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I 
 

Sammanfattning 

Byggbranschens logistikhantering har under en längre tid kännetecknats av låg produktivitet 

och alltför höga byggkostnader. Detta beror delvis på resursslöseriet i branschen. Zengun har 

intresserat sig för en effektivare logistikhantering. De är sedan 2014 aktiva i ett omfattande 

projekt i Stockholms innerstad vilket i följande studie benämnts Projekt Y. 

Indikationen från Zengun var att en alldeles för stor del av en yrkesarbetares arbetstid åtgår 

till förflyttning inom arbetsplatsen. För att definiera slöseriet har intern förflyttning av 

personal vid Projekt Y likställts med en av Leans slöserifraktioner, rörelse. Lean är ett 

arbetssätt för strategier inom verksamhetsutveckling. 

Undersökningen har bestått av en litteraturstudie, enkätundersökning, intervjuer samt olika 

typer av mätningar och observationer på arbetsplatsen. Resultatet av undersökningen har 

påvisat att resursslöseri i form av interna förflyttningar av personal föreligger på 

arbetsplatsen. Undersökningen har visat att omfattningen av slöseriet ligger på 14 % av en 

yrkesarbetares arbetsdag. 

Slutsatserna har varit att det finns en stor förbättringspotential för att minska branschens 

slöseri. Ett förslag till Zengun har varit att införa ett erfarenhetsbaserat återföringssystem 

inom organisationen för att i framtida projekt reducera rådande slöseri. 

 

Nyckelord: Logistik, Resursslöseri, Slöseri, Lean, Förflyttning 

 



 

 



 

II 
 

Abstract 

 

Logistics management in the construction industry has for a long time been characterized by 
low productivity and way too high construction costs. This is partly caused by the waste of 
resources in the industry. Zengun has been interested in a more efficient logistics 
management. They are since 2014 active in a major project in central Stockholm, which in the 
following study is entitled Project Y.  
 

The indication from Zengun has been that far too much time of the working hours 
are used to transfer within the workplace. To define the waste, internal movement of staff at 
Project Y has been equated with one of Lean's waste fractions, movement. Lean is a work 
procedure for strategies in business development. 

 

The study consisted of a literature review, questionnaires, interviews and various types of 
measurements and observations at the workplace. The survey results have shown that waste 
of resources connected to internal movements of staff existed at the workplace. The 
investigation has shown that the volume of waste was 14 percent of a construction worker’s 
workday.  

 

The conclusions have been that there is a great potential for improvement to reduce 
the waste in the construction industry. A suggestion to Zengun has been to introduce an 
experience-based feedback system within the organization. With aim to reduce current 
waste for future projects. 

 

Keywords: Logistics, Waste of resources, Waste, Lean, Movement 
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Förord 

Följande studie är ett examensarbete vilket genomfördes som ett avslutande moment av 

utbildningen Byggteknik och design vid Kungliga Tekniska Högskolan i Haninge. Arbetet om 

15 högskolepoäng utfördes under vårterminen 2016 i samarbete med Zengun och 

institutionen för byggvetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan. 

Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare ute i näringslivet, Anders Ingendoh på Zengun. 

Du har med stor entusiasm engagerat dig i arbetet och tillhandahållit bra handledning vilket 

resulterat i ett mycket berikande examensarbete. 

Vi vill även ta tillfället i akt att tacka vår handledare, Åke Tell på KTH. Du har med din enorma 

erfarenhet i branschen givit oss mycket bra råd och vägledning under arbetets gång. 

Avslutningsvis vill vi också rikta ett stort tack till de medarbetare på Zengun och Servistik som 

ställt upp på intervjuer och enkätundersökning. Denna information har varit ovärderlig för 

vår studie i ämnet. 

 

Stockholm, maj 2016 

Felix Egerup och Jesper Tränck 
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1 Inledning 

Följande avsnitt beskriver studiens bakgrund och den problembild som föreligger. Avsikten är 

att ge läsaren en tydlig förståelse för studiens syfte, mål, avgränsningar och val av metoder. 

Avsnittet redovisar också förklaringar på begrepp som har använts i rapporten. 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till valt studieämne är byggbranschens logistikhantering som under en längre tid 

kännetecknats av låg produktivitet och allt för höga byggkostnader. Att byggkostnaderna har 

ökat mer än vad de behöver beror delvis på den ineffektiva produktiviteten. Att sträva efter 

att uppnå en tillfredställande logistikhantering med allt vad det innebär kan i förlängningen 

leda till lägre byggkostnader (1). 

Bygglogistik är ett omfattande område och innefattar alltifrån material- och resursflöden, 

inköp, byggstyrning, ruttoptimering på arbetsplatsen etc. Denna utveckling inom 

byggbranschen har varit svår att hantera och många logistikproblem har blivit lösta på plats. 

Att hantera nya arbetslag, nya geografiska platser, stora materialflöden och arbetsplatser 

under ständig förändring är omständigheter som hanteras, om än med stor potential till 

förbättring (1). 

Att man inom produktionen ägnat sig åt aktiviteter som inte tillfört något värde till 

slutprodukten klassas som slöseri. Konsten att effektivisera sina arbetsmetoder för att 

därmed uppnå en mer effektiv produktion, samt minska rådande slöseri anses inte vara en 

enkel uppgift inom byggindustrin. Byggindustrin har uppfattningen om att branschen är unik i 

sitt slag då förutsättningarna ständigt förändras. Detta beror främst på att produktionen 

inom byggbranschen till största del är projektbaserad. Dessa omständigheter anses försvåra 

effektiviseringsarbetet i branschen (2). 

Zengun är ett av många företag som har intresserat sig för en effektivare logistikhantering. 

De är sedan 2014 aktiva i ett stort och omfattande projekt i Stockholms innerstad vilket i 

följande studie benämnts Projekt Y. Projektet innefattar om- och tillbyggnadsarbeten av flera 

kommersiella byggnader och är det största projektet i Stockholms innerstad sedan 1970-talet 

(3).  
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Projektet involverar många olika aktörer och logistiksituationen på arbetsplatsen är ovanligt 

komplex. Logistik i form av materialflöden hanteras av Servistik och avfall hanteras av Ragn-

Sells. Ramirent sköter tillfälliga el- och vatteninstallationer på arbetsplatsen. Ramirent driver 

även ett kundcenter på arbetsplatsen där de hyr ut maskiner, håller i utbildningar och säljer 

förbrukningsvaror. Trots extern hjälp vid Projekt Y upplever Zengun problem med 

logistikhanteringen på arbetsplatsen men de främsta problemen har uppstått i form av 

personallogistik (3). 

Zengun upplever stora problem med byggetableringens utformning då transportsträckorna 

inom arbetsplatsen är mycket långa och omständliga. Indikationen från Zengun har varit att 

en alldeles för stor del av en yrkesarbetares arbetstid åtgår till förflyttning inom 

arbetsplatsen. Slöseri associerat till yrkesarbetarnas transportsträckor har därför ansetts 

särskilt intressant. Den onödiga transporttiden tillför inte något mervärde för slutkunden 

vilket är ett problem som i byggbranschen klassas som slöseri av resurser (3). 

Intern förflyttning av personal vid Projekt Y har likställts med en av Leans slöserifraktioner, 

rörelse. Rörelse klassas i de flesta fall som direkt icke värdeskapande arbetstid (2). För att 

vara konsekvent med Josephsons studier från 2005 och för att möjliggöra en riktig 

undersökning har denna definition nyttjats. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien var att utreda hur stor del av en yrkesarbetares arbetstid som åtgår till att 

förflytta sig på arbetsplatsen vid Projekt Y. Då situationen på arbetsplatsen är mycket ovanlig 

ligger nyttan i att påvisa resursslöseriets storleksordning av rådande interna förflyttningar av 

personal. 

Det har i synnerhet varit intressant för Zengun att utreda dessa interna förflyttningar av 

personal på arbetsplatsen för att ta lärdom av problemet till framtida projekt.  
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1.3 Mål 

Målet med följande studie har varit att Zengun skall få kännedom om var och hur mycket 

arbetstid som går förlorad på grund av interna förflyttningar av personal vid Projekt Y. 

Målet uppnås genom att besvara följande frågeställningar: 

1. Föreligger det resursslöseri i form av interna förflyttningar av personal på 

arbetsplatsen? 

2. Vilka interna förflyttningar av personal kan i denna bemärkelse klassas som slöseri? 

3. I vilken omfattning sker slöseri i form av interna förflyttningar av personal? 

4. Vad är orsaken till rådande slöseri i form av interna förflyttningar av personal? 

Med en identifiering av slöseriets typ och storleksordning kan studien komma att bli underlag 

till Zengun för framtida projekt. Genom detta kan Zengun genomföra konkreta 

förbättringsåtgärder. Dessa förbättringar kan förhoppningsvis implementeras på nuvarande 

arbetsplats, men även på kommande arbetsplatser för att därmed minska slöseriet av 

resurser. 

1.4 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till tre avsnitt inom logistikhantering. Studien har inletts med en 

omfattande beskrivning beträffande branschorienterad logistik. Avsikten har varit att ge en 

helhetsbild av logistikens betydelse i byggbranschen. Arbetet har sedermera avgränsats 

ytterligare ett steg för att slutligen nå sin spets i resursslösande interna förflyttningar av 

personal vid Projekt Y. 

Efter en bredare introduktion i ämnet har arbetet avgränsats till resursslöseri kopplat till 

logistik och i synnerhet transporter av material och andra resurser. Leans grundprinciper 

berördes som ett centralt logistikverktyg samt för att definiera slöseri. 

Vidare nådde studien sin tyngdpunkt, där fokus låg på interna förflyttningar av personal vid 

Projekt Y som kunde anses icke värdeskapande. Studien har också avgränsats till Zenguns 

egna yrkesarbetare om cirka 20 personer. Observationerna och mätningarna som 

genomfördes vid Projekt Y har begränsats till de transportsträckor som användes mest 

frekvent på arbetsplatsen. 
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1.5 Metoder 

För att kunna besvara givna frågeställningar har flera olika lösningsmetoder använts. 

Litteratur tillämpades som teoretisk referensram. Enkät, intervjuer och mätningar har 

använts för att förbinda data från aktuellt projekt. 

1.5.1 Litteraturstudie 

I ett tidigt skede av studien krävdes en litteraturstudie vilket innebar en omfattande 

faktainsamling. Metoden som tillämpats har gestaltat den teoretiska bakgrund som använts 

som referens till Projekt Y. 

Artiklar, tidigare utförda studier, erfarenheter från aktuell utbildning samt teorin bakom Lean 

har studerats. Detta för att erhålla en djupare kunskap i studieämnet samt som ett verktyg 

för att minska branschens slöseri. Litteraturstudien utfördes med avsikt att belysa teorin 

bakom givna frågeställningar och har även varit underlag till övriga lösningsmetoder. 

1.5.2 Enkätundersökning 

Teorin i litteraturstudien har kompletterats med två empiriska metoder samt olika typer av 

mätningar. Den första empiriska metoden har bestått av en enkätundersökning, där 

informanterna var yrkesarbetare vid Projekt Y. Syftet var att få en bild av yrkesarbetarnas 

uppfattning av logistiken och rådande transportsträckor på arbetsplatsen. 

