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Abstract 

The production costs have steadily increased within the construction industry during the 21st 
century. Voices are raised meaning that the construction industry is too unsuccessful in 
making the production more efficient and to develop it’s way of working. One way to deal 
with the production costs is to minimise the waste, with waste meaning activities that doesn’t 
add value to the finished product. Earlier studies are showing that a great deal of the costs is 
hidden in the form of waste. According to (Josephson, Saukkoriipi, 2005) the production costs 
could be reduced with 30-50 % by focusing on minimizing the amount of waste. In their study 
a mapping have been made of a carpenters workday, showing that only 17,5 % of the 
workday is spent on value adding work. Tuve Bygg AB recognised the study and has used it 
as inspiration for a logistical improvement effort on their project Stapelbädden stage 3. 

This report aims to investigate whether Tuve Bygg AB:s logistical work has resulted in 
increased value adding work at the expense of reduced waste. 

To answer this question, observations has been conducted in the form of an incidence study in 
which four carpenters have been observed for three weeks. The results have been compared 
with (Josephson, Saukkoriipi, 2005) to get an indication of whether the logistical 
improvements have given a positive result. 

Tuve Bygg AB has, with their logistical work managed to improve it’s production by 
minimizing the share of waste, but there are more steps to implement. 

The construction industry needs to develop to minimize production costs but Tuve Bygg AB 
has taken a step in the right direction.
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Sammanfattning 

Inom byggbranschen har produktionskostnaderna ökat stadigt under 2000-talet. Alltfler röster 
höjs om att byggindustrin är för dålig på att effektivisera sin produktion och utveckla sitt 
arbetssätt. Ett sätt att angripa produktionskostnaderna är att minimera slöseri. Med slöseri 
menas aktiviteter som inte adderar något värde för slutprodukten. Det finns studier som visar 
att en stor kostnad är dold i form av slöseri. Studien (Josephson, Saukkoriipi, 2005) visar på 
att produktionskostnaderna kan sänkas med så mycket som 30-50 % genom att fokusera på att 
minimera andelen slöseri. I deras studie har det gjorts en kartläggning över en 
byggnadsarbetares arbetsdag som visar att endast 17,5 % av arbetsdagen spenderas åt direkt 
värdeskapande arbete. Studien har uppmärksammats av Tuve Bygg AB som har använt denna 
som inspiration för ett logistiskt förbättringsarbete med syfte att minska slöseri på deras 
projekt Stapelbädden etapp 3. 

Denna rapport syftar till att undersöka om Tuve Bygg AB:s logistiska arbete har utmynnat i 
att det direkt värdeskapande arbetet har ökat på bekostnad av minskat slöseri. 
För att besvara denna frågeställning har observationer utförts i form av en frekvensstudie där 
fyra byggnadsarbetare observerats under tre veckor tid. Resultatet har sedan jämförts med 
(Josephson, Saukkoriipi, 2005) för att få en fingervisning om det logistiska förbättringsarbetet 
har givit positivt resultat. 

Tuve Bygg AB har i och med detta logistiska arbete förbättrat sin produktion genom att 
minimera andelen slöseri, dock finns det fler åtgärder att genomföra. 

Byggbranschen behöver utvecklas för att minimera produktionskostnaderna och Tuve Bygg 
AB har tagit ett steg i rätt riktning. 

Nyckelord: Byggnadslogistik, Materialplanering, Logistik, Frekvensstudie, Slöseri.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Produktionskostnaderna har inom byggbranschen ökat stadigt sedan början på 2000-talet, till 
skillnad mot andra industrigrenar där den istället har minskat. Alltfler röster höjs om att 
byggindustrin är för dålig på att effektivisera produktionen och utveckla nuvarande arbetssätt 
(Statskontoret, 2009). Ökade produktionskostnader blir bemötta med förhöjda bostadspriser. 
Detta är ett stort problem då det är kunden, i detta fall beställaren och i slutändan köparen av 
lägenheten som får stå för denna kostnadshöjning. 

En viktig fakta i sammanhanget är den fysiskt krävande arbetsmiljö som byggnadsarbetaren 
utsätts för. Trots detta har arbetsmiljön inom byggbranschen har haft en positiv trend under 
2000-talet. Sysselsättningen har ökat markant under denna period och trots detta har antalet 
olyckor och arbetssjukdomar minskat. 

Det totala antalet olyckor 2008 uppgick till 2890st och frekvensen (antal olyckor/1000 
sysselsatta) har sjunkit till rekordlåga 10,1st. De vanligast förekommande skadorna, enligt 
statistik, är olyckor på grund av fall, överbelastning, skador i samband med handhavande av 
maskiner och verktyg samt ras och materialbristning (Samuelson, Lundholm, 2008). 

Antal fall av sjukfrånvaro fick sin kulmen i början av 2000-talet och efter år 2003 syntes en 
markant nedgång som har hållit i sig till dags datum. Statistik från 2008 visar att det 
registrerades 883 fall av sjukfrånvaro, under samma period hade frekvensen minskat till sin 
lägsta notering någonsin med bara 3,1st av 1000 sysselsatta. Den i särklass vanligaste orsaken 
till frånvaro är belastningssjukdom med 573 fall (64 %) (Samuelson, Lundholm, 2008).  

Trots denna positiva utveckling finns också många baksidor med byggbranschen. Många slits 
ut i förtid och tvingas till förtidspensionering, ca 40 % av byggnadsarbetarna arbetar fram till 
65 års ålder. Varje år förtidspensioneras 5,8st av 1000 yrkesarbetare, vilket motsvarar ca 642 
byggnadsarbetare varje år. Den största orsaken till att arbetarna går i förtidspension är 
belastningssjukdomar som står för hela 73 % av alla fall. Kanske är det bara toppen av ett 
isberg, då det är mycket troligt att det finns en så kallad Healthy worker-effekt, personer som 
tycker att arbetet är för påfrestande för kroppen. Dessa personer registreras inte i statistiken, 
för att de lämnar byggnadsbranschen i ett tidigt skede för ett annat yrke (Josephson, 
Saukkoriipi, 2009). En fjärdedel av personerna som lämnar byggbranschen har främst gjort 
detta på grund av arbetsmiljöskäl (Samuelson, Andersson, 2002). 

Sjukskrivningar och förtidspensioneringar, ger märkbara belastningar på samhällsekonomin 
och kan på så sätt kopplas till byggprojektens ekonomi i och med ett ökat skatteuttag 
(Josephson, Saukkoriipi, 2009). 
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1.2 Problembeskrivning 

Enligt (Josephson, Saukkoriipi, 2005) åskådliggörs att en stor del av produktionskostnad är 
dold i form av slöseri. Studien visar på att produktionskostnaderna kan sänkas med så mycket 
som 30-50 % genom att fokusera på att minimera andelen slöseri. I denna studie har det gjorts 
en kartläggning över en byggnadsarbetares arbetsdag som visar att endast 17,5 % av 
arbetsdagen spenderas åt direkt värdeskapande arbete medan tvingat slöseri, alltså sådana 
aktiviteter som är nödvändiga för att kunna producera, uppgår till 45,4 %. Rent slöseri, vilket 
innefattar aktiviteter som kan elimineras utan att det har någon inverkan på slutprodukten, 
uppgår till 33,4 %. 

Resultatet av studien påvisar att reducering av slöseri handlar om att frigöra tid och resurser 
genom att arbeta smartare – inte nödvändigtvis snabbare – och att förenkla processerna. 

Problemet ligger alltså i att en stor del av byggnadsarbetarnas arbetsdag går åt till aktiviteter 
som inte bidrar till direkt värdeskapande arbete. 

1.3 Syfte 

Tuve Bygg AB har använt arbetsplatsen Stapelbädden etapp 3 som ett pilotprojekt för en 
satsning på ett anpassat logistiskt arbetssätt och har redan i tidig projekteringsfas använt sig 
av en logistikanalys. Detta examensarbete syftar till att: 

• Undersöka om en byggnadsarbetares arbetsdag har förändrats, så att det 
direkt värdeskapande arbetet har ökat på bekostnad av att slöseriet 
minskat. 

• Undersöka vilken effekt detta har haft på arbetsmiljön samt hur 
byggnadsarbetarna själva uppfattar detta logistiska arbetssätt. 

• Undersöka eventuella besparingar som erhålls vid minimering av slöseri. 
 

