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ABSTRACT 

In today's tough manufacturing industry, it is of great importance that companies constantly 

can develop and be efficient to increase the opportunities to compete with other companies. 

One of the significant factors in order to make the company more efficient is to make the 

logistics work well in practice and reduce internal waste. 

The purpose of the study is to inform about the shortcomings that have taken place in practice 

on a project at a building company. Create a picture of how the company handles material in 

production and provide ideas and suggestions for improvements to reduce production 

disruptions and unnecessary handling of building materials so that the production flows on 

better. It is intended to be implemented by trying to reduce waste with the help of lean tools. 

The aim of this study is to identify how improvements in material can be made using lean 

production tools by answering the following questions: 

• What factors works less well in production? 

• How do they handle material in practice? 

• Which lean production tools are suitable for preventing internal waste from occurring in 

production? 

The thesis's empirical data comes from a field study that was done on a project where a school 

of about 50,000 square meters has been built. The theoretical frame of reference is based, 

among other things, on tools from lean production to help the company reduce the waste that 

occurred during the time of the study. The waste series has been documented through 

interviews, pictures with motivations and an analysis that explains which tools can be used for 

the best solutions. 

Finally, the project has worked well in practice but, it can always be developed to increase the 

company's competitiveness. In this case study, the company had to minimize waste in order to 

get better flow on production using lean production tools. An in and outside workplace 

disposition plan for in-depth planning of logistics management and a well-developed 

coordination plan between projectors and project managers. 

Keywords: Lean, material handling, logistic, workplace disposition plan, coordination plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAMMANFATTNING 

I dagens tuffa tillverkningsindustri är det av stor vikt att företag ständigt kan utvecklas och ef-

fektiviseras för att öka möjligheterna till att konkurrera med andra företag. En av dem bety-

dande faktorerna för att kunna effektivisera företaget är att logistiken fungerar bra i praktiken 

samt att man reducerar internt slöseri.  
 

Syftet med studien är att upplysa om de brister som tagit plats i verkligheten ute på ett bygge 

hos ett företag. Skapa en bild av hur materialhanteringen fungerar i produktionen samt 

komma med idéer och förslag på förbättringar för att minska produktionsstörningar och 

onödig hantering av byggmaterial så att produktionen flyter på bättre. Det är tänkt att 

genomföras genom att försöka reducera slöseri med bland annat hjälp av lean verktyg. Målet 

med denna studie är att identifiera hur förbättringar i materialhantering kan göras med hjälp 

av lean production verktyg genom att besvara följande frågor: 

• Vilka faktorer fungerar mindre bra i produktionen? 

• Hur fungerar materialhanteringen i praktiken? 

• Vilka lean production verktyg är lämpliga för att förhindra att internt slöseri 

förekommer i produktionen? 

Uppsatsens empiriska data kommer från en fältstudie som har gjorts på ett projekt där det har 

byggts en skola på cirka 50 000 kvadratmeter. Den teoretiska referensramen utgår bland annat 

utifrån verktyg från lean production för att hjälpa företaget reducera det slöseri som uppkom 

under studiens gång. Slöserierna har dokumenterats genom intervjuer, bilder med 

motiveringar samt en analys som förklarar vilka hjälpmedel som kan användas för bästa 

lösning.  

Slutligen, projektet har fungerat bra i praktiken men, det går alltid att utvecklas för att öka 

företagets konkurrenskraft. Inom den här fallstudien hade företaget behövt minimera slöseri 

för att få bättre flyt på produktionen genom att använda sig av lean production verktyg, en in 

och utvändig arbetsplatsdispositionsplan för en djupgående planering av logistikhanteringen 

och en välutvecklad samordningsplan mellan projektörer och projektledare. 

Nyckelord: Lean, materialhantering, logistik, arbetsplatsdispositionsplan, samordningsplan. 
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1.1 INLEDNING 

Det första avsnittet går igenom bakgrunden till det berörda ämnet som fallstudien handlar 

om. Vidare i detta avsnitt presenteras problemformuleringen, syftet och frågeställningarna 

som senare ska besvaras i fallstudien. Avsnittet avrundas med vilka avgränsningar studien 

har. 

1.1 BAKGRUND 
Tillverkningsindustrin har under de senaste trettio åren genomgått en enorm förändring. Den 

stigande globaliseringen har lett till fler aktörer på marknaden, vilket i sin tur har lett till att 

konkurrenssituationen ökat. På grund av denna omställning så sker det stora omvandlingar 

inom projektledning, olika produktions och processtekniker, kunders förväntningar, 

leverantörers attityder samt konkurrenternas beteenden (Ahuja et al., 2006).  Enligt Basu 

(2001) och George (2002) så har den globala marknaden vittnat en förhöjd press från kunder 

och konkurrenter inom tillverkning och likaså inom tjänstesektorn. Idag har kunder som 

tidigare nämnt, mycket höga förväntningar på tillverkningsorganisationer. Dagens skede kan 

bland annat bero på den höga dynamiken och den raska förändringen inom 

tillverkningsorganisationer (Miyake and Enkawa, 1999). 

 

Att den globala marknaden succesivt växer för varje dag är en klar varningsklocka för olika 

tillverkningsorganisationer. Idag är det viktigt att dem som jobbar inom en 

tillverkningsorganisation jobbar så effektivt som möjligt genom att fokusera på att reducera 

priser, förhöja produktiviteten, kvalitén samt försäkra leveransen för att tillfredsställa deras 

kunder (Raouf, 1994). Dem organisationer som överlever dagens hårda konkurrens måste 

bemöta olika behov för olika produkter genom att producera produkter med olika egenskaper 

som håller hög standard i kvalitén. Dem måste även erbjuda så bra pris som möjligt för att 

locka så många kunder som möjligt (Gotoh, 1991; Hipkin and Cock, 2000).  

I dagens konkurrenskraftiga era medföljer inga garantier på att tillverkningsorganisationer kan 

överleva med en långsam och säker utveckling (Oke, 2005). Det innebär att 

tillverkningsorganisationer alltid måste försöka utvecklas snabbt för att ligga steget före än 

deras konkurrenter på marknaden. Enligt Yamashina (1995) så behöver 

tillverkningsorganisationer alternera fokus från att förhöja effektiviteten inom företaget till att 

studera och bemöta marknadens behov inom termer som kvalitet, leverans och flexibilitet.  

Även Kennedy & Widener (2008) stärker det argumentet. De skriver att företag idag är mer 

eller mindre är tvungna att arbeta med kvalitet och bli mer flexibla för att överleva. Det är en 

stor bevekelsegrund till att många företag, främst inom tillverkningsindustrin implementerar 

Lean production för att öka sin konkurrenskraft genom att kontinuerligt försöka förbättra 

samtliga aktiviteter. Därav har lean idag blivit ett allt vanligare fenomen inom offentlig sektor 

(Drotz 2014). Även i Sverige tycks konceptet vara dominerande (Brännmark 2012).  

Dem mest typiska skälen till att introducera lean production inom offentlig sektor är 

merendels för att förhöja produktiviteten, bemöta de stigande kraven på kostnadsbesparingar 

samt för att lyckas uppfylla de villkor som ställs på medarbetar- och kundnöjdhet 

(Brännmark, 2012). Många anser att det huvudsakliga syftet med lean är ökad kundfokus 

(Womack och Jones, 1996). 

Ett viktigt steg inom lean är att försöka effektivisera sin verksamhet genom att eliminera icke 

värdeskapande processer. De processer som definieras som icke värdeskapande är de 

processer som kostar tillverkningsorganisationen men som kunden inte betalar för eftersom 

processen inte är värdehöjande för kundens del. När företag analyserar deras processer kan de 

oftast finna olika typer av slöseri (Liker, 2009). Mycket ofta kan man inte eliminera all typ av 
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slöseri, istället måste man spekulera kring vilka aktiviteter som inte är värdeskapande och 

dem måste man försöka minimera (Sörqvist 2013). Sörqvist fortsätter förklara att det finns 

aktiviteter som inte är värdeskapande, men som ändå inte kan elimineras då dem krävs för att 

kunna bedriva verksamheten trots att aktiviteterna inte bidrar till ett förhöjt kundvärde. 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Med tanke på att det nu finns fler aktörer på marknaden, speciellt inom lågavlönade länder 

som Kina, Japan, Indien, Bangladesh, Turkiet med mera. Så innebär det att priset på 

produkterna sjunker och små företagare i väst utsätts för en allt större konkurrens. För att det 

ska finnas en chans för de mindre företagen att konkurrera med de lågavlönade länderna så 

måste de reflektera över olika strategier för att kunna reformera deras verksamhet och behålla 

deras kunder (Göran Marklund, 2007). 

 

Som Sörqvist (2012) nämnde så kan det vara svårt att helt eliminera alla aktiviteter som 

endast är till för att hantera och föra fram material i tillverkningskedjan, det vill säga 

aktiviteter som inte skapar värde för kunden. Det bör därav vara av intresse för organisationer 

att identifiera och minimera slöseri inom ett internt materialflöde. Det kan därför även vara 

nyttigt att inkludera ett fåtal element ur lean production. 

I denna fallstudie finns ett behov av att förbättra det interna materialflödet på bygget genom 

att bland annat försöka dra ner på de slöseri som uppstår i produktionen. För att lyckas 

förbättra det interna materialflödet så krävs det att företaget rationaliserar arbetsrutiner samt 

likviderar moment som inte tillför något värde till produktionen. 

För att företaget ska bli mer konkurrenskraftiga och kunna stå ut i dagens hårt konkurrerande 

marknad så ska jag hjälpa dem hitta moment i deras produktion som kan uteslutas eller 

förbättras. Detta för att företaget ska få ett så funktionellt internt materialflöde som möjligt, 

det kommer resultera i reducerade expenser samt överbliven tid som gör att företaget kan 

fokusera på mer värdehöjande aktiviteter. 

 

1.3 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Som tidigare nämnt är det av stor vikt att företag implementerar delar av lean production 

systemet för att ständigt förbättra deras arbetsrutiner och öka deras konkurrenskraft. Det gör 

dem genom att exkludera dem aktiviteter som inte ökar värdet på produkten för kunden. 

