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Abstract 
 
The construction industry's biggest challenge today is the quest for lower costs, higher 
capacity, lower waste levels and increased efficiency. For this, it is primarily necessary to 
eliminate waste and non-value-creating activities. Thus, it is important that construction 
companies begin to take the initiative in mapping current information and material flows to 
get an idea of the possibilities for finding alternative solutions for efficiency. 
 
The purpose of this thesis is to gain insight into what shortfalls as occurs in construction 
industry and to propose improvements. By analyzing the problems in the information and 
material flow that arises at the construction site with a focus on efficiency and minimizing 
waste.  
At the beginning of the thesis, a literature study of scientific reports, articles and fiction in 
order to have an overview and knowledge of the subject. Results of the report were carried out 
by mainly most focus on case studies on the construction site, numerous workplace visits and 
structured interviews. The data was collected mainly through visits to the construction site in 
order to obtain information through observations and interviews which were a great help. The 
interviews were conducted at the project manager and supervisor of the project, Hotell Victor. 
Furthermore more interviews took place with other projects and companies to get 
understanding how big a problem it is in general. 
 
Several risks were identified on the basis of empirical data, which is raised and described like 
probable risks occur, and then it is likely that these risks are not exclusive just for AF 
Gruppen in Gothenburg. The results from the case study indicate, above all that 
communication between the contractor and supplier could be improved, this would save 
construction companies time and money. Announcement of the material as arriving until the 
construction site are integrated for all good and require improvement. Reprogramming, wait 
and unnecessary movements are few activities that occur.  
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Sammanfattning 

Byggbranschens största utmaning idag är strävan efter lägre kostnader, högre kapacitet, lägre 
slöserier och ökad effektivitet för att uppnå ett mer lönsamhet. För detta krävs det framförallt 
att slöseri och icke värdeskapande aktiviteter elimineras bort. Därmed är det viktigt att 
byggföretag börjar ta initiativ i att kartlägga det nuvarande informations- och materialflöden 
för att skapa sig en uppfattning om vilka möjligheter det finns för att hitta alternativa 
lösningar till effektivisering.  

Syftet med rapporten är att kartlägga informations-och materialflödet för att analysera och 
identifiera brister för att sedan effektivisera och minimera slöserierna som förekommer på 
byggarbetsplatsen. Utifrån kartläggning och analys skall resultatet av undersökningen vara till 
hjälp för att ta fram lämpliga förslag till framtida projekt.  

Vid början av examensarbetet gjordes en litteraturstudie av vetenskapliga rapporter, artiklar 
och facklitteratur för att kunna få en överblick och kunskap över ämnet. Resultatet av 
rapporten genomfördes av framförallt som mest fokus på fallstudier på byggarbetsplatsen, 
flertal besök på arbetsplatsen och strukturerade intervjuer. Datainsamlingen gjordes främst 
genom besök på byggarbetsplatsen för att kunna erhålla information genom observationer och 
intervjuerna som var till en stor hjälp. Författarna intervjuade projektchefen, arbetsledaren 
samt respondenter som arbetade kring projektet Hotell Victor. Dessutom gjordes fler 
intervjuer hos andra projekt och företag för att få förståelse över hur stort problem det är i 
allmänt egentligen. 

Ett flertal risker identifierades utifrån empirin, vilket lyfts upp och beskrivs likt troliga 
uppkomma risker, då det inte är sannolikt att dessa risker gäller inte enbart för Af Gruppen i 
Göteborg.                                                                                                     

Resultatet från fallstudien tyder framförallt att kommunikationen mellan entreprenör och 
leverantör kräver en förbättring, det skulle bidra till kostnads- och tidsbesparingar. 
Aviseringen av material som anländer till byggarbetsplatsen är också ett problem, bristande 
avisering och kommunikation leder till att aktiviteter som omplanering, väntan och onödiga 
rörelser växer fram.  
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Förord 
 
Detta är ett examensarbete utfört på utbildningen industriell ekonomi -affärsingenjör med 
inriktning byggteknik. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och är den avslutande 
delen av utbildningen. Arbetet har genomförts under perioden jan 2017 till juni 2017 och 
resultatet av genomförd studie presenteras i denna rapport. 
Arbetet har varit mycket lärorikt och intressant och vi hoppas att AF Gruppen kommer att få 
nytta av resultatet. Vi har under arbetets gång kommit i kontakt med många personer som 
delat med sig av både tid och kunskap, till vi vill rikta en särskilt tack 
                                                                                  
 
Författarna vill rikta ett stort tack för all stöd, vägledning och hjälp som personalen på AF 
Gruppen har bidragit med under examensarbetets gång. Vi tackar vår handledare från AF 
Gruppen som har stöttat oss, Mattias inköpschefen samt arbetsledare Mattias och 
projektchefen Lars. Slutligen tackar vi vår handledare Andreas, HB för ha bidragit med tankar 
och idéer till examensarbetet, som har varit till hjälp för att slutföra arbetet.  
 
___________________________                   ______________________________ 
      Taulant Lami                            Balazs Hajnal                                            
 
 
Borås 
 
Juni 2017 
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Terminologi 

 

APD-plan = Arbetsplatsdispositionsplan 
 
GPS = Global Positioning System 
 
RFID = Radio-frequency identification 
 
JIT= Just-in-time  
 
SCM = Supply Chain Management  
 
TPL= Tredjepartslogistik  
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1 Inledning 
__________________________________________________________________________ 

Kapitlet syftar till att ge läsare förståelse till problemet i byggbranschen. Rapportens syfte 
och mål presenteras samt vad för metod användes för genomförandet. Kapitlet avslutas med 
studiens problemformulering, frågeställningar och avgränsningar. 
__________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
 
Idag jobbar Sveriges byggindustri med en hög byggkonjunktur som betyder nya möjligheter 
samtidigt nya utmaningar och därför ligger effektivisering av byggprocessen i fokus inom 
branschen. Den här affärsgrenen jobbar med enorm mängd av pengar som betyder att mindre 
förbättringar kan leda till ekonomiskt avsevärda ändringar. En stor potential för 
effektivisering, finns i informations- och materialflöde. En av industrierna som har lyckats 
implementera och använda Lean är bilindustrin, det slog först igenom med produktutveckling 
i den japanska industrin och fortsatte vidare med kundfokus, snabbare leveranser. Men det 
nya tankesättet skulle bilindustrin bli ett effektivare och smidigare bransch med de 7+1 
slöserierna som uppfanns senare med tiden (Konsultbolag1, 2009).  
 
En annan bransch som har lyckats med att implementera lean är sjukvården. Med hjälp av               
Lean har de uppnått bättre och effektivare arbetet, vård- och patientflöden. Implementeringen            
av Lean resulterade mindre frustration och mer engagemang hos medarbetarna, och även en             
bättre arbetsmiljö har skapats. Det visar också att Lean har sina positiva effekter på olika               
branscher, därför tillämpades Lean inom byggindustrin. Samt på grund av de resultaten andra             
branscher fick från Lean började byggindustrin ändra tankesätt.(Dahl, 2016). 
 
Dålig kommunikation kan fördyra projekten och den kan drabba alla aktörer. Sådana följder 
kan vara till exempel att alla inblandade parter inte får samma information, konsult får 
otillräcklig, otydlig information eller alla förutsättningar blir inte dokumenterade. Genom ett 
effektivare kommunikation leder det till att svenska byggsektorn skulle kunna bespara 32 
miljarder kronor med hjälp av effektivare kommunikation. Det betyder en negativ utveckling i 
branschen, eftersom en undersökning i 2007 visade att extra kostnaderna går upp till 22 
miljarder (Svensk Byggtjänst, 2014). På detta vis kan man konstatera en ökning på 10 miljard 
kronor som skulle kunna besparas med bättre kommunikation. Den nya undersökningen visar 
att företagen har börjat jobba på förbättringen av kommunikation men de dåvarande bristerna 
visade sig vara oförändrade, såsom otydliga handlingar och att olika aktörer får olika 
information (Svensk Byggtjänst, 2014). Slöseri i produktionen är en komponent som inte ger 
något värde till systemet och brukar tolkas som fysiska slöserier som också innehåller 
materialavfall. Slöserierna i byggbranschen representerar även andra komponenter i 
produktionen som inte tillför något värde exempelvis transport, lager, rörelse, väntan och 
överproduktion är några av de komponenter som klassas för icke-värdeskapande aktiviteter 
för branschen (Golzarpoor, Gonazles, Shahbazpour, O’Sullivan, 2017). 
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Inom byggbranschen utgör slöserier 35 procent av byggnadens produktionskostnad tack vare 
slarva felaktigheter och dålig planering (Svenska Byggtjänst, 2012). Därför kan en tydlig 
handlingsplan och kommunikation hjälpa byggföretagen i planeringen för att skaffa nya 
“vanor” som är mer effektiva, hållbara och ger stöd i alla processer. 
En lösning som kan hjälpa byggföretagen att effektivisera informations- och materialflödet är 
konceptet Lean. Konceptet kommer från japansk bilindustrin och används för att minska alla 
typer av slöseri som inte skapar värde för kunden. Lean betyder ett långsiktigt arbete som ger 
effekt på flera olika områden med hjälp av bättre planering och kommunikation. Eftersom 
byggbranschen viker sig i många punkter från andra massproducerande industrier, har de 
utvecklat Lean Construction som kommer från Lean och anpassad till byggbranschens 
utmaningar. Idag när byggindustrin jobbar i en högkonjunktur kan planeringen gå fel som 
orsakas av tidsbrist och hög tempo (Anderson, 2016). 
 