Målet med rapporten är att utreda hur införandet av en logistikanalys och ett anpassat 
logistiskt arbetssätt har inverkat på byggnadsarbetarens och arbetsledarens arbetsfördelning. 

1.4 Avgränsningar 

Vissa avgränsningar kommer att utföras inom detta examensarbete. Detta beror på att 
uppföljningen av ett helt byggnadsprojekt är tidskrävande och ryms inte inom ramarna för ett 
examensarbete. Observationer kommer därför endast att genomföras på arbetsmomentet 
innerväggar. Fyra byggnadsarbetare kommer att observeras under en 3 veckors period. 
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel behandlar den teoretiska referensram som använts i arbetet. 
 

2.1 Introduktion till Logistik 

Begreppet logistik är väldigt omfattande och förklaras olika beroende på vem som definierar 
det. En beskrivning kan vara, läran om effektiva materialflöden. Logistik innefattar alla 
verksamheter som syftar till att produkter och material finns tillgängligt på rätt plats, vid rätt 
tidpunkt (Jonsson, Mattson, 2008). 
 
I (Jonsson, Mattson, 2008) finns en definition av vad logistik är, gjord av den internationellt 
ledande branchorganisationen inom logistik, Council of Supply Chain Management 
Proffesionals som lyder enligt följande: 
 

”Logistics is that part of Supply Chain Management that plans, implements, and 
 controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, 
 services, and related information between the point of origin and the point of    
 consumption in order to meet customers requirements.”  
 
Enligt (Björnland, 2009) är huvudsyftet med att arbeta med logistik att förbättra effektiviteten 
genom att reducera kostnaderna och även att öka intäkterna genom en förbättrad 
leveransservice. Detta medför i sin tur att företagets investerade kapital utnyttjas mer 
effektivt. För att effektivisera logistiken i ett företag så bör förändringar ske i den 
organisatoriska strukturen bl.a. genom bättre planerings- och styrsystem. 
 
Logistikens syfte är att förbättra effektiviteten i företag och därmed åstadkomma en positiv 
resultatpåverkan. Vad som är effektivitet definieras av diverse effektivitetsvariabler 
utformade av företaget (Jonsson, Mattson, 2008). 
 
Som synes är logistik ett brett och omfattande begrepp som inte alltid är så lätt att ta till sig, 
men mycket viktigt att beakta. En förbättrad logistik syftar, ur ett företags perspektiv, till att 
skapa lönsamhet med hjälp av högre kundservice, lägre kostnader, lägre kapitalbindning, 
högre flexibilitet och kortare ledtider (Jonsson, Mattson, 2008). 
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2.2 Just In Time – (JIT) 

JIT är även det ett brett begrepp dock med en tydligare definition. JIT är en metod för att 
minimera de icke värdeskapande aktiviteterna inom produktion dvs. minimera slöseri. JIT 
härstammar från Toyota Production System (TPS), som utvecklades under 1960- och 70 talet 
i de Japanska bilfabrikerna (Krajewski, Ritzman, 2007). 
 
JIT är ett samlingsnamn för generella styrprinciper som syftar till att göra 
produktionsprocessen mer rationell. Syftet med JIT är att producera och få leverans av varor, i 
rätt tidpunkt och bara i den mängd det verkligen finns behov av. Det går att identifiera två 
målsättningar för JIT-system. Det ena är att reducera produktionskostnaderna genom 
produktivitetsförbättring och den andra att hålla en riktig kvalitetsnivå på samtliga produkter 
(Björnland, Persson, Virum, 2008). 
 
Normalt så identifieras sju olika former av slöseri, alternativt icke värdeskapande aktiviteter. 
Dessa är som följer:  
 

• Överproduktion 
• Kassationer eller omarbete 
• Väntan 
• Transporter 
• Överarbete 
• Lagring 
• Onödiga rörelser 

2.3 Lager  

Lagring avser fysisk lagerhållning av gods i ett lager och för de flesta företag är det 
nödvändigt med en viss lagerhållning. För att åstadkomma en störningsfri produktion krävs 
oftast lager av råvaror, och för att snabbt kunna möta efterfrågan från kund krävs ibland lager 
av färdiga produkter (Segerstedt, 2009). 

Traditionellt inom byggnadssektorn har material köpts in i större kvantitet för att sedan 
lagerföras på arbetsplatsen vilket inte är optimalt. Ett lager är ofta nödvändigt men samtidigt 
en icke sysselsatt resurs. Lagret binder kapital, kräver hantering och fodrar lagerutrymme. Ett 
för stort lager medför därför onödiga kostnader (Segerstedt, 2009).  

Kostnaden för att lagerhålla varor beror på den kvantitet som lagerhålls och utgörs av en 
finansiell del, en fysisk del och en osäkerhetsdel. Den finansiella kostnaden motsvaras av det 
avkastningskrav som företaget ställer på det bundna kapitalet. Kostnaden för den fysiska 
förvaringen utgörs av driftskostnader för det fysiska lagret, och osäkerhetskostnaderna har att 
göra med den risk som är förknippat med att lagerhålla material (Jonsson, Mattson, 2008). 
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2.4 Materialplanering 

Planering innebär att fatta beslut om framtida aktiviteter och händelser. För producerande 
verksamheter kan sådana beslut avse de närmsta dagarna eller timmarna, exempelvis när en 
ny tillverkningsorder skall påbörjas i produktionen (Jonsson, Mattson, 2008). 

Materialplanering syftar till att fastställa kvantiteter och tidpunkter för de tillverknings- och 
inköpsorder som skapas med syfte att initiera materialflöden och tillfredsställa förekommande 
behov (Jonsson, Mattson, 2008). 

Målet med att tillämpa materialplanering är att erhålla ett effektivare materialflöde och låga 
kostnader samt störningsfri produktion, vilket minskar kapitalbindningen i form av 
lagerhållning av material. Ytterligare en fördel med att använda materialplanering är 
möjligheten att styra samt planera produktionen på ett effektivare sätt. Vid effektiv 
materialplanering kan tydligare anvisningar tilldelas leverantörer vilket renderar i effektiva 
samt långsiktiga överenskommelser. 

Då material står för en stor del av den totala kostnaden på en byggnadsarbetsplats är det vitalt 
att ha en väl fungerande materialplanering. Viktiga delar kan anses vara, inköpsplanering, 
leveransplanering samt planering av materialhantering. 

Med inköp menas den funktion som är ansvarig för att nödvändigt material kommer till 
produktionssystemet när det efterfrågas (Jonsson, Mattson, 2008). 
Vid inköpsplanering är det av yttersta vikt att inköpen planeras noggrant så att leveranser sker 
till rätt pris och kvalitet. 

För att material skall levereras i rätt tid bör en leveransplan utföras. Denna är mer detaljerad 
än inköpsplanen och anger exempelvis både mängden material som skall levereras och vart på 
bygget materialet önskas. Vid planering av materialhanteringen bör det beaktas vilka material 
som är tyngst samt innehar störst volym. Vidare skall de interna transportvägarna beaktas 
samt vilka material som kan levereras direkt till arbetsstället (Nordstrand, Révai, 2002). 

Enligt (Jonsson, Mattson, 2008) skall materialplanering besvara fyra grundfrågor, vilka är 
som följer.  

1. För vilka artiklar skall ny order planeras in? 

2. Hur stor kvantitet skall ordern för respektive artikel avse? 

3. När skall ordern för respektive artikel in till lager, direkt till produktion eller direkt till 
kund? 

4. När skall ordern för respektive artikel läggas ut till leverantör respektive när skall den 
startas i den egna produktionen? 
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2.5 Push-, pullbaserad materialplanering 

Materialplanering kan kategoriseras genom att skilja mellan så kallad push-, och pullbaserad 
styrning. Enligt (Jonsson, Mattson, 2008) kan de två olika begreppen definieras på följande 
sätt. 

• Materialplaneringen är av pulltyp om produktion och materialförflyttning endast sker 
på initiativ av den förbrukande aktören i materialflödet 

• Materialplaneringen är av pushtyp om produktion och materialförflyttning sker utan 
att förbrukande aktör auktoriserat aktiviteterna 

Det finns en avgörande skillnad mellan dessa båda materialstyrningsmetoder. Denna skillnad 
är sättet att styra materialflödet och vem det är som managementmässigt behandlar den 
beordringsinformation och som fattar besluten att initiera materialflöden via nya order 
(Mattson, 1999). 