Sammanställningen av enkäten användes för att avgöra vilka sträckor som skulle mätas och 

ingå i undersökningen. Enkätundersökningen har varit underlag för intervjuer samt 

observationer och mätningar på arbetsplatsen. Enkätformuläret utgör bilaga 1 i rapporten. 

1.5.3 Intervjuer 

Den andra empiriska metoden har bestått av intervjuer. Metoden har kompletterat 

datainsamling från enkätundersökning. Detta med avsikt att pröva information från 

referensprojekt med teori från litteraturstudie. 

Intervjuerna har haft utgångspunkt i givna frågeställningar och genomfördes med personal 

som hade en relevant koppling till logistik och interna förflyttningar av personal på 

arbetsplatsen. 
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Svaren från datainsamlingen har gett uppgifter som utnyttjades i mätningar och 

observationer på arbetsplatsen. Intervjuerna tillsammans med litteraturstudier och 

enkätundersökning har varit underlag för observationer och mätningar vid Projekt Y. 

Intervjufrågorna utgör bilaga 2, 3 och 4 i rapporten. 

1.5.4 Mätningar och observationer 

Den tredje metoden har bestått av observationer och mätningar på arbetsplatsen. Dessa 

genomfördes under flera platsbesök vid Projekt Y. Uppmätningar och tidtagningar för de 

mest frekventa transportsträckorna har bestämts och sammanställts i ett senare skede 

tillsammans med enkätundersökning och intervjuer med personal på arbetsplatsen. 

En approximerad transporttid på de analyserade sträckorna fastställdes med vald 

lösningsmetod. Den approximerade transporttiden bestod av den genomsnittliga tiden det 

tar att gå en sträcka plus eventuella tidstillägg/avdrag för hinder och förändringar på 

sträckan. Den approximerade transporttiden har tillsammans med frekvensen gett en bild av 

den totala tid som en yrkesarbetare vid Projekt Y ägnar åt att förflytta sig. 
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1.6 Förklaringar 

Ackordslön – Rörlig ersättningsform. Baseras på hur mycket eller 

hur fort ett arbete utförs.  

Approximerad transporttid – Genomsnittlig tid det tar att gå en viss sträcka. 

BASU-område – Geografiskt avgränsat ansvarsområde för 

arbetsmiljö. Specifikt för respektive entreprenör. 

Byggetablering – Komponenter och funktioner för att möjliggöra 

arbetet, t ex bodar för rast och materialcontainer till 

förvaring. 

Entreprenad – Ett avtal att utföra ett visst arbete, hålls mellan 

beställare och entreprenör. 

Entreprenadföretag –  Företag som utför en entreprenad. 

ID06 – Personligt legitimerande passerkort på 

arbetsplatsen. 

Intern förflyttning – Förflyttning som yrkesarbetare gör inom 

arbetsplatsen, t ex tur och retur byggetablering. 

JiT –   Just in Time 

Logistik – Planering, genomförande samt kontroll av 

resursflöden och tillhörande administration. 

Löpande räkning –  Betalning sker löpande.  
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Materialflöde – Materialets väg från leverantör/tillverkare tills det är 

monterat i slutprodukten. 

Resurs –   Arbetstid, maskiner och material. 

ROT –   Renovering, ombyggnad och tillbyggnad.  

Slöseri – Aktivitet som förbrukar resurs utan att skapa något 

värde. 

TPS –   Toyota Production System. 

Tredje man – Fysisk person eller juridisk person som berörs av 

projektet men inte är en del av det.    

Tredjepartslogistik –  Utnyttjande av inhyrd logistiktjänst.  

Varselkläder –  Skyddskläder med god synbarhet.  

Värdeskapande arbete –  Arbete som direkt tillför värde i slutprodukten. 
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2 Nulägesbeskrivning 

Detta avsnitt redovisar en kort beskrivning av Zengun, deras Projekt Y där studien 

genomfördes samt en redogörelse för situationen vid Projekt Y. Avsikten är att ge läsaren 

förståelse för företaget i sin helhet men också för arbetsplatsen som studien innefattade. 

2.1 Zengun 

Zengun är ett relativt nystartat bolag med start under våren 2009. De är ett 

entreprenadföretag som inriktat sin verksamhet till Stockholms län. Med cirka 70 anställda 

besitter Zengun viktiga attribut från det stora företaget såsom erfarenhet, arbetssätt och 

rutiner. Samtidigt kännetecknas Zengun med kvalitéer från det lilla företaget i form av närhet 

och engagemang (4). 

År 2015 uppgick Zenguns omsättning till drygt 816 miljoner svenska kronor (5). 

Med en vision att expandera sin verksamhet och utvecklas till en framstående och 

respekterad aktör på Stockholmsmarknaden tar Zengun sikte mot att bli företaget som alla 

skulle välja i första hand (6). 

2.2 Projekt Y 

Projekt Y är ett stort projekt som innehåller omfattande om- och tillbyggnadsarbeten av flera 

kommersiella fastigheter i centrala Stockholm. Projektet är upphandlat på flera olika 

entreprenörer där aktörerna utför varsin del av entreprenaden. Entreprenaden utförs på 

löpande räkning. Zenguns yrkesarbetarna har fast lön och jobbar därav inte efter 

ackordslöner (3). 

Med stor platsbrist och många aktörer involverade i projektet krävs ett strukturerat 

samarbete på arbetsplatsen. Logistikhanteringen på arbetsplatsen ansvaras därför av en 

tredje part, Servistik. Servistik ansvarar för leveranser av material till arbetsplatsen genom 

slingbilar som utgår från Sätra i Stockholm. Detta för att inte belasta trafiken mer än 

nödvändigt. Syftet är att samordna samtliga entreprenörers aktiviteter för att logistiken skall 

fungera. Projektet startade under 2014 och förväntas stå klart 2019 (3).  
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2.3 Situation 

Vid Projekt Y har Zengun cirka 20 egna yrkesarbetare plus ett flertal underentreprenörer. 

Zengun upplever att situationen på arbetsplatsen är problematisk främst på grund av 

byggetableringens placering. Yrkesarbetarna tvingas att gå mycket långa och omständliga 

sträckor för att ta sig runt på arbetsplatsen vilket dels är fysiskt påfrestande, dels upptar 

mycket arbetstid (3). 

De långa transportsträckorna upplevs av både projektledning och yrkesarbetare uppta 

mycket arbetstid vilket resulterar i slöseri. Zengun är därför intresserade av hur mycket tid 

som går åt till interna förflyttningar av personal på arbetsplatsen. Dels för att de inte bidrar 

till något faktiskt värde för slutprodukten, dels som en erfarenhet att ta med sig till framtida 

projekt (3). 

Arbetstiderna på arbetsplatsen är primärt klockan 06:30-15:30. Arbetsdagen distribueras 

enligt följande: 

06:30 – 08:30 Arbete 

08:30 – 09:00 Rast 

09:00 – 11:00 Arbete 

11:00 – 11:15 Lunch 

11:15 – 13:15 Arbete 

13:15 – 13:30 Rast 

13:30 – 15:30 Arbete 
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3 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt beskriver bakomliggande teori och är en sammanställning baserad på 

litteraturstudier. Ändamålet är att ge en fördjupad kunskap i ämnet samt att skapa förståelse 

för senare utförda mätningar på arbetsplatsen. 

3.1 Branschorienterad logistik 

Logistik är ett samlingsord för planering, genomförande samt kontroll av resursflöden och 

tillhörande administration. Målet med en väl fungerande logistik är att verksamheten skall 

vara effektiv. Då kunskapen och förståelsen i ämnet har ökat har även vikten av logistikens 

betydelse i verksamheten uppmärksammats. Det finns en ständig efterfrågan av personal 

som är kunniga i ämnet vilket har lett till att utbildningar har kompletterats med kurser inom 

logistik (7). Idag har arbetet med logistik fått en central roll i flera olika branscher, däribland 

vården (8).   

För de flesta branscher och i synnerhet byggbranschen ligger den största delen av arbetet 

med logistik i planeringen. Att påbörja logistikplanering i ett tidigt skede är av stor vikt då det 

skapar goda förutsättningar för det fortsatta logistikarbetet. I planeringsskedet är det av stor 

vikt att utforma ett standardiserat arbetssätt kring materialförsörjningen. Detta för att alla 

inblandade parter skall ha förståelse för hur logistikverktyget skall användas. Ett 

standardiserat arbetssätt hjälper även till att identifiera eventuella fel och brister i det 

rådande arbetssättet tack vare den överskådliga bilden av försörjningskedjan (9).  

Byggbranschens utveckling inom logistikhantering har varit blygsam vilket delvis kan bero på 

de utmaningar som föreligger i branschen. Då produktionen inom byggbranschen till största 

del är projektbaserad måste nya arbetslag, nya geografiska platser och arbetsplatser under 

ständig förändring hanteras vid varje nytt byggprojekt. Förutsättningarna vid varje 

byggprojekt är unika vilket gjort byggbranschens logistikhantering mycket komplex (1).  

Förutom den bakomliggande planeringen kopplat till materialförsörjning och logistik finns ett 

flertal verktyg för att skapa en så effektiv resursanvändning som möjligt. Inom 

byggbranschen används framförallt filosofin Lean, arbetssättet 5s och Just in Time. Dessa 

logistikverktyg härstammar från bilindustrin men har senare implementerats i den komplexa 

och projektbaserade byggindustrin (7). 
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3.2 Lean 

Lean grundar sig i Toyota Production System (TPS) och härstammar ursprungligen från Japan i 

samband med andra världskrigets slut. Den ekonomiska situationen i Japan var efter andra 

världskrigets slut mycket ansträngd. Att minska resursförbrukningen blev då naturligt för att 

industrin skulle överleva. Lean kan därför beskrivas med en filosofi som syftar till att med så 

få resurser som möjligt skapa bästa möjliga slutprodukt. Detta innebär att konstruera bra 

metoder för att på ett effektivt sätt utnyttja arbetstiden (10).  

Lean är kort och gott ett samlingsnamn för olika typer av strategier inom 

verksamhetsutveckling. De styrande principerna för Lean behandlar värderingar och 

arbetssätt för hur problem i verksamheter kan bemötas. Riktlinjerna är att avlägsna slöserier, 

vilket innebär de processer som inte bidrar till något värde. Nyckeln till en effektivare 

verksamhet ligger i att avlägsna detta slöseri. Arbetet med Lean och mentaliteten att 

hushålla med resurser används idag över hela världen i flera olika branscher (10).  

Leans koncept har fortplantat sig inom flera olika branscher och de två kanske främsta och 

mest intressanta strategierna inom konceptet benämns Lean produktion och Lean 

produktutveckling. Leans bärande idé ger möjlighet att ändra på ett verksamhetskoncept för 

att ta sikte mot att avlägsna alla moment och faktorer som inte är direkt värdeskapande för 

slutkunden. Dessa icke värdeskapande moment kallas enligt Lean för ”muda” vilket är den 

japanska översättningen av det svenska ordet slöseri (11). 