Genom att jobba med lean production kan företag bli mer effektiva och även bespara sig mer 

resurser. Syftet med denna rapport är att: 
 

• Skapa en bild av hur materialhanteringen fungerar i produktionen samt komma med 

idéer och förslag på förbättringar för att minska produktionsstörningar och onödig 

hantering av byggmaterial så att produktionen flyter på bättre. Det är tänkt att 

genomföras genom att försöka reducera slöseri med bland annat hjälp av lean verktyg. 

Målet med denna studie är att identifiera hur förbättringar i materialhantering kan göras med 

hjälp av lean production verktyg genom att besvara följande frågor: 

• Vilka faktorer fungerar mindre bra i produktionen? 

• Hur fungerar materialhanteringen i praktiken? 

• Vilka lean production verktyg är lämpliga för att förhindra att internt slöseri 

förekommer i produktionen? 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Denna studie avgränsas till ett av projekten på företaget och därmed utförs inga jämförelser 

med andra projekt, bland annat på grund av den korta tidsramen för arbetet. Fokus kommer att 

riktas på att lista ut den del av allt slöseri som kostar företaget mest för att hålla en röd tråd 

genom hela rapporten. Vidare så kommer flödet i produktionen kontrolleras, från det att 

beställaren ger en order till färdig produkt. För att öka reliabiliteten i texten så har det till 

större del använts akademiska studier och litteraturer från 2000-talet och framåt. För att 

rapporten inte ska bli invecklad och svårläslig så riktas fokus på endast dem tre arbetsledarna 

som jobbar för fallföretaget på detta projekt. 
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2. ANSATS & METOD 

Här beskrivs tillvägagångssättet för fallstudien och vilka metoder som har använts för att 

komma fram till ett resultat. Avsnittet består av delkapitlarna tillvägagångssätt, 

forskningsmetoder, forskningsansats, metodval, forskningsstrategi, datainsamling och 

kvalitetssäkring. 

 

2.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Det skapades en kontakt med företaget som fallstudien utfördes på genom en gemensam vän 

som jobbar för en annan byggentreprenad men som har goda kontakter på fallföretaget. Väl på 

plats placerades jag på ett stort projekt där dem bygger en helt ny grund-samt förskola i 

Sollentuna, Tegelhagenskolan. Skolan skulle komma att bli 50 000 kvadratmeter stor och 

därav tog det mycket tid till en början att lära känna byggnaden. 30 dagars praktik påbörjades 

och arbetsuppgifterna gick bland annat ut på att avklara arbetsplatsdispositionsplanen. Det 

innebar att gå in i varendaste rum i byggnaden och kontrollera att allt har gjorts enligt plan 

och ritning, det var cirka 2000 rum exklusive alla hallar och ingångar. Under tiden som 

arbetsplatsdispositionsplanen utfördes så vart det enklare att känna byggnaden mer och mer, 

massa slöseri upptäcktes, fotades och antecknades. Utöver det erbjuds en runda var med dem 

tre arbetsledarna där dem själva fick peka ut slöseri som skett under produktionens gång, på 

så sett samlades mycket data in från ostrukturerade intervjuer. Därefter formades en 

intervjuenkät. Alla tre arbetsledare intervjuades med likadana frågor för att öka reliabiliteten i 

undersökningen. I slutet av praktiken hade hela arbetsplatsdispositionsplanen avslutats och jag 

hade på så sätt koll på alla rum, all utveckling, alla produktionsfel och vad som behövde göras 

om. En sammanställning av all data fördes från den 30 dagars långa praktiken, därefter 

påbörjades smått en insamling av teori för att senare kunna koppla den lästa teorin till det som 

upplevts på boetten. Utifrån all data som samlades för den slutgiltiga sammanställningen så 

kunde jag komma fram till ett resultat. Resultaten redovisas med bilder och sedan en kort 

beskrivning på hur man alternativt bör göra för att undvika slöseri och bli mer produktiv. Det 

utförs sedan en analys av den insamlade teorin och empirin. 

 

2.2 FORSKNINGSMETODER 

Det finns olika typer av forskningsmetoder man kan använda sig av för att nå det slutliga 

syftet, däribland finns explorativ, deskriptiv och komperativ (Saunders et al (2009)). 

Explorativ metod: Är oftast kvalitativ i sin karaktär och används när ett forskningsproblem 

inte är tydligt eller väldefinierat (Shukla, 2008; Ghaudi och Grønhaug, 2005). Den explorativa 

metoden tillåter forskare vara flexibla i sin forskning, då forskningsområdet inte är 

fullständigt definierat Bryman och Bell (2005). Dock krävs det att forskarna erhåller goda 

kunskaper om teorin för att kunna konstruera egna förklaringar för den forskning som bedrivs 

(Ghaudi och Grønhaug, 2005). 

Deskriptiv: I en sådan studie är problematiken oftast väldefinierad. Designen på strukturen 

avser besvara frågor likt hur, varför och vad. Detta för att utveckla en djupare förståelse för 

forskningens syfte (Ghaudi och Grønhaug, 2005). Bryman och Bell (2003) förklarar att 

grundelementen för en deskriptiv studie är en detaljerad plan för hur data bör samlas in, 

bearbetas och sedan omsättas som resultat. 

Komperativ: Bryman och Bell (2003) definierar en komperativ design som två identiska 

metoder som används för att ställa två kontrasterande fall i förhållande till varandra. Vidare 
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förklarar dem att designen innefattar jämförelselogik då den förutsätter att en bättre förståelse 

för en företeelse kan uppnås. 

Syftet med denna studie var att finna internt slöseri som stör och samtidigt förbrukar 

produktionens resurser. Tillämpa lean verktyg som kan reducera slöseri och på så sätt bespara 

företaget resurser. Detta för att företaget ska kunna öka sina vinstmarginaler och därav blir 

dem mer konkurrenskraftiga. Till denna studie har det valts en explorativ samt en deskriptiv 

karaktär då det krävdes mycket förundersökningar och litteraturläsning. Genom 

faktainsamling om hur material bör hanteras har jag försökt komma fram till vilka processer 

det är som reducerar effektiviteten. Jag har även utfört en fallstudie och intervjuat 3 olika 

projektledare. Därefter har jag skrivit om nya rutiner som kan användas för att undvika 

slöseri. 

 

2.3 FORSKNINGSANSATS 

Det finns olika forskningsstrategier man kan använda sig av för att kunna utföra en 

vetenskaplig rapport. Däribland deduktiv metod, induktiv metod och abduktion.  

 

• Den deduktiva metoden anses vara den mest klassiska metoden och inleds ofta med en 

teoretisk litteraturstudie och därefter fortsätter en empirisk studie. Det görs en analys 

av empirin med hjälp av dem metoder och modeller som finns med i teorin (Graziano 

& Raulin, 2010). 

• Den induktiva metoden är raka motsatsen av den deduktiva (Graziano & Raulin, 

2010). Vidare beskrivs det att vid induktiv metod så utformar man teorier med hjälp av 

den empirin som existerar och därefter testas dem teorierna. 

• Abduktion är en kombination av den induktiva och deduktiva metoden. Den används 

främst inom forskningssammanhang där det oftast är mer komplext att ta del av alla 

teorier innan faktainsamlingen påbörjas. Genom abduktion växer forskarnas förståelse 

successivt fram. 

Denna studie utgår från den deduktiva metoden då syftet är att komma med 

förbättringsförslag för att företaget ska bli så konkurrenskraftigt som möjligt. Teorier 

från olika litteraturer och källor jämförs med en genomförd fallstudie. Företaget kan 

sedan välja att implementera förbättringsförslagen ifall det skulle vara aktuellt. 

 

2.4 METODVAL 

Metodvalet kan delas upp i två olika kategorier, det är kvantitativ forskning och kvalitativ 

forskning. Kvantitativ forskning ger empiri i form av sådant som går att räkna på, det vill säga 

antal, mängder, kön, ålder, utbildning med mera. Kvalitativ forskning är en forskningsmetod 

som lägger vikt på ord och förståelser snarare än siffror och kvantifiering. Syftet med 

kvalitativ forskning är att samla in tydliga förklaringar som senare förtydligar förståelsen för 

problematiken som studeras, vilket vanligtvis brukar förekomma vid intervjuer (Bryman och 

Bell (2005). Kvalitativ forsknings karaktär är oftast väldigt fri och grundar sig mycket ofta på 

de intervjuades attityder och tro, vilket gör att den insamlade informationen för studien blir 

svår att generalisera. Bryman och Bell fortsätter beskriva kvalitativ forskning och syftar på att 

forskningen ställer höga krav på forskares beskrivning av tillvägagångsätt för att genom det 

stärka tillförlitlighet.  
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Kvantitativ forskning beskrivs däremot som mer formell med fokus på siffror samt 

kvantifiering av data som samlats in och analyserats. Verktyg vid kvantitativa studier kan vara 

enkätundersökningar, frågeformulär, experiment och intervjuer. Vid kvalitativ forskning 

fokuseras det mer på observationer, tolkning av texter, intervjuer med specifika personer eller 

folkgrupper med mera. Det sätts stor vikt vid deltagarnas upplevelser, känslor, attityder, 

minnen, därefter bildas en teori. Båda metoderna har både för och nackdelar. Fördelen med 

den kvalitativa metoden är förmågan att specifikt beskriva situationer, medan den kvantitativa 

lämpas bäst när det kommer till att statistiskt analysera en större mängd data (Patel och 

Davidson, 2011). Man kan därav med fördel kombinera de två metoderna (Saunders et al, 

2009). I denna rapport har båda metoderna kombinerats för att få fram så bra empiriskdata 

som möjligt. Det har utförts spontana intervjuer på bygget och det har skett många rundturer 

för observationer. Men, det har även skett strukturerade intervjuer och rundturer med 

projektledarna för bygget. 

 

2.5 FORSKNINGSSTRATEGI 

Vid val av forskningsstrategi är det av vikt att först definiera vilken typ av information man 

vill ha åtkomst till samt hur man ska gå tillväga för att komma åt den informationen. 

Beroende på vilken information man avser samla in så kan olika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

strategier passa bättre in än andra. Vid kvalitativa metoder kan man använda sig av strategier 

som aktionsforskning, etnografiska studier, grundad teori med mera. Vid kvantitativ metod 

kan man använda sig av strategier som experiment och tvärsnittsstudier. När man kombinerar 

båda metoderna så brukar man oftast använda sig av enkätundersökningar, intervjuer, 

observationer och dokument (Patel och Davidson, 2011). 