Enligt (Jonsson, Mattson, 2008) bör det dock tilläggas att det inte är 
materialplaneringsmetoderna i sig som är av push-, eller pullkaraktär, utan det är 
tillämpningen av dem som avgör vilken typ av materialplanering som infinnes. Flertalet 
materialstyrningsmetoder kan användas inom ramarna för båda dessa. 

Som nämnts tidigare är lagerhållning på arbetsplatsen en onödig kostnad. För att minska 
kapitalbindning i form av lagerhållet material kan pullbaserad materialplanering tillämpas. 
Detta innebär att inget material levereras alternativt förflyttas förutom när förbrukande 
aktören gör avrop. När pullbaserad materialplanering tillämpas är det viktigt att även Just-In-
Time leveranser tillämpas. Detta grundar sig i att de lager som finns på arbetsplatsen skall 
minimeras vilket i sin tur betyder att följden av en bristfällig leveransprecision blir förödande. 
Att tillämpa en pullbaserad materialplanering innebär alltså att lagerpunkten skjuts bakåt i 
försörjningskedjan samt att leverans från lagerpunkten endast genomförs på avrop från den 
förbrukande aktören. 

2.6 Logistikföretag 

Begreppet logistikföretag innefattar företag som har logistik som sin kärnverksamhet. 
Logistikföretag är vanligt förekommande på en stor och växande marknad där samtliga 
logistiktjänster finns tillgängliga för konsumtion. Enligt (Björnland, Persson, Virum, 2008) 
delas logistikföretagen in i tre huvudgrupper, som är som följer: 
 

1. Fysiska logistikaktiviteter 

2. Organisation och ansvar för genomförande 

3. Tredjepartslogistik 

Det finns en rad olika motiv för att konsumera logistik. Företaget som köper en logistiktjänst 
kan vara i behov av att utveckla sin kärnverksamhet alternativt besitter inte kompetens nog för 
att bedriva den logistiska tjänst de konsumerar. Företaget kan önska frigöra kapital eller 
erhålla en administrativ förenkling (Björnland, Persson, Virum, 2008). 
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2.7 Logistikanalys 

En logistikanalys är ett verktyg som erbjuds byggnadsföretag i form av en konsulttjänst utav 
en tredjepartslogistiker. Analysen tas fram i nära samarbete mellan konsulterna och 
klienterna. Logistikanalysen innefattar lösningar på interna och externa transportplaner, 
placeringsförslag av kranar, bygghissar samt produktionsflöde (Karlsson, 2009). 

Efter att logistikanalysen är utförd utformas en kravprofil inför upphandling. Denna kravprofil 
definierar detaljerade krav som klienterna ställer på exempelvis emballering, paketering, 
leveransstorlek och kvantitet. Ett avsnitt beskriver även hos vilken part ansvar ligger för 
skador som kan härledas till hantering av material. Logistikkonsulten betraktar denna 
kravprofil och utformar i samförstånd med materialleverantören lösningar för att tillgodose 
kraven utan störningar och slöseri. 

Då logistikanalys, tidplan och kravprofil är färdigställda utformas en leveransplan som 
detaljerat beskriver vilken vecka, dag och tid leveranserna skall ske. Detta underlättar för 
arbetsledare och byggnadsarbetare samt gör att de kan planera så att leveranserna sker utan 
störningar. I leveransplanen finns även beskrivet hur, och var leveranser skall ske för att 
arbetet skall fortgå ostört. 

Logistikkonsulten tar gemensamt med arbetsledning och byggnadsarbetare fram en plan som 
visar var, och i vilken kvantitet materialet skall placeras i varje lägenhet. Planen är utformad 
för att underlätta vid produktion och genom detta undvika onödig materialhantering och 
oergonomiska lyft. 

2.8 Definition av slöseri 

Slöseri är ett känt begrepp i logistiksammanhang. Begreppet innefattar aktiviteter som kan 
elimineras utan att det har någon inverkan på slutprodukten. Ordet har sitt ursprung i den 
japanska fordonsindustrin där de var väldigt tidiga med att utvärdera sin tillverkning och 
kartlägga vad som inte gav något direkt värde i processerna. 

Ordet slöseri har olika betydelse beroende på vilken typ av bransch som belyses samt ur vilket 
perspektiv det ses. En viss aktivitet kan anses tillföra värde till processen ur exempelvis 
tillverkarens perspektiv samtidigt som det ur kundens synvinkel ses som slöseri. 

Denna rapports syn på slöseri bygger på en tidigare studie (Josephson, Saukkoriipi, 2005) där 
slöseri betraktades ur kundens perspektiv. Detta synsätt valdes eftersom alla kostnader på 
grund av slöseri på ett eller annat sätt belastar kundens plånbok. Alla de aktiviteter och all den 
kraft som läggs ner på att utföra arbete som inte ger nytta för den som betalar beskrivs här 
som slöseri. 

För att kunna peka på vad som är och inte är slöseri har det tagits fram ett underlag med tre 
olika kategorier och underkategorier. Dessa är direkt värdeskapande arbete, tvingat slöseri 
och rent slöseri. 
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Direkt värdeskapande arbete kommer i rapporten även nämnas som direkt arbete och 
innefattar sådana aktiviteter som direkt tillför värde till produkten. Exempel på sådant arbete 
kan vara uppsättning av väggar eller stomkomplettering och korrigeringar. I de observationer 
som har genomförts har innerväggar studerats. Direkt arbete har i det här fallet inneburit då 
skenor, reglar, gipsskivor med mera monterades på plats. 

Tvingat slöseri innefattar sådana aktiviteter som i sig inte är värdeskapande men behövs för 
att kunna producera. Dessa delades in i tre kategorier med benämningarna indirekt arbete, 
materialhantering och arbetsplanering. 

Exempel på indirekt arbete kan vara hantering av material och utrustning på arbetsstället samt 
provisorier. I detta fall gällde det då byggnadsarbetarna sågade till gipsskivor eller mätte upp 
avstånd och liknande. Alltså alla förberedelser som gjordes på arbetsstället tills materialet 
monterades på plats. 

Materialhantering avser behandlingen av material som inte är i anknytning till arbetsstället, 
exempelvis transporten av verktyg från container till arbetsstället eller då 
kompletteringsmaterial hämtades. 

Arbetsplanering innefattar de moment som har med planering av arbetsutförandet att göra. 

Rent slöseri innefattar sådana aktiviteter som inte har någon inverkan på slutprodukten om de 
elimineras. Den delades in i fyra kategorier vilka var väntan, outnyttjad tid, avbrott och 
omarbeten. 

Väntan innebär att byggnadsarbetaren inte kan påbörja sitt arbete på grund av väntan på 
material, utrustning, instruktioner eller liknande. 

Outnyttjad tid inbegriper den arbetstid som byggnadsarbetarna tillbringar med icke 
arbetsrelaterade aktiviteter. Det kan innebära tiden utöver raster som går åt till förflyttningen 
mellan bod och arbetsställe, samt då de avviker tidigare innan arbetsdagens slut eller anländer 
sent på morgonen. Den innefattar även icke arbetsrelaterat samtal, rökpauser och toalettbesök. 

Avbrott inkluderar tillfällen då byggnadsarbetaren är tvungen att göra ett avbrott i sitt arbete 
på grund av att exempelvis materialet tar slut eller att arbetsmaskinerna blir obrukbara. 

Omarbeten innebär tillfällen då det av någon anledning uppstått fel i produktionen och arbetet 
måste göras om. 
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3. Metod 

Detta kapitel beskriver vilka metoder som använts för att genomföra studien. 

3.1 Lösningsmetod 

Det går att lösa problem på olika sätt. Inom vetenskapen talas det om två alternativa metoder, 
den induktiva och deduktiva. Dessa två forskningsmetoder skiljer sig åt på så sätt att den 
induktiva bygger på att forskaren startar i verkligheten och samlar in empiri. Detta görs utan 
någon koppling till någon tidigare teori, och utifrån insamlad empiri tas ny teori fram. Den 
deduktiva forskningen har sin utgångspunkt i teorin. Teorin och dess referensram appliceras 
på tänkt problem, varefter en ny bild skapas som kan jämföras med verkligheten (Andersen, 
1994). 