Grundprinciperna för Lean produktion är: 

 Ständigt fallande omkostnader 

 Inget slöseri  

 Inga fel 

 Minsta möjliga genomloppstid 

 Optimal lagerhållning 

 Maximalt kapacitet-utnyttjande  

 Stor kundnöjdhet  
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Ett centralt begrepp för studien vid Projekt Y är resursslöseri. Undersökningen har därför 

inriktat sig på en av Leans grundprinciper ”inget slöseri”. Då studien har avgränsats till slöseri 

associerat till intern förflyttning av personal på arbetsplatsen krävs ytterligare avgränsningar 

av definitionen. Grundprincipen ”inget slöseri” delas nedan in i åtta olika slöserifraktioner 

enligt TPS. 

 Överproduktion  

 Väntan  

 Lager  

 Rörelse 

 Omarbete (defekt) 

 Överarbete 

 Invändiga transporter 

 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 

 
Figur 1, Bild 7+1 slöserier i byggbranschen (12) 
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3.2.2 Överproduktion 

Överproduktion är ett slöseri som innebär produktion av material eller andra komponenter 

som inte efterfrågats av beställare. Detta betyder att utbudet är större än efterfrågan och 

innebär i praktiken att det har producerats mer än vad som efterfrågats. Det kan också 

innebära att det producerades för tidigt. Då detta medför andra typer av slöseri anses detta 

som den värsta sortens slöseri (10). 

3.2.3 Väntan 

Väntan är ett slöseri som uppkommer när resursflödet störs. Detta kan orsakas av att 

material inte kommer fram på utsatt tid eller att personal är frånvarande. Väntan kan också 

innefatta andra flaskhalsar i produktionen i brist på hjälpmedel, verktyg etc (10).  

3.2.4 Lager 

Lager är ett slöseri som uppkommer när material, råvaror och dylikt lagerhålls. Lagerhållning 

har en tendens att orsaka längre flödestider, behov av stora lagerytor, skador på material, 

samt kostar mycket pengar i form av tillkommande lagerhantering och förluster i form av 

ränteintäkter (10).  

3.2.5 Rörelse 

Rörelse är ett slöseri som uppkommer när personal till exempel går för att hämta verktyg och 

andra komponenter istället för värdeskapande arbete. I de flesta fall klassas rörelse som 

direkt icke värdeskapande arbetstid (10). 

3.2.6 Omarbete (defekter) 

Omarbete är ett slöseri som innebär kompletteringar och reparationer av en defekt produkt. 

Orsaker till omarbeten kan vara ändrade förutsättningar, slarv och fel information. Detta 

arbete tillför inget värde till slutkunden och rubriceras därmed som rent slöseri (12).  

3.2.7 Överarbete 

Överarbete är ett slöseri som innebär att arbete har utförts utöver det som kunden har 

beställt och betalat för. Den kvaliteten och nivån som kunden har beställt och varit villig att 

betala för skall hållas, allt utöver det är slöseri (10). 
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3.2.8 Invändiga transporter 

Invändiga transporter är ett slöseri som innebär onödiga transporter eller förflyttningar av 

material inom arbetsplatsen. Vid varje förflyttning riskerar godset att bli skadat eller tappas 

bort och dessutom tillför transporten inte något värde till varken godset eller slutprodukten 

(10). 

3.2.9 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 

Slöseri kopplat till medarbetarnas outnyttjade kreativitet innebär att inte ta vara på den 

kunskap och erfarenhet som finns hos personalen. Att betala för kompetens som inte 

utnyttjas anses vara slöseri. Alla medarbetare på arbetsplatsen har olika kvalitets- och 

kreativitetsnivåer. Dessa bör utnyttjas för att inte gå miste om kunskap och idéer som kan 

leda till förbättringar (10). 

3.3 Definition av slöseri 

Slöseri innebär att en resurs förbrukas utan att skapa något värde. Av detta slöseri finns två 

olika klasser av slöseri, tvingat slöseri och rent slöseri. Tvingat slöseri behandlar arbete som 

inte är direkt värdeskapande men nödvändigt för den fortsatta produktionen. Detta kan 

exempelvis vara olika typer av förberedelser, materialhantering, provisoriska arbeten etc (2). 

Rent slöseri innebär aktiviteter som kan tas bort utan att produktionen i sin tur påverkas. Till 

denna kategori hör väntan, rörelse, omarbete etc. Det har i Josephsons studie från 2005 visat 

sig att cirka 30 % av arbetstiden går till rent slöseri (2). 

3.4 5s 

5s är en del i Lean produktion som framhäver vikten av sortera, systematisera, städa, 

standardisera och skapa vana. Att systematiskt arbeta med de olika delarna i 5s bidrar till en 

effektivare och säkrare arbetsplats. För att uppnå bättre produktivitet är 5s ett förhållandevis 

enkelt redskap att använda. 5s är ett viktigt verktyg inom Lean och enkelheten är troligtvis 

källan till den stora användningen av 5s idag (12). 
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3.4.1 Sortera 

Att på arbetsplatsen sortera vad som behövs och inte behövs, handlar om att prioritera. Det 

som används ofta skall vara lättillgängligt och det som inte används skall sorteras bort. 

Hanteringen kan bli enklare och gå fortare genom att till exempel begränsa mängden verktyg 

till de viktigaste (12). 

3.4.2 Systematisera 

Att systematisera enligt nästa steg i 5s innebär till exempel att de tidigare nämnda verktygen 

får en bestämd plats i verktygsboden. Syftet är att alla som hanterar verktygen skall veta 

deras plats och på så vis underlätta hanteringen. Detta minskar slöseriet genom letande och 

ger även en tydlig överblick av vilka verktyg som eventuellt saknas (12).  

3.4.3 Städa 

Att ha en ren och snygg arbetsplats höjer moralen hos de som arbetar. Utöver den positiva 

inställningen bidrar en städad arbetsplats till att fel och avvikelser lättare kan upptäckas. 

Det är viktigt att det finns en standardnivå på städningen för att undvika överarbete samt att 

det skapar en gemensam uppfattning av hur ”noga” det skall städas. Det är fördelaktigt att 

det finns en utsatt/bestämd tid för städning. Detta eliminerar onödig sporadisk städning och 

får även alla att delta (12).  

3.4.4 Standardisera 

När de tre tidigare essen fungerar skall arbetssättet standardiseras. Standardiseringen 

innebär att hitta de metoder som är tveklöst bäst för att behålla ordningen på arbetsplatsen 

samt för att erhålla fungerande städningsrutiner (12). 

3.4.5 Skapa vana 

Att skapa vana enligt 5s syftar till att upprätthålla arbetet med de tidigare essen. Arbetet skall 

kontinuerligt utvärderas och förbättringspotentialen skall implementeras på arbetsplatsen 

(12).   
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3.5 Just in Time 

Just in Time (JiT) är precis som Lean synonymt med TPS. JiT är en filosofi som syftar till att 

rätt komponent skall levereras till rätt plats, vid rätt tid och till rätt kvalitet. Att arbeta med 

JiT-leveranser har många fördelar. I byggbranschen är den främsta fördelen att lagerhållning 

av material minskar. Med mindre lager minskar risken att material skadas eller blir outnyttjat 

samt att lagerytan blir minimal (13). 

En nackdel kopplad till den minimala lagerhållningen är att mängden leveranser till 

arbetsplatsen ofta ökar. För att JiT skall vara en hållbar lösning krävs därför omfattande 

planering och strukturering. Ett sätt att tillgodose planering och genomförande av JiT-

leveranser är att anlita en tredje part. Tredjepartslogistik innebär att en tredje part, utöver 

säljare och köpare, erbjuder del- eller heltäckande logistiklösningar (13).  
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4 Genomförande 

Följande avsnitt redovisar ingående för de metoder som har använts. Syftet är att läsaren 

systematiskt skall kunna tillgodogöra sig information för hur studien genomfördes. 

4.1 Litteraturstudie 

Studien inleddes med en litteraturstudie som omfattades av både internetsökning och 

biblioteksbesök. Avsikten var att förvärva tillräckligt med kunskap inom valt studieämne inför 

senare valda lösningsmetoder. Den teoretiska bakgrunden som studerats har härstammat 

från tryckt litteratur, artiklar, erfarenheter från aktuell utbildning och tidigare utförda studier 

kopplade till valt studieämne.  

Den tryckta litteraturen som studerats har återfunnits vid besök i biblioteket på KTH Haninge. 

Bibliotekets databas har därvid utnyttjats och litteratur beträffande Lean har betraktats som 

särskilt intressant. Den litteratur som valts ut som primär källa för information angående 

Lean har varit boken ”Ny verktygslåda för Lean” skriven av John Bicheno 2011. Eftersom 

undersökningen har omfattat logistik och resursslöseri kopplat till logistik har Lean ansetts 

som viktigt för vidare studier inom ämnet. Lean används som ett verktyg i 

effektiviseringsarbetet i ett flertal olika branscher. Teorin har därmed beaktats för 

reflektioner över situationen på referensprojektet.  

Artiklar och tidigare utförda studier gällande logistik och resursslöseri har påträffats genom 

internetsökning. Dessa har brukats till att beskriva hur situationen i byggbranschen har sett 

ut i jämförelse med andra industrier. De har också använts till analys av uppkomna uppgifter 

vid Projekt Y. Detta har prioriterats för att begrunda vad som tidigare har fastställts, för att 

ompröva detta vid Projekt Y. Detta har kompletterats med att studera tidigare utförda 

examensarbeten inom valt studieämne. Tidigare utförda examensarbeten har återfunnits i 

flera högskolors databaser. Nyckelord som logistik, slöseri och Lean har använts i sökningen i 

dessa databaser.  

Informationen som framkommit av litteraturstudien har studerats för att beskåda vad som 

tidigare har undersökts och vad slutsatserna av detta har varit. Denna information har 

använts för att belysa teorin bakom fastställda frågeställningar samt för att erhålla en 

gedigen kunskap inom valt studieämne.   
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4.2 Enkätundersökning 

I takt med att studien fortlöpte formulerades frågor till en enkätundersökning. Kunskap från 

litteraturstudien togs i anspråk vid utformningen av en enkät kopplad till problematiken vid 

Projekt Y. Frågorna som ingick i enkätundersökningen hade utgångspunkt i valda 

frågeställningar för studien. Enkätundersökningen syftade till att registrera yrkesarbetarnas 

bild av problemet på arbetsplatsen. 

Frågorna som ingick i enkätformuläret bestod av två delar. Del 1: omfattade fem olika 

påståenden som deltagarna fick betygsätta på en skala ett till fem. Del 2: berörde frågor om 

transportsträckor på arbetsplatsen med utrymme att uppskatta dess tidsåtgång. Frågor 

kopplade till intern förflyttning av personal på arbetsplatsen ansågs extra värdefullt och 

därför var frågorna i del två mer detaljerade än frågorna i del ett av enkäten. 

Enkätundersökningen genomfördes med Zenguns egna yrkesarbetare om cirka 20 personer. 

Yrkesarbetarna var förberedda på att de skulle delta i en undersökning och fick under en rast 

ägna cirka fem minuter till att besvara enkäten. 

Informationen från enkätundersökningen sammanställdes i ett senare skede och prövades 

mot teorin som granskats i litteraturstudien. Informationen användes också till att sortera ut 

vilka transportsträckor som utnyttjades på arbetsplatsen. Detta kom därmed att bli underlag 

till senare genomförda intervjuer samt till mätningar och observationer på arbetsplatsen. 