I denna rapport har det tillämpats två olika forskningsstrategier. Det har utförts en fallstudie 

samt 3 intervjuer med tre olika projektledare. Anledningen till valet av strategierna är dels på 

grund av dem avgränsningar som finns, samt för att det är avancerat att komma åt 

kvantitativdata för ett byggprojekt. Det har observerats, tagits bilder, och skett spontana 

intervjuer med olika hantverkare och arbetsledare. 

 

2.6 DATAINSAMLING 

Datainsamling är den process som går ut på att samla in information till en frågeställning 

(Patel och Davidson, 2011). Det finns flera olika metoder för att samla in data. Vid val av 

metod bör man reflektera över vad det data som samlas in skall användas för. Därefter är det 

av värde att skapa ett så distinkt syfte som möjligt för att så effektivt som möjligt avgöra 

vilken information som är relevant och användbar. Saunders et al (2009) anser att den 

insamlingsmetod som fungerar mest optimalt för fältstudier är intervjuer, litteraturläsning och 

observationer. Vilket även är dem metoder som använts för denna studie. 
 

              

2.6.1 Primär och sekundärdata 

All data som inte finns dokumenterad och som samlas in utav forskaren definieras som 

primärdata. Insamling av primärdata blir vanligen av via intervjuer, enkäter och 

observationer. All återstående data som samlas in och som tidigare har funnits dokumenterad i 

bland annat dokument, litteraturer och statistik kallas för sekundärdata (Bryman, 2011). 

För denna studie har det använts både primär och sekundärdata. Primärdata har skapats 

genom observationer, foton och intervjuer. Primärdata kommer att utgöra majoriteten av 

empiridelen. All övriga data som innefattar denna studie är sekundärdata som samlats in via 
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litteraturer, vetenskapliga artiklar och tidigare skriva examensarbeten. Sekundärdata kommer 

till största del finnas med i teorin. I analysen sedan jämförs teorin med empirin vilket innebär 

att analysen utgörs av både primär och sekundärdata.  

 

2.6.2 Datainsamlingsmetod 

Det finns olika typer av strategier man kan använda sig av för att samla in data. De olika 

metoderna som används är till för att besvara studiens frågeställning (Patel & Davidson, 

2011). De metoder som anses vara mest lämpade för en fallstudie är bland annat 

observationer, intervjuer samt litteraturläsning (Saunders et al, 2009), vilket även är dem 

strategier som har nyttjats för denna studie.  

 

2.6.3 Metod 1 – Intervjuer 

Det finns många varianter och strukturer att använda sig av när man ska utföra en kvalitativ 

intervju. Få välkända varianter är dem strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade 

intervjuerna. En Intervju är sannolikt den mest användbara metoden i kvalitativ forskning. 

Etnografiska undersökningar brukar innehålla ett stort mått av intervjuer, vilket säkerligen är 

en faktor som bidrar till att intervjuer används så pass ofta av forskare som utför kvalitativa 

studier (Bryman, 2013). Raka motsatsen gäller i kvantitativ forskning med syfte att öka 

reliabiliteten och validiteten när det gäller olika parametrar (Bryman, 2011).  

 

2.6.4 Strukturerade, ostrukturerade och Semi-strukturerade intervjuer 

En strukturerad intervju innebär att alla frågor är planerade sedan tidigare och att alla 

intervjuade får likadana frågor. Ostrukturerade intervjuer innehåller mycket ofta en väldigt 

öppen och fri dialog mellan forskare och respondent. Kan räcka med endast en fråga från 

forskarens del. Ostrukturerade intervjuer har även väldigt lätt för att likna ett vanligt samtal 

och kan därför ge upphov till mer ärliga svar då respondenten inte riskerar att styras utav 

intervjuaren (Lundahl och Skärvad, 1999). Vid semi-strukturerade intervjuer så styr forskaren 

hela samtalet. Forskaren ser till att få svar på de frågor som den önskar. Intervjupersonen har 

dock stor frihet att utforma svaren på sitt sätt (Bryman, 2011). I denna studie har det förts tre 

strukturerade intervjuer med tre olika arbetsledare. Därefter har det skett många 

ostrukturerade intervjuer under fallstudiens gång. 

 

2.6.5 Observationer 

Observationer kan definieras som en granskning av en situation i sin sanna och naturliga 

miljö. Man kan även här observera både på ett strukturerat och ostrukturerat sätt. Om man 

spontant observerar något för att samla in kunskap inom ett visst område och skapa sig en 

uppfattning så kallas det för en ostrukturerad observation. Om man däremot i förväg 

bestämmer sig för vad som skall komma att observeras, samt planerar hur det ska gå till så 

kallas det för en strukturerad observation (Patel & Davidson, 2011). 
 

Perioden som observationerna utfördes på startade med att jag först utförde en 

arbetsplatsdepositionsplan för att göra mig bekant med produktionen och arbetsplatsen. På så 

sätt tog många ostrukturerade observationer plats. Jag tog sedan flera rundor med 

arbetsledarna för att observera specifika faktorer som bland annat material som hade gått 

sönder eller felbeställts, vilket innebär att även strukturerade observationer utfördes. 
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2.6.6 Litteraturstudie 

Syftet med litteraturstudien är att skapa en översiktlig förståelse för ämnet. Litteratur är 

nedskriven information. Insamling av litteratur kan ske via facklitteratur, dagböcker, statistik, 

internet och protokoll. Ju fler källor man använder för att exemplifiera desto mer styrker man 

reliabiliteten.  

 

I denna studie har relevant litteratur samlats in via Mälardalens högskolas databas Diva, 

bibliotek och via Google Scholar. Sökord som ”Materialhantering”, ”logistik” och 

”produktion har använts för att hitta relevant data från vetenskapliga artiklar. För att kunna se 

på saker ur olika perspektiv så har det använts flera olika källor för teoridelen. I början var det 

mycket allmän data som dokumenterades och under arbetets gång vart det mer specificerat. 

 

2.7 KVALITETSSÄKRING 

Vid vetenskaplig rapportskrivning är det mycket ofta viktigt att utförligt skildra studiens 

autenticitet samt redogöra för resultatens varaktighet (Bryman, 2011). På så sätt ökar man det 

vetenskapliga värdet för texten. Det finns flera olika metoder man kan använda sig av för 

kvalitetssäkring, det går att bland annat använda sig av undersökningsmetoder som har hög 

träffsäkerhet och det går även att kritiskt granska resultat. Många forskare menar också på att 

tillförlitligheten för studiens resultat ökar om forskaren lyckas genomsyra en viss objektivitet 

i sin text (Ejvegård, 2009). 

 

I denna studie sker kvalitetssäkring bland annat genom att bilderna som visas är tagna från 

forskaren på plats under produktionsprocessen. Dessutom har det utförts både semi-

strukturerade samt ostrukturerade intervjuer. Samma intervju har genomförts med tre olika 

arbetsledare på plats för att tillförlitligheten för kvalitetssäkring skall öka. Det har även 

genomförts en noggrann granskning av litteraturstudierna som har samlats in för att 

reliabiliteten i studien ska öka.  

 

2.7.1 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet definierar hur pålitlig den data som finns med i studien och ligger till grund för 

forskningen är. Validitet är däremot om resultatet är oberoende av vem forskaren är samt 

oberoende av den valda mättekniken. Skulle resultatet vara oberoende av dessa faktorer så 

beräknas resultatet ha hög validitet. Ejvegård (2009) beskriver validitet som ett mått på hur 

väl studien undersöker det som är avsett att undersökas. Datan till denna studie är samlad från 

tre olika strukturerade intervjuer som tre olika arbetsledare fick svara på under olika 

tidpunkter. Svaren från intervjuerna ser i princip likadana ut, vilket ökar reliabiliteten för 

studien. Majoriteten av datan är oberoende av forskaren då det enbart har gjorts ett urval på de 

slöseri som har förekommit och det har dokumenterats med hjälp av bilder. Det som skulle 

kunna påverka datan är bland annat form på intervju, frågor och undersökningsperiod. 

Byggandet av skolan är ett treårigt långt projekt, undersökningen gjordes dock under en 

tidsperiod av en månad. 
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3. TEORI 

Här presenteras den teori som legat till grund för studien. Till en början definieras logistik, 

vidare fortsätter studien genomgå materialhantering. Sedan presenteras lean verktyg som 

tillämpats på det slöseri som upptäcktes under studiens gång. 

 

3.1 LOGISTIK 

Jonsson och Mattson (2009) beskriver logistik som läran om effektiva materialflöden, med 

andra ord kan man beskriva det som de verksamheter som ser till att material och produkter 

finns på rätt plats och i rätt tid. Dem anser även att syftet med logistik är att effektivisera 

företag och skapa goda resultat genom att vara miljövänliga, erbjuda god kundservice, låga 

kostnader, samt genom att binda upp så lite kapital som möjligt.  

Logistik har genom historien inte alltid setts som något värdeskapande. Tidigare definierades 

logistik som lagerhantering och leverans. Att blanda in planering i logistiken var inte av 

intresse fram till dess att konkurrensen bland företagen ökade. Då blev många företagare 

tvungna att tänka på lönsamheten i företagen, det innebar att företagarna vart tvungna att 

reducera kostnaderna. Under början av 1970-talet började man använda sig av möjligheterna 

av att reducera kostnaderna för logistiken genom planeringen (Oskarsson et. al, 2006). 

Oskarsson et. Al, (2006) fortsätter beskriva logistik som ett omfattande begrepp för en process 

som startar redan vid råvara och slutar hos slutkunden. Under år 1990 upptäckte många 

verksamheter att logistiken både reducerade deras kostnader samt skapade möjligheter för att 

öka intäkterna.  

Logistiken utvecklades sedan vidare genom bland annat samhällets tekniska utveckling, den 

ökade globaliseringen, kapitalets inverkan på lönsamheten samt den ökande konkurrensen.  