3.2 Undersökningsmetod 

Det finns även här två användbara metoder, den kvalitativa och den kvantitativa. Den 
kvantitativa metoden har som utgångspunkt att det problem som skall studeras skall göras 
mätbart och resultatet skall presenteras numeriskt. Undersökningen skall utföras så objektivt 
som möjligt ett så kallat ”jag - det” förhållande mellan forskare och objekt. För att kunna ha 
ett oberoende förhållande utförs dessa undersökningar strukturerat med t.ex. observationer 
med observationsschema eller enkäter med fasta svarsalternativ (Andersen, 1998). 

Den kvalitativa metoden skapar via flera olika typer av datainsamling en djupare förståelse 
för problemet. Det primära målet är inte att skapa en förklaring till problemet, utan att skapa 
förståelse för det. Forskaren försöker också skapa förståelse för hur problemet är 
sammankopplat med helheten. Datainsamlingen sker ofta ostrukturerat i form av t.ex. 
intervjuer där forskaren strävar efter ett ”jag - du” förhållande (Andersen, 1998). 

Vid genomförande av detta arbete har ett induktivt angreppssätt kombinerat med den 
kvantitativa undersökningsansatsen används. Genom direkt observation och en frekvensstudie 
har empiri tagits fram som kan förklara hur en byggnadsarbetares arbetsfördelning ser ut vid 
montage av innerväggar. På samma sätt har även arbetsledaren följts, för att ta reda på hur 
dennas arbetsdag ser ut. 

Även de deduktiva och kvalitativa metoderna har används, då i form av ostrukturerade 
intervjuer och samtal för att fånga upp respondentens tankar. 

3.3 Datainsamling 

Data kan klassificeras som primärdata och sekundärdata. Primärdata är sådana data som inte 
finns för tillfället utan skaffas genom att genomföra intervjuer och observationer. 
Tidsåtgången gör att primärdata är dyrare att ta fram. Sekundärdata är data som redan finns 
och införskaffas via olika litterära källor som böcker eller Internet. Sekundärdata är oftast 
billigare eftersom den är lättillgänglig (Dahmström, 2005). 
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3.4 Observation 

Primärdata som har samlats in för att besvara frågeställningen har utförts via direkt 
observation, utförd som en frekvensstudie. De som har observerats är fyra byggnadsarbetare 
och tre arbetsledare. För att inte observationsperioden skall vara missvisande har varje 
byggnadsarbetare följts åt under en hel arbetsvecka. Valet av observatör som skulle följa 
specifik byggnadsarbetare samt vilken dag som de skulle observeras, har valts ut via en 
slumptabell. Detta för att minimera påverkan av observatörseffekten, då den observerade ofta 
kan förändra sitt beteende då denne blir medveten om att observation pågår. Därför har 
observationerna spridits över en tre veckors period, då de observerade efter en viss tid av 
observation ofta accepterar studien som en naturlig del av arbetet. Avsikten var att även 
arbetsledaren skulle observeras under en veckas tid för att få en uppfattning om arbetssättet 
förändrats i och med det reformerade logistiska arbetet. Detta föll dock bort då arbetsledarna 
själva kände att det skulle bli svårt att tilldela tid till en sådan studie. I stället träffades en 
uppgörelse där varje observatör fick tillfälle att följa en arbetsledare i en dag. Studien 
resulterade dock i att en tolkning av arbetsledarens arbetsdag kunde göras. 

Frekvensstudien har utförts med registreringar exakt varannan minut med start vid 
arbetsdagens början från kl 06:45 på morgonen till strax innan arbetsdagens slut, kl 15:59. 
Då arbetsledaren följdes skedde registreringarna mer sällan. En gång varje kvart registrerades 
och sammanfattades vad som hade skett sedan senaste notering. Observatören som har följt 
arbetsledaren har varit på plats och startat registreringarna kl 06:31 och avslutat kl 16:14. 
Detta eftersom arbetsledaren har ansvar för att låsa upp grindar och bodar på morgonen och 
låsa igen efter avslutad arbetsdag. 

Den byggnadsdel som har undersökts är montage av innerväggar. Utifrån de aktiviteter som 
ingår i montage av innerväggar och erfarenheter som tagits från tidigare forskning i ämnet, 
har en kodstruktur tagits fram.  

De frågor som skulle besvaras vid varje observation var:  

• Vilket datum gjordes observationen? 
• Vilket klockslag gjordes observationen? 
• Vilken byggnadsarbetare och arbetsledare följdes? 
• Vilken typ av aktivitet utförde den observerade? 

Aktiviteten som registrerades fördes vid registreringstillfället in i en tabell bestående av åtta 
huvudkategorier, beroende på typen av aktivitet. Om aktiviteten tillförde slutprodukten värde, 
var tvingat slöseri alternativt rent slöseri. 

3.5 Intervjuer 

För att besvara frågan om hur byggnadsarbetarna upplevt arbetsmiljön och de förändringar 
som har genomförts har ostrukturerade intervjuer brukats. De ostrukturerade intervjuerna har 
använts som datainsamlingsmetod för att få en djupare inblick i hur byggnadsarbetarna tänker 
och vad de tycker. Samtalen som har hållits har ägt rum på rasterna, då observatörerna har 
medverkat i de så kallade allmänna samtalen som sker i lunchrummet. Observatörerna har 
även varit observanta över de samtal som förts vid själva byggnadsplatsen byggnadsarbetarna 
emellan. 
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3.6 Statistik 

Sekundärdata som samlats in har kommit från tidigare studier i form av en forskningsrapport i 
ämnet slöseri. Data som beskriver vilka logistiska lösningar som genomförts har tagits från ett 
arbete som tidigare utförts åt Tuve Bygg AB, Stapelbädden etapp 3 (Karlsson, 2009). 
Organisationsschema och företagsfakta har inhämtats från Tuve Bygg AB:s intranät. 
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4. Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel beskriver vilka förutsättningar som gällde vid studiens start. 

4.1 Kort om Tuve Bygg AB 

Tuve Bygg AB är ett Göteborgbaserat, medelstort byggföretag verksamt inom Bygg – 
Fastighetsservice – och Snickeri. Tuve Bygg AB startades redan 1979 och är därmed idag en 
etablerad och stark företagsgrupp i Västsverige. Tuve Bygg AB kombinerar hög flexibilitet 
med låga kostnader och arbetar efter affärsidén: 

”Genom personlig atmosfär och ett gediget kunnande vara medskapande i våra 
kunders projekt” 

 
Bokslutsåret 2008 hade Tuve Bygg AB en omsättning på 883 miljoner och 198 anställda. 
Tuve Bygg AB är indelat i fyra funktioner: 
  

• Bygg – som bygger allt ifrån industrianläggningar och kontor till 
bostäder och offentliga byggnader 

• Fastighetsservice – erbjuder tjänster efter byggnadsarbetet avslutats i 
form av underhållsservice och förvaltningsstöd 

• Snickeri – som tar fram specialanpassade inredningar till 
restauranger, banker och offentliga lokaler. 
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Figur 1. Projektorganisation över norra älvstranden 

Tuve Bygg AB arbetar hårt med både arbetsmiljöpolicy samt miljöpolicy för att eftersträva 
och leva upp till de ställda lagar och krav som finns på dagens arbetsmarknad. De har 
utvecklat vad de kallar kärnvärden, ”KEMP” (Kunniga, Enkla, Medskapande samt 
Personliga), dessa kärnvärden skall följas i samtliga led i företaget. Detta anses vara av 
yttersta vikt för att ständigt utvecklas samt för att driva företaget mot dess uttalade vision som 
lyder: 
 
 ”I alla lägen vara det intressanta alternativet” 
 

4.2 Kort om Svensk Bygglogistik AB 

Svensk Bygglogistik AB är ett tredjeparts logistikföretag som bland annat transporterar in 
byggnadsmaterial på byggarbetsplatser, i rätt tid, till rätt plats, i rätt mängd under kvällstid för 
att maximera effektiviteten och minimera störningarna på övrig produktion. 
Företaget tillhandahåller också konsultativa tjänster som logistikanalyser och 
projektanpassade helhetslösningar med bemanning till många olika kundgrupper såsom 
beställare och byggföretag. Företaget är verksamt i Göteborg, Oslo samt Stockholm och har 
logistik som sin kärnverksamhet. 
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4.3 Satsningen på Stapelbädden etapp 3 

Tuve Bygg AB har använt projektet Stapelbädden etapp 3 som ett pilotprojekt för en satsning 
på ett nytänkande som baseras på logistik. Redan i en tidig projekteringsfas togs beslut om att 
i samråd med Svensk Bygglogistik AB utforma en så kallad logistikanalys. Denna 
logistikanalys beskriver förslag på interna samt externa transportplaner, placeringsförslag av 
kranar, bygghissar samt produktionsflöde med mera. Tuve Bygg AB lät även genomföra 
studier inom ämnet. Dessa studier har sedan legat till grund för det förbättringsarbete som 
utförts på Stapelbädden etapp 3. Studien (Karlsson, 2009) visade att flödet på material 
innehöll många störningar från det att materialet beställts till dess att hantverkaren använde 
materialet, vilket innebar många flaskhalsar i produktionen. Tas det i beaktande att normalt 
används en leverantör för respektive materialgrupp är det enkelt att förstå att situationen lätt 
blir ohållbar. Dessa flaskhalsar skall betraktas som slöseri.  
 