4.3 Intervjuer 

När litteraturstudien och enkätundersökningen genomförts hade mycket värdefulla uppgifter 

uppdagats. Detta utnyttjades till att formulera intervjufrågor till tre olika personer med tre 

olika ansvarsområden vid Projekt Y. 

Intervjufrågorna hade precis som frågorna i enkätundersökningen utgångspunkt i aktuella 

frågeställningar och syftade till att förtydliga bilden av situationen på arbetsplatsen. Otydliga 

svar från enkätundersökningen noterades och inkluderades i intervju med lagbas.  
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De personer som valdes till intervju var lagbas och projektingenjör på Zengun, samt 

logistiksamordnare på Servistik. Med tre olika arbetsuppgifter och med tre olika 

ansvarsområden ansågs dessa informanter kunna bidra med viktiga uppgifter till studien vid 

Projekt Y. 

Informationen från intervjuade parter användes för att sammanställa bakomliggande orsaker 

till problematiken både från fältets- och projektledningens synvinkel. Detta i kombination 

med Servistiks synvinkel på projektet har givit en tydlig bild av situationen på arbetsplatsen. 

Informanternas svar sammanställdes i ett senare skede och jämfördes tillsammans med 

resultatet från enkätundersökningen. Sammanställningen av insamlade uppgifter blev 

underlag till senare utförda mätningar och observationer på arbetsplatsen. 

4.4 Mätningar och observationer 

Med underlag från litteraturstudie, enkätundersökning och intervjuer genomfördes olika 

typer av mätningar och observationer på arbetsplatsen vid Projekt Y. Det som framkommit 

från valda lösningsmetoder sammanställdes för att kunna genomföra riktiga och relevanta 

undersökningar på fältet. 

De mest frekventa transportsträckorna som nyttjades av Zenguns egna yrkesarbetare 

framgick av enkätundersökningen samt från intervju med lagbas. Dessa transportsträckor 

lokaliserades på arbetsplatsen och mättes upp med laser för att bestämma sträckornas längd. 

Då transportsträckorna på arbetsplatsen innehöll en hel del trappor har trappornas längd 

mätts upp separat. När längden av dessa sträckor var fastställda klockades 

transportsträckorna för att ge uppgift om tidsåtgångens omfattning. 

Dessa transportsträckor klockades vid de tidpunkter på dagen som de användes som mest. 

Anledningen till detta var att vid dessa tidpunkter har mest personal förflyttat sig längs 

sträckorna vilket påverkat tidsåtgången. Då mycket personal förflyttat sig längs trånga 

transportleder har köbildning lätt bildats vid snurrgrindar och andra dörrar med ID06-läsare. 

Detta har påverkat tidsåtgången och har därför beaktats.  
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Tidsåtgången för transportsträckorna multiplicerades med antalet gånger som en 

yrkesarbetare ägnat sig till att färdas längs sträckorna under en dag. Dessa uppgifter har 

använts för att ge siffror på hur mycket arbetstid som åtgår till intern förflyttning av personal 

vid Projekt Y. 

Som komplement till lösningsmetoden registrerades även yrkesarbetarnas stegräknare från 

deras mobiltelefoner. De flesta telefoner idag har en applikation som registrerar hur långa 

sträckor samt hur många steg man de facto går om dagen. Avsikten med detta var att få en 

uppfattning av mängden förflyttningar som inte tas med i mätningarna. Då mätningarnas 

fokus har legat på de sträckor som varit säkerställda och använts över tid. 
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5 Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet från varje enskild lösningsmetod som användes i 

studien. Avsikten är att läsaren skall förstå vad som uppdagats samt vad studien har 

resulterat i. 

5.1 Enkätundersökning 

En sammanställning av enkätundersökningen har visat att de flesta yrkesarbetare som jobbar 

vid Projekt Y har många års erfarenhet i branschen. Det har konstaterats att samtliga 

informanter är överens om att den interna förflyttningen på arbetsplatsen är stor. De är 

också överens om att transportsträckorna är mycket långa och upptar mycket arbetstid. Det 

har inte heller rått några tvivel om att transportsträckorna upplevts betydligt längre i 

jämförelse med tidigare projekt där de har jobbat. 

Deltagarnas svar från del ett av enkätundersökningen redovisas i nedanstående diagram. 

Svaren på utkorade påståenden anges i en skala från ett till fem där ett motsvarar ”Stämmer 

inte” och fem motsvarar ”Stämmer helt”. 
 

 

Figur 2, Resultat: Del 1 enkätundersökning  
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Undersökningen har visat att yrkesarbetarna upplever att transportsträckorna upptar mycket 

arbetstid. Ett genomsnitt av informanternas svar från del två av enkätundersökningen har 

visat att ungefär 54 minuter per person och dag åtgår till intern förflyttning inom 

arbetsplatsen. Av denna tidsåtgång har yrkesarbetarna uppskattat att cirka 23 minuter varit 

onödig. Orsakerna till den onödiga förflyttningen har ansetts vara att de relativt ofta går fel 

på arbetsplatsen i brist på information. De tycker också att det berott på planeringen och 

avsaknaden av hissar. 

 

 

 

Figur 3, Resultat: Del 2 enkätundersökning 
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Det har visat sig att en yrkesarbetare vid Projekt Y går till och från etablering till arbetsställe 

cirka åtta gånger om dagen. Denna sträcka har nyttjats i samband med rast och lunch. Det 

har också visat sig att en yrkesarbetare går tur och retur arbetsställe till förråd cirka två 

gånger om dagen, vilket betyder att sträckan nyttjats fyra gånger om dagen. Två gånger om 

dagen nyttjades sträckan från etablering till omklädningsrummet som varit lokaliserat i en 

intilliggande fastighet till etableringen. I nedanstående tabell redovisas uppmätta 

transportsträckor. T33 är benämningen på den fastighet där yrkesarbetarna jobbar. På plan 6 

i en intilliggande fastighet till T33 är yrkesarbetarnas etablering lokaliserad. 

 

Figur 4, Resultat: Transportsträckor och dess frekvens vid Projekt Y 

 
 

Benämning Antal gånger/dag

Omklädningsrum - Etablering 2

T33 Plan 1 - Etablering 8

T33 Plan 1 - Förråd 4

Benämning Antal gånger/dag

Omklädningsrum - Etablering 2

T33 Plan 2 - Etablering 8

T33 Plan 2 - Förråd 4

Benämning Antal gånger/dag

Omklädningsrum - Etablering 2

T33 Plan 3 - Etablering 8

T33 Plan 3 - Förråd 4

Benämning Antal gånger/dag

Omklädningsrum - Etablering 2

T33 Plan 3,5 - Etablering 8

T33 Plan 3,5 - Förråd 4

Benämning Antal gånger/dag

Omklädningsrum - Etablering 2

T33 Plan 4 - Etablering 8

T33 Plan 4 - Förråd 4

Transportsträckor för en yrkesarbetare på Plan 1

Transportsträckor för en yrkesarbetare på Plan 2

Transportsträckor för en yrkesarbetare på Plan 3

Transportsträckor för en yrkesarbetare på Plan 3,5

Transportsträckor för en yrkesarbetare på Plan 4
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Det har genom enkätundersökningen framkommit att avsaknaden av hissar på arbetsplatsen 
har varit mycket påfrestande för yrkesarbetarna. Att gå upp och ner för trappor för att 
komma till etablering och arbetsställe har i längden varit fysiskt påfrestande. 

Undersökningen har utifrån yrkesarbetarnas svar gett uppgifter om att cirka 11 % av 

arbetstiden har använts till att förflytta sig på arbetsplatsen. Resultatet har också påvisat att 

ungefär 5 % uppskattningsvis varit slöseri av resurser. Resultatet som uppkommit från 

enkätundersökningen har även visat sig ligga i linje med Josephsons studie från 2005. 

Enkätundersökning och sammanställning av svar utgör bilaga 1 i rapporten. 

5.2 Intervjuer 

Resultatet för genomförda intervjuer har fördelats på Intervju 1, Intervju 2 respektive 

Intervju 3. 

5.2.1 Intervju 1 

Det har genom intervju med Jan, lagbas vid Projekt Y, framkommit att det är ett mycket 

spännande och utmanade projekt. Att Projekt Y ligger centralt i Stockholms innerstad har 

bidragit till en speciell situation där logistikhanteringen blivit mycket komplex (14). 

Jan har upplevt att många interna förflyttningar av personal förelegat vid Projekt Y. Enligt 

honom förelåg det flera olika orsaker till problematiken. Problematiken med långa 

transportsträckor på arbetsplatsen har enligt honom till stor del berott på att nedanstående 

orsaker har skapat onödiga omvägar (14). 

 Personal får inte synas i varselkläder för tredje man. 

 Personal kan inte passera genom andra aktörers BASU-områden. 

 Rivningsarbeten i intilliggande fastighet. 

Att personal inte fått synas i varselkläder under dagtid för tredje man har enligt Jan resulterat 

i omvägar vid Projekt Y. För att undvika att synas och för att inte störa verksamheter i 

fastigheterna där arbetet utförs har personalen varit tvungna att ta sig längs krångliga 

transportleder på arbetsplatsen. Dessa transportvägar har inneburit att yrkesarbetarna blivit 

tvungna att gå upp och ned i flera olika trapphus för att komma fram till arbetsstället. Samma 

väg gäller när de sedan skall tillbaka till etableringen. Mängden trappor har varit tidsödande 

men också fysiskt påfrestande i längden (14). 
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Jan ansåg också att då flera aktörer utför olika delar av entreprenaden har problem uppstått 

med entreprenörernas BASU-områden. Att passera genom dessa BASU-områden resulterar i 

för mycket rörelse vilket medfört störningar där arbetena utförts. Detta har också bidragit till 

omvägar för Zenguns yrkesarbetare. Jan tycker trots problematiken med omvägar vid Projekt 

Y att det har varit roligt då samtliga aktörer hjälpts åt. Det har inte blivit konkurrens 

aktörerna emellan vilket gynnat projektet i helhet (14). 

Ytterligare en orsak som har framkommit i intervjun med Jan har varit att det pågått 

rivningsarbeten i en intilliggande fastighet vilket begränsat framkomligheten. Det har i och 

med rivningen inte gått att passera hur som helst genom byggnaden vilket har medfört 

ytterligare omvägar för Zenguns yrkesarbetare (14). 

Detta sammantaget har resulterat i en mycket extrem situation på arbetsplatsen. Jan har 

poängterat att transportsträckorna vanligtvis inte är i klass med Projekt Y. Han har därför 

försökt att samordna och förbereda sitt lag inför kommande aktiviteter för att reducera 

användningen av de långa transportsträckorna. I största möjliga mån har Jan försökt att 

dirigera arbetsuppgifter och tillgodose yrkesarbetarna med material och information. Detta 

har enligt Jan resulterat i en reducering av yrkesarbetarnas förflyttning (14). 

Jan ansåg också att en geografisk indelning av arbetsuppgifter istället för arbetsuppgifter som 

är uppdelade efter moment minskar mängden interna förflyttningar av personal på 

arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna på arbetsplatsen har bland annat därför numera en 

geografisk indelning (14). 