Den tekniska utvecklingen möjliggjorde snabbare materialflöde. Den ökade globaliseringen 

ledde till att kunder och leverantörer befann sig utspritt över hela världen, det i sin tur ledde 

till mer utvecklade logistiknätverk och större krav på logistikprocessen. Kapitalets inverkan 

på lönsamhet medförde högre konkurrens, vilket i sin tur ledde till att företagen var tvungna 

att hålla alla kostnader nere. Den ökade konkurrensen medförde att kundernas krav på 

produktkvalitet och service ökade (Oskarsson et. Al, 2006) 

 

3.1.2 Materialhantering 

När man talar om materialhantering så talar man oftast om upp och nerplockning av detaljer, 

logistikproblem som förflyttning av tungt material och icke organiska lyft. Materialflöde 

hanteras genom att räkna hur många gånger materialet ska bli upphämtat och lämnat på, hur 

många gånger materialet behöver transporteras samt hur långa sträckor som materialet 

behöver fraktas på. Dahlqvist (1997) beskriver materialhantering som alla de stationer då en 

anställd manuellt hanterar gods eller detaljer inför eller efter en operation av något slag. Vid 

transporter mellan leverantörer och beställare kan man använda sig av en viss avlastningsplats 

där produkterna förvaras innan dem kommer till användning i produktionen (Jonsson & 

Mattsson, 2011). Materialhantering är en process som anses som ett slöseri då det enbart för 

material fram i kedjan, men tillför inget värde till produkten. Materialhantering går dock inte 

att eliminera helt, istället bör man arbeta för att kontinuerligt förbättra processen (Bloomberg 

et al, 2002) & (Dahlqvist, 1997). Några få saker man bör göra som ett företag när man 

diskuterar förbättringar inom materialhantering är att välja utrustning som är lämpad för 

aktiviteten, utnyttja lagret effektivt, reducera manuell förflyttning och onödig hantering av 

transporter samt se till att skapa effektiva och säkra arbetsförhållanden (Coyle et al, 1996). 
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3.2 LEAN PRODUCTION 

Enligt Womack, Jones, 1996 (Liker, 2004) så definieras lean som en fem-stegs process. 

- Definiera kundvärde. 

- Definiera materialflöde. 

- Få produktionen att flyta på. 

- Få kunder att komma tillbaka. 

- Sträva efter utmärkthet.  

Toyotas framgång kommer från att dem har implementerat dessa fem verktyg till deras 

produktionssystem som är baserad på deras filosofi. Toyotas filosofi går ut på att motivera 

deras anställda och vara en lärande organisation. Deras ambition om långsiktigt tänkande är 

anledningen till att Toyota är en av dagens ledande biltillverkare (Liker, 2004). 

 

3.2.1 5 Why 

5 why används för att finna grundorsakerna till ett problem. Verktyget används på så sätt att 
man ställer sig frågan varför ett problem har uppstått fem gånger för att identifiera den 
grundliga orsaken till problemet och samtidigt skapa sig en förståelse för det (Moore, 2006). 
Moore fortsätter berätta om orsaken till att företag tillämpar 5 Why, han menar på att det är 
ett lätthanterligt verktyg för företag samt att det är enkelt för anställda att tillämpa och 
förstå. Orsaken till att Toyota utvecklade 5 Why i sina fabriker var för att uppmuntra dem 
anställda till att själva finna den grundliga orsaken till ett problem. På så sätt finner man 
roten till problemet (Latino et al, 2011). Se exempel på nedanstående problem som uppstod 
på Boetten. 
Varför fungerar inte kabeln…den är sönder 

Varför gick den sönder… hantverkarna överbelastade den 

Varför överbelasta dem den…det fanns inte tillräckligt med plats för allas uttag 

Varför finns det inte plats…för elektrikerna fick sitt material sent så dem var tvungna att jobba samtidigt som 
plåt. 

Varför fick elektrikerna sitt material sent...De glömde beställa det när dem beställde allt annat material. 

 

3.2.2 5S 

5s är en viktig del utav Lean, det är ett verktyg som företag etablerar för att upprätthålla en 

balanserad miljö som giver hög kvalitet. I en produktionsmiljö kan 5S vara till hjälp genom 

att bidra till en ökad prestanda när det kommer till arbetsmiljö, hushållning, hälsa och 

säkerhet. Syftet med 5S är att det ska leda till ständiga förbättringar. I praktiken kan dock 

etableringen av 5S påverkas av den mänskliga faktorn och en organisations begränsade 

resurser, vilket i sin tur kan leda till störningar och förminskad effektivitet (N. Khamis..et al, 

2009). Förkortningen 5S står för dem 5 japanska orden: 

 

Seiri – Sortera, skilj på nödvändigt material och icke nödvändigt. Ställ det material som ofta 

används nära till hands och plocka bort det andra. 

Seiton – Systematisera, allt material ska ha en egen plats och varje sak ska vara på sin plats. 
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Seiso – Städa, det ska vara en ren arbetsplats som alltid är färdig att använda. 

Seiketsu – Standardisera, utveckla rutiner som alla kan tillämpa dagligen 

Shitsuke – Se till / Sköta om, Tillämpa detta i praktiken och sök alltid efter ständiga 

förbättringar. 

 
3.2.3 Muda 

Leans huvudsakliga anledning är att försöka minimera slöseri (Muda) så gott det går, det är 

därför viktigt att man är medveten om att dem anställda är företagets pelare i den mening att 

det är dem som skapar värde för processen (Liker, 2009). Inom Toyota finns det olika sätt att 

hitta slöseri inom en verksamhet. Muda är ett verktyg som hjälper till att definiera vilket 

slöseri det handlar om (Krajewski et. Al. 2013). Syftet är att identifiera de processer som inte 

skapar värde för kunden, för att sedan försöka reducera eller eliminera dem (Liker, 2009). 

Nedan följer en presentation utav en av Toyotas modeller, dem 7 + 1 orsakerna till slöseri 

(Bicheno, 2006). 

 

- Överproduktion: att tillverka mer än vad som har beställts. Det kommer väldigt 

naturligt för många att producera extra för säkerhetsskull. Det som sker vid 

överproduktion är att lagerhållningarna blir större och risken för försämrad kvalitet 

och felproduktion ökar. 

- Väntetider: Vänta på att något ska hända. Planerad väntetid så som raster anses vara 

bra för produktiviteten och i bästa möjliga fall så kan det öka kvalitén på produkten 

och räknas inte in i denna kategori. Däremot är det slöseri att låta anställda vänta på 

arbetsuppgifter istället för att låta dem ta tag i annat som till exempel städning, 

underhållning och inventarier. Även sena leveranser medför väntetider. 

- Onödig transport: Transporter som egentligen inte bör ske, tar av arbetstiden och de 

ökar även risken för skador på produkter ju fler gånger de transporteras. Det är väldigt 

svårt att eliminera transport utav varor eller produkter helt, men det går alltid att 

reducera. En viktig faktor för transport är kommunikation mellan leverantör och 

mottagare. Ju kortare avstånd desto större chans för bättre kvalitet. 

- Överarbete: Att göra mer jobb än det som krävs. 

- Lager: Att lagra mer produkter än det som är nödvändigt leder inte bara till bundet 

kapital, det utgör även en risk för ökade ledtider och det kan ligga till hinder för 

upptäckten av problem. Oftast finns det tre typer av lagerhållning, den första är för 

råvaror, den andra för produkter i arbete och den tredje för färdiga produkter. 

- Rörelse: Onödig rörelse när medarbetarna utför sitt jobb. Toyota är en förebild för 

många företag bland annat på grund av den höga arbetskvaliteten som råder på 

företaget. Detta inkluderar hur personalen rör sig men även hur maskinerna uppför sig. 

Olika rörelser kan ge olika effekt på produktivitet och kvalitet. 

- Defekter: Reparationer och annat arbete som inte medför värde för kunden. Ett 

exempel skulle kunna vara att man använder samma maskin till allt, istället för att köra 

olika maskiner till det dem är avsedda för. Detta kan leda till sämre kvalitet. Tanken är 

att istället använda sig av mindre lätthanterliga maskiner som uppfyller de krav som 

efterfrågas, istället för att använda en stor maskin som en generell maskin. 

- + outnyttjad arbetskraft: Tar inte tillvara på arbetarnas kapacitet eller kompetens. 
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3.2.4 4P modell 

 

 

Figur 1 – Toyotas 4P modell (Liker, 2004) 

Toyotas produktionssystem är uppbyggd på 14 olika principer som delas in i en 4P modell. 

Dem fyra principgrupperna är som figuren ovan visar, filosofi, process, människor och 

partners samt problemlösning. Principerna som tillhör filosofin är skapade för att företag ska 

tänka långsiktigt när dem jobbar. De principer som tillhör processerna är till för att eliminera 

eller försöka minimera så mycket slöseri som möjligt. De principer som hör till människor 

och partners är till för att respektera, utmana samt hjälpa andra människor och företag att 

växa. Och dem sista principerna som tillhör problemlösning är till för ständiga förbättringar 

och inhämtad kunskap. 

 

3.2.5 The TPS house 
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The TPS house (Liker, 2004). 

TPS står för Toyota production system som Taiichi Ohno uppfann. Med tiden insåg Ohno att 

det var svårt att överföra hans tankar kring hur man bör arbeta till dem anställda. Han bad 

därför sin lärling, Fujio Cho att utveckla en enklare presentation av principerna som ett hus. 

Liker (2004) beskriver presentationen som: husets principer/grund står på värderingarna och 

själva grunden består av utjämning och standardisering. Huvudprinciperna Just in time och 

Jidoka står som pelare och håller upp husets tak som består av företagets mål. Huvudsyftet 

med huset är att människor tillför värde genom ständiga förbättringar och genom reducering 

eller helst eliminering av slöseri. Tps filosofin funkar dock enbart ifall alla husets delar 

samarbetar och är starka, en svag länk i huset kan försvaga hela systemet. 

 

3.2.6 Jidoka 

Som tidigare nämnt är Jidoka en av TPS ståndpelare. Jidoka innebär att man ständigt försöker 

utveckla kvalitet, se till att allt görs rätt första gången man gör det och att man stoppar en 

process ifall ett problem uppstår. Det är därför av stor vikt att personalen är utbildad och har 

rätt kompetens för att dels kunna skildra rätt från fel och för att dem ska ha rätt förutsättningar 

för att följa det etablerade arbetssättet som råder på företaget (Petersson, et al., 2009). Liker 

(2004) skriver även att Jidoka är känd för automatisering, det innebär att maskinerna utför det 

arbete som dem anställda annars måste utföra. Till exempel så ska en maskin kunna stanna 

upp för sig själv när ett problem uppstår. Jidoka står på fyra viktiga ståndpelare gällande 

kvalitetssäkring. 

 

• Genchi Genbutsu, översätts många gånger som ”verklig plats, verklig faktor”. Toyota 

själv beskriver det som ”Vi övar genchi genbutsu…gå till källan för att finna den fakta 

som krävs för att fatta rätt beslut, bilda bra överenskommelser och för att uppnå våra 

mål i så bra fart som möjligt. 

• Andon, betyder lykta på japanska. För att förklara Andon när det kommer till lean så 

brukar man jämföra det med ljuset på en bil. Det är ett system som är till för att varna 

anställda om problem i rätt tid så att lämpliga åtgärder kan vidtas omedelbart.  

• Standardisering av arbetssätt går ut på ständig förbättring för att komma fram till en så 

bra utvecklingsstadie som möjligt. Anledningen till att man standardiserar är för att 

man har kommit fram till det bästa arbetssättet för tillfället. En standard ska dock alltid 

utvecklas.  

• Poka-yoke betyder felsäkring. Syftet är att mekaniskt och automatiskt försöka 

förebygga och varna vid fel. Exempel på användning av poka-yoke är att en bil oftasta 

börjar pipa om man glömmer släcka lamporna när man stänger av bilen. 

 

3.2.7 Just in time 

JIT är ett sätt att planera och sträva efter att producera och leverera varor i precis den mängd 

som krävs, vid den tidpunkt som behövs. Syftet är att reducera ledtiden från leverantör till 

kund. Just in time kan ses som en filosofi som hjälper företag att reducera kostnader och 

utföra endast det arbete som är obligatoriskt för att utföra jobbet, detta genom konstant 

förbättring av produktionen. Filosofin går ut på att man använder sig enbart av de processer 

som tillför värde till en produkt. Buhre & Persson (2007) definierar Just in time som ”Rätt 

produkt, i rätt antal, i rätt kvalitet, på rätt sätt, i rätt tid, till rätt kund och till den rätta 
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kostnaden”. JIT filosofin ser även till att man använder sig av Kanban, kvalitetskontroller, de 

anställdas deltagande och kostnadsreduktioner på rätt sätt. Syftet med filosofin är att reducera 

ledtiderna på tillverkningen genom att dra ner på WIP (Work in process). Det finns tre olika 

typer av lagerhållning. 

• Inkommande material 

• Work in process  

• Färdiga varor. 

Genom att reducera de tre lagerhållningarna så går jobbet smidigare att utföra då 

produktionen flyter på i små massor. Resultatet blir att möjligheten för kvalitetsförbättringar 

och kostnadsförminskningar ökar.  

 

3.2.8 Kanban 

Kanban är som tidigare nämnt ett system som tillhör JIT, ordet kommer från japanskan och 

innebär synligt tecken eller kort. Kanban används systematiskt för att förmedla information 

som bland annat namn på komponent, nummer, plats, antal och så vidare. Den hjälper även 

till att kontrollera mängden av rå material och mängden av WIP, den jämnar ut flödet, den 

noterar när det sker ett problem i processen och den ser alltid till att det finns tillräckligt med 

material för att kunna slutföra alla processer (James Chapados and Agnieszka Perlinska, 

2009). Man kan med fördel använda sig av kanban för att behålla kontroll över produktionen 

genom att förenkla produktionsschemat, reducera maskinoperatörernas jobb och underlätta 

pappersarbete samt identifiering av olika komponenter. Det finns olika typer av kanbans så 

som produktions kanbans, leverantör kanbans och signal kanbans, tunnel kanbans, express 

kanbans och nödkanbans. Olika kanbans genererar olika funktioner i olika tillstånd. 

 

3.2.9 Heijunka 

Heijunka är en av tps grundpelare, den hjälper till att jämna ut efterfrågan för att skapa en 

balanserad miljö för produktion. Heijunka hjälper till att jämna ut kapacitetsplaneringen, 

efterfrågan, orderplaneringen samt optimera produktionsplaneringen genom att försöka jämna 

till arbetsbelastningarna av varje process till varandra (Coleman et al, 1994). 
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4. Empiri 

Detta kapitel presenterar hur materialhanteringen ser ut idag hos fallföretaget. Kapitlet 

inleds med en företagspresentation, sedan följer en nulägesanalys från dem ostrukturerade 

intervjuerna och observationerna samt en resumé på de strukturerade intervjuerna. Kapitlet 

avslutas med en dokumentation av bilder tagna på plats som visar på förekommen slöseri. 

 

4.1 FÖRETAGSPRESENTATION 

Studien är som tidigare nämnt utförd på ett utav Boettens projekt som heter 

Tegelhagensskolan. Boetten har flera olika kunder landet över, däribland Riksarkivet, Coop, 

Stockholms länstidning med mera. Företaget skapades 1989 av Bo Nordlander som ett rent 

fastighetsbolag med inriktning mot statliga och kommunala myndigheter. Vid slutet av 1990 

utvecklades företaget till att innefattas av projektledning och 18 år senare började dem utföra 

totala och generalentreprenader för ny samt ombyggen. Den globala konkurrensen som 

beskrivs under bakgrund innebär enligt Sörqvist (2013) att företaget behöver effektivisera sin 

verksamhet genom att reducera så mycket slöseri som möjligt.  

Boetten AB är ett producerande företag som bygger och förvaltar unika byggnader för publika 

verksamheter. De arbetar ständigt för förhöjd kvalitet av produktion och arbetsmiljö. De är 

sedan flera år tillbaka certifierade utav BF9K. Certifikatet påvisar att företaget lever upp till 

samhällets krav samt beställarnas krav. BF9K är ett system som är framtaget av Stockholms 

byggmästareförening i syfte att förbättra och utveckla byggbranschens kvalitet. Systemet har 

samma principer som  

• Kvalitet (ISO 9001) 

• Miljö (ISO 14001) 

• Arbetsmiljö (ISO 45001/AFS 2001:1) 

Boetten ger deras beställare trygghet genom en årlig revision som tyder på att dem är en 

entreprenör med ett väl fungerande ledningssystem. Deras ledningssystem heter KMA och är 

anpassad efter deras verksamhet samt efter deras kunders behov. Systemet utvecklas ständigt i 

syfte att uppnå ständig förbättring. KMA- systemet bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och 

erfarenhetsåterförening. Alla anställda är medvetna om sina ansvarsområden, sina rättigheter 

och sina skyldigheter. Företaget anser att deras medarbetare är den viktigaste kvalitetsresursen 

som dem har och därav vill dem ge dem anställda stöd av kvalitetssystem som ger företaget 

rätt hjälpmedel till att utföra deras arbete. Boetten anses idag gå fram och tillbaka mellan att 

vara ett litet och ett medelstort företag. I årsredovisningen för Boetten Ab (2018) så finner 

man information om att Boetten har 55 anställda samt att dem omsätter 554 miljoner kronor. 

För att Boetten ska ta plats på den globala marknaden och inte utsättas för hög konkurrens så 

måste Boetten bli mer effektiva och reducera vissa kostnader för att kunna konkurrera med 

låglöneländer. 

 

4.2 NULÄGESANALYS: OBSERVATIONER OCH OSTRUKTURERADE INTERVJUER 

Företaget ville ha hjälp med att slutföra arbetsplatsdispositionsplanen samt att med hjälp av 

den orientera mig fram till alla rum och kontrollera att dem har byggts enligt ritning, att rätt 

material har använts och att det inte finns några skador. 

Vid det nya bygget har det byggts provisoriska blå bodar som har fördelats på två. Ena sidan 

är till projektledarna, så dem kan utföra sitt pappersarbete i anslutning till projektet. Andra 
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sidan av bodarna är till för entreprenörerna och hantverkarna. Där kan dem skriva på papper, 

checka in och ut för dagen samt äta sin lunch eller ta en paus om dem önskar det. 

Projektledarnas arbete är bland annat att beställa material, mottaga och kontrollera 

leveranserna, se till att entreprenörerna gör det jobb som dem utlovat, se till hantverkarnas 

säkerhet, se till att det byggs i enlighet med vissa lagar och regler samt att se till så allt flyter 

på i produktionen enligt tidsschemat och planritningen.  

Vid leverans av verktyg märktes det av att det mycket ofta beställs mer än vad som behövs. 

Detta för att verktygen levereras i slutna påsar med ett visst antal i. Man blir tvungen till att 

köpa hela påsen. Många gånger beställer man även extra på grund av den långa leveranstiden. 

Har man som hantverkare inte alla verktyg på plats så kan det bli svårt att gå vidare i sitt 

arbete och det medför att man halkar efter i tidsplanen. I ett bygge är nästan alla parter 

beroende av varandra, alla hantverkare och entreprenörer måste göra sitt i rätt tid så nästa 

entreprenör och hantverkare kan göra sitt därefter.  

Ett problem som har skett under projektets gång är att alla leveranser nu behöver komma 

samtidigt eftersom man redan ligger efter i tidsschemat. Det leder till att man inte får mycket 

utrymme över då det ligger material överallt. Varje gång det är dags att ta tag i ett delmoment 

som att spackla golvet till ett rum så behöver man flytta allt material från det rummet till ett 

annat rum och sedan flytta tillbaka det. Överblivet material får man antingen kasta eller skicka 

tillbaka. Sånt vill man ska göras snabbt, men det ligger ändå kvar i byggnaden och tar plats. 

Entreprenörer och hantverkare städar inte bort efter sig och lämnar allt till sista stund. Detta 

leder till att väntetid skapas då man väntar på att rätt person ska komma och ta bort sitt skräp 

så nästa entreprenad kan påbörja sitt arbetsmoment. 

Det krävs alltid extra arbetskraft för att lasta av och flytta runt material. Boetten betalar för att 

förarna ska lasta av material, men trots det så hjälper arbetsledarna alltid till med 

avlastningen. En av dem gångerna som observerades dröjde det två timmar att lasta av 

material från det att leveransen kom. Arbetsledarna fick visa vart allt skulle stå och hur det 

skulle gå till så allt gick rätt till från början. Oftast använder sig entreprenörerna av utländsk 

arbetskraft vilket orsakar kommunikationsbrist, därav känner arbetsledarna ett behov av att 

vara på plats trots att de betalt för att leveransföretaget ska lasta av allt.  

Sabotage förekommer, det är lätthänt att köra runt i liftarna oförsiktigt. Kanter på olika 

material går sönder och behöver lappas ihop. Detta är på grund av kommunikationsbristen 

mellan entreprenörerna och hantverkarna. Vid leverans ställs allt material utomhus, tanken är 

att hantverkarna ska ta in material till byggnaden när de behöver det. Det innebär att de måste 

förflytta materialet, vilket kräver tid och arbetskraft, ökar möjligheten för sabotage samt tär på 

ekonomin.  