Ett annat problemområde som belystes var det faktum att traditionellt inhandlas material av 
en central inköpare utefter ett á-pris. Strävan blir då att pressa dessa á-priser, utan hänsyn till 
den totala logistikkostnaden. Ovanstående problem har Tuve Bygg AB valt att bearbeta.  
Vid upphandlingen utvärderades leverantören inte endast utifrån priset utan på en rad olika 
punkter. I dessa punkter togs hänsyn till leverantörens förmåga att agera som en 
systemleverantör med totalt samordningsansvar för samtliga material. Detta är ett något 
banbrytande synsätt mot det traditionella inom byggsektorn och det mottogs på ett positivt 
sätt.  
 
Fokus lades även på att det vid upphandling av material skulle ställas högre krav på 
leverantörer. Emballering, kvalitetskontroll, paketering mm. skulle utformas på ett sådant sätt 
att det underlättade, snarare än försvårade för Tuve Bygg AB.  
 
Leveranserna och planering av materialet är ytterligare ett område där förbättring skett. 
Traditionellt kan en leverans anlända mer eller mindre oplanerat. Det logistiska 
förbättringsarbetet som bedrivits på Tuve Bygg AB har resulterat i att leverantörerna långt i 
förväg har vetskap om när materialet skall vara levererat. Vilket har resulterat i precisa 
leveranser, så kallade JIT-leveranser. Användningen av JIT-leveranser innebär att inget 
material levereras till bygget innan det skall användas i produktion. Denna materialplanering 
kan betecknas som pullbaserad då avrop endast görs av den förbrukande aktören. I och med 
att JIT-leveranser tillämpats har lagerpunkten skjutits bakåt i försörjningskedjan vilket 
innebär att inget material levereras till arbetsplatsen för lagring, utan lagras hos 
systemleverantören eller dennes leverantörer. 
 
Att placera ett centralt samordningsansvar hos en leverantör underlättar inte bara 
materialhantering utan minskar även beslutsvägarna. Denna utformning resulterade i att 
Svensk Bygglogistik AB har en konsult på plats hos Tuve Bygg AB samt att denna konsult 
fungerar som den enda kontaktpersonen för den specifika systemleverantören som använts vid 
detta projekt. Detta faktum underlättar även vid beställning av nytt material då avrop endast 
görs genom Svensk Bygglogistik AB:s konsult på bygget. Onödiga beslutsvägar skall även de 
beaktas som slöseri. 
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Tuve Bygg AB är övertygade om att detta nya logistiska synsätt är framtiden för hela 
byggbranschen och de eftersträvar att vara i framkant för utvecklingen. De arbetar aktivt för 
att minimera slöseriet som har sin grund i materialhanteringen och är övertygade om att det 
har åstadkommit en positiv effekt för företaget. Dock saknas praktiska studier som kan styrka 
detta, vari grunden för examensarbetet ligger. 

4.4 Arbetsmomenten 

Som tidigare nämnts har byggnadsdelen innerväggsmontage observerats. Innerväggarna 
består av två olika arbetsmoment vilka är enkling och dubbling. 

Enkling innebär att plåtskenor fästs i taket och golvet utefter förbestämda markeringar och 
ska sedan inhysa ett regelverk bestående av plåtreglar. Dessa plåtreglar förs på plats genom 
att placeras in mellan skenorna och kalibreras för att få det rätta regelavståndet. När detta är 
gjort kläms dem samman med skenorna med hjälp av en tång. Ett lager med gipsskivor 
skruvas sedan fast i reglar och skenor men ena sidan av väggen lämnas öppen för att 
elektrikern skall kunna genomföra installationer. Skenor sätts även upp i badrummet där ett 
innertak skall vara beläget. 

Dubbling kallas det moment som inträffar då enklingar och elinstallationer är klara i 
innerväggarna. Den sidan av väggen som är öppen sätts då igen för att färdigställa 
innerväggen. Innan detta sker skall först så kallade kortlingar monteras inuti väggen. Dessa 
kortlingar består av en bit plywood som placeras utefter förbestämda markeringar och 
monteras för att klädhängare, köks- och badrumsutrustning skall kunna fästas i väggen. Efter 
detta sätts ett lager gipsskivor upp på den sidan där väggen är öppen. Ett innertak av 
gipsskivor sätts upp i badrummen. När allt gipsarbete är slutfört fästs en plåtremsa på alla 
hörn för att få bort hörnskarvarna vid målningen. 

Under observationsperioden bedrevs vid enstaka tillfällen även ett annat arbetsmoment som 
inte hade med innerväggarna att göra. Detta arbetsmoment inbegrep att sätta en ångspärr och 
ett träregelverk på insidan av ytterväggen. På detta regelverk skulle sedan ett lager med 
gipsskivor monteras. Svensk Bygglogistik AB ansvarade även här för inkörningen av 
material. Någon särskiljning vid sammanställningen av observationerna har inte gjorts, 
beroende på att dessa arbetsmoment är snarlika i sitt utförande. 
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5. Resultat 

Detta kapitel redovisar det resultat som studien har genererat. 

5.1 Arbetstidens användning 
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Figur 2. Arbetstidens användning för byggnadsarbetare vid arbetsmomentet innerväggsmontage på Tuve 
Bygg AB:s objekt Stapelbädden etapp 3 (andel av arbetstid, %) 

Vid en direkt jämförelse studierna emellan kan en omfördelning av staplarna utläsas. 
Satsningarna som gjordes inriktades mot att i första hand reducera aktiviteterna som har med 
materialhantering och väntan att göra. Ur diagrammen kan tydligt utläsas att en minskning av 
dessa aktiviteter har skett vilket lett till att direkt-, och indirekt arbete har ökat. 
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Figur 3. Arbetstidens användning för byggnadsarbetare från jämförelsestudien (Josephson, Saukkoriipi, 
2005), (andel av arbetstid, %) 



17 

5.2 Arbetsmiljö 

Som tidigare nämnts i rapporten har ostrukturerade intervjuer genomförts med 
byggnadsarbetarna. Syftet med detta har varit att undersöka hur byggnadsarbetarna upplever 
det logistiska arbetet som Tuve Bygg AB bedriver. Dessa intervjuer har haft formen av 
alldagliga samtal utan några givna frågeställningar, detta för att byggnadsarbetaren skall 
känna sig fri att svara obehindrat. Vid utvärdering av dessa samtal kan det konstateras att det 
logistiska arbete som Tuve Bygg AB bedriver mottas positivt. Som exempel kan ett citat tas 
från en av byggnadsarbetarna: 

 ”Det är guld värt att materialet finns inom tre meter på arbetsstället”  

Vidare reflektioner från de ostrukturerade intervjuerna är att byggnadsarbetarna känner att det 
fysiska arbetet har underlättats. Materialhanteringen har minimerats vilket leder till att de 
tunga lyft som tidigare ägt rum nu nästan är obefintliga. Ytterligare kan nämnas att 
byggandsarbetarna har en tydligt positiv inställning till den välstädade arbetsmiljön som är en 
effekt av det logistiska arbetet. En av åsikterna löd som följer: 

 ”Det här är det renaste bygget jag har varit på” 

Den enda negativa kommentar som har uppfattats är att i vissa fall har utplaceringen av 
material hamnat för nära väggen, vilket resulterat i minskat arbetsutrymme. Detta är dock 
något som byggnadsarbetarna har gjort arbetsledarna uppmärksamma på. Efter ostrukturerade 
intervjuer med byggnadsarbetarna är uppfattningen att inställningen till det nya arbetssättet är 
positiv. Samtliga samtal har haft en positiv prägel och nästintill inga negativa synpunkter har 
framförts. 