Till en början har den externa hjälpen med logistikhanteringen vid Projekt Y varit svår att 

hantera enligt Jan. Det har varit en lång invänjningsperiod och det har krävts en god 

framförhållning. Jan upplever dock att det nu har fungerat mycket bra och att det kommer 

att fungera bättre vid kommande innerstadsprojekt av större modell. Jan sade också att de 

blivit bortskämd med den externa hjälp med logistikhanteringen vilket branschen inte varit 

van vid. Något som yrkesarbetarna fortfarande hanterar själva vid projektet är renhållningen 

av arbetsplatsen. Vid projektet tillämpas ett arbetssätt som heter Rent bygge. Rent bygge kan 

likställas med delar ur 5s. Renhållningen är än så länge ett moment som tar 

värdeskapandetid i anspråk dock inte i direkt koppling till interna förflyttningar (14).  
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5.2.2 Intervju 2 

Det har genom intervju med Anders, projektingenjör vid Projekt Y, framkommit ytterligare 

bakomliggande orsaker till situationen på arbetsplatsen. Utöver de orsaker som Jan 

informerat om har problematiken också berott på nedanstående orsaker (3). 

 Fortlöpande projektering samtidigt som produktionen pågår. 

 Vid tidpunkten för projektets start var inte alla hyresgäster bestämda. Det har 

medfört att hyresgästsanpassningen gjorts efterhand. 

 Prioritet har varit en trivsam och samlad byggetablering istället för att sprida ut sig på 

flera olika platser. Prioriteringen blir på bekostnad av längre transportsträckor. 

Vid tidpunkten för projektets start var det inte klart vilka hyresgäster som skulle flytta in. 

Detta har lett till att många logistikproblem blivit lösta på plats. Ett flertal arbeten har 

påbörjats och i ett senare skede avbrutits på grund av att förutsättningarna ändrat sig. Ett 

exempel på detta har varit ett omklädnings-/duschrum som påbörjats och som senare fick 

rivas för att kompletteras med komfortvärme. Enligt Anders har detta påverkat den 

övergripande planeringen och därmed ruttoptimeringen på arbetsplatsen (3). 

En ytterligare bidragande orsak till problematiken har varit att Zengun värnat om 

yrkesarbetarnas trivsel. De har prioriterat en trevlig byggetablering där yrkesarbetarna är 

samlade på ett och samma ställe. Att ha en samlad gemensam byggetablering för 

yrkesarbetarna ger en bättre arbetsmiljö vilket varit viktigt och därmed avgörande i 

planeringen. En annan faktor som påverkade placeringen av etableringen har varit att den 

skulle vara långsiktig. Detta för att reducera mängden upp- och nedmonteringar (3). 

5.2.3 Intervju 3 

Intervjun med Magnus, logistiksamordnare på Servistik har gett en tydlig bild av vad Servistik 

har för uppgift i projektet. Servistik sköter den interna logistiken och alla materialleveranser 

till projektet. Principen går ut på att kunden, i detta fall entreprenören, gör en beställning av 

material hos sin leverantör. Leverantören skickar materialet till Servistiks lager i Sätra i 

Stockholm. Vid lagret samlastas material och levereras med slingbil till projektet. Materialet 

transporteras sedan internt till den aviserade platsen. Det är av största vikt att kunden 

märker sin beställning med företagsnamn, kundnummer, hus, våning och zon som materialet 

skall levereras till. Detta för att underlätta materialhanteringen och dess administration (15). 
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Vid en beställning får endast förbrukning för tre dagar levereras samtidigt. Detta för att 

materialet annars hade upptagit orimligt stora lagerytor på arbetsplatsen samt att 

lossningstiden vid projektet hade blivit för lång. Detta är en del i Servistiks arbetssätt kopplat 

till JiT-leveranser. JiT-leveranser är något som eftersträvas vid projektet. Vid de tillfällen då 

material blir outnyttjat sköter Servistik även borttransporten (15). 

Servistik erbjuder även att lagerhålla material för senare leveranser till projektet. Detta är 

fördelaktigt då kunden kan beställa en vara med lång leveranstid i god tid innan varan skall 

brukas vid projektet (15). 

Att effektivisera arbetet vid projektet är en del av syftet med tredjepartslogistik. 

Yrkesarbetarna skall fokusera på det värdeskapande arbetet och inte ägna sig åt att ta emot 

transporter eller hantera material. Förutom den effektiviserande aspekten minskar 

koldioxidutsläppen i stadsmiljön med Servistiks arbetsmetod. Samlastningen vid Servistiks 

lager reducerar kraftigt mängden transporter i innerstaden. Detta syns tydligt i diagrammet 

nedan. Orangea staplar visar antalet transporter till lagret och blåa staplar visar antalet 

transporter till Projekt Y. Gråa staplar visar antalet returtransporter (15). 
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Figur 5, Resultat: Samlastningseffekt vid Projekt Y (15)  
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5.3 Mätningar och observationer 

De mätningar och observationer som genomfördes på arbetsplatsen har gett uppgifter om 

att en yrkesarbetare från Zengun vid Projekt Y i genomsnitt förflyttat sig drygt 3 300 meter 

under en dag på jobbet. Det har också visat sig att avsaknaden av hissar medfört extremt 

många trappor vilket de facto förlängt den genomsnittliga tillryggalagda transportsträckan 

med cirka 670 meter. Sammantaget har mätningarna visat att en yrkesarbetare vid projektet 

gått cirka 4 000 meter under en arbetsdag. Uppgifter från mätningarna framgår av tabellerna 

och diagram nedan. 

 
Figur 6, Resultat: Transportsträckor och dess tidsåtgång vid Projekt Y 

 

 

  

Benämning Antal gånger/dag Totalt antal meter Totalt antal meter trappa Totalt antal minuter

Omklädningsrum - Etablering 2 480 42 7,3

T33 Plan 1 - Etablering 8 1720 728 36,3

T33 Plan 1 - Förråd 4 1320 52 19,7

Benämning Antal gånger/dag Totalt antal meter Totalt antal meter trappa Totalt antal minuter

Omklädningsrum - Etablering 2 480 42 7,3

T33 Plan 2 - Etablering 8 1680 624 34,8

T33 Plan 2 - Förråd 4 560 0 8,3

Benämning Antal gånger/dag Totalt antal meter Totalt antal meter trappa Totalt antal minuter

Omklädningsrum - Etablering 2 480 42 7,3

T33 Plan 3 - Etablering 8 2120 536 49,5

T33 Plan 3 - Förråd 4 948 84 15,9

Benämning Antal gånger/dag Totalt antal meter Totalt antal meter trappa Totalt antal minuter

Omklädningsrum - Etablering 2 480 42 7,3

T33 Plan 3,5 - Etablering 8 2200 408 45,9

T33 Plan 3,5 - Förråd 4 952 212 17,1

Benämning Antal gånger/dag Totalt antal meter Totalt antal meter trappa Totalt antal minuter

Omklädningsrum - Etablering 2 480 42 7,3

T33 Plan 4 - Etablering 8 2120 336 44,1

T33 Plan 4 - Förråd 4 852 172 16,2

Transportsträckor för en yrkesarbetare på Plan 4

Transportsträckor för en yrkesarbetare på Plan 1

Transportsträckor för en yrkesarbetare på Plan 2

Transportsträckor för en yrkesarbetare på Plan 3

Transportsträckor för en yrkesarbetare på Plan 3,5
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Figur 8, Resultat: Tidsåtgång för transportsträckorna vid Projekt Y 

Mätningarna har dock begränsats till de sträckor som har varit möjliga att säkerställa. Det har 

utförts fler förflyttningar utöver de säkerställda transportsträckorna men dessa är ytterst 

personliga och varierar kraftigt över tid. För att skapa en bild av de förflyttningar som inte 

tagits med i mätningarna registrerades data från yrkesarbetarnas stegräknare. 

Figur 7, Resultat: Transportsträckornas längd vid Projekt Y 
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Sammanställningen av data från stegräknarna visade att en yrkesarbetare i genomsnitt gick 

cirka 6 300 meter under en arbetsdag. Den ökning stegräknarna har visat jämfört med 

mätningarna beaktades dock inte som ett fullgott resultat i slutsatsen. På grund av felkällor 

har ökningen endast använts som ett tillägg för att påvisa att det har skett fler förflyttningar 

än de sträckor som studerats. Stegräknarna har samlat data från rörelser som skett under 

raster och även under värdeskapande arbete. Stegräknarna har endast lämnat uppgifter på 

förflyttningar kopplade till nuvarande fas i projektet. Sammantaget gör detta att data baserat 

på stegräknarna inte kunnat nyttjas fullt ut som referens till kommande projekt, utan endast 

som ett tillägg till mätningarna. 

Den interna förflyttningen av personal på arbetsplatsen har genom mätningarna visat sig vara 

av större karaktär än vad som befarats i enkätundersökningen. De transportsträckor som en 

yrkesarbetare förflyttat sig längs har motsvarat en genomsnittlig tid om 65 minuter per dag. 

Till skillnad mot förflyttningen på cirka 11 % som framgått i enkätundersökningen motsvarar 

65 minuter cirka 14 % av en yrkesarbetares arbetsdag. 
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6 Analys 

I följande avsnitt diskuteras och analyseras studiens undersökningsresultat. Avsikten är att 

föra ett resonemang kring valda lösningsmetoder och vad dessa har haft för inverkan på 

resultatet. 

6.1 Frågeställningar 

För att återkoppla till aktuella frågeställningar för studien har analysen därav utgått utifrån 

dessa. 

 Föreligger det resursslöseri i form av interna förflyttningar av personal på 

arbetsplatsen? 

 Vilka interna förflyttningar av personal kan i denna bemärkelse klassas som slöseri? 

 I vilken omfattning sker slöseri i form av interna förflyttningar av personal? 

 Vad är orsaken till rådande slöseri i form av interna förflyttningar av personal? 

 

Föreligger det resursslöseri i form av interna förflyttningar av personal på arbetsplatsen? 

Ja, det föreligger resursslöseri i form av interna förflyttningar vid projektet. För att konstatera 

detta krävdes en definition av vad som är resursslösande. För att resultatet inte skall 

upplevas tvetydigt har definitionen av Leans slöserifraktion ”rörelse” förenats med interna 

förflyttningar av personal. Genom att karaktärisera samtliga interna förflyttningar av 

personal som slöseri enligt Leans principer lämnas inget utrymme för tolkningar. Med 

utgångspunkt ifrån detta Lean-perspektiv är samtliga icke värdeskapande aktiviteter ett 

slöseri. Denna bild av slöseri delas även i Josephsons studie från 2005. 

Även i denna rapport har alla icke värdeskapande aktiviteter definierats som resursslöseri. 

Med denna tydliga definition är det tveklöst att det förekommer resursslöseri i form av 

förflyttningar av personal vid projektet. Detta betyder att all tid som en yrkesarbetare ägnat 

sig åt förflytta sig själv är ett slöseri.  

Det kan tyckas mycket enkelt att rent krasst tolka all förflyttning av personal som onödig. 

Denna definition är något som skapar diskussion, vilket behandlas i kommande 

frågeställning.  



Sida | 33  
 

Vilka interna förflyttningar av personal kan i denna bemärkelse klassas som slöseri? 