Även den mänskliga faktorn spelar en stor roll. Tidsplanen görs utan någon extra 

tidsmarginal. Trots detta, så uppkommer det hela tiden störningar då någon alltid råkar dyka 

upp försent, eller då någon sjukskriver sig. Dåliga handlingar ökar störningar i produktionen. 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

4.3 RESUMÉ FRÅN DEM STRUKTURERADE INTERVJUERNA 

Nedan följer en konklusion av svaren på intervjuerna, alla tre projektledare svarade i princip 

likadant på intervjufrågorna.   

 
• Hur går projektet hittills? Ligger ni bra till enligt tidsplan? Om inte, vad beror förseningarna på? 

Projektet är 6 månader försenat på grund av problem med spillvattenledningar och lång hanteringstid från 
beställarens sida. En ny tidsplan har skapats. 
 

• Vad har varit största utmaningen med detta projekt?  

Största utmaningen har varit materialvalet samt samordningen med projektörerna.  

 

• Hur anser du att den interna kommunikationen mellan hantverkare, projektledare och entreprenörer 

fungerar? Vart brister det? Hur skulle det kunna bli bättre? 

Det fungerar relativt bra trots språkförbristningar. Många gånger är det svårt att föra över information 

från möten fram till sista led. Det kan dock förbättras genom fler möten och dokumenterade 

arbetsberedningar. 

 

• Varför förekommer det väntetider och hur långa brukar de vara? 
Problemet i sig är oftast inte väntetiderna, utan flyttningar och hinder som beror på försämrad 
projektering och samordning. 
 

• Införträffar det ofta att material inte finns på rätt plats och att hantverkare behöver leta runt efter 

byggmaterial innan de börjar jobba? 

Ja, det händer i synnerhet när material levereras för tidigt till arbetsplats och när olika hantverkare flyttar 

runt varandras material. 

 

• Vilka är det som ansvarar för beställning av material? 

Vid större inköp är det inköpare och vid mindre inköp är det projektledarna. 

 

• Vad föredrar du helst, få och stora leveranser eller flera små leveranser? 

Enklare att hantera mindre leveranser och mindre risk att material blir stående. 
 

• Hur hanterar ni leverans av material? Vart ställer ni materialet? Behöver ni flytta på materialet ett flertal 

gånger för att skapa utrymme? 

Bygget har teoretiskt sätt bra med plats, men när det ska spacklas eller byggas i ett rum så behöver 
material flyttas. Det man kan göra är att använda sig av en ut och invändig arbetsplatsdispositionsplan där 
man ger respektive yrkesgrupp en plats  
 

• Förekommer det ofta att material blir skadat på grund utav att det behöver förflyttas flera gånger? Vad är 

det oftast för typ av skador? Anser du att det sker tillräckligt ofta för att man ska behöva ta till någon sorts 

åtgärd? 

Det inträffar rätt ofta, men inte i så stor utsträckning att det behöver tas till åtgärder. Det påverkar i större 

del dem som är materialansvariga och oftast löser det sig via korta dialoger. 

 

• Vad beror allt spill av material på och kan man uppskatta hur mycket som spills? 

Spill beror mycket på brister i beredning. Om ansvarig inte har tillräckligt med kunskap om uppgiften eller 

om den inte fått ta del av den tänkta planeringen så kan det förekomma mycket spill. I vanliga fall så 

räknar man med 10% spill. 

 

• Vad är konsekvenserna av försenade leveranser? 

Bildas extra kostnader för flytt och omdisponering av personal. 

 

• Krävs det alltid uthyrning av maskin vid leverans? Vad kostar det? 

Nej, inte alltid. Oftast beror det på vilken typ av leverans det handlar om. Ibland räcker det med flyttvagn 

och ibland behövs en kranbil. Det kan kosta mellan 1500 kr till 45 000 kr. 
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4.4 DOKUMENTATION MED BILDER OCH MOTIVERINGAR 

Nedan följer ett urval av bilder tagna på plats med faktorer som jag anser har potential till att 

förbättras. Det följer en kort beskrivning under varje bild. 
 

 

 

B1: Elektrikerna har inte tagit bort sina sopor, de ligger mitt framför trappen där de just nu bygger ett 
räcke. 

 

 

B2: Har suttit en ställning där tidigare. Man bygger ställning för att bygga de höga taken. Väl uppe på 

ställningen kommer man på att något mer behöver byggas till. Det tillkommer alltid nya ideér ute på 

produktionen, detta eftersom det är på bygget man jobbar fysiskt och inte visuellt. 
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B3: Ett exempel på hur det ska se ut. Rent och fint. 

 

 

B4: Här har man flyttat material 2 ggr eftersom man behöver flyta golvet 2 ggr. 

 

 

B5. Enligt ritning skulle sprinkler gå igenom det hålet. Men det skulle avancera bygget, vilket var helt 
onödigt. Nu behöver hålet tätas igen med isolering o massa annat material. 
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B6. Linolum, plastmatta 206 kg. Logistikproblem då det står i vägen och väger mycket. Måste flyttas 

med kärra. 

 

 

B7. Måste riva schakt på grund av rit fel, fick lägga till svartplåtkanal för att man ska kunna komma in 

och städa. 

 

 

B8. Byggt trappan för att den ska hålla, arkitekten har ritat för stor dörr. Nu måste dörren kapas och 

anpassas. 
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B9. Vägg som behöver slipas och spacklas på grund av slarv. 

 

 

B10. Fick bygga om och lägga till en handikappanpassad toalett vid idrottshallen på grund av de nya 

kraven som fastställdes under bygget. 

 

 

B11. Ojämnheter på golv, måste slipas bort. 
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B12. Toaletten har målats, vilket var fel. Det ska kaklas då det ska finnas en dusch där. 

 

 

B13. Ett rör har hamnat på fel ställe vilket har orsakat stopp i brunnen, detta på grund av att det var 

fel ritat från början. 

 

 

B14. Stopp i brunn 
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B15. Kakelsättaren har satt upp blått kakel istället för rött som det stod i ritningen. Fick göra om. 

Därför är det viktigt med mottagningskontroller.  

 

 

B16. Leveransskada, måste beställa nytt. 

 

 

B17. Köksfläkten kom inte in genom dörren, fick kapa dörren för att få in fläkten sedan reparera 

dörren igen. 
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B18. Kabeln som leder byggströmmen exploderade. 

 

 

B19. Fel konstruerat, pelare monterat åt fel håll, går ej att vända på. Om man vänder på pelaren så 

kan man inte få den centrerad. Idag går dörrarna in istället för ut, måste ändras på grund av 

brandrisk. 

 

 

B20. Hjullastare, även kallad lull. Ska egentligen inte behöva hyras in. Kommunikationsfel mellan 

beställare och leverantör. Leverantör kunde ej lasta av utan maskin, så Beställaren fick hyra in den. 



 
 

25 
 

 

B21. Dörrar som står på bygget, står systematiskt och är uppmärkta efter vart de ska monteras. 
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5. Analys  

Detta är det näst sista avsnittet i studien. Här genomförs en analys utav dem dokumentationer 

som gjorts i empirin och det utgörs även en anknytning till studiens teori. 

På B1 i empirin ser vi bilder på massa el material som ska slängas. Materialet står i vägen för 

hantverkarna som bygger ett nytt räcke till trappan som man ser i bakgrunden. El materialet 

är en störningsfaktor som påverkar hantverkarnas säkerhet då det är i vägen för dem när 

dem jobbar. Det är väldigt enkelt att snubbla över eller skära sig på en sladd. Dessutom ser 

det väldigt stökigt ut vilket leder till att det blir svårare för andra hantverkare att hitta sina 

verktyg medans dem jobbar. Detta kan även leda till försämrad produktionskvalitet då 

arbetsplatsen inte är städad och dessutom tar det på tiden då arbetsplatsen inte är redo att 

användas direkt. Som företag bör man se till att skapa effektiva och säkra arbetsförhållanden 

(Coyle et al, 1996). Som tidigare nämnt är materialhantering en process som ses som slöseri, 

men som inte går att eliminera. Genom att elektrikerna lämnar sitt skräp kvar på arbetsplatsen 

ser dem till att fördröja slöseri processen istället för att arbeta för att kontinuerligt förbättra 

hanteringen av materialprocessen (Bloomberg et al, 2002) & (Dahlqvist, 1997). 

På B2 har det tidigare funnits en ställning för att möjliggöra produktionen av det höga taket 

och dem stora fönstren som sitter på taket. Problematiken som uppstått vid tillverkningen av 

denna ställning är att när hantverkarna väl är uppe på ställningen så kommer dem på att något 

behöver byggas till. Gång på gång så tillkommer nya idéer till ute på bygget, detta eftersom 

dem som planerat inte jobbat genomskådligt. Dessutom jobbar inte dem som planerar fysiskt, 

endast visuellt. Det är därför viktigt att det finns en ständig kommunikation mellan dem som 

jobbar fysiskt och visuellt. Jidoka och Genchi Genbutsu är två verktyg som bör etableras här. 

Jidoka innebär bland annat att man ska se till att göra allting rätt första gången man gör det 

och att personalen som jobbar är välutbildade och kan skildra rätt från fel (Petersson, et al., 

2009). Genchi Genbutsu beskriver Toyota som att gå till källan själv för att finna den fakta 

som krävs för att fatta rätt beslut och bilda bra överenskommelser. Det hade kunnat vara till 

hjälp ifall dem som jobbar virtuellt går till källan själva för att se hur det ser ut (Liker, 2004). 

B3 är ett exempel på hur det bör se ut på bygget. Inget material på golvet, städat och fint. Nu 

kan den hantverkare som är näst på tur utföra sitt jobb med så stor förutsättning som möjligt 

för att jobbet ska utföras kvalitativt. På så sätt har man använt sig utav 5S verktyget, det är 

dock viktigt att det standardiseras så att alla på bygget får samma förutsättningar till att utföra 

ett så kvalitativt jobb som möjligt (N. Khamis..et al, 2009).  

På B4, B5, B7 B8 OCH B9 ser vi en av dem slöserier som sker när man inte har tålamod eller 

är tillräckligt försiktig. På B4 har dem behövt flyta golvet två gånger på grund av att någon 

ställt sitt material på golvet innan golvet hunnit torka klart. Materialet avformades på golvet 

och nu behöver golvet flytas på igen. På B5 ser vi en av konsekvenserna till att man inte 

övervägt olika lösningar vid ritning och planering av bygg. Genom att välja första och bästa 

alternativet så ökar man möjligheten till att hamna i en liknande situation. Ifall arkitekten hade 

övervägt andra alternativ istället för att rita ett hål genom väggen som sprinklern ska gå 

igenom så hade det sparat massa tid för hantverkarna på bygget. På B7 har man fått riva det 

schakt som man har byggts för att bygga till en svartplåtskanal då dem som ritat inte haft en 

abstrakt plan på hur man i framtiden ska kunna städa mellan köksfläktarna. På B8 har 
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hantverkarna byggt en tillräckligt stabil stomme för trappan för att den ska vara så hållbar som 

möjligt. Det gick dock inte ihop med arkitektens plan som var att använda utrymmet under 

trappan som ett förråd. Dörren till förrådet var alldeles för stor och måste nu göras om. På B9 

ser vi en vägg med massa hål i på grund av att någon hantverkare har hamrat in massa skruvar 

med fel mått. De hålen behöver nu åtgärdas bland annat genom slipning och spackling. I alla 

de ovannämnda fallen så leder konsekvenserna till massa extra jobb och omarbete. Här kan en 

av dem 7 + 1 slöserierna från Toyotas modell identifieras. Slöseri 4: att utföra mer arbete än 

vad som är nödvändigt, leder till slöseri på tid och material. Det gör så man halkar efter i 

tidsschemat och det påverkar alla inblandade entreprenader då dem alla är i beroendeställning 

av varandra för att kunna slutföra sitt jobb (Bicheno, 2006).  

På B6 ser vi linoleum, plastmattor som väger 206 kg var.  Detta ses som ett logistikproblem 

då det står i vägen och väger mycket. Dessa plastmattor står i en av hallarna i bygget, varje 

gång det ska målas, flytas golv eller arbetas med annat så måste dem flyttas med kärra. Att 

arbeta på det viset är inte ergonomiskt, trots att man använder kärra så behöver man ändå lasta 

på och av materialet på kärran, dessutom tar det tid. B21 är ännu ett exempel på 

logistikproblem. Även fast det känns bekvämt att ha allt material nära tillhands så gör det mer 

skada än nytta. Vid transporter mellan leverantörer och beställare kan man använda sig av en 

viss avlastningsplats där produkterna förvaras innan dem kommer till användning i 

produktionen (Jonsson & Mattsson, 2011). Leans huvudsakliga anledning är att försöka 

minimera slöseri (Muda) så gott det går, det är därför viktigt att man är medveten om att dem 

anställda är företagets pelare i den mening att det är dem som skapar värde för processen 

(Liker, 2009). Därav är det viktigt att se till så att dem anställda jobbar ergonomiskt och 

hälsosamt. 

På B10 ser vi vad som är på väg att bli en handikappanpassad toalett utanför idrottshallen. 

Tidigare byggdes en vanlig toalett men med tanke på de nya kraven som fastställdes under 

bygget så vart dem tvungna att bygga om. Tanken från början är att man ska kunna hyra ut 

idrottshallen utanför skoltid till olika föreningar, dessutom är det viktigt att en skola lämpar 

sig för personer med funktionsnedsättning. Jidoka är en av TPS ståndpelare som innebär att 

man ständigt försöker utveckla kvalitet, se till att allt görs rätt första gången man gör det och 

att man stoppar en process ifall ett problem uppstår. Det är därför av stor vikt att personalen är 

utbildad och har rätt kompetens för att dels kunna skildra rätt från fel och för att dem ska ha 

rätt förutsättningar för att följa det etablerade arbetssättet som råder på företaget (Petersson, et 

al., 2009). 

På B11 kan man se massa ojämnheter på ny flutet golv, vilket kan bero på flera olika 

anledningar. Man hade dock kunnat minimera risken för ojämnheter om man tillämpat vissa 

lean verktyg rätt. I en produktionsmiljö kan 5S vara till hjälp genom att bidra till en ökad 

prestanda när det kommer till arbetsmiljö, hushållning, hälsa och säkerhet. Syftet med 5S är 

att det ska leda till ständiga förbättringar. I praktiken kan dock etableringen av 5S påverkas av 

den mänskliga faktorn och en organisations begränsade resurser, vilket i sin tur kan leda till 

störningar och förminskad effektivitet (N. Khamis..et al, 2009). 

På B12 Har en toalett målats istället för att kaklas. Det är lätthänt då toaletterna bredvid har 

målats. Denna toalett ska dock ha en dusch i sig och därav behöver den kaklas. Det innebär att 

hantverkarna inte läst igenom ritningen tillräckligt noggrant, istället har dem övergeneraliserat 
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jobbet. En av dem 14 principer som hör till rubriken processer i 4P modellen lyder ”Skapa en 

kultur där man stoppar processerna för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt från början”. 

Principerna som tillhör filosofin är skapade för att företag ska tänka långsiktigt när dem 

jobbar. De principer som tillhör processerna är till för att eliminera eller försöka minimera så 

mycket slöseri som möjligt (Liker, 2004). 

På B13 ser vi ett rör som har hamnat fel på grund av projekteringsfel, och på B14 ser vi 

konsekvenserna av ritfelet då det vart stopp i brunnen. B20 föreställer en Hjullastare. Den ska 

egentligen inte behöva hyras in, men det vart Kommunikationsfel mellan beställare och 

leverantör. Leverantören kunde ej lasta av utan maskinen, så Beställaren fick hyra in den. Att 

sådana fel uppstår är förståeligt för en sådan stor byggnad. Det är dock viktigt att man lär sig 

av misstagen för att inte återupprepa dem. I Toyotas 4P modell under rubriken medarbetare 

och partners lyder en av principerna ”Respektera det utökade nätverket av partners och 

leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre” (Liker, 2004). 

På B15 kan vi se att kakelsättaren har börjat sätta upp rött kakel, det är ett omarbete då han 

tidigare hade satt upp blått kakel på grund av leveransfel. För att undvika sådana misstag så är 

det viktigt med mottagningskontroller. Man kan även använda sig av verktyget Kanban som 

systematiskt förmedlar information som bland annat namn på komponent, nummer, plats, 

antal och så vidare. Den hjälper även till att kontrollera mängden av rå material och mängden 

av WIP, den jämnar ut flödet, den noterar när det sker ett problem i processen och den ser 

alltid till att det finns tillräckligt med material för att kunna slutföra alla processer (James 

Chapados and Agnieszka Perlinska, 2009). Man kan med fördel använda sig av kanban för att 

behålla kontroll över produktionen genom att förenkla produktionsschemat, reducera 

maskinoperatörernas jobb och underlätta pappersarbete samt identifiering av olika 

komponenter. Det finns olika typer av kanbans så som produktions kanbans, leverantör 

kanbans och signal kanbans, tunnel kanbans, express kanbans och nödkanbans. Olika kanbans 

genererar olika funktioner i olika tillstånd. 

B16 kan vi se ett fönster som har levererats skadad och på B19 ser vi en fel konstruerad 

pelare. För att få produktionen att flyta på bättre så är det som tidigare nämnt viktigt att 

försöka följa Toyotas principer i 4P modellen, det vill säga att respektera, lära och utmana 

leverantörer och Partners. Man skulle kunna hjälpa dem att jobba utefter Just in time, vilket 

kan ses som en filosofi som hjälper företag att reducera kostnader och utföra endast det arbete 

som är obligatoriskt för att utföra jobbet, detta genom konstant förbättring av produktionen. 

Filosofin går ut på att man använder sig enbart av de processer som tillför värde till en 

produkt. Buhre & Persson (2007) definierar Just in time som ”Rätt produkt, i rätt antal, i rätt 

kvalitet, på rätt sätt, i rätt tid, till rätt kund och till den rätta kostnaden”. 

På B17 har man beställt en köksfläkt som inte kommer in genom köksdörren. 

Konsekvenserna har lett till att man tvingades kapa köksdörren och sedan reparera dörren 

igen. Man skulle kunna använda sig utav verktyget 5 Why. Verktyget används för att finna 

grundorsakerna till ett problem. Det används på så sätt att man ställer sig frågan varför ett 

problem har uppstått fem gånger för att identifiera den grundliga orsaken till problemet och 

samtidigt skapa sig en förståelse för det (Moore, 2006).   
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Ex. 1. Varför kommer inte köksfläkten in genom köksdörren? 

-  För att fläkten är för bred för köksdörren. 

 

2. Varför är fläkten för bred för köksdörren? 

- Det är den fläkten som krävs till det köket, men arkitekten tänkte inte på att den måste 

in genom dörren. 

3. Varför tänkte inte arkitekten på att fläkten måste in för den lilla dörren? 

- Fläkten till ett skolkök är större än en vanlig standard fläkt, premisserna är annorlunda 

än vad arkitekten är van vid. 

4. Varför är premisserna annorlunda den här gången? 

- För att det byggs en ny, stor och modern skola utifrån dem nya lagarna. 

5. Varför byggs det en ny stor och modern skola utifrån dem nya lagarna? 

- Dem nya lagarna måste följas för allas säkerhet och komfort. Dessutom påverkar dem 

bygget på ett hållbart och kvalitativt vis. 

B18 visar den stora och tjocka kabeln som leder hela byggströmmen. Kabeln går ofta sönder, 

den kostar mycket och är påfrestande för snickaren att fixa. Anledningen är att många ofta 

försöker trycka in sina kablar trots att säkringen säger ifrån. Varje gång elen på bygget går så 

hindrar det hantverkare från att jobba då dem inte kan använda deras maskiner. I detta fall kan 

Heijunka vara ett värdigt redskap då det hjälper till att jämna ut kapacitetsplaneringen samt 

optimera produktionsplaneringen (Coleman et al, 1994). 
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6. Diskussion och slutsats 

Detta är studiens sista avsnitt, här förekommer en diskussion av allt material från studien 

som framgått i empirin och analysen. Avsnittet avslutas med en redogörning av 

förbättringsförslag för reducerat slöseri. 