Beträffande arbetsmiljön skall nämnas att bygget är väldigt rent. Detta minskar 
förhoppningsvis sannolikheten för skador relaterade till olyckor och sjukdom som har sin 
grund i föroreningar. Som tidigare nämnts i rapporten visar siffror på att 73 % av 
förtidspensioneringarna har sin grund i belastningssjukdomar. Tuve Bygg AB har 
förhoppningsvis i och med de minskade arbetsmomenten i form av tunga lyft och 
underlättandet av förflyttningen mellan arbetsställen minskat risken för belastningssjukdomar. 

Ett aktivt arbete med att minska slöseri renderar i att förbättringspotential i arbetsmiljön 
synliggörs. Detta innebär att förbättringar kan genomföras vilket minskar sannolikheten att 
byggnadsarbetarna lämnar byggbranschen på grund utav arbetsmiljöskäl. 
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6. Analys 

Detta kapitel ger en analys av det framtagna resultatet. 

6.1 Förutsättningar 

Under tre veckor utfördes en frekvensstudie på Tuve Bygg AB:s projekt Stapelbädden etapp 
3. Denna frekvensstudie utfördes i syfte att kartlägga hur en byggnadsarbetares dag är 
fördelad på olika arbetsmoment.  
 
Observatörerna har under dessa tre veckor följt två arbetslag av byggnadsarbetare bestående 
av två personer i varje lag. För att uppnå ett akademiskt korrekt resultat har observatörerna 
tilldelats byggnadsarbetare genom randomisering. Noteringar har gjorts varannan minut under 
hela arbetsdagen utifrån förutbestämda kategorier med undergrupper. 
 
Grunden till denna frekvensstudie var att Tuve Bygg AB önskade undersöka om deras 
satsning på logistiskt arbete har utmynnat i en förbättring av arbetsmomentens fördelning 
under en byggnadsarbetares dag. Som jämförelse har en tidigare studie utförd av (Josephson, 
Saukkoriipi, 2005) använts. Det bör dock tilläggas att en direkt jämförelse med studien utförd 
av (Josephson, Saukkoriipi, 2005) inte anses korrekt. Jämförelsen studierna emellan går 
endast att ses som en fingervisning för Tuve Bygg AB om deras satsning på logistiskt arbete 
har gett önskat resultat. 
 
Trots att studierna avser samma område finns det en rad faktorer som gör att en direkt 
jämförelse inte är korrekt. I studien utförd av (Josephson, Saukkoriipi, 2005) har en 
frekvensstudie utförts som analyserar flertalet olika byggnadsdelar medan denna studie endast 
avser montage av innerväggar. Vidare är denna studie utförd endast på Tuve Bygg AB:s 
projekt stapelbädden etapp 3 medan jämförelsestudien analyserar flertalet byggarbetsplatser 
samt att de två studierna har olika omfattning tidsmässigt. Det anses inte heller korrekt att 
genomföra en direkt jämförelse då de olika studiernas analyseringsobjekt inte är identiska. 
Med detta menas att det är okänt om byggnaderna har lika typer av konstruktion, så som antal 
våningar och typ av material. 
 
Det skall även nämnas att vid en frekvensstudie är det en omöjlighet att observatörerna har 
identisk referensram, vid tolkning samt identifiering av de olika arbetsmomenten. Eftersom 
det har använts olika observatörer i studierna blir en direkt jämförelse felaktig.  
 
Viktigt att nämna är även det faktum att vid denna studie har tolkningen av vad som är direkt-
, och indirekt arbete skiljt sig något från studien utförd av (Josephson, Saukkoriipi, 2005). I 
jämförelsestudien har en större del av det indirekta arbetet tolkats som förtillverkning och har 
som följd placerats inom ramen för direkt arbete. Efter omvärdering av tolkningen av direkt 
arbete ansågs det att en tydlig avgränsning skulle dras mellan direkt arbete samt indirekt 
arbete. Att tolka direkt arbetet enbart då montering ägde rum ansågs vara en mer korrekt 
tolkning av direkt arbete ur ett slutkundperspektiv. Eftersom värde endast adderas för 
slutkund då montering äger rum. 
 
Dessa observationer har genomförts på arbetsmomenten som inbegriper innerväggarna och 
kan skilja sig markant mot vad andra byggnadsdelar har för procentfördelning. Detta beror 
stort på hur material levereras samt dess storlek och antal. 
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Efter utförd analys av resultat har slutsatsen dragits att det förekommer skillnader jämfört 
med jämförelsestudien. Analysen visar på en positiv förändring i nästan samtliga analyserade 
delar och möjliga faktorer till denna förändring redogörs nedan. 

6.1.1 Direkt arbete 
Denna studie visar på att 26,3 % av byggarbetarens arbetstid ägnas åt direkt arbete för 
kunden. Denna siffra kan jämföras med de 17,5 % direkt arbete som redovisas i (Josephson, 
Saukkoriipi, 2005). Tuve Bygg AB har i och med detta logistiska arbete lyckats öka 
byggnadsarbetarnas direkta arbete med 8,8 %. 

Det som tros ligga bakom ökningen av direkt arbete är till att börja med det logistiska 
upplägget, som har byggts upp kring att byggarbetarna inte skall behöva utföra onödiga 
arbetsmoment. Allt material och alla verktyg skall finnas tillhanda på och i närheten av 
arbetsstället. Transportöppningar har skapats mellan trapphusen, för att underlätta in-, och 
uttransport av material. Detta har också medfört att byggnadsarbetarna fritt kan röra sig 
mellan trapphusen utan att behöva sätta en fot utanför huskroppen, vilket är positivt. När de är 
klara i ett trapphus och skall förflytta sig till nästa förkortas transportvägen. Andra fördelar 
med transportöppningarna är att det ofta finns begränsat antal hissar i drift, och att dessa 
installeras allt eftersom bygget färdigställs. Således kan arbetarna utnyttja en hiss och ändå 
komma åt lägenheter i andra trapphus. 

Under den utförda frekvensstudien har två elever från byggprogrammet på Bräckegymnasiet 
utfört praktik och detta kan ha påverkat värdena. Eleverna som deltog hade olika sysslor men 
arbetade oftast med direkt värdeskapande arbete exempelvis skruva fast gipsskivor. Detta kan 
resultera i att den observerade byggnadsarbetaren utfört en större del indirekt arbete. 

6.1.2 Indirekt arbete 
40,1 % av arbetstiden går åt till indirekt arbete för en byggnadsarbetare vid Stapelbädden 
etapp 3. Denna siffra kan vara hög i jämförelse med 25,5 % som redovisas i 
jämförelsestudien, vilket är en skillnad på ca 15 %.  En stor skillnad mellan dessa 
undersökningar är tolkningen av indirekt arbete. Förtillverkning har i denna rapport hänförts 
till kategorin indirekt arbete och i jämförelsestudien har den förts in under kategorin direkt 
arbete. Ett senare avsnitt i analysen kommer vidare behandla denna skillnad och vad det har 
fått för betydelse. 

Indirekt-, och direkt arbete hänger ihop på så sätt att indirekt arbete är en nödvändighet för att 
skapa direkt arbete. Genom att använda logistiklösningar, har Tuve Bygg AB på ett smart sätt 
lyckats skapat mer indirekt-, och direkt arbete.  

Tuve Bygg AB har aktivt jobbat med att alla arbetare skall hålla ordning och reda på sina 
verktyg och städa i ordning efter sig på arbetsplatsen. Observationer som gjordes kan bekräfta 
att detta arbete har lyckats. Det var bara vid ett fåtal tillfällen som klagomål på renhållning 
framkom. Detta kan också vara en bidragande faktor till att indirekt arbete har en högre 
procentsats i denna undersökning. 
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6.1.3 Materialhantering 
Området materialhantering var en av de delarna där Tuve Bygg AB hade förhoppning att se 
en förbättring i och med deras satsning på logistiskt arbete. Materialhantering avser 
förflyttning av material inom arbetsplatsen, förutom vid arbetsstället, och betraktas som 
tvingat slöseri då en byggnadsarbetares arbetsuppgift inte är att förflytta material. Vid 
jämförelsestudien bestod 13,9 % av en byggnadsarbetares arbetsdag av materialhantering.  
Denna studie visar att materialhanteringen omfattar 3,1 % av en byggnadsarbetares arbetsdag 
på Tuve Bygg AB:s projekt stapelbädden etapp3, vilket är en förbättring på 10,8 %.  
 