Då definitionen av slöseri har studerats med ett Lean-perspektiv klassas samtliga interna 

förflyttningar av personal vid Projekt Y som slöseri. Med detta som bakgrund uppstår en viss 

oenighet i och med den hårddragna definitionen av slöseri. Definitionen kan anses 

missvisande då det i normalfallet är ofrånkomligt med intern förflyttning av personal i ett 

byggprojekt. 

Att förflytta sig i ett byggprojekt är ytterst nödvändigt och framförallt i ett projekt av större 

modell. Det har varit svårt att särskilja vilka sträckor eller delar av sträckor som kan klassas 

som slöseri. En idé för att kunna dra paralleller kring detta var att använda standardsträckor. 

Tanken var att en standardsträcka skulle bidra med en genomsnittlig tid och längd på avstånd 

mellan till exempel arbetsställe och etablering. Genomsnittet skulle vara utgångspunkt för 

vad som klassas som normala tider och avstånd. De transporttider och avstånd inom 

arbetsplatsen som överskred genomsnittet skulle sedan analyseras och troligen klassas som 

slöseri. För att fastställa standardsträckor gjordes omfattande sökningar och försök till 

mätningar utan framgång. På grund av det uteblivna resultatet krävdes ett nytt sätt att 

definiera slöseriet. Därav valdes Lean-perspektivet. 

Utöver valet av definition visade sig fördelarna av att kunna göra en mer omfattande studie. 

Det hade då funnits möjlighet att följa flera yrkesarbetare under ett antal dagar och fått en 

bild av hela rörelsemönstret. Genom att säkerställa rörelsemönstret hade det varit möjligt att 

registrera mängden förflyttningar som skett utöver de mest frekventa. En sådan studie hade 

möjliggjort identifiering av syftet till en viss förflyttning. Detta hade tillfört en potential till att 

djupare analysera vilka förflyttningar som skulle klassas som slöseri. 

I vilken omfattning sker slöseri i form av interna förflyttningar av personal? 

Med den definition för slöseri som har använts vid Projekt Y skulle omfattningen av 

resursslöseriet kopplat till förflyttningar motsvara cirka 14 %. Enligt undersökningsresultatet 

konstaterades att en yrkesarbetare vid Projekt Y i genomsnitt transporterar sig 65 minuter 

längs de mest frekventa transportsträckorna under en dag. Det sker dock förflyttningar 

utöver dem på de mest frekventa transportsträckorna. För att skapa en bild av omfattning 

kring dessa förflyttningar registrerades yrkesarbetarnas stegräknare. Vid diskussion kring 

resultatet kopplat till stegräknarna uppmärksammades en del felkällor. Stegräknarna 

registrerar data hela tiden. Detta leder till att förflyttningar vid rast och värdeskapande 
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arbete registreras. Samt att resultatet endast visade förflyttningar kopplat till det aktuella 

skedet i projektet. Sammantaget medförde detta att resultatet inte beaktats mer än som ett 

tillägg av att det förekommer fler förflyttningar. De 65 minuter som är säkerställda från 

mätningarna är det som används som resultat. För att avgöra hur vida 65 minuter är mycket 

eller lite var tanken att återigen utnyttja standardsträckorna. 

Följden av de uteblivna standardsträckorna blev att någon riktig jämförelse inte har kunnat 

göras. Dock indikerar enkätundersökningen och intervjuerna att transportsträckorna vid 

Projekt Y är längre än genomsnittet. Storleksordningen av transportsträckorna vid Projekt Y 

kan därför diskuteras. Sammantaget blir följden av detta att alla interna förflyttningar av 

personal vid Projekt Y klassas som slöseri, med reservation för att de till stor del är 

nödvändiga. Detta är en definition som delas i Josephsons studie från 2005. 

Vad är orsaken till rådande slöseri i form av interna förflyttningar av personal? 

De bakomliggande orsakerna till rådande slöseri vid Projekt Y är många. De långa och 

omständiga transportsträckorna beror som tidigare nämnt på nedanstående orsaker. 

 Personal får inte synas i varselkläder för tredje man. 

 Personal kan inte passera genom andra aktörers BASU-områden. 

 Rivningsarbeten i intilliggande fastighet. 

 Fortlöpande projektering samtidigt som produktionen pågår.  

 Vid tidpunkten för projektets start var inte alla hyresgäster bestämda. Det har 

medfört att hyresgästsanpassningen gjorts efterhand.    

 Prioritet har varit en trivsam och samlad byggetablering istället för att sprida ut sig på 

flera olika platser. Prioriteringen blir på bekostnad av längre transportsträckor. 

Är dessa orsaker försvarbara i förhållande till arbetstiden som går förlorad? Minst 65 

minuters arbetstid per person och dag går förlorad på interna förflyttningar vid Projekt Y. 

Med ett enkelt räkneexempel kan kostnaden för detta illustreras. 
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Exempel: Arbetslaget består av 20 yrkesarbetare, varje yrkesarbetare kostar uppskattningsvis 

400 kr/h. 65 minuters (1,08 h) arbetstid går varje dag förlorad på interna förflyttningar. Hur 

mycket kostar förlusten efter en månads arbete? (1 månad = 20 arbetsdagar) 

20 yrkesarbetare x 400 kr/h = 8 000 kr/h    

8 000 kr/h x 1,08 h/dag = 8 640 kr/dag 

8 640 kr/dag x 20 arbetsdagar = 172 800 kr  

Svar: Förlusten motsvarar 172 800 kr efter en månads arbete.  

Utöver förlusten direkt kopplad till det säkerställda slöseriet tillkommer även indirekta 

förluster. Då arbetstid går förlorad förlängs projektets totala byggtid. Detta medför att 

kostnader kopplat till hyra av till exempel maskiner, ställningar och andra hjälpmedel ökar. 

För att avgöra om förflyttningskostnaderna är ekonomiskt försvarbara krävs en analys av 

kostnaden för att avböja orsakerna. Då studien saknar underlag för att möjliggöra en sådan 

kostnadsanalys måste bedömning ske ur ickeekonomiskt perspektiv. Därför läggs fokus på 

den sistnämnda orsaken. Att prioritera bra arbetsmiljö, gruppsammanhållning och en hög 

standard på etableringen anses därför vara skäl nog för att försvara de långa 

transportsträckorna. 

Om ersättningsformen till yrkesarbetarna hade varit ackordsbaserad skulle förmodligen 

situationen sett annorlunda ut. De långa transportsträckorna hade då varit ett konfliktfyllt 

problem vid Projekt Y. De interna förflyttningarna hade då orsakat lägre lön för 

yrkesarbetarna.       

6.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen som genomfördes med Zenguns egna yrkesarbetare gav en inblick av 

deras syn på problematiken vid Projekt Y. Enkätresultatet värderades högt då dess deltagare 

är den yrkesgrupp som utför det faktiska byggandet och har stor bekantskap med 

arbetsplatsen. Det har därför varit en självklarhet att utnyttja information från denna 

yrkesgrupp i ett tidigt skede. 

Det rådde inget tvivel om att transportsträckorna enligt yrkesarbetarna varit betydligt mer 

omständliga i jämförelse med tidigare projekt där de hade jobbat. Att de flesta 
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yrkesarbetarna hade många års erfarenhet i branschen gjorde deras svar trovärdiga för 

vidare analys. Med detta som utgångspunkt var det sannolikt att slöseriets omfattning låg på 

en högre nivå än vid tidigare projekt där de varit aktiva. 

Med detta i åtanke har den speciella situationen vid Projekt Y tagits i beaktning vid analys av 

resultatet. Det bör också poängteras att resultatet från studien vid referensprojektet inte 

gäller för byggprojekt i allmänhet. Situationen vid Projekt Y är helt enkelt inte jämförbar med 

andra projekt. Att se till specialisters erfarenheter har därför använts för en mer generell 

bedömning av resultatet. 

6.3 Intervjuer 

Undersökningsresultatet visade att informanterna varit eniga om problematiken kring de 

interna förflyttningarna vid Projekt Y. Att förflyttningarna skulle bli långa konstaterades 

tidigt. Yrkesarbetarna kunde efter en arbetsdag känna att transportsträckorna var långa. 

Efter två års produktion uppenbarade sig indikationer på att arbetsmomenten tagit mer tid i 

anspråk än vad som beräknats vilket i sin tur påverkade kostnaden. Personalen som 

uppskattade tiden för de olika momenten var mycket kompetent och gjorde ett 

professionellt arbete. Orsaken till den ökade tidsåtgången visade sig ligga i de långa 

transportsträckorna inom arbetsplatsen. Att ta hänsyn till dessa transporttider var vid Projekt 

Y mycket komplicerat. Enligt Anders är tillägg för tider som går åt för att transportera sig 

inom en arbetsplats inget som utan vidare kan läggas in i en kostnadskalkyl. Det krävs en 

aktiv analys innan kostnaden kan läggas in. Detta för att kunna avgöra dess storlek. 

Varför genomfördes inte en sådan analys vid projekt Y? Svaret ligger i det underlag som fanns 

vid den aktuella tiden för en analys. Underlaget var helt enkelt inte tillräckligt för att 

möjliggöra en analys av den interna transporttiden. Huvudorsaken till detta var att inte 

vetskapen fanns om vilket ändamål flera fastigheter och lokaler skulle anpassas till. 

Anpassningen var något som gjordes efterhand när hyresgästerna blev fastställda. 

Hyresgästsanpassningar har medfört omarbete vilken enligt Lean klassas som slöseri. Den 

löpande planeringen begränsade Zenguns vetskap om hur transportsträckorna skulle 

utformas, vilket i sin tur omöjliggjorde en aktiv analys av transporttiden i anbudsskedet. 

Kostnadsposter kopplade till ovissheten och den komplexa situationen vid projektet täcktes 

därför av en övergripande faktor.  
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Utifrån intervjuresultatet konstaterades flera orsaker till den långa transporttiden. Intervjun 

med Anders tydliggjorde vilka prioriteringar som gjorts på projektet och vilka effekter dessa 

förde med sig. Etableringens funktion och placering visade sig vara en av de bidragande 

faktorerna. Under hela studien har problematiken kring platsbristen vid Projekt Y varit 

återkommande. Detta är något som är generellt för ROT-projekt i innerstaden. Det som är 

unikt vid Projekt Y är framförallt omfattningen och den stora mängd personal som arbetar vid 

projektet. Att hitta utrymme för en etablering med så stor kapacitet var något som tidigt 

uppenbarade sig som ett problem. Det som ansågs som essentiellt blev därav att hitta en 

plats där det var möjligt att både tillgodose kapaciteten och funktionen på etableringen. 

Denna prioritering åsidosatte möjligheten att placera etableringen utifrån ett positivt 

transporthänseende. Följden blev ökade transporttider inom arbetsplatsen.  

Utöver det ökade avståndet till etableringen förlängs transporttiden ytterligare på grund av 

att tredje man inte skall störas av ombyggnationen. En följd av detta är att personal som bär 

varselkläder måste gå omvägar för att undvika gemensamma utrymmen där tredje man 

vistas. Förutom att omvägarna har ökat transportsträckornas längd bidrar de med ett kraftigt 

tillskott av trappor på sträckorna. 