Under studiens gång har det noterats att en betydande del internt slöseri i form av fel ritningar, 

ombyggen, och slarv förekommer i hög grad. När man pratar om ett så stort projekt som 

Tegelhagenskolan så måste man ha i åtanke att det är rätt naturligt att det förekommer internt 

slöseri. Det innebär dock inte att Boetten inte behöver ta till åtgärder för att reducera den 

slöseri som förekommer. Ju mer de reducerar slöseri, desto bättre flyt kommer dem få i 

produktionen och desto bättre förutsättningar för att jobbet utförs kvalitativt, vilket i sig är en 

förutsättning för att det dem bygger är hållbart. Om vi sammanfattar det interna slöseri som 

har lyfts upp i rapporten så märks det markant av att dem bakomliggande orsakerna många 

gånger beror på likadana eller liknande faktorer. 

 

• Vilka faktorer fungerar mindre bra i produktionen? 

Ett av dem större problemen under detta projekt vart den bristande samordningen mellan 

projektörer och arbetsledare. Dem många rit felen från projektörernas sida ledde till mycket 

om arbete som i sin tur ledde till att man halkade efter sex månader i tidsplanen. Många 

gånger har projektörerna inte övervägt bästa alternativet för olika konstruktioner, ritat eller 

tänkt fel. Detta är viktigt och avgörande för att dem ute i produktionen skall kunna planera 

och följa sin tidsplan, ritningen måste därför från första början vara korrekt. Småfel i ritningen 

leder till stora fel ute på bygget, vilket leder till massa om arbete och spill för hantverkarna. 

Följderna av det blir att hantverkarna halkar efter i tidsplanen, projektledarna blir stressade 

och tvingas hjälpa till. Det leder till att dem inte får likadana förutsättningar som dem är vana 

vid för att utföra sitt egna arbete. Det sätts mer fokus på hantverkarnas jobb än 

projektledarnas eftersom det är hantverkarna som ger värde till produkten. Projektledarnas 

jobb är dock minst lika viktigt för att produktionen ska flyta på ett så effektivt, säkert och 

ergonomiskt sätt som möjligt.  

Detta innebär att man bland annat måste börja ta hänsyn till tidsmarginalerna för projektet. 

Trots att syftet är att reducera slöseri så är det viktigt att man räknar med att slöseri med 

största sannolikhet förekommer och därav så behöver man ha lite extra tidsmarginal inräknad. 

Det är även viktigt att man sätter hög fokus på ritningen innan man sätter igång med bygget. 

Många gånger är det svårt att virtuellt föreställa sig hur något kommer se ut eller värka i 

verkligheten, men man kan ändå försöka se till så det förekommer så lite rit fel som möjligt 

bland annat genom att använda kompetenta projektörer som tidigare har haft på liknande 

byggen att göra, alternativt anställa en firma med tidigare erfarenheter inom större byggen. 

Man ser till att flera konstruktörer kollar igenom ritningen, antingen tillsammans eller var för 

sig för att hitta så många fel som möjligt innan man sätter igång med produktionen. Dessutom 

är det viktigt att man finner lösningar för en förbättrad kommunikation mellan projektledarna 

och projektörerna. Det skulle kunna utvecklas med hjälp av fler möten innan uppstart av 

produktion. 
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• Hur fungerar materialhanteringen i praktiken? 

Materialhanteringen kan förbättras. Material flyttas runt ständigt och allt tas allt eftersom 

vilket leder till brist på plats. Brist på kunskap om materialhantering leder till att man behöver 

flytta runt material ständigt, vilket man inte alltid hinner med. Det medför väntetider som är 

ett stressmoment och ett bristande problem i logistiken. Det första och kanske största 

problemet jag mötte på ute på bygget var förflyttningen av levererat material från rum till 

rum. Man hade ingen plats att ställa levererat material och ställde det därför i något rum inne 

på bygget. Men varje gång man ska arbeta i ett av rummen så var man tvungen att flytta 

materialet till ett annat rum. Detta är ett oplanerat och icke ergonomiskt sätt att jobba på. 

Dessutom minimerar man risken för att jobba kvalitativt, genom att förflytta material från rum 

till rum ökar man risken för att skada varorna, men även för att skada väggar, dörrar och 

karmar som är färdigbyggda. Ett exempel som förekom på bygget var att dem fick cirka 200 

dörrar levererade till bygget. Dörrarna ställdes ute i en hall uppradade och systematiskt 

numrerade så man vet vilken dörr som skall vart senare när det är dags för dem att monteras. 

Problemet var dock att målaren behövde komma åt väggen som dörrarna var lutade emot. Att 

förflytta cirka 200 dörrar tog både på tid och kraft som man inte hade räknat med. För att 

undvika liknande problem så måste man innan beställning sker skapa en in och utvändig 

arbetsplatsdispositionsplan och genom den kan man komma fram till vilket utrymme som är 

mest optimalt att ställa materialet på. På så sätt vinner man tid och dessutom arbetar man mer 

ergonomiskt 

 

• Vilka Lean production verktyg är lämpliga för att förhindra att internt slöseri 

förekommer i produktionen? 

Ett väldigt stort och allmänt problem som förekom på bygget var att hantverkarna inte städade 

efter sig. Boetten hade anlitat över 30 entreprenader, och det arbetade över 100 stycken 

hantverkare på bygget. Det blir svårt för dem tre projektledarna som befinner sig på plats för 

att se till att produktionen flyter på, att hålla koll på alla hantverkare. Det slutade därför 

många gånger upp med att projektledarna städade för att se till allas säkerhet och för att inga 

väntetider ska skapas. Detta leder dock till att projektledarna utför mer jobb än vad som krävs 

av dem, vilket leder till att dem tappar fokus för små grejer som ingår i deras jobb. Till 

exempel att göra mottagningskontroller vid leverans av material. Hade dem utfört 

mottagningskontroller varje gång så hade man sluppit kakla om en hel rad toaletter i fel färg.  

För att undvika sådana situationer så bör man standardisera ett visst arbetssätt så som 5S som 

hjälper alla att få likadana förutsättningar för att helheten ska bli så bra som möjligt. En annan 

åtgärd man skulle kunna vidta är att anställa en praktikant eller tilldela en anställd ansvaret att 

se till att alla hantverkare som ska vara på plats, befinner sig där under rätt tidpunkt samt att 

dem städar efter sig och utför sitt arbete korrekt. Även fast det låter som en onödig kostnad så 

tror jag att en byggentreprenad som Boetten i det här fallet tjänar på det i slutändan ifall alla 

100 hantverkare ser till att sköta sitt på rätt sätt. I annat fall hade det underlättat ifall 

entreprenörerna själva hade haft koll på sina hantverkare och ständigt var på plats. 
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Ett av dem interna slöserierna som stack ut extra mycket var allt om arbete som behövde 

göras. Däribland att flyta golv för att man inte lät det torka tillräckligt länge första gången. 

Slarv som att rita på väggar och hamra in skruvar med fel mått, vilket leder till hål och kladd 

på väggarna som i sin tur behöver åtgärdas. Här hade man behövt använda verktyg som 5Why 

och dem 7 + 1 slöserierna för att inte göra av med tid och material i lika stor utsträckning. 

Annat internt slöseri som förekom var bland annat mycket bortslarvat material. Många gånger 

handlar hantverkarna innan dem kommer till bygget. Låt oss säga att en av hantverkarna 

behöver 5 skruvar för att bygga ihop en komponent. Skruvarna säljs i paket om minst 20 

skruvar i varje. Det problem som ofta uppkom var att hantverkaren använde dem 5 skruvarna 

han behövde. Några dagar därefter behöver en annan hantverkare samma typ av skruv. Istället 

för att första hantverkaren skulle ha sparat dem 15 skruvarna som vart över på bygget så får 

hantverkare 2 nu köpa en ny påse skruvar. Detta problem förekom ofta och därav beställde 

hantverkarna ofta mer material än dem behövde för at få produktionen att flyta på. För om 

materialet tar slut så kan dem inte jobba vidare då det tar stopp i produktionen. En lösning 

hade kunnat vara att tilldela ekonomiansvariga för bygget ansvaret att strukturera upp ett 

förråd och markera hur mycket material som köps in av varje sort så man vet vad man har 

inne på lager. Istället för att köpa nytt varje gång så kan man gå till lagerförrådet för att se vad 

som finns kvar. Detta går att möjliggöra till exempel med hjälp av Kanban. 

Slutligen, företag bör alltid sträva efter ständiga förbättringar för optimal utveckling. Oftast 

finns det mer än en lösning för att få ett företag att öka sin konkurrenskraft på marknaden, 

kanske främst genom att reducera slöseri med hjälp av ovannämnda lean production verktyg. 

Men även genom att använda en in och utvändig arbetsplatsdispositionsplan för en mer 

djupgående planering av materialhanteringen och genom en välutvecklad samordningsplan 

mellan projektörer och projektledare.  
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8. Bilaga 1: Intervjuenkät 

 

Namn:                                                                                                   Roll: 

 

• Hur går projektet hittills? Ligger ni bra till enligt tidsplan? Om inte, vad beror förseningarna på? 

 

 

• Vad har varit största utmaningen med detta projekt? Vilket moment med projektet anser du har flutit på 

bäst? 

 

 

• Hur anser du att den interna kommunikationen mellan hantverkare, projektledare och entreprenörer 

fungerar? Vart brister det? Hur skulle det kunna bli bättre? 

 

 

• Varför förekommer det väntetider och hur långa brukar de vara? 

 

 

• Införträffar det ofta att material inte finns på rätt plats och att hantverkare behöver leta runt efter 

byggmaterial innan de börjar jobba? 

 

 

• Vilka är det som ansvarar för beställning av material? 

 

 

• Vad föredrar du helst, få och stora leveranser eller flera små leveranser? 

 

 

• Hur hanterar ni leverans av material? Vart ställer ni materialet? Behöver ni flytta på materialet ett flertal 

gånger för att skapa utrymme? 

 

 

 

• Förekommer det ofta att material blir skadat på grund utav att det behöver förflyttas flera gånger? Vad är 

det oftast för typ av skador? Anser du att det sker tillräckligt ofta för att man ska behöva ta till någon sorts 

åter gärd? 
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• Vad beror allt spill av material på och kan man uppskatta hur mycket som spills? 

 

 

 

• Vad är konsekvenserna av försenade leveranser, hur ofta förekommer det? 

 

 

 

• Krävs det alltid uthyrning av maskin vid leverans? Vad kostar det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