Förbättringen inom detta område tros ha sin grund i det utförliga logistiska arbete som Tuve 
Bygg AB har utfört i samråd med tredjepartslogistikern Svensk Bygglogistik AB.  
Svensk Bygglogistik AB har i samförstånd med byggnadsarbetare samt arbetsledare noggrant 
planerat var på varje arbetsplats materialet skall placeras för att det skall passa varje arbetslag 
samt underlätta vid nyproduktion. Noggranna kalkyler gällande mängden material har utförts 
på ett smidigt sätt då Svensk Bygglogistik AB har en konsult på projektet. Detta faktum 
underlättar även vid beställning av nytt material, då avrop av material endast görs genom 
Svensk Bygglogistik AB:s konsult på bygget. Då materialet finns på plats, lätt tillgängligt 
samt i rätt mängd redan innan byggnadsarbetaren kommer till arbetsstället underlättar 
avsevärt. Byggnadsarbetaren behöver i detta fall inte kontrollera mängden material, eller 
hantera material på något sätt, utan kan omedelbart starta nyproduktion vid ankomst till 
arbetsplatsen. Materialet på arbetsplatsen är kalkylerat att vara tillräckligt för fullständig 
produktion. Detta leder till att byggnadsarbetaren inte behöver fylla på ytterligare material 
eller föra bort överblivet material under produktionens gång och kan därmed fokusera på 
tillverkning. 

Byggnadsarbetarens materialhantering begränsas då endast till hantering av små mängder 
kompletterande material så som skruv, lim och övrigt förbrukningsmaterial. 

6.1.4 Arbetsplanering 
I jämförelsestudien redovisades att 6 % av en byggnadsarbetares arbetsdag åtgick till 
arbetsplanering. Om denna siffra ställs i jämförelse med den nu uppmätta, som tillskrevs 2 %, 
betyder det att den minskat med 4 %. 

De gånger arbetsplanering observerats handlar det i huvudsak om att byggnadsarbetaren 
stannat upp och planerat sitt arbete vid ett komplicerat utförande eller när ritningen har 
behövts studeras för att få ut rätt mått. Även om lägenheterna var snarlika i sitt uppförande 
såg byggnationen olika ut med skillnader i vinklar och storlek på lägenheterna. 

Minskningen i arbetsplanering anses bero på en tydlig arbetsfördelning. Byggnadsarbetarna är 
väl insatta i vad de skall utföra och hur de skall gå till väga. Vid tiden för observationerna var 
byggnadsarbetarna väl inkörda i tillverkningsmetoderna. 
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6.1.5 Omarbeten 
I jämförelsestudien uppgick omarbeten till 2 % av arbetsdagen medan den nu uppmätta 
hamnar på 0,4 %. Det innebär att denna post minskat med 1,6 %. 

En anledning till att det är en skillnad kan vara att arbetsmomenten i denna studie är mer 
repetitiva än i den föregående studien. Byggnadsarbetarna som bedriver arbetsmomentet 
innerväggar var under observationsperioden väl inkörda i produktionssättet. 

Som synes är denna stapel nästintill obefintlig och antas bero på det behagliga arbetsklimatet. 
Med det menas att arbetssättet är tydligt och att de har en lägenhet för sig själva. Ingen av 
observatörerna har uppmärksammat några större stressmoment för byggnadsarbetarna. De har 
inte haft någon annan hantverkare som legat dem i hälarna och stressat upp dem, vilket kan 
leda till att en större felprocent uppstår. Helst skulle denna post, som är rent slöseri, vara 
obefintlig. Även om det är svårt att uppnå ett felfritt arbete är det alltid värt att eftersträva. 

6.1.6 Väntan 
Denna post var en av de som Tuve Bygg AB i huvudsak önskade förbättra. Enligt 
jämförelsestudien redovisades ett procenttal som uppgick till 22,8 % medan denna studie 
visade att väntan uppgick till 2,4 %. Det betyder att denna post har minskat med så mycket 
som 20,4 % och är den post som har störst skillnad vid en direkt jämförelse. 

Denna radikala minskning förmodas till största del bero på inkörningen av materialet direkt 
till arbetsstället. Är materialmängden som lyfts in korrekt kalkylerad, elimineras en stor del av 
den väntan som kan uppstå vid materialbrist. En annan anledning kan vara att de 
byggnadsdelar som observerades i de olika rapporterna skiljer sig åt i arbetsutförandet. I 
jämförelsestudien observerades förutom innerväggsmontage sådana byggnadsdelar som fasad 
och takstolar där det är skillnader i materialets storlek, arbetssätt, leveranssätt med mera, 
jämfört med innerväggsmaterialet. Alltså är det svårt att direkt jämföra dessa siffror. 

Även tolkningen av vad väntan innebär kan skilja mellan rapporterna. I denna rapport har 
uppfattningen om vad väntan innebär varit sådana tillfällen då byggnadsarbetaren inte har 
kunnat sätta i gång med arbetet på grund av någon annan. Exempel på detta kan vara om 
materialet skulle ta slut vilket tvingar byggnadsarbetaren att bli stillastående och vänta på att 
materialet blir levererat eller att denne behöver vänta på att ett verktyg blir ledigt. För att 
försöka generalisera väntan skulle det kunna sägas att det inträffar då byggnadsarbetaren får 
stopp i produktionen och är beroende av någon annan. 

Den väntan som har observerats består i huvudsak av förflyttning mellan arbetsställen, där 
byggnadsarbetaren rört sig mellan lägenheterna för att byta arbetsuppgift. Även då det fanns 
ett behov av att använda ett visst verktyg men det för tillfället användes av en annan 
medarbetare. Någon väntan på de medarbetare som låg framför uppkom inte. När 
byggnadsarbetarna som utförde dubblingen höll på att komma ikapp blev de i god tid 
informerade av arbetsledaren om att omgruppera för att utföra ett annat arbetsmoment. På 
detta sätt eliminerades risken att ha stillastående arbetskraft. En förklaring till att de kom 
ikapp kan vara att de fick tillgång till en praktikant som säkerligen gjorde att arbetet löpte 
snabbare. 
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6.1.7 Outnyttjad tid 
Outnyttjad tid tillhör en kostnadspost som i denna rapport klassas som rent slöseri, alltså en 
tid som kan plockas bort utan att det ger inverkan på produkten. Denna studie visar på att vid 
stapelbädden etapp 3, har en outnyttjad tid på 22,2 %. Detta är en ökning med 11,8 % i 
förhållande till jämförelsestudien, men som sagt det är svårt att jämföra dessa studier då det är 
många faktorer som skiljer dem åt. 

Observatören har i denna studie börjat observera och gjort noteringar vid 06:45, men det är 
sällan som de första noteringarna blivit direkt-, eller indirekt arbete. I de allra flesta fall har 
arbetarna kommit i gång med indirekt arbete i form av transport av verktyg till arbetsstället 
några minuter i hel. Tiden från arbetsdagens början till transport av verktyg har således 
noterats som sen ankomst. En arbetare spenderar således ca 25 min i veckan på att komma 
igång med direkt-, indirekt arbete. 

För lång rast är en annan stor faktor som påverkar stapeln outnyttjad tid. I samband med rast 
avslutas arbetet normal någon minut för tidigt. På denna minut tillkommer sedan tid för den 
transportsträcka som finns mellan arbetsplatsen och byggbodarna. När rasten officiellt är slut 
dröjer byggnadsarbetarna sig ofta kvar ett par minuter, och på detta har de transportsträckan 
tillbaka till arbetsplatsen. Vid en sammanställning av posterna för lång rast och förflyttning 
mellan bodar i samband med rast räknas samtliga minuter även om det endast är en minut hit 
eller dit. Det framkom att byggnadsarbetarna spenderar ca två timmar i veckan på för lång rast 
och förflyttning mellan arbetsstället och bodarna. Denna siffra motsvarar 22,6 % av outnyttjad 
tid.  

Arbetsdagen slutar enligt schema vid 16:00. Då skall allt arbete avslutas och 
byggnadsarbetarna skall då plocka ihop verktyg, låsa in dem och ta sig till bodarna. Men 
verkligheten ser annorlunda ut. När klockan slår 15:45 avslutas allt arbete och arbetarna 
plockar snabbt ihop verktygen och beger sig mot bodarna. Om det är allmänt vedertaget i 
byggbranschen att arbetsdagen inofficiellt slutar kvart i fyra, pågår det ett omfattande slöseri 
för kundens räkning. Siffror från denna studie visar på att arbetarna vid stapelbädden etapp 3, 
ägnar en timme i veckan åt för tidig hemgång. Detta motsvarar ca 10 % av den outnyttjade 
tiden. 