De långa avstånden inom arbetsplatsen och i synnerhet mängden trappor i kombination med 

brist på hissar var påfrestande för yrkesarbetarna. Utifrån intervjuerna och 

enkätundersökningen uppenbarade sig förutom de ekonomiska konsekvenserna även andra 

följder av transportsträckorna. Yrkesarbetarna vid projektet påverkades negativt av de långa 

gångsträckorna och i synnerhet av trapporna. Fysisk påverkan bidrar till att yrkesarbetarna 

blir tröttare. Detta gör i förlängningen att arbetet utförs långsammare. En annan möjlig följd 

är att yrkesarbetarna drar sig från att söka information. Detta kan i sin tur leda till fel och 

brister i produktionen. 

En mildrande aspekt förenat med den fysiska ansträngningen är nyttjandet av 

tredjepartslogistik. Då denna tjänst levererar materialet direkt till arbetsstället medför det att 

hantering och förflyttning av material minskar avsevärt för yrkesarbetarna. Materiallagret på 

arbetsplatsen minskar med tjänsten. Detta har också en positiv inverkan på ränteintäkter och 

risken för materialskador. Tendenser på effektiviseringsarbete vid Projekt Y har 

uppmärksammats då de aktivt arbetat med att minska slöserier som definieras i Lean. Lager 

och invändiga transporter är slöserifraktioner enligt Lean. Dessa minskar avsevärt vid Projekt 

Y tack vare tredjepartslogistiken. Kostnaden för logistiktjänsten är något som anses 

försvarbart då den medför många fördelar för yrkesarbetarna och entreprenörerna.    
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6.4 Mätningar och observationer 

Mätningarna påvisade att de mest frekventa sträckorna upptar en stor del av en 

yrkesarbetares arbetstid. Den tillryggalagda transportsträckan enligt genomförda mätningar 

beräknades som tidigare nämnt till drygt 4 000 meter per person och dag. Det uppmätta 

resursslöseriet från mätningarna och observationerna motsvarade cirka 14 % av en 

arbetsdag.  

Anses 14 % som mycket? Enligt Josephsons studie från 2005 är motsvarande siffra cirka 10 %. 

Denna studie genomfördes vid ett nybyggnadsprojekt av bostäder vilket medför stora 

skillnader jämfört med ett ROT-projekt. Josephsons studie pågick under 22 arbetsdagar och 

hela rörelsemönstret dokumenterades. För att erhålla en bild av hela rörelsemönstret vid 

Projekt Y inhämtades data från yrkesarbetarnas stegräknare. Data från stegräknarna innehöll 

felkällor men påvisade ändå att det förekom fler förflyttningar vid Projekt Y. Det totala 

slöseriet av interna förflyttningar vid Projekt Y bör trots felkällorna vid stegräknarna ligga 

högre än 14 %.        

Resultatet visade på högre siffror än vad som uppskattats i enkätundersökningen. Oavsett 

om omfattning av slöseriet legat på 14 % eller mer, tyder resultatet på att en 

förbättringspotential föreligger. Med tanke på studiens avgränsning anses ett slöseri om 14 % 

vara mycket högt i jämförelse med Josephsons studie. Detta slöseri skulle i de bästa av 

världar kunna spenderats på värdeskapande arbete. 

Tidsåtgången för det beräknade slöseriet multiplicerat med antalet yrkesarbetare och 

entreprenadtid svarar för ett stort antal timmar. Denna tidsåtgång innebär i förlängningen 

onödiga kostnader för beställaren. Indikationerna vid start av studien har varit att 

omfattningen av transportsträckorna och därmed slöseriets storlek har legat i överkant i 

jämförelse med ett normalt byggprojekt. Om aktuella mätningar vid Projekt Y hade 

kompletterats med mätningar från ett annat referensobjekt hade ytterligare analyser kunnat 

genomföras. Med uppgifter om en så kallad normal transportsträcka hade detta kunnat 

ställas i relation med situationen vid Projekt Y.  
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7 Slutsatser 

Följande avsnitt presenterar slutsatser och sammanfattar resultatet från studien vid Projekt 

Y. Avsikten är att besvara frågeställningarna och ge läsaren möjlighet att tillgodogöra sig 

information om vad studien har resulterat i. 

Föreligger det resursslöseri i form av interna förflyttningar av personal på arbetsplatsen? 

Ja, enligt den definition som användes i studien.  

Vilka interna förflyttningar av personal kan i denna bemärkelse klassas som slöseri? 

Enligt definitionen i studien har samtliga interna förflyttningar av personal klassats som 

slöseri. Detta är en definition ur ett Lean-perspektiv. Som ett förtydligande betyder inte detta 

att alla förflyttningar kan elimineras. 

I vilken omfattning sker slöseri i form av interna förflyttningar av personal? 

Utifrån undersökningsresultatet har det fastställts att 14 % av arbetstiden har gått till interna 

förflyttningar. 14 % motsvarar 65 minuter per arbetsdag och person. Det skall tilläggas att 

resultatet är baserat på de transportsträckor som säkerställts genom intervjuer och 

enkätundersökning. 

Vad är orsaken till rådande slöseri i form av interna förflyttningar av personal? 

De långa transportsträckorna är orsaken till rådande slöseri. Transportsträckornas längd har 

sedan påverkats av flera faktorer. 

 Personal får inte synas i varselkläder för tredje man. 

 Personal kan inte passera genom andra aktörers BASU-områden. 

 Rivningsarbeten i intilliggande fastighet. 

 Fortlöpande projektering samtidigt som produktionen pågår.  

 Vid tidpunkten för projektets start var inte alla hyresgäster bestämda. Det har 

medfört att hyresgästsanpassningen gjorts efterhand.    

 Prioritet har varit en trivsam och samlad byggetablering istället för att sprida ut sig på 

flera olika platser. Prioriteringen blir på bekostnad av längre transportsträckor. 

 

Syftet med studien har varit att presentera en siffra för Zengun på rådande tidsåtgång för 

förflyttningar vid Projekt Y. Målet har därav blivit att besvara ovanstående frågeställningar.  
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8 Rekommenderade åtgärdsförslag 

Med facit i hand och med problematiken på arbetsplatsen i åtanke har ett åtgärdsförslag 

formulerats till Zengun. Detta förslag har ansetts lämpligt för att i framtida projekt undvika 

liknande problem. 

Det har under arbetets gång framgått att det idag finns ett system för erfarenhetsåterföring i 

organisationen. Denna erfarenhetsåterföring har dock skett högre upp i hierarkin vilket 

utelämnat viktiga synpunkter från andra yrkesgrupper i organisationen. 

Förslaget till Zengun är att det kan införas ett erfarenhetsåterföringssystem som involverar 

fler yrkesgrupper i organisationen. Förslaget grundar sig i Leans slöserifraktion 

"medarbetarnas outnyttjade kreativitet". Förslaget klassades som relevant genom intervjun 

med lagbas. Genom att skapa en öppen portal, skulle en representant från varje yrkesgrupp i 

organisationen kunna lämna värdefulla uppgifter och erfarenheter. Tanken är att flera ämnen 

skall behandlas och där i bland problematiken kring förflyttningarna och transportsträckorna. 

I bästa fall kommer erfarenhetsåterföringen att kunna lösa eller reducera viss problematik. 

Detta skall sedan vara möjligt att utnyttja vid kommande projekt i en ständig strävan framåt. 

Nedanstående punkter anses viktiga för Zengun att utvärdera i en eventuell 

erfarenhetsåterföring vid Projekt Y. 

 Brist på hissar orsakar längre tillryggalagd transporttid men också fysisk utmattning. 

 Vid annan ersättningsform av entreprenaden kan det vara lämpligt att prioritera 

annorlunda gällande placering kontra utformning av etablering. 

 Införa ett standardiserat arbetssätt för nyttjande av tredjepartslogistik. Detta för att 

undvika långa invänjningsperioder. 

 För att undvika längre transportsträckor kopplat till BASU-områden bör en gemensam 

säkerhetsstandard för projektet i helhet finnas. Detta innebär en gemensam 

säkerhetsutbildning samt en gemensam standard på säkerhetsutrustning. 

 Utifrån undersökningsresultatet beräkna nya enhetstider till framtida projekt av 

liknande storlek. Detta för att skapa en mer korrekt bild av tidsåtgången för specifika 

moment i produktionen. 

Under studien har dessa punkter uppmärksammats. De har ansetts viktiga och därmed 
avgörande för att undvika dessa problem vid liknande projekt.  
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 enkätundersökning 

 

Enkätundersökning av egentransport   

Syftet med denna enkät är att vi skall få ta del av er uppfattning om hur mycket ni förflyttar 

er inom arbetsplatsen. Resultatet från enkäten kommer användas i vårt examensarbete.  

Tack för att du deltar!  

Felix & Jesper  

 

Ålder  

Upp till 30 år  31-50 år   51 år och uppåt  

År i branschen 

Mindre än 5 år  5-10 år   10-20 år                       Mer än 20 år 

 

Svar: Medelåldern ligger mellan 31-50 år och medeltalet för år i branschen ligger mellan 10-

20 år. 

Del 1: Bedöm på en skala 1-5 hur väl påståendet stämmer.  

 

1. Jag förflyttar mig mycket inom arbetsplatsen. 

 (Till och från materialplats, rastutrymme, toalett, bodar, kontor osv.)  

Stämmer inte     Stämmer 

helt 

 1.  2. 3. 4. 5. 

Svar: Medelvärdet ligger på 4,4. 

2. Sträckorna jag går inom arbetsplatsen upptar mycket tid. 

Stämmer inte     Stämmer 

helt 

  1.  2. 3. 4. 5. 

Svar: Medelvärdet ligger på 4,4. 

3. Jag tycker att sträckorna är långa jämfört med motsvarande sträckor på andra 

byggen.  

Stämmer inte     Stämmer 

helt 

 1.  2. 3. 4. 5. 

Svar: Medelvärdet ligger på 4,3.  



 

4. Jag går ofta ”fel” på bygget. 

(t.ex. för att vägen som du brukar ta av någon anledning inte längre går att använda 

eller att material, verktyg, personer inte är där de skall vara) 

Stämmer inte     Stämmer 

helt 

 1.  2. 3. 4. 5. 

Svar: Medelvärdet ligger på 3,2. 

5. Jag behöver ofta gå och hämta/leta efter information. 

(t.ex. hämta beskrivning/ritning, fråga lagbas/platschef eller liknande)   

Stämmer inte     Stämmer 

helt 

 1.  2. 3. 4. 5. 

Svar: Medelvärdet ligger på 3,6. 

 

Del 2: Fyll i luckorna med ett uppskattat svar.  

  

1. Namnge/beskriv de sträckor som du går mest frekvent och uppskatta hur många 

gånger du går sträckan per dag. (t.ex. arbetsställe till toalett och tillbaka 3 ggr/dag) 

Beskrivning av sträckan  Antal ggr/dag 

Arbetsställe - Etablering 

 

8 

Etablering - Omklädningsrum 

 

2 

Arbetsställe - Förråd 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3. Jag uppskattar att jag lägger   54        minuter på att förflytta mig inom arbetsplatsen 

per dag. (Till och från materialplats, rastutrymme, toalett, bodar, kontor osv.)    

 

4. Jag uppskattar att   23        minuter utav tiden jag förflyttar mig är onödig. (d.v.s. 

hade kunnat undvikas med bättre logistik, planering och struktur på arbetsplatsen)  

 

5. Jag anser att de främsta orsakerna till den ”onödiga” förflyttningen beror på: 

(t.ex. arbetsplatsens utformning, dålig information, fel på maskiner/verktyg) 

 

Arbetsplatsens utformning  

 

Bristande planering 

 

Dålig/utebliven information 

       

      Slut.  