Idag är AF Gruppen Norges största entreprenör- och industrikoncern. Företaget växer 
konstant och det visar också att de ökar sin verksamhet i Sverige, Storbritannien och i Kina. 
“Verksamheten i AF Gruppen omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning, Miljö, Energi 
och Offshore.” (AF Gruppen:s hemsida, 2016).  

1.2 Problemformulering 
 
Byggindustrin idag visar att slöseri i ett projekt motsvarar ungefär 30-35 procent av projektets 
produktionskostnad och det har inte visat en nedgång under åren. För de enskilda företaget i 
världen och inte enbart Sverige har alla en utmaning att öka effektiviteten på projekten. Detta 
medför inte bara minskade kostnader utan ett mer effektivt arbete såväl på arbetsplatsen och 
utanför (Svenska Byggtjänst, 2012).  
 
De vanligaste problem de flesta företag har är att kunna identifiera problemen och faktiskt 
eliminera dessa. Slöserierna kan vara; väntan, onödiga transporter och förflyttningar, 
överarbetning eller felaktig bearbetning, överlager, onödiga arbetsmoment, överproduktion, 
defekter. Anledningarna till just dessa problem är att kartläggningen av informations-och 
materialflöden inte sköts tillräckligt i byggarbetsplatserna, det krävs kontroll av nya 
arbetsprocesser och inte enbart gamla. 
 
I detta examensarbete kommer man att kartlägga produktionsflödet på projektet Hotell Victor 
i Högsbo, Göteborg. Det innebär att kartläggning av informations-och materialflödet sker för 
att kunna identifiera uppkomna slöserier. Samt ge förslag till lösningar eller möjligheter att 
effektivisera flödena. Förbättringspotentialen i företaget kommer att kunna leda till 
besparingar. 
 

1.3 Syfte  
 
Syftet med studien är att kartlägga informations- och materialflödet för att analysera och 
identifiera brister som uppkommer på byggarbetsplatsen med effektivisering och minimering 
av slöserier.  

Vilka förslag till förbättringar bör implementeras för att reducera bristerna i informations- 
och materialflödet?  
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1.4 Avgränsningar 
 
Vid kartläggningen av informations- och materialflödet har författarna begränsat 
undersökningen till vilken information och material som beställs av slutleverantören, till att de 
lämnats över till kunden. Dessa flöden har analyserats och studerats endast utifrån kontakten 
med underleverantörer i projektet, kort sagt hur informationen utbyts med varandra. Processen 
har studerats i en fallstudie på ett specifikt projekt men för att genomföra kartläggningen på 
ett övergripande helhetsbild har författarna valt att analysera företagets olika projekt genom 
intervjuer. Att ge förslag till förbättringar inom informations- och materialflödet kan ses som 
omfattande men på grund av den korta tidsramen har inte författarna kunnat utforska alla 
alternativ som gynnar företaget effektivt. Figur 1 nedan illustrerar vart fokuset ligger i detta 
examensarbete. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: En illustration som visar kartläggningen av information 
och materialflödet                   

 
Figur 2: Symboler som 
kan användas för att förstå 
kartläggningen av 
informations- och 
materialflödet.  
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2 Metod 
___________________________________________________________________________ 
Detta kapitel beskriver den metod som har använts under studiens gång. Samt orsaker och val 
varför författarna har valt vissa metoder och andra valts att ta bort. Avslutningsvis diskuteras 
studiens reliabilitet och validitet. 
___________________________________________________________________________ 

2.1 Typ av datainsamling 
 
I detta examensarbete har två metoder använts vid datainsamling för att kunna svara på 
frågeställningarna. Data som har samlats in grundar sig mest i huvudsak på en stor del av 
intervjuer och egna observationer. Det finns två typer av datainsamlingsmetoder, primär- och 
sekundärdata, det som gör dessa data olika är beroende på källan. Primärdata avser intervjuer 
och egna observationerna (Bell, 2000) medan sekundär avser mer källor från internet, 
litteraturstudier (Bryman, 2002). Frågor som ställdes till yrkesarbetarna ute i produktionen är 
en del av egna observationerna. 

Vi har då valt att använda oss av både sekundär och primärdata. I form av vetenskapliga 
artiklar, litteratur samt observationerna och intervjuer. Litteraturen och vetenskapliga 
artiklarna har främst använts till att skriva bakgrunden, teori och metod. Största anledningen 
till att vi har valt att observera och intervjua personer är att få bättre förståelse inom ämnet 
och bland annat kunna samla in data för att kunna förstå vart någonstans det brister. 

Under datainsamlingen har personen fått läsa igenom frågeformuläret för att inte få 
misstolkningar och undvika missförstånd, se bilaga 1 och 2. Observationer som fastställdes 
närvarande oftast mer än en person, för att kunna få fler än bara en åsikt och rätt information. 

2.1.1 Intervjuer 
 
Det huvudsakliga syftet med intervjuerna har varit att skaffa sig tillräckligt med information 
för att sedan kunna användas i studien.                                                                               

Personer med erfarenheter inom byggteknik har intervjuats för att få en uppfattning om hur 
flödena hänger ihop. Dessa intervjuer har givit oss en bild om eventuella brister och 
förbättringar som kan utföras på arbetsplatsen. Intervjuerna tog ungefär mellan 30 minuter till 
60 minuter och bestämdes i stort sett i god tid för att personen som blev intervjuad skulle 
kunna förbereda sig.  

Totalt utfördes sex intervjuer, en på byggarbetsplatsen och tre hos andra projekt i AF, en på 
ett annat byggföretag och slutligen en hos AF:s leverantör. Intervjuerna var gjorda av tre 
projektchefer, en platschef, en arbetsledare, nischsäljare. Under intervjuerna fick man beviljat 
att spela in samt togs anteckningar som sedan sammanställdes, se bilaga 1 och 2. 
Informationen från intervjuerna skall redovisas i olika kategorier i detta avsnitt för att läsaren 
skall förstå innebörden av resultatet.    
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Strukturerad intervju har använts i rapporten, det vill säga ansikte mot ansikte. Metoden går ut 
på att intervjuaren ställer frågor till respondenterna, en respondent i taget. Målet är att efter en 
sådan intervju säkerställa att deras svar kan jämföras (Bryman, 2011). 

Telefonintervju har även framställts och fördelen med telefonintervjuer är framförallt lättare 
att hantera än “ansikte mot ansikte” när fler är inblandade, eftersom kontrollen över 
intervjuernas olikheter är betydligt lättare (Bryman, 2011).   

2.1.2 Observationer 
 
I samband med dessa observationer på byggarbetsplatsen har man kunnat analysera hur 
material och informationsflödet är utformad och vart det brister. 

Det finns två typer av observationer, öppen- och deltagande observation. Deltagande 
observation sker genom insamlad information för att sedan kunna analysera de olika 
händelserna. En öppen observation däremot är personen känd och accepterad bland 
deltagande (Davidson & Patel, 2011). I rapporten användes bara deltagande observation då 
det skedde mycket runt och insamlade information var bäst för att sedan analysera och 
diskutera informations- och materialflödet på byggarbetsplatsen.  

Leveranserna har man studerat närmare på genom ingående och utgående transporter för att få 
en överblick hur informationen mellan ledningen och chaufförerna fungerar. För att sedan 
analysera metoder och förbättringar för leveranser och slutligen har yrkesarbetarna blivit 
observerade för att kunna kartlägga slöserier. 

2.1.3 Dokument 
 
Dokument har samlats in för att ge en ordentlig bakgrund för studien. Dokumenten har 
särskilt samlats från AF Gruppens intranät, en typ av datornätverk inom företaget. Fakturor 
samt anvisningar har använts för att kontrollera beställningsdatum, utlovade leveranstider och 
kunnat jämföra dem med den faktiska situationen på projektet. 

2.1.4 Arbetsplatsbesök 
 
Det gjordes i genomsnitt 3 besök varje vecka i 4 veckor på AF Gruppen i Högsbo, Göteborg. 
Varje besök varade cirka 4-6 timmar. Datainsamlingen samlades inte bara in genom 
anteckningarna där ute på produktionen och observationerna, utan också genom att ständigt 
ställa frågor till arbetsledningen och yrkesarbetarna. Genom detta vis har man kunnat samla in 
nyttig information som har hjälpt oss på traven för att slutföra arbetet. 
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2.2 Metodkritik 

2.2.1 Validitet 
 
Det viktigaste när det gäller trovärdighet för användningen av olika metoder är validitet. 
Validitet handlar om huruvida ett resultat är korrekt hållbar eller inte. Om man inte kan bevisa 
att inga slutsatser kan erhållas och resultatet av mätningen saknar validitetet, denna typ är en 
så kallad intern validitet (Bryman & Liker, 2011). Intervjuformuläret som användes kräver 
förberedelser innan för att säkerställa att man får ut betydelsefulla svar som är till hjälp för 
undersökningen. För att uppnå en större trovärdighet på intervjuerna har alla intervjuer spelats 
in. Med hjälp av detta kunde man lyssna på inspelningen fler gånger och därmed undvika 
eventuella missförståelser. Samt användes också litteraturstudier och observationer för att 
bygga upp validiteten.(Blomkvist & Hallin, 2014).    

2.2.2 Reliabilitet 
 
En annan typ av metod när det gäller trovärdighet är reliabilitet. Reliabilitet handlar för det 
mestadels om att pålitligheten, överensstämmelsen och följdriktigheten hos ett mått, i detta 
fall mätningar. Finns tre olika faktorer som avgör om ett mått är reliabelt eller inte; 

● Stabilitet 

Innebär att om mätningar görs två gånger om efter varandra, ska resultatet av 
mätningarna inte vara annorlunda. 

● Intern reliabilitet 

Det är viktigt att olika respondents svar på respektive fråga kan bilda en poäng, finns 
risk att överensstämmelsen saknas. Därför är det viktigt att vara säker på att svaren har 
ett samband till varandra 

● Interbedömarreliabilitet 

Överensstämmelsen mellan observatörerna är en viktigt för det får inte bli för liten 
mellan parterna. 

(Bryman & Liker, 2011) 
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3 Teori och vetenskapligt ramverk 
_______________________________________________________________________ 
I detta kapitel redovisas den teori som krävs för att få en förståelse hur byggbranschen 
fungerar i allmänt. Begreppet informations- och materialflöde definieras så väl som andra 
begrepp. 
_______________________________________________________________________________ 

3.1 Supply chain management 
 
Supply Chain Management (SCM) är en förvaltnings koncept som kan hjälpa företag att få en 
överblick över sitt samarbete och hanteringen av leverantörskedjan. Detta koncept bygger på 
helhetssyn (Jespersen & Skjøtt-Larsen, 2005). 
 
När man pratar om SCM inom byggbranschen, antyder det ökat samarbete, styrning av 
kostnader och ökad hållbarhet. När ett byggprojekt förvaltas av ett byggföretag utförs endast 
en liten del av "slutprodukten" av egen personal. Däremot en stor del, cirka 75 procent och 
mer av produktens värde är byggd med hjälp av leverantörer och underleverantörer 
(Segerstedt & Olofsson, 2010).  
 
Både byggentreprenörer och leverantörer har sökt en global optimering av verksamheten och 
har lett till ökat intresse för SCM som hittills resulterade rejäla besparingar i byggmiljöer. 
Eftersom den största delen av extra kostnaderna för projektet är relaterat till underordnade 
företag, kan spårteknik av SCM bidra till ytterligare besparingar och fördelar. Forskningar 
inom bygg antyder att svag utformning av leveranskedjan ökar projektets kostnader till 10 %. 
Samtidigt projektets längd kan också påverkas negativt på samma sätt. Supply chain 
management är avsedd för att integrera och samordna plats av anläggningar, produktion, 
lagerhållning och transport av material och produkter (Ali, 2014). 

3.2 Lean 
 
Lean Production kan uppfattas på olika sätt, några ser det som en metod medan andra ser det 
som en strategi som omfattar allt arbete i företaget. Den viktigaste principen som man måste 
förstå när jobbar med Lean är att det inte är någon aktivitet som går att genomföra. Lean 
handlar om ständiga förbättringar och det hjälper företaget att formera om deras värderingar, 
grundläggande principer och företagskultur. Själva principen bygger på att ta bort allt som 
inte skapar värde för kund eller med annat ord allt som slöseri. Precis är det som gör omöjligt 
att implementera Lean, eftersom i praktiken kan man aldrig driva ut allt slöseri (Alarcón, 
1997). 

Lean har blivit ett begrepp som är mer och mer populärt bland annat inom den svenska 
byggindustrin. I början av 1900-talet då den industriella revolutionen började, formades 
principerna av Lean. Leans vagga är TPS, Toyota Production System skapades när Taiichi 
Ohnos la grunden för principerna 1940-talet, då började Just-in-time sprida sig till Toyotas 
leverantörer. TPS:s styrka visade sig först när oljekrisen slog mot den japanska industrin 
1970-talet. Toyota klarade krisen och i slutet av krisen producerade de betydligt högre vinster 
än andra konkurrenter. Efter den punkten började TPS kunskap spridas i Japan och sedan i 
hela världen. Idag används Lean inte bara i bilindustrin, utan i sjukvården, olika 
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massproduktion och inom byggindustrin (Alarcón, 1997). 

3.2.1 Lean Construction 
 
Lean Construction bygger på samma principer som Lean Production, såsom strävan efter 
maximal kundnytta och minskning av slöserier. Lean Construction som begrepp betyder 
innovativa processmodeller för byggsektorn som är utvecklade genom benchmarking, främst i 
modern fordonsindustri som har utvecklat och applicerat Lean Thinking och Lean Production 
teorier (Toolanen, 2006). En viktig nyckelfaktor i Lean Construction är att effektivisera 
byggprocessen för att skapa ett bra klimat. Tillämpning av Lean thinking från 
tillverkningsindustri i byggbranschen var inte problemfri. 

Byggbranschen är en typisk “one-of-a-kind” -industri som betyder att produkter och 
arbetsmiljö skiljer sig projekt till projekt samt informations- och materialleverans är nästan 
samma i varje projekt (Wegelius-Lehtonen & Pahkala, 1998). 

Konstruering och tillverkning av stora komplexa projekt i osäkra arbetsmiljöer under bestämd 
tid är fundamentalt annorlunda från att tillverka konservburkar. Av denna orsak blev Lean 
production och dess verktyg anpassad efter byggindustrin och kallas för Lean Construction.  

Hantering av ett byggprojekt med hjälp av Lean:  

– ha ett tydligt sätt att hantera leveransprocessen 

– målet är att maximera prestanda för kunden på projekt nivån 

– designa produkt och process samtidigt 

– tillämpa produkt kontroll under hela projektets livstid 

(Howell, 1999) 

3.2.2 Definition av slöseri 
 
Begreppet slöseri kan ha olika betydelse beroende vilka företag som tillfrågas och i vilket 
område det gäller om. Womack and Jones (1996) definierar slöseri på följande sätt; ”Slöseri 
är en aktivitet som förbrukar resurser men inte skapar något värde”.  Detta innebar att man 
som en ledande bransch måste kontinuerligt veta vad som egentligen kunden upplever som 
värde och inte alltid utgå från att bara snabbt producera produkten. 

Det finns två typer av slöseri; rent slöseri och tvingat slöseri. 

● Rent slöseri är aktiviteter som inte medger till att produktionen påverkas men onödigt, 
ex; rörelse, omarbete, väntan etc. (Josephson & Saukkoriipi, 2005). 

● Tvingat slöseri är i princip den motsatta definitionen utav rent slöseri. All arbete som 
inte är direkt värdeskapande men ändå nödvändigt för produktionen, ex; transport, 
materialhantering (Josephson & Saukkoriipi, 2005). 

Inom lean delas slöserier vanligtvis i sju olika former av slöseri (Se figur 3), samt i vissa fall 
åtta slöseri. 
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● Överproduktion 

Överproducera material vilket innebär att tillverka mer än vad kunden vill ha. Ses som 
den värsta formen av slöseri, att kunna tillverka tidigare eller snabbare vilket kan ge 
konsekvenser i slutändan. 

● Väntan 

Väntan förekommer i alla branscher och det kan till exempel handla om att rätt 
material inte anländer i rätt tidpunkt eller rätt mängd. Detta slöseri kan man kalla för 
outnyttjad tid men ändå nödvändigt. 

● Transport 

Transport är en typ av slöseri som inte medför något värde alls. De externa 
transporterna där varorna skickas till kunden tillför men interna transporter är rent 
slöseri. 

● Överarbete 

Överarbete är en typ av slöseri där man tillför extra arbete som kunden inte är villig att 
betala för. Det kan till exempel vara om yrkesarbetarna har gjort ett misstag och det 
måste göras om eller onödiga arbetsmoment. 

● Lager 

Lager kan anses som en säkerhetslager eller buffert för att säkerhetsställa att det finns i 
lagret om inte leverantören håller vad de lovar. Det gäller externa eller interna 
levererande processer. 

● Rörelse 

Alla rörelser som inte tillför något värde är rent slöseri. Händelser som t.ex. att hämta 
verktyg eller material som ligger långt ifrån arbetsprocessen. Dessa rörelser kan 
dessutom vara skadliga. 

● Produktion av defekta produkter 

Det vanligaste problemet är att det som skapar defekta produkter är förståelse. Som 
t.ex. felaktig ifyllda uppgifter eller orderinformation som man har missat. Detta ger 
direkt upphov till slöseri som inkluderar en form utav arbete för att rätta till allt från 
början. 

Som det nämns ovan så finns det även ett åttonde slöseri utöver dessa sju. Den vanligaste 
beskrivningen som de flesta företag använder är “Outnyttjad kompetens”. Dock bör det 
nämnas att vissa företag använder en annan typ av beteckning. 