Studien genomfördes under en period då Sverige genomgick en massvaccination mot 
svininfluensan. Vaccinationstillfället och det fackliga möte som planerats i samband med 
influensavaccinationen har påverkat resultatet i denna studie. Dagen för vaccinationen 
observerades två byggnadsarbetare som försvann på eftermiddagen. Den tid som gick åt till 
vaccination och fackligt möte bokfördes således som outnyttjad tid. Vaccination och fackligt 
möte står för 22 % av den totala outnyttjade tiden. Det kan tyckas hårt att klassificera denna 
tid till outnyttjad tid, men under denna eftermiddag utfördes inget värdeskapande arbete och 
det drabbar i slutändan kunden. 
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Tidshållningen i samband med raster har tidigare tagits upp som en faktor som påverkat 
resultatet. Vid rast skall arbetaren hinna med att äta, utföra toalettbesök, eventuellt ta 
rökpauser och framför allt vila. Det som har observerats är att många av dessa saker så som 
rökning, onödiga samtal och toalettbesök utförts under arbetstiden och inte under rast. 
Självklart skall byggnadsarbetaren om nöden kräver få utföra toalettbesök, men detta bör i 
största mån ske i samband med rast. Detsamma gäller för rökpauser. Dessa faktorer kan 
tyckas onödiga att ta upp, men det visade sig att det påverkat stapeln outnyttjad tid med ca 28 
% och detta motsvarar ca två och en halv timmar i veckan. Rökpauser och onödiga samtal är 
något som definitivt inte tillför värde till produkten. 

Outnyttjad tid

4,2%

22,6%

10,2%

28,2%

22%

12,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Sjukfrånvaro

Vaccination

Röka, Samtal, WC

För tidig hemgång

För lång rast

Sen ankomst

 

Figur 4. Fördelning över outnyttjad tid 

6.1.8 Avbrott 
I jämförelsestudien uppgick avbrotten till 0,2 % av arbetstiden medan den i nuvarande rapport 
ligger på 3,5 %. Skillnaden blir då en ökning med 3,3 %. 

Som i fallet med väntan kan denna skillnad till stor del bero på svårigheten att jämföra 
beroende på att tolkningarna om vad ett avbrott innebär skiljer sig åt mellan de två 
rapporterna. Tolkningen av vad avbrott innebär i denna rapport avser sådana tillfällen då 
byggnadsarbetaren tvingas till ett avbrott i produktionen på grund av att exempelvis skruven 
eller materialet tar slut och behöver lämna arbetsstället för att hämta nytt. Alltså generellt då 
produktionen avbryts men byggnadsarbetaren självständigt kan lösa problemet. 

De flesta noteringar som gjordes i denna kategori var när det fattades material eller verktyg. 
Byggnadsarbetaren var därför tvungen att avbryta arbetet och lämna arbetsstället för att 
åtgärda problemen. Det kunde röra sig om verktyg eller material som var belägna i 
angränsande lägenheter eller verktyg som blev obrukbara. 
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6.2 Arbetstid 

Utnyttjandet av arbetstiden är intressant då den kan ses som en spegling av hur väl 
projektorganisationen, produktionsplaneringen och produktionsledningen fungerar. För att 
kunna redovisa detta på ett överskådligt sätt delas arbetstiden in i tre delar, beroende på vilket 
värde arbetet ger kunden. 

6.2.1 Direkt värdeskapande arbete 
Här redovisas arbete som direkt kan hänföras till produkten, alltså arbete som direkt tillför 
produkten värde. Denna undersökning visar att 26,3 % av arbetstiden utgörs av direkt 
värdeskapande arbete. 

6.2.2 Tvingat slöseri 
Tvingat slöseri är förberedande arbete, aktiviteter som behövs för att skapa värde åt produkten 
men som i sig inte tillför något värde. Därför kallas det för tvingat slöseri och i denna studie 
utgör detta tvingade slöseri 45,4 %. Aktiviteter som utgör denna procentsats är indirekt arbete, 
materialhantering och arbetsplanering.  

Beroende på tolkningen av vad som skall ingå i delen tvingat slöseri kan olika resultat 
presenteras. Klassificeras förtillverkning som direkt värdeskapande arbete minskar det 
tvingade slöseriet markant. Beräkningar som gjorts visar att det tvingade slöseriet minskar till 
ca 31 % och det direkt värdeskapande arbetet ökar till ca 40 %. Dessa beräkningar bygger på 
ett antagande att 60 % av underkategorin, hantering av material och verktyg på arbetsstället, 
klassas som förtillverkning. 
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Figur 5. Alternativ tolkning av arbetstidens användning där förtillverkning tolkas som direkt 
värdeskapande arbete 
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6.2.3 Rent slöseri 
Rent slöseri är precis som det låter aktiviteter som inte tillför produkten något värde och är 
därmed en onödig källa till kostnad för kunden. Aktiviteter som ingår i rent slöseri är väntan, 
outnyttjad tid, avbrott samt omarbeten. Rent slöseri står i denna studie för 28,5 % av 
arbetstiden, vilket i förhållande till jämförelsestudien minskat med ca 8,6 %. Plockas tiden då 
byggarbetarna vaccinerades bort, minskar slöseriet ytterligare till 23,6 %. Uppskattningsvis 
kan ytterligare 5 % av outnyttjad tid elimineras, vilket resulterar i att rent slöseri minskar till 
18,6 %. 
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Figur 6. Andel rent slöseri, i tre fall 

6.3 Kostnadsanalys 

Kostnadsanalysen kommer belysa de besparingar som har med det minskade slöseriet att 
göra. Vad den ökade andelen direkt värdeskapande arbete har givit för vinst, vad en bättre 
arbetsmiljö har betytt i rena inkomster eller vad den minskade lagerhållning har betytt för 
kapitalbindningen, kommer ej att belysas i denna rapport. Alla siffror som används redovisas 
utan påverkan av skatter. 

6.3.1 Beräknad byggkostnad 
Fakta om kostnader för arbete och material, har tagits från (Karlsson, 2009). Material som är 
med i dessa beräkningar är material som hanteras av Svensk Bygglogistik AB. Totalt omfattar 
det en area på 10 111m2, garage ej medräknat. 

Beräknade kostnader för material och arbete SEK Timmar 
Material kostnad 10 120 000   
Arbetskostnad 14 206 500 45 100 
Totalt 24 326 500   
     
Procent av totala produktionskostnaden  14 %   

 
Figur 7. Beräknad kostnad för material samt arbetskostnad 
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6.3.2 Logistik kostnader 
Kostnader som har tillkommit för Tuve bygg AB är kostnader för att ta fram 
förfrågningsunderlag, logistikanalys samt leveransplanering och bevakning. 

Kostnad för materialhantering SEK 
Framtagande av förfrågningsunderlag etc. 222 400 
Leveransplanering/bevakning 1 043 000 
Logistik analys 50 000 
    
Totalt 1 315 400 

 
Figur 8. Fakturerade kostnader från Svensk Bygglogistik AB 

6.3.3 Kostnad för slöseriet 
Kostnader som tas upp i dessa beräkningar och kan hänföras till slöseri är felkostnader, 
resurser, kostnader för materialhantering samt materialspill.  
 
Felkostnader, kostnader för fel, kan delas in i två grupper, de synliga och de dolda och 
tillsammans står det för i medel 7,75 % av produktionskostnaden (Josephson , Saukkoriipi, 
2005). Kostnad för fel blir således 7,75 % x 14 % x 173 000 000 SEK = 1 877 050 SEK. 
I felkostnader ingår inte kostnader som ändringar, extra arbete, olyckor, fel som upptäcks 
under besiktning samt stöld och skadegörelse. 
 
Resurser, arbetskraftskostnad, enligt (Josephson, Saukkoriipi, 2005) består rent slöseri av 
kostnader för omarbete, väntan, outnyttjad tid och avbrott. Räknas dessa procentsatser ihop 
erhålls att det rena slöseriet står för 35,3 %.  
Kostnad för rent slöseri 35,3 % x 14 260 500 = 5 014 895 SEK 
 
Materialhantering, står för 14 % enligt (Josephson, Saukkoriipi, 2005). Översätