 

produktionen kan liknas vid ett fotbollslag där en god kommunikation mellan varandra är viktigt för 

bästa möjliga resultat. Med ett fast lag lär alla känna varandra och en tillit byggs i gruppen. Kunskaper 

och erfarenheter delas mellan varandra och en god gruppdynamik är viktigt för ett så bra jobb som 

möjligt. En arbetsstyrka med yrkesarbetare som inte trivs med varandra kan bli icke produktivt, det är 

viktigt att ha det i åtanke när ett lag byggs. Vidare är det vitalt att välja medarbetare med rätt 

kompetens och rätt attityd (Josephson & Saukkoriipi 2009). Med tanke på att det är tänkt att ha samma 

sammansättning av medarbetare i några år är det viktigt med engagemang i syfte att ständigt vilja 

utvecklas och leverera goda resultat. Att skapa ett produktivt lag är dock inte så enkelt som det låter. 

Det är inte enkelt jobb att skapa en bra sammansättning av medarbetare men i slutändan är all möda 

värt det när en grupp som trivs med varandra och med rätt kompetens går ihop.  

 

Vidare är det viktigt med stöd till de yngre och oerfarna medarbetarna. Det har visat sig att de yngre 

yrkesarbetarna som inte besitter samma kunskaper som de mer erfarna är osäkra när de utför vissa 

arbetsmoment. En person som är ny på jobbet behöver aktivt stöd från övriga medarbetare i syfte att 

utveckla sig.   

 

Ett förslag att stödja de nyare medarbetarna är genom att ge de äldre med en längre erfarenhet ute i 

produktionen en mentorsroll. Rollen som mentor innebär att de aktivt stödjer de yngre medarbetarna i 

sina uppgifter och delar med sig av deras värdefulla kunskap och erfarenhet.  

 

Många av de projekten som studerades hade problem med opålitliga underentreprenörer. Det bästa 

alternativet är att eftersträva långsiktiga relationer med de underentreprenörer som visat sig vara 

kompetenta i tidigare projekt. Det finns dock andra företag som konkurrerar om de duktiga 

underentreprenörerna och det är osäkert att de är fria när nästa projekt ska starta. Att konkurrera ut 

andra företag i syfte att kontraktera tidigare använda underentreprenörer är värt det även om risken 

finns att det blir dyrare från start. Men till slut är det ändå slutprodukten som räknas. Risken att hela 

bygget blir dyrare och att det sker förseningar är mycket högre med okända underentreprenörer då 

massa diverse fel kan uppstå. 

 

9.8 Minimera väderberoendet 
Väder är en faktor som kan leda till extra kostnader. Material som lagras på byggarbetsplatsen måste 

täckas över mot fuktskador och kyla kan förhindra vissa byggaktiviteter (Josephson & Saukkoriipi 

2009). 

 

Ett sätt att minska väderberoendet på är att förbereda väderskydd inför varje projekt (Josephson & 

Saukkoriipi 2009). Det finns ingen garanti att väderskyddet kommer användas i varje projekt, men 

med förberedda väderskydd kan stopp i produktionen undvikas.  Om väderskydd inte förbereds inför 

projekten och det börjar regna en hel dag finns inget annat val än att avsluta arbetet. Det orsakar 

förseningar i arbetet, risk att hamna efter i tidsplanen och förstörda material. Förseningar resulterar i 

stress och andra negativa påverkan för arbetet. För att vara på den säkra sidan bör väderskydd finnas 

förbereda i varje arbetsplats oavsett hur väderprognosen ser ut, det finns alltid risk för regn och kyla 

speciellt vid projekt som sträcker sig över en längre period. 

 

9.9 Moderna tekniker 
Genom att använda sig av moderna tekniker kan arbetarna undvika rörelser som är icke 

värdeskapande. Platschefer samt arbetsledare kan använda sig av mobiltelefoner och surfplattor ute på 

arbetsplatsen istället för att använda sig av papper. Planeringen av arbetet, tidsplanen och andra 

pappersarbeten kan användas med hjälp av dessa tekniker. Det leder till att platschefer och 

arbetsledare kan spendera mer tid ute på fältet med yrkesarbetarna och svara på frågor samt hjälpa till 
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om något problem skulle uppstå. Yrkesarbetarna slipper en onödig runda till kontoret för att få svar på 

en simpel fråga. Ledarna har då alltid en överblick över arbetet samtidigt som pappersarbetet finns på 

en liten platta i handen. 

9.10 Utveckling 
Det är viktigt med stöd till de yngre och oerfarna medarbetarna. Det har visat sig att de yngre 

yrkesarbetarna som inte besitter samma kunskaper som de mer erfarna är osäkra när de utför vissa 

arbetsmoment. En person som är ny på jobbet behöver aktivt stöd från övriga medarbetare i syfte att 

utveckla sig.   

 

Ett förslag att stödja de nyare medarbetarna är genom att ge de äldre med en längre erfarenhet ute i 

produktionen en mentorsroll. Rollen som mentor innebär att de aktivt stödjer de yngre medarbetarna i 

sina uppgifter och delar med sig av deras värdefulla kunskap och erfaren 

 

Regelbundna utbildningar ett fåtal gånger per år kan även fungera som en påminnelse till arbetarna 

gällande riskerna, slöserierna och metoderna för att minska på dessa störningar. En kort påminnelse 

för alla inblandade gällande konsekvenserna av tids- och kostnads spill och åtgärder för dessa gör att 

arbetarna alltid har det på minnet när de utför sitt arbete.  

 

Att hålla arbetsmiljön och moralen på en högsta nivå engagerar även alla i projektet till att jobba mer 

effektivt. Även i denna aspekt fungerar regelbundna utbildningar gällande arbetsmiljön och hur en 

grupp tar hand om sina kollegor, på så sätt är alla nöjda och ett bättre jobb utförs. 
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10. Slutsats 
Denna rapport har skrivits i syfte att förbättra tids- och kostnadseffektiviteten i produktionen för Peab. 

Åtta stycken förekommande olika slöserier har analyserats i denna rapport. Det har gjorts en 

fördjupning av dessa slöserier med hjälp av en riskanalys för att komma fram till de mest tids- och 

kostnadspåverkande arbetsmomenten. Riskanalysen har framtagits efter intervjuer med platschefer, 

arbetsledare samt yrkesarbetare från fyra olika projekt. Åtgärder har framtagits utifrån kunskaper från 

Leans filosofi, rapporter, kommentarer från de intervjuade samt egna kunskaper som erhållits från 

arbetets gång.  

 

Åtgärder som redovisats är oftast väldigt komplicerade att genomföra i bygget, då arbetarna oftast har 

en struktur och redan har en standard för allting. Åtgärderna förväntas ta tid för att det ska 

implementeras och att en ny standard och rutin uppnås. Genom att ha gemensamma delmål och ett 

huvudmål kan alla arbeta tillsammans, steg för steg, förbättra och standardisera arbetet.  

 

Framtida studier inom detta ämne kan involvera att granska specifika störningsmoment i arbetet och 

göra en fördjupning för respektive störningsmoment. Då kan en fördjupning genomföras i syfte att ta 

reda på varje störningsmoment kostnads-  och tids påverkan efter ett avslutat projekt. På så sätt fås det 

en klarare bild av vart problemet ligger och pengarna spenderas i onödan. 

 

10.1 Svar på problemformuleringar 
Planeras arbetet på ett optimalt sätt? 

• Nej, ledningen får för lite tid att planera och bearbeta projektet. Mer tid behövs 

• Mellan några dagar till 3 veckor brukar spenderas på att planera arbetet, beroende på storleken 

av projekt.  

• Ledningen vill ha någon enstaka vecka på små projekt, men upp till en månad vid de större 

projekten istället 

• Mer personer behövs för planeringen av projekt, har hänt att en person utfört ett helt projekt 

ensam. 

 

Hur uppnås en högre effektivitet på byggarbetsplatsen? 

• Med hjälp av åtgärdsförslag som framkommer från Leans filosofi. Exempel: PDCA, Jidoka, 

5s, 5 varför. 

• Sammansättning av engagerade yrkesarbetare med blandade erfarenheter och kunskaper som 

jobbar ihop i flera projekt 

• Långvarigt samarbete med kända underentreprenörer över flera projekt 

• Minimera väderberoendet med hjälp av väderskydd 

• Utnyttja dagens teknik som surfplattor i syfte att underlätta för arbetsledare och platschefer. 

• Hjälpa de yngre medarbetarna i deras utveckling, samt ge de mer erfarna en mentorsroll.  

 

Vilka är de mest förekommande störningarna? 

• De intervjuade rangordnade de mest förekommande störningar på en topp 8 lista 

• Fel- och om arbeten samt väntetider är de mest frekventa störningarna. Därefter kommer 

onödiga transporter samt onödiga arbeten.  

 

Vad är konsekvenserna om effektiviteten/störningarna inte förbättras? 

• Projekten blir dyrare än planerat. Vinsten blir mindre  

• Tidsplanen överskrids och projekten försenas 

• Orsaker stress i produktionen och det leder till störningar 

 

Vilka störningar är mest kritiska? 

• De mest kritiska störningar som påverkar tiden samt pengarna har fåtts fram från en riskanalys 

• De mest förekommande störningarna är även de mest kritiska 
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• Fel- och om arbeten samt väntetider förekommer och har störst konsekvenser enligt de 

intervjuade 
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11. Rekommendationer 
Med syfte att kostnad- och tidseffektivisera produktionen rekommenderas Peab att ta en närmare titt 

på de mest kritiska slöserierna som redovisas i resultatet. Störningar i form av väntetider, onödiga 

arbeten, onödiga transporter och fel- och omarbete gav högst utslag och fokus bör främst läggas på 

dessa. För att minimera påverkan av respektive slöseri har rekommenderade åtgärdsförslag tagit fram 

som Peab kan dra nytta av i framtida projekt. 
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Bilagor

 
Bilaga 1, intervjufrågor (öppna frågor) 
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Bilaga 2, Intervjufrågor (slutna frågor) 