● Outnyttjad kompetens 

Kompetensen som finns hos medarbetarna används inte fullt ut. Detta medför risk till 
förbättringar försvagas betydligt mer. T.ex. istället för att medarbetarna använder flera 
stationer till att dra fast en mängd skruvar kan man istället använda sig av full 
kompetens genom att arbeta bara på en station. 
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(Petersson, Johansson, Broman, Blucher, Alsterman, 2009) 

 

Figur 3: En illustration över de ”sju slöserierna + ett” (Tim McMahon, 2009). 

3.2.3 Vanligt förekommande fel i ett byggprojekt 
 
En rapport som är skriven av Josephson och Saukkoriipi (2005) påstods det att slöseri i ett 
byggarbetsplats kan vara så högt som 35 % av produktionskostnaden. För att kunna bevisa 
detta gjordes en kartläggning av slöseri på yrkesarbetarna ute på ett byggprojekt. Detta för att 
se vart arbetarna utnyttjar sin tid på. Nedan kommer det att presenteras resultatet av fall 
undersökningen och syftet är att påpeka att slöseri på ett byggprojekt är något man bör ta 
hänsyn till (Josephson & Saukkoriipi, 2005). 

Slöseri delas upp i två olika kategorier. Direkt värdeskapande och icke värdeskapande även 
kallad rent slöseri. Rent slöseri är mestadels aktiviteter som inte är värdeskapande för kunden, 
som inte behövs. Hela 33,4 % av arbetstiden var icke värdeskapande. Ca 23 % av arbetstiden 
går åt väntan, vilket innefattar förflyttning av material på en byggarbetsplats.       
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3.3 Just-in-time 
 
Arbetssättet Just-in-time (JIT) härstammar från Japan och Toyota Production System. JIT 
handlar om strävan att producera och leverera i tid, icke värdeskapande aktiviteter lik väntetid 
elimineras. Flödet hade varit förutsägbart om alla aktiviteter sker när det behövs (Petersson, 
2009). Enligt Akintoye (1995) måste tre frågor besvaras först innan tillämpningen av JIT kan 
ta plats:        
                   Vem är det som levererar materialet till byggarbetsplatsen? 
                   Vilka system för leveranser är det bästa? 
                   Vad för material är det? 
 
En stor ökning av produktiviteten uppnås lättast genom att leveranser av byggmaterial 
kommer på byggets villkor, som har redovisats i studier som har gjorts i logistik av Bertelsen 
och Nielsen. I byggindustrin är det viktigt att skapa ordning och reda i syfte att minska alla 
dessa kostnader genom att all slöserier elimineras (Bertelsen och Nielsen, 1997). 
Appliceringen av JIT till byggbranschen bör säkerställa att materialet som kommer in köps in 
i små mängder med täta leveranser intill precis i tid för användning. Leverantörerna bör bli 
informerade om vilken dag och i vilken ordning materialet ska användas i byggprocessen. 
Leverantören måste förses med denna information och måste vara beredd att följa de 
planerade kraven. Det är viktigt att kunna känna närhet till leverantörerna för att JIT skall 
kunna fungera och implementeras i byggprocessen (Akintoye, 1995). 

3.4 Materialhantering 

Materialhanteringen kan uppta uppemot en tredjedel eller mer av den totala 
byggverksamheten. Materialhanterings kostnader kan reduceras genom att minska 
transporterna av material på byggarbetsplatsen. Många människor tror att i byggindustrin är 
ett av de största problemen bristen på upprepning vilket innebär svårigheter i samordningen 
av material- och informationsflöden (Wegelius-Lehtonen & Pahkala, 1998). 

En så kallad “stökig arbetsplats” ökar risken för olyckor på arbetsplatsen, effektivitet minskar 
oerhört mycket genom att man flyttar material flera gånger innan själva uppsättningen av 
materialet. Material försvinner och stöld inträffar på grund utav lagerhållning av all material, 
direkta eller indirekta skador kan också förekomma på arbetsplatsen ex; fukt (Bergman, 
2012).  

Problemen som förekommer mest i byggbranschen grundar sig framförallt från materialflödet, 
anledningen är att stora och tunga material är svåra att hantera och lagra på byggarbetsplatsen. 
Om man inte planerar i förväg vart material och transporter skall stå kan det påverka 
hanteringsarbetet mycket. Men det är inte bara det enda problem som förekommer utan bland 
annat informationsflödet. Det är de mest viktigaste när det gäller material som är 
specialtillverkade (Wegelius-Lehtonen & Pahkala, 1998). 
 
En undersökning som gjordes av Wegelius-Lehtonen & Pahkala (1998) där målet var under 
projektet att förbättra leveranserna på köksbord. Dessa bord var specialtillverkade som 
skickades till tre olika byggföretag. En kostnadsanalys gjordes för att se vart problemen låg 
någonstans. Av kostnadsanalyser fann de att ungefär 12 % av kostnaderna orsakades av 
aktiviteter hos leverantören, 20 % av transporter och 60 % av aktiviteter på byggarbetsplatsen, 
detta visas tydligt i figur 4.  
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Figur 4: En kostnadsanalys av aktiviteter på byggarbetsplatsen. 

3.4.1 Leveransproblem 
 
En av dem stora problemen byggföretag har är att leverantörer inte levererar i rätt tid. Detta 
bidrar till konsekvenser såsom; förseningar eller minskad arbetskraft. Som i sin tur kan orsaka 
att platsbrist förekommer, om ledningen på arbetsplatsen inte fått besked att material är på väg 
kan det resultera störningar på arbetsplatsen. 8-25 % är icke värdeskapande aktiviter när det 
gäller leverans avvikelser (Ala-Risku and Kärkkäinen, 2006). Risken är stor att tidplanen 
påverkats om leveransen är för tidigt eller fel kvantitet som uppkom. Tidiga leveranser och 
stora ordrar med material bidrar till störningar, platsbrist och extra hantering, som är onödig 
avfall och kostnader. Material beställer man därför tidigare men bara det aktuella behovet som 
behövs (Bertelsen & Nielsen, 1997).   

3.5 Informationsflödet        
Alla organisationer bygger på någon typ av information system eller process. För att kunna 
uppfylla sina funktioner samt utföra processer så effektivt som möjligt måste de ta beslut, 
övervaka sin arbetsmiljö och i allmänhet var kapabel kommunicera med sina arbetare och 
leverantörer. En väl fungerande kommunikation mellan företaget och leverantör gör att man 
kan vara säker på att processerna tillverkas på det sättet som det var planerat och att 
leveranserna kommer i tid. Informationsflödet är hjärtat av alla affärsprocesser i all 
organisationer. Detta betyder inte bara att rätt informationsflödet är angelägen för att företaget 
skulle kunna fullgöra sina funktioner, utan att informationsflödet genererar och samtidigt 
kontrollerar materialflödet. Dessa två system går hand i hand och deras roll är högst behövlig 
för organisationen (Winch, 2010). 
 
Byggindustrin har traditionellt varit en processberoende och pappers krävande bransch. 
Projekten bromsas av arbetsflödes frågor som är ovanliga eller inte finns i andra branscher, till 
exempel platsbrist på arbetsplatsen, kontinuerliga leveranser och dåligt väder. När vi pratar 
om stora byggprojekten kan det förekomma ofta att underleverantörers budgivning baseras på 
otillräcklig information på grund av ineffektiva kommunikationskanaler. Om en sådan 
avvikelse inte är löst under budgivningens tid kan det kosta betydligt mer för entreprenören 
senare i form av förändringar eller extra funktioner, som vanligtvis betyder mycket högre 
kostnader.  
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Fördelarna med att använda internet baserad teknik hos ett byggprojekt betyder större fokus 
på att skapa värde för kunderna, dokumenthantering som gör det möjligt att dela information 
mellan arkitektfirmor, ingenjörer, ägare och andra entreprenörer. Detta bidrar till en förbättrad 
budgivning och upphandling. Snabb och regelbundet utbyte av information betyder en 
minskning av fel och avfall (Titus & Bröchner 2005). 
 

3.6 Tredjepartslogistik 
 
Byggindustrin har många interaktioner mellan flera olika aktörer i olika byggprojekt. Detta 
leder vanligen till relativt högre kostnader och en lägre produktivitet jämfört med andra 
branscher. I supply chain management (SCM) finns det ett system som heter 
tredjepartslogistik även kallad TPL som används särskilt i stora byggprojekt. Användningen 
av TPL är relativt ny i just byggbranschen (Ekeskar & Rudberg, 2016).                   
 
Under ett byggprojekt koordineras allt av TPL leverantören, all material som behövs för 
byggnation och utrustning som är nödvändig. Leverantörerna är samt ansvariga för leverans 
planeringen, materialleveranser till och från platsen. Det som inte TPL leverantören har 
ansvar för, är leverantörer eller någon annan uppströms, det enda undantaget är chauffören 
som har direktkontakt med personal från TPL leverantören (Ekeskar & Rudberg, 2016).  
En studie som gjordes av Ekeskar & Rudberg (2016) där huvudsyftet med studien var 
undersöka användningen av en TPL leverantör i ett stort byggprojekt och samt analysera 
effekterna. Resultatet kan delas upp tre punkter.  

● Strategic issues 

● Financial issues 

● Operational issues 

Dessa punkter representerar för och-nackdelar och några redovisas nedan: 

● Möjligheten att fokusera på kärnkompetenser. 

● Ökad fokus på verksamheten på byggarbetsplatsen. 

● Lägre kostnader (inklusive arbetskraft och reduceras och utnyttjas bättre utrustning). 

● Minskade lagernivåer. 

● Bättre ledtider och effektivare verksamhet. 

● Förbättrad leverans service. 
 
(Ekeskar & Rudberg, 2016) 
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3.6.1 RFID-Informationsteknik 
 
En typ av informationssystem är RFID, ett system som består av etiketter och läsare som 
kommunicerar med varandra via en radiofrekvens som sänder ut signaler. Läsare upptäcker då 
signalen och identifierar taggen inom ett visst område. RFID-läsare kan också utrustas med 
Global Positioning System även kallad GPS för att kunna spåra vart placeringen av 
RFID-läsaren är någonstans (Cai, Andoh, Su och Li, 2014). 
 
Ett antal studier har gjorts för att kontrollera om det finns en möjlighet att använda RFID som 
ett system för att få information om byggresurser som; utrustning, personal. Detta skulle leda 
till en mer säkert arbetsplats och produktivitet. Tillämpningen av informationstekniken, RFID, 
kan förbättra effektiviteten i informationsflödet och ge en ökad noggrannhet samt sparar 
pengar (Lung-Chuang, Yu-Cheng & Pao H, 2007). Dessutom har andra studier gjorts för att 
klargöra att det finns potential i att tillämpa RFID-teknik i att kunna spåra leveranserna av 
lastbilarna (Cai, Andoh, Su & Li, 2014). 
 
I dagens byggprojekt omfattar alla en stor del av resurser som behövs för att driva ett 
byggprojekt det vill säga material, personal, tillfälliga fabriker och utrustning eftersom 
byggindustrin omfattar en hel del faser och kräver specialiserade tjänster för att hantera 
byggprojekt på det effektivaste sättet. Realtidsövervakning som RFID-system kan vara 
hjälpsam och nödvändigt (Lung-Chuang, Yu-Cheng & Pao H, 2007). Det viktigaste är att få 
dessa resurser på rätt plats och i rätt tid under projektets genomförande. Därför krävs det en 
typ av GPS-system för att säkerställa att allt kommer i rätt tid och på rätt plats genom att 
lokalisera och spåra resurserna i realtid. Onödig tid går att leta rätt på verktygen vilket ses 
som icke värdeskapande aktivitet (Cai, Andoh, Su & Li 2014) 
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4 Empiri 
__________________________________________________________________ 
I detta kapitel sammanställts fakta om företaget, tidplaner och projektbeskrivning. 
Avslutningsvis all information som har samlats in genom observationer och intervjuer 
redovisas.  
__________________________________________________________________ 
 

4.1 Nulägesbeskrivning 
Examensarbetet tog fart från början av januari till slutet av maj, då hade redan 
gjutningsprocessen påbörjats. Schaktningen och pålning var i princip klar och under tiden som 
arbetet skrevs och observationer gjordes hade man kommit in på dem sista veckorna då 
gjutningen av plattan skulle påbörjats, se figur 5 nedan.  

 

Figur 5: Tidplan över Hotell Victor (AF Gruppen, 2017)   
 

4.2 Företagsbakgrund 
 
AF Bygg Göteborg AB är ett dotterbolag till AF Gruppen som är ett av Norges största 
byggföretag. Organisationen förgrenar sig i olika affärsområde som anläggning, miljö, bygg, 
projektutveckling, energi och offshore. Huvudkontoret ligger i Oslo och dotterbolag finns i 
Sverige, Kina och Storbritannien. AF Bygg i Göteborg har som huvudinriktning att jobba med 
projektutveckling och som totalentreprenad. Idag har AF Bygg cirka 40 anställda i Göteborg 
och en stor tendens att öka verksamheten i hela Sverige (AF Gruppen, 2016).      
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4.3 Projektbeskrivning 
 
Projektet består av en nybyggnation vid södra Göteborg. Projektet har delats upp i 3 etapper. 
Hus A, hus B och hus C. Bygget ska bli ett serviceboende för missbrukare och hemlösa 
personer och området är ungefär 4000 kvm stort, se figur 6 nedan.  

Anbudssumman för aktuella projektet är ca 80 miljoner svenska kronor och kontraktstiden är 
från juni 2016 till 20 mars 2018. Uppförandet av serviceboendet har upphandlats med en 
underleverantör. AF Gruppens uppförande av serviceboendet fick företaget i uppgift från 
Göteborgs kommun som sedan upphandlade med flera underleverantörer. 

 

Figur 6: Illustration över serviceboendet i Högsbo, Göteborg (AF Gruppen:s intranät, 2017) 

4.3.1 Försenad projektstart 
 
I början av oktober fick AF Gruppen tillgång till arbetsområdet och etableringen av Hotell 
Victor skulle ta fart. Det aktuella startdatumet skulle egentligen vara 3 månader tidigare men 
på grund av beställare inte lämnade bygglovshandlingen i tid orsakade det en försenad 
projektstart. Konsekvenserna blev att man nu skulle börja bygga platta på mark på vintern 
som egentligen var tänkt att byggas före.  

Det positiva med att AF Gruppen fick en så kallad “mjuk start” är att ledningen som 
inkluderade platschefer, arbetsledare, inköp har kunnat planera i god tid för att inte utföra icke 
värdeskapande moment som sker på arbetsplatsen. Beställningar, tidplaner och område för 
byggstart för projektet har kunnat analyseras och diskuteras för att få det bästa möjliga start. 
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4.4 Observationer på byggarbetsplatsen 

4.4.1 Materialflödet på byggarbetsplatsen 
 
Mindre leveranser tas emot dagligen av arbetsledare eller någon yrkesarbetare som har fått 
uppgiften. På kontoret finns en rullande tidsplan där notering görs av vad och när leveranser 
ska anlända för att alla på arbetsplatsen ska bli informerade, det vill säga material som inte 
beställs dagligen. Det visar också ankommande leveranser, eventuell arbetsberedning, 
störning och möten under en fyraveckorsperiod, se figur 7 nedan.  

 
Figur 7: Rullande tidsplan över Hotell Victor i Högsbo, Göteborg.  

Projektet är lokaliserat i södra Göteborg, Högsbo, vilket gör att arbetsplatsen inte är så trång 
men trafik cirkuleras omkring. Därför man har utformat en APD-plan som gör att man 
underlättar för materialhanteringen. APD-planen visar även transportvägen runt arbetsplatsen. 
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Figur 8: APD-plan över hotell Victor i Högsbo, Göteborg (AF Gruppen:s intranät, 2017) 

4.4.2 Brister och problem vid materialflöden 
 
Materialflödet har haft sina upp och nedgångar i just det här projektet, orsaken till 
nedgångarna har varit materialet som flyttades flertal gånger. Detta kräver tid och riskerar att 
skador på materialet inträffar och den stora kostnaden kommer från att behöva flytta material 
fram och tillbaka. 
En metod användes för att bevisa förflyttningen av material som innebar tid och arbetskraft, 
genom att materialet märktes för att tydliggöra antalet gånger det flyttades. Resultaten av 
metoden blev att materialet förflyttades fem gånger på byggarbetsplatsen. I följd utav 
metoden kom komplikationer fram, dålig placering och för tidig leverans tydde på dessa 
förflyttningar. 
Grunden till detta problem är oftast bristfällig kommunikation mellan beställare och 
leverantörerna. Leveranserna kom för tidigt och det resulterade att yrkesarbetarna troligt 
måste flytta materialet kring byggarbetsplatsen, och att hur bra det kan fungera, oftast beror 
det också på hur stort utrymme man har. 

4.4.3 Transporter 
 
Transporter på arbetsplatsen fungerade rätt bra, det kunde bero på de stora öppna ytorna som 
bidrog till exempel leveransmottagning, tidiga och sena utan att störa produktionen. 
Lastbilarna kunde komma fram och lasta av på ett enkelt sätt, eftersom arbetsplatsen var 
besatt med två infarter för leveranser.  

 

 

 

 

 

26 



 

4.4.4 Leveransproblem 
 
En av de problem som uppkom under observationerna var oannonserade leveranser som 
förblev tidiga. Detta orsakar störningar och irritationsmoment bland yrkesarbetarna som 
dessvärre försämrar produktivitet. Arbetsmomentet som redan är under pågående arbete måste 
då avbrytas för att ta emot leveranserna. Det är en skillnad mellan inrikes och utrikes 
leveranser, då kommunikation mellan varken ledningen eller yrkesarbetarna och chauffören 
fungerade felfritt. Armeringskorgar skulle enligt tidsplanen levereras en vecka senare, varken 
underleverantören eller chauffören kontaktade arbetsledningen. Yrkesarbetarna blev då 
tvungna att hänvisa chauffören vart materialet skulle stå vilket orsakade väntan och stopp på 
arbetskraft. 

Nedan visas hur stor andel av leveranser som har undersökts som har kommit för tidigt eller 
försent. 

 

Figur 9: Leveranser på byggarbetsplatsen i Högsbo, Göteborg. 