  



 

10.2 Bilaga 2 intervju 

 

Intervju Jan Larsson lagbas Zengun 

 

Vi skall identifiera mängden personaltransporter på projektet. Personaltransporter = 

förflyttning som yrkesarbetare gör inom arbetsplatsen (t ex arbetsställe till/från 

rastutrymme)   

 

Del 1 övergripande frågor  

Vad är det bästa med detta projekt? 

- Att det ligger centralt, det är komplext vilket gör projektet roligt och intressant. 

 

Hur är din helhetsbild, tycker du att det är mycket rörelse/spring på bygget? 

- Ja, det är mycket förflyttningar. Jag försöker samordna och förbereda jobben så att det blir 

så lite rörelse som möjligt. Jag delar ut ansvar och de får dem att arbeta med det. Det är jag 

som sköter förflyttningarna så långt det går.  

 

Har du samma bild gällande ditt lag? Mer/mindre rörelse? 

- Ja det är samma, dock varierar det i olika skeden av projektet.  

 

Finns det svårigheter/problem med att röra sig på bygget? Vad/orsak? 

- Vi får inte synas för tredje man. Vi får inte gå in på andras BASU-områden. Kan inte gå 

genom T31 på grund av rivning. Vi har geografisk indelning av arbeten, detta leder till färre 

förflyttningar. Tidigare var det indelat efter moment och det genererade mer spring.  

 

Del 2 möjliga faktorer  

Att projektet har många aktörer, tror du det påverkar mängden personaltransporter för eran 

del? 

- Först och främst är det roligt och det finns ingen konkurrens, man hjälps åt. Dock skapar 

deras ansvarsområden omvägar för oss, på så sätt ökar längden på gångvägarna.  

 

Hur tycker du samarbetet med Ramirent fungerar? Vad är bra/dåligt? 

- Bra, det har blivit bättre med tiden. Det var en invänjningsperiod. 

 

Hur tycker du samarbetet med Servistik fungerar? Vad är bra/dåligt? 

- Ganska lång invänjningsperiod. Det har blivit bättre nu när man vet hur de skall användas. 

Man måste ha god framförhållning, 2 dagar. Till nästa innerstadsprojekt modell större tror 

jag att det kommer gå lättare.  



 

Hur påverkar arbetet med Rent Bygge mängden personaltransporter?  

- Ständig process, tjat om städning. Delade meningar om vem som gör vad. Oklart hur det 

påverkar, säkert lite.  

 

Del 3 laget  

Vad utför ni för arbete/moment nu och de närmaste veckorna framöver? Tycker du att detta 

arbete generellt har ökat/minskat mängden av era personaltransporter jämfört med tidigare 

arbeten/moment? 

- Nu slickar vi såren, kompletterar de som har blivit eftersatt. Det är ganska snabba och 

intensiva arbeten just nu, mycket förflyttningar.  

 

Arbetar ni på flera våningar samtidigt?  

- Ja. 

 

Vilka skulle du säga är de vanligaste sträckorna du går inom bygget? Vad är 

anledningen/orsaken till att du går sträckorna? (raster, toa, röka, mtrl) 

- Arbetsställe till/från etableringen, 8 ggr/dag. Någon vända till förrådet, man lämnar 

arbetsstället ca 10 ggr/dag.  

 

Ungefär hur långtid tar de olika sträckorna för dig att gå?  

- Uppskattningsvis tar det 5 min att gå till förrådet, från plan 4 i T33 till förrådet tar det säkert 

10min.  

 

Går du ofta fel på bygget?  

- Ja i början gick man fel hela tiden.  

 

Vilken information har du/laget tillhandahållit för att inte gå fel på bygget? 

- Ingen speciell, man får lära av sina misstag.  

 

Under en arbetsdag vad skulle du säga tar upp mest tid som inte är värdeskapande?  

- Förflyttningar till/från etableringen.  

 

Del 4 funderingar efter enkät 

Vad är Länken?  

- Byggnad/arbetsplats mellan hus T32 och T33 

 

Materialplatser, avstånd/placering?  

- Inga bestämda ytor, förutsättningarna förändras hela tiden.  



 

Orsak till onödiga förflyttningar enligt enkät? (Svar: Arb.plats utformning, dålig planering, 

information)  

- Ja, kontoret får alltid en “skopa” när något fungerar dåligt.  

 

Leder de långa gångvägarna att yrkesarbetarna drar sig från att söka information?  

-Ja, jag vet att vissa gör det. Vissa sätter sig på tvären så fort det inte går deras väg.  

Leder fråga 5 till fel och brister som i förlängningen orsakar omarbete? 

- Ja så kan det bli.  

Tror du att yrkesarbetarna blir trötta av de långa gångsträckorna? och påverkar detta det 

“viktiga” arbetet? 

- Ja, framför allt så påverkar det hur pigg man är när man kommer hem på kvällarna och hur 

motiverad man blir på att gå till jobbet.  

 

Finns det någon typ av erfarenhetsåterföring?  

- Väldigt dåligt med det måste jag säga. “Lite för lite av den varan”.  

 

Tror du att någon typ av återföring hade kunnat minska mängden förflyttningar till nästa 

projekt? 

- Ja, någon från varje “yrke/nivå” borde vara med på erfarenhetsåterföring, alla kan säkert 

bidra med något. 

 

  



 

10.3 Bilaga 3 intervju 

 

Intervju Anders Ingendoh projektingenjör Zengun  

I vilket skede fick ni upp ögonen för problemet med de interna förflyttningarna?  

- Möten med produktionspersonal, när man skall bedöma behovet av timmar som går åt till 

olika aktiviteter. Det finns en tendens på att alla moment tar lite längre tid än vad som är 

planerat, detta märks sakta men säkert vid uppföljningar. Nu efter 2 år ligger 

uppskattningarna lite lågt.  

- Tillägg för tider som går åt för att transportera sig är inget som bara läggs in i en 

kostnadskalkyl, utan där måste en aktiv analys göras innan för att kunna avgöra mängden.  

 

Tog ni hänsyn till problemet i anbudet?  

- Vid anbudsskedet hade vi inte ett underlag för att göra de bedömningarna. Vi visste inte 

vart etableringen skulle vara, hur många gånger den skulle flyttas. Det var många 

frågetecken, hyresgäster var inte bestämda osv.  

 

Hur har projekteringen anpassats?  

- Det finns en övergripande faktor för att täcka kostnader som uppstår på grund av att 

projektet är så komplext. Detta är ingen “nyckelfaktor”. I priset som presenteras är det 

inräknat mycket nattarbete, långa interna sträckor och att arbetsplatsen överlag är komplex. 

Detta täcks av den övergripande faktorn som är baserad på antaganden och måste bedömas 

från fall till fall.  

- Vid planering av etablering är inte gångavstånden det första man tittar på. Vid projekt Y var 

den första frågan “vart kan vi få plats med så här många människor samtidigt?”. Vi får inte 

inkräkta på yta som skall hyras ut, vi får inte ställa bodar på gatan osv.  

- Det var svårt att anpassa projekteringen då hyresgästerna inte var bestämda.  

 

När diskuteras problemet med de interna förflyttningarna? 

- Det diskuteras ständigt bland produktionspersonal, men det är inte det som väger tyngst. 

Det viktigaste är att etableringens funktion är fullgod och att den är långsiktig det vill säga 

att man slipper flytta den. ”Med tanke på att vi inte har så mycket att välja på vad det gäller 

placering prioriteras att upprätthålla en god funktion under relativt lång tid”.  

 

 Apricon som ett verktyg för att underlätta förflyttningar/transporter internt.  

- Har ingen kartfunktion i sig. Är bara en plats där filer och ritningar lagras.  

 

  



 

Diskuteras andra följder än de ekonomiska? 

- Vi har en målsättning att yrkesarbetarna skall springa så lite som möjligt, det är ingen som 

vinner på något annat.  

- Placeringen av etableringen är svår, det finns inga andra val. Vi samlar gärna alla till samma 

etablering för gemenskapens skull, man håller ihop hela laget. Vi hade kunnat sprida ut 

etableringen till flera mindre men det medför många problem. Svårare att upprätthålla en 

god kvalitet, det kan bli fullt och de hade troligen behövts flyttats flera gånger.  

 

Vilka sträckor klassas som rent slöseri?  

- Ingen förflyttning är helt onödig.  

- När planeringen brister och man glömmer något så slår det väldigt hårt just vid det här 

projektet på grund av de långa sträckorna och mängden trappor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

10.4 Bilaga 4 intervju 

 

Intervju Magnus Arlert logistiksamordnare Servistik  

Vad är er roll/uppgift vid projektet?  

- Vi sköter den interna logistiken, materialtransporter och transporter från vårt lager in till 

bygget. Det fungerar som så att allt gods som skall till projektet beställs hos leverantören och 

märks med företag, kundnummer, hus, våningsplan och zon. Sedan levereras godset till vårt 

lager. I vårt lager samlastas allt på slingbilar som sedan levererar materialet in till bygget. 

Därefter transporteras materialet in till aviserad plats. 

 

- Vi gör leveranser dygnet runt. Det material som kommer till vårt lager innan klockan 9 

levereras samma dag, det som kommer efter klockan 9 kan vi inte garantera att det kommer 

samma dag. Leveranserna får maximalt innehålla förbrukning för 3 dagar. Detta på grund av 

att det annars hade tagit för mycket plats att lagra samt att det hade blivit orimligt långa 

lossningstider. Våra kunder kan även lagra materialet i vårt lager och sedan bestämma när 

de vill ha det levererat. Vi sköter även de returer av material som inte används.  

 

Hur påverkar ert arbete yrkesarbetarna?  

- Jag tror att det underlättar för dem, de slipper allt arbete med lossning och lastning. Nu får 

de godset precis dit de vill, i ett bestämt hus, på ett bestämt plan i ett specifikt rum. En del 

utav syftet med vår tjänst är just att underlätta för yrkesarbetarna, de skall i princip bara 

behöva vända sig om plocka det material de behöver, detta istället för att springa och hämta 

till exempel tre plattor gips i stöten.  

 

Svårigheter vid det här projektet? långa interna sträckor?  

- Trånga ytor och små lossningsplatser. Projektet innefattar många byggnader vilket gör det 

svårt att hitta och ibland svårt att ta sig fram på vissa ställen. Det är ett mycket komplext 

bygge, det förändras hela tiden, det som var lätt igår är idag svårt eller omöjligt.  

 

Har du information om liknande projekt? Hur de ev. skiljer sig, längd på interna sträckor, ev. 

lösningar på problematiken kopplat till vårt ämne? 

- Nej jag har inte någon sådan information men gissningsvis är de betydligt mycket längre här 

på det här projektet. Angående lösningar så tittar vi hela tiden på ritningar och anpassar våra 

vägar efter dem, väljer den vägen som är kortast och som tillgodoser våra transportbehov.  

 

Har du siffror på vilka ekonomiska besparingar som man kan göra genom att köpa era 

tjänster? 

- Jag har statistik som ni kan få sedan. 