4.5 Informationsflödet 
 
Insamling av information började direkt första dagen ute på byggarbetsplatsen. Beställaren 
(AF) fick en orderbekräftelse efter varje beställning. Orderbekräftelsen beskriver hur mycket 
man har beställt, vilket material och när det skall levereras. Leveransens önskade datum står i 
varje dokument fast ingen fix tid, det vill säga klockan är frivillig. Bristande tidpunkter och 
informationsutbyte orsakade samtliga problem med mottagningen. Det var inte ovanligt att 
ledningen inte visste om kommande leverans, bara när det redan ankom till arbetsplatsen och 
dessa brister orsakade andra svårigheter. Resulterade i att avlastningen blev en utmaning när 
det saknades lämplig maskin för att kunna avlasta armeringsnäten. 
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5 Intervjuer 
________________________________________________________________________ 
I detta kapitel sammanfattas alla intervjuer tillsammans för att klargöra brister och fel för 
uppsatsen syfte. 
________________________________________________________________________ 
 

5.1 Leveranser och förseningar 
 
I just det här projektet har man inte varit allt för nöjd, konstaterar nischsäljaren. Tanken 
bakom leveranserna är att slutleverantören i kedjan skall kontakta slutkunden som i detta fall 
är AF Gruppen när chauffören närmar sig slutdestinationen. Men istället kontaktade 
slutleverantören nischsäljarens leverantör som därefter kontaktade säljaren för eventuella 
förseningar eller avbrott, då är det redan för sent och leder till att projektchefen1 inte kan göra 
en planering inför kommande leverans.  
 
En annan typ av problem är att leverantörerna tar färjan som är flera timmar lång, risken är då 
större att det blir stopp på vägen, missar färjan eller motorstopp. “Det går inte bortse att det är 
så, utrikes har mer förseningar” säger nischsäljaren. De intervjuade poängterar att under 
många år har det jobbats på samma sätt på arbetsplatserna. Gamla arbetssätt är en faktor som 
används mycket av ledningen och därför kan det vara en utmaning att förändra arbetssätten 
och tanken på byggarbetsplatserna. 
 

5.2 Leveransavisering 
 
Ett leverans aviseringssystem skulle definitivt förbättra kommunikationen, det gäller bara att 
slutleverantören är med i systemet berättade en av de intervjuade. Svaren från intervjuerna 
tyder att ett sms när det är lastat och när lastbilen närmar sig byggarbetsplatsen hade varit ett 
alternativ som man vill införa. “Om det skulle finnas ett standardprogram som hela världen är 
ansluten i, hade det varit klockrent” säger nischsäljaren. Man skulle kunna kräva att alla 
leverantörer som de beställer av anslutar sig i systemet men allt handlar om en prisfråga. “Det 
innebär att vi måste knyta oss till ett par leverantörer”.  
 
Projektchefen1 påpekar att leverans aviseringen är dålig och att det inte finns i detta projekt. 
Informationsutbyte händer endast via email, medan aviseringen saknas helt eftersom 
chaufförerna brukar ringa till ledningen när de redan är på arbetsplatsen, trots att det oftast 
står i avtalet “ring minst 2 timmar innan du är på plats”.  
 
Projektchefen1 pratade också om att kommunikationen mellan de och andra parterna var 
bristande. I detta fall orsakade det dåligt informationsflöde vilket gjorde att AF Gruppen inte 
hade rätt utrustning på plats, som ledde icke värdeskapande aktiviteter lik överarbete och 
väntan. Detta skulle ha kunnat undvikas om AF Gruppens leverantör hade fått mer 
information om leveransen. 
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5.3 Slöseri 
 
Byggbranschen omfattar en stor andel av slöserier, såväl som värdeskapande aktiviteter och 
icke-värdeskapande aktiviteter. Det som inte tillför något mervärde är icke-värdeskapande 
aktiviteter och ska elimineras. I just det här projektet fanns det inte mycket som inte tillför 
mervärde till projektet. Projektchefen1 och arbetsledare ansåg att det har gått bra för dem i 
detta projekt. Det mindre bra är att kommunikationsbristen har brustit ett par gånger och ledde 
till väntan som hindrar yrkesarbetarna att kunna fortsätta jobba.  
 
Materialspill som förekommer i projektet är relativt små. Projektchefen 2 förklarade att innan 
man har byggstart så räknar man att materialspill kommer att vara som högt som 8-10 % och 
att dem inte förväntar sig att det ska överskrida. 

5.4 Identifierade problem och brister hos andra projekt 
 
Flertal andra projekt som har undersökts visade att det fanns tydliga brister hur materialet 
levereras till byggarbetsplatsen. Enligt projektchefen2 på ett projekt i Göteborg händer det ofta 
att det kommer lastbilar mestadels från utrikes med materialet men har inte enbart deras 
material i lasten. Det innebär att materialet ligger längst in i lastbilen och då måste allt annat 
som inte tillhör projektet lossas av för att få tillgång till det materialet man har beställt. “De 
händer ofta” påpekar projektchefen. Istället för att yrkesarbetarna skall fortsätta med sina 
sysslor blir det att en hel del icke värdeskapande aktiviteter förekommer såsom; väntan och 
onödiga rörelser. 

Kommunikationen mellan kund och leverantör har varit bristfällig och har lett till svårigheter 
på projekten som har blivit analyserade. När väl lastbilarna dyker upp utan att arbetsledningen 
blir informerade måste yrkesarbetarna avbryta sitt arbete samt måste ledningen bli tvungna att 
hitta plats åt materialet som ankommer.  
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6 Analys 
________________________________________________________________________ 
Resultatet från intervjuer och observationer analyseras i detta kapitel. Detta kapitel bygger 
på analysering av insamlad data. 
________________________________________________________________________ 

6.1 Problem analys 

6.1.1 Leveranser till arbetsplatsen 
 
Projektet hotell Victor har dragits med ett par brister när det gäller inkommande leveranser till 
arbetsplatsen. I vissa fall var det brist på information om vilken tidpunkt på dagen leveransen 
kommer. Försenade eller felaktiga leveranser kan äventyra projektets slutdatum, vilket i sin 
tur leder till att byggnaden inte kan tas i bruk samt orsaka väntan, överarbete och extra 
kostnader för både kunden och leverantören. 

6.1.2 Avtal och chaufförer 
Chaufförer som inte annonserar i förväg utan ringer när de har anlänt till platsen är ett 
problem som alla verkar uppleva. Svårigheter uppkommer på arbetsplatsen och därav leder 
problematik till byggentreprenören. Planeringen försvagas för yrkesarbetarna och blir tvungna 
att avbryta pågående arbeten, det är alltför viktig för att icke värdeskapande aktiviteter skall 
uppkomma.  

All väntan och överarbete orsakas av att annonseringen inte kom i förväg och då får 
entreprenören ingen möjlighet att planera, projekten får inte tillräckligt med information om 
den exakta tidpunkten på dagen lastbilen anländer. Arbetsledningen kan inte planera 
lossningen med nödvändiga utrustningar som krävs. Strategisk planering är ett brådskande 
uppgift för att upprätthålla utvecklingen av byggbranschen. (James M.W. Wong, S. Thomas 
Ng, Albert P.C. Chan, 2010.). 

Enligt avtal som är skrivna med leverantörer säger att de ska ringa och annonsera två timmar 
innan de anländer till byggarbetsplatsen men avtalen brukar inte följas. Projektchefen 
påpekade att det inte fungerar alls i överlag, trots att det står tydligt och klart ring två timmar i 
förväg. Ett bra samarbete med leverantörer underlättar arbetet för alla inblandade och vara 
tydlig att avvikelser rapporteras för att det ska fungera.          

6.1.3 Extern kommunikation och leverantörer               
Då kartläggningen av information gjordes förekom det brister inom kommunikationen både 
intern och externt. Då AF Gruppen endast uppfyller ett basbehov i hela kedjan av leverantörer 
att beställa in material som krävs, hade inte företaget ett stort behov att ta kontakt med alla 
aktörerna i kedjan. Brister i informationsdelningen uppkom i form utav att kontakten med 
aktörerna var bristande, otillräcklig information samt transportörer. I byggprojekt omfattar det 
många aktörer och ses som en lämplig metod att utveckla logistiken (Wegelius-Lehtonen & 
Pahkala 1998). Denna bristande information gav icke-värdeskapande aktiviteter som; onödig 
väntan och onödiga transporter som anlände för tidigt till byggarbetsplatsen. Transporter och 
väntan som orsakar onödiga konsekvenser bör undvikas (Pettersen, 2009). 
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I följd av dessa komplikationer ges ett stort ansvar till leverantören som ska transportera 
materialet längst ner i kedjan till slutkunden. För att komma till rätta med problemet krävs 
bättre kommunikation mellan leverantör och kund. Informationsutbytet mellan leverantör och 
kund sker via email. Leverantörer måste i ett tidigt skede meddela AF Gruppen om eventuella 
förseningar eller brister, för att möjliggöra en eventuell omplanering. Det brukar saknas 
information om lasten, som kan betyda om lasten kommer från utomlands finns det andra 
standarder som följs och har de rätta utrustningen för att lasta av på plats.  

Tredjepartslogistik som togs upp i kapitel 3.6 visade sig vara olämplig att använda hos projekt 
som omsätter mindre belopp. Arbetsledningen på projektet berättade att tredjepartslogistik 
används hos projekt som omsätter större belopp och har en mer komplicerat process. 

6.2 Identifierade slöserier 
 
I just det här projektet har man kunnat identifiera slöserier som är icke- värdeskapande och 
slöserier som är värdeskapande för byggarbetsplatsen. Teorin bakom dessa slöserier kan man 
läsa mer om i kapitel 3.1.4. 

6.2.1 Identifierade slöserier på Hotell Victor 
 
Väntan 
För att yrkesarbetarna ska kunna arbeta felfritt kunde aviseringen av chauffören eller 
underleverantören vara nödvändigt. Som exempel på detta levererades armeringskorgarna en 
vecka innan planerad tid och konsekvensen blev att yrkesarbetarna blev tvungna att hänvisa 
chauffören vart materialet skall stå. 
 
Överarbete 
Material tenderar att blåsa iväg på grund av dåvarande vikten och vädret. Arbetsledningen och 
yrkesarbetarna blir då tvungna att fästa och ställa tillbaka materialet för att något sådan inte 
ska inträffa igen.  
 
Onödiga arbetsmoment 
Material som förflyttades ett par gånger runt om byggarbetsplatsen, stod i vägen för bland 
annat hjullastaren och lastbilarna som förde material till platsen. Mer om hur många gånger 
förflyttningen av materialet pågick kan man läsa mer om i kapitel 5.4.2. 

6.2.2 Övriga slöserier på företaget  
 
Outnyttjad kreativitet 
Sju av tio anser att det finns outnyttjad kreativitet på deras arbetsplatser. Viktigt att ta vara på 
förslag som kan leda till nya idéer till företaget (Bergh, 2013). Byggbranschen har tendens att 
snittåldern är ganska hög och det kan resultera i att färre idéer ges. 
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6.3 Krav på utrikes leverantörer och planering 
 
Ställa krav på leverantörer ger entreprenörer en mer säkrare byggarbetsplats för då fungerar 
leveranser till platsen bättre och smidigare. Allt handlar inte enbart om att ställa krav på 
leverantörerna utan oftast att planeringen fungerar. “Om vi beställer i god tid fungerar det 
oftast bra” påpekade projektchefen1. 
 
I princip alla projekt som har studerats har brister uppkommit mest med utrikes leverantörer. 
Det har givit entreprenören mer att göra och kräver oftast planering när det gäller utrikes 
leverantörer, ingen avisering ges eller information om att leveransen lär bli försenad eller för 
tidig. En förbättring kan ses som en lockande alternativ för att åtgärda detta. 

6.4 Kartläggningen av informations- och materialflöde 
 
Figur 10 illustrerar en kartläggning som grundar sig på information som har samlats från 
observationer och intervjuer. Bilden visar hur informations- och materialflödet ser ut efter att 
arbetsledningen har skickat iväg sina beställningar. När beställningen har skickats till 
leverantören, får arbetsledaren en orderbekräftelse. I nästa steg kontaktar leverantören andra 
underleverantörer och försöker hitta det bästa och billigaste alternativ. Bilden framställer att i 
vissa fall finns det tre olika leverantörer under varandra och den tredje leverantören ska 
leverera materialet till den aktuella arbetsplatsen. Det brukar vara en utländsk underleverantör 
när vi pratar om en sådan struktur med många leverantörer. När beställningen är färdig och 
tillverkaren är känt, får AF Gruppen kontakta fabriken för att kontrollera beställningar och 
eventuella justeringar.                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: En illustration över hur kartläggningen av informations- och materialflödet fungerar 
under gjutningsprocessen. 
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7 Diskussion 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel tas arbetets starka och svaga sidor upp samt redovisas frågor, funderingar och 
reflektioner som studiens författare har haft under arbetets gång. 
___________________________________________________________________________ 

7.1 Informationsflödet och kommunikation 
 
Informationsflödet har en viktig roll i byggprocessen, alla aktörer måste samarbeta och 
kommunicera hela tiden för att uppnå ett bra lagarbete där alla vinner. Detta flöde var inte helt 
sömlös, kommunikation med byggherren var bristande redan i början som betydde en 
försenad start, vilket ledde till extra kostnader och risker. Mer om den försenade starten kan 
man läsa mer om i kapitel 5.3.1. Bättre och tätare samarbete med beställaren skulle kunna 
hjälpa att förebygga och undvika dessa fel. 
 
Informationsutbyte om ändringar under projektets gång var inte heller felfri. Då beställaren 
skulle ha meddelat projektchefen1 innan ett byggmöte att ändringar har gjorts som orsakade 
arbetsledningen mer stress och förvirring som kunde ha undvikits om kommunikationen 
mellan dessa två parter blev tydligare. 
 
Leveranser till arbetsplatsen har ägt rum utan större problem, trots att 40 % av levererat gods 
kom för tidigt, siffran kommer från observationerna som gjordes hos AF gruppen. Dessa 
tidiga avlämningar löste sig tack vare de stora lediga ytor runt arbetsplatsen, där de kunde 
lasta av och samtidigt lagra produkterna. Sådana “överraskande” leveranser, när lastbilen 
dyker upp på arbetsplatsen utan någon typ av avisering kan undvikas med bättre och tätare 
kommunikation. Förbättrat informationsutbyte skulle kunna förenkla både 
underleverantörernas och arbetsledningens jobb. Kostnaderna skulle även minskas och tiden 
som arbetsledningen slösar för att ringa chauffören hade kunnat undvikas.   
 
En orsak till problemet med leveranser är att varken leverantören eller byggföretaget ställer 
krav på varandra. Något från byggföretagets sida som hade kunnat göra betydligt svårare för 
leverantörerna är att för varje försenad eller tidig leverans som förekommer på 
byggarbetsplatsen bötfällts. All överarbete och utrustning som krävs för att lossa materialet 
som inte direkt fanns beskrivet av leverantören. Förbättringsmöjligheter finns potential till 
och det krävs bättre kommunikation mellan parterna samt kan möjligheter till förbättring 
erhållas genom planering. Projektchefen3 på Peab påpekade att planering är nyckeln till ett 
fungerande system, att planeringen fungerar olika på olika byggprojekt bevisar bara att 
incitament finns hos alla. Det gäller att ställa krav att planeringen ska tas på allvar och bör 
uppmärksammas betydligt mer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 



 

 

7.2 Materialflödet och slöserier 
 
Första dagen på arbetsplatsen fick vi se hur materialhanteringen togs tillhanda. Vi fick en 
helhetssyn på hur materialflödet gick till på arbetsplatsen. Därefter gav arbetsledningen oss 
djupare information om hur processerna går till väga och fungerar. Under hela projektets gång 
har projektchefen1, arbetsledare och interna handledare samt övriga personal hjälpt oss med 
förklaringar om de metoder som används för att de skall kunna bearbeta materialen effektivt. 
När väl datainsamlingen tog plats, såg man bristande aktiviteter som ses som tidskrävande 
och som onödig arbetsmoment. 
 
När det har handlat om icke värdeskapande slöserier på byggarbetsplatsen, påpekade flera av 
respondenterna att denna del av projektet ägde rum utan något större slöseri, störning eller 
försening. Materialet kom oftast i tid till byggnationen som förebyggde väntan.   
 
När arbetsledningen bestämde sig att lagra de byggmaterialen som kom en vecka tidigare än 
planerat utanför arbetsplatsens område, har de riskerat att materialet kan bli stulet. 
Byggnationens hela område var larmad och övervakad men utanför detta område hade 
entreprenören ingen koll på sin egendom. Denna risk som entreprenören tar, kan leda till 
förseningar och extra kostnader, om material blir stulet. Detta kan också undvikas med bättre 
kommunikation. 

7.3 Slutdiskussion 
 
En effektivisering av byggprocessen inkluderar många delar och faktorer. Informationsflöde 
och materialflöde har ett tätt sammanhang och har påverkan på varandra, därför är det viktigt 
att dessa flöden fungerar bra och stödjer varandra. Observationer som har gjorts och analyser 
har gett en bild om hur olika flöden fungerar, samt deras brister. Just i det här projektet har 
dessa två flöden fungerat i princip bra, nedgångar har naturligtvis funnits på bägge flödena. 
Tack vare områdets egenskaper löste sig många problem samt har väderleksförhållande också 
varit gynnsamt för projektet.  
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8 Slutsatser 
___________________________________________________________________ 
Detta kapitel redovisar slutsatser som besvarar frågeställningen. 
___________________________________________________________________ 

8.1 Återkoppling till frågeställningen 
 
Syftet med detta examensarbete var att kartlägga informations- och materialflödet och sedan 
analysera bristerna som uppkom på byggarbetsplatsen med fokus på effektivisering och 
minimering av slöserier. Byggprojekten som har studerats är i ett relativt sent skede så det är 
svårt att göra förändringar i nuläget. Resultat av examensarbetet är därför bättre att tillämpa 
på kommande projekt i ett tidigare skede. Från analysen av arbetet kan vi dra följande 
slutsatser. 

8.1.1 Effektivisering av informations- och materialflödet 
 
Vilka förslag till förbättringar bör implementeras för att reducera bristerna i informations- 
och materialflödet?  

● Kommunikation och avtal 

Både material och informationsflödet har analyserats och möjligheter till förbättringar finns. 
Kommunikationen är den viktigaste faktorn i det hela, skall därför tas på allvar och följas, 
resulterar i att minimering av överlapp och problem som orsakas försvinner. Ett mer 
standardiserat arbetssätt kan man ta fram genom att alla förhåller sig till ett arbetssätt och 
följer den taktiskt och strategiskt. Både intervjuer och observationer har visat att det finns ett 
stort behov från arbetsledningens sida av ett tätare samarbete och tydligare kommunikation 
med leverantörer. Det kan bäst uppnås med hjälp av något digital verktyg såsom 
sms-avisering. 

Avtal är specificerade att hållas och följas. Då material finns i rätt tid och plats innebär det 
mindre planering och förflyttningar av material. Förflyttningar av material ses som en risk för 
alla på byggarbetsplatsen och därför är det viktigt att fokus på avtal blir bättre. Detta 
förbättrar effektiviteten av byggprojekt, som därefter leder till att man sparar tid och även leda 
till en förbättring av de ekonomiska parametrarna. Examensarbetet visar att byggbranschen 
bör se över sina avtal med leverantörer samt rutiner genom att se till att en förändring sker och 
följs eftersom analysen visar att incitament finns.  
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● Just-in-time  

Just-in- time-leveranser har diskuterats och analyserats för att det kan vara en väg in till en 
bättre leveransprecision till alla byggarbetsplatser. Det är inte enbart bättre för precisionen 
utan också en förbättring av arbetsmiljön sker, minskar hur många gånger yrkesarbetarna 
behöver gå runt i området. I områden där trafik inte cirkulerar så ofta behövs inte just- in-time 
leveranser så ofta för att det leder till att de stör olika arbetsmoment och materialet som flyttas 
om och om igen kan vara besvärliga för alla på platsen. Om material finns i rätt tid, på rätt 
plats innebär det mindre förflyttningar som betyder att yrkesarbetarna kan använda den 
sparade tiden till något annat, såklart beror det på hur områden är organiserat och trångt. 
Systemet minskar även risk för vädret inte ska påverka materialet på platsen, det kanske inte 
ses som ett stort problem men det kostar företaget en del och behövs tas på allvar. 
 

● Automatisk-avisering 

Forskningen visar att projekt med mindre omsättning, där varken tredjepartslogistik eller 
lossning kalender används kan en automatisk-avisering system förenkla samtidigt ekonomiskt 
förbättra jobbet. Användningen av en så kallad automatisk- eller sms-avisering kan underlätta 
arbetsledningens jobb och samtidigt effektivisera planeringen. Aviseringen skulle bidra till ett 
mer strukturerat arbetsplats. Det minskar både osäkerhet och den tiden som arbetsledningen 
spenderar på att kontakta leverantörer bara för att få information om när chauffören anländer 
till arbetsplatsen. För unga och nyutexaminerade arbetsledare hade ett sådant system 
underlättat relativt mycket, gäller nog även dem erfarna. Figur 11 nedan visar hur 
informationsflödet egentligen skall fungera på byggindustrin. Aviseringen skall ske innan 
chauffören når byggarbetsplatsen, det ger arbetsledningen tid att förbereda sig inför 
kommande leverans. Det blir inga förvirringar eller konstigheter för då är tjänstemännen och 
yrkesarbetarna redan informerade. 
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Figur 11: Illustrationsbild över hur informationsflödet skall fungera (BEAst, 2014). 
Möjligheten för byggföretag finns och ses som en potentiell metod både ekonomiskt och 
strategiskt. En slutsats kan därför dras genom de intervjuer som har analyserats. Bristande 
avisering och informationsutbyte orsakar att onödiga kostnader förekommer. Ett sådant 
system kan hjälpa ledningen att ha rätt utrustning på plats exakt då när det behövs. Tiden har 
en stor betydelse i byggbranschen och aviseringen kan bidra till stora tidsbesparingar som 
leder till ekonomiska besparingar. Det betyder att bättre kommunikationskanaler hjälper att 
undvika omplanering, väntan och onödiga timmar av samtal för att få information om var 
leveransen är. På detta sätt kan företaget förbättra och effektivisera sin produktion som leder 
till besparingar, nöjdare kunder och medarbetare.  
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9 Fortsatt forskning 
__________________________________________________________________ 
Avslutningsvis ger författarna förslag på fortsatt forskning i området. Idéer som har 
uppkommit under arbetets samt sådant som tagits bort redovisas i detta kapitel. 
___________________________________________________________________ 
                                                                                              
För fortsatta studier inom detta område rekommenderar vi att det skulle vara intressant att 
jämföra ett projekt som använder ett sms-avisering system och ett annat projekt som inte 
använder, eftersom i detta förslag ser vi den största potentialen att bidra till företagets och 
projektets framgång. Det här examensarbetet har inte alls tagit hänsyn till hur mycket pengar 
man kan spara och därför ses detta som ett spännande arbete och skulle kunna ge tydliga 
resultat i kostnader samt synpunkter från platschefer om hur systemet har fungerat som ofta är 
viktig för ett företag. En sådan undersökning skulle det vara lämplig för företag som vill 
använda sig utav de nya metoderna men är osäkra i de ekonomiska incitamenten som metoden 
bidrar till. 
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Bilagor  
Bilaga 1 - Intervjufrågor till arbetsledningen 
     
1. Vilken roll har du i projektet? 
 
2. Vad har du för tidigare erfarenheter? 
 
3. Hur stor är projektet? (kontraktsumma) 
 
4. Hur ser arbetsplatsens miljö ut? 

● Trångt 
● Öppet 

 
6. Hur fungerar leveranserna till arbetsplatsen?  

● Bra? 
● Dåligt? 

 
7. Hur ser fallet ut när ni tar emot en leverans? 

● Större leveranser  
● Mindre leveranser  

 
8.  Ställer ni krav på leverantören?  

● Packning? 
● Leverans 
● Tid 

 
9.  Hur har ni det med väntetiden på leveranserna?  

● Hur ofta kommer leveranser för sent eller för tidigt?  
 
10. Får ni information om leveransen kommer för sent eller för tidigt?  

● Sms-avisering  
● Mail 

 
11. Hur fungerar aviseringarna från chaufförerna när ni tar emot leveranserna?  

● Bra? 
● Dåligt? 

 
12. Har ni möjlighet att kontakta leverantör/chauffören om det är nödvändigt?  
             
13. Hur sker kommunikationen mellan er och leverantör idag vid beställningar, förseningar 
och ändringar? 

● Är ni nöjda eller kräver ni en förbättring?  
 
14. I just det här projektet använder ni tredjepartslogistik eller just-in-time leveranser? 
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● Om nej i så fall; varför? 
● Om ja i så fall; varför? 

 
 
 
 
15. Skulle digitala information kunna förbättra samt förenkla jobbet med leveranser?  

● Använder ni någon form utav verktyg som hjälper på traven?  
o Program  
o Digitala verktyg  

 
16. Skulle då en informationssignal som skickas när lastbilen närmar sig byggarbetsplatsen 
vara något som skulle förenkla planeringen? 
 
17. Har ni någon informationsutdelning till personal/yrkesarbetarna om nästkommande 
leveranser? 
 
18. Hur ser kommunikationen ut när ni inte får leverans i tid, när ringer ni till leverantören?  
 
19. Hur mycket information får ni om leveransen, till exempel vikt, förpackning mm?    
 
20. Vilket slöseri har ni upplevt mest på arbetsplatsen?  
 
21. Vad är det ni saknar på er byggarbetsplats mest? eller vad är det som ni vill förbättra? 
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Bilaga 2 - intervjufrågor till leverantörer 
     
1. Vad har du för roll i företaget? Tidigare erfarenheter? 
 
2. I samband med projektet Hotell Victor, vad är din/er uppgift? 
 
3. Får ni klagomål från era beställare att leveranserna är för sena/tidiga?  

● Hur ofta? 
 
4. Hur stor del av leveranser kommer från utomlands?  
 
5. Hur håller ni kontakt med kommande leveranser?  
 
6. Hur bra fungerar egentligen kontakten med utländska leverantörer? 
 
7. Vet ni direkt om något är försenad för sen hinna kontakta kunden?   
 
8. Är det ni som står för extra kostnader (vid försening) eller står leverantören för de 
kostnaderna?  
 
9. Hur är relationen mellan er och leverantörer? Jobbar ni alltid med typ samma av 
leverantörer?  
 
10. Hur sker kommunikationen mellan byggentreprenör/entreprenad och er som leverantör vid 
beställning, vid ändring och vid förseningar.  
     
12. Har ni brutit avtalen med leverantörer pga förseningar etc.  

● I så fall hur ofta händer sådana?  
 
 
13. Vilka är de största skillnaderna mellan utrikes eller inrikes leverantörer?  
 
14. Tycker ni att ett spårningssystem skulle förenkla och förbättra kommunikation mellan 
kunden och leverantören samt minska förseningar? 
 
15. Finns det någon möjlighet att tvinga leverantörerna att använda ett sådant system? 
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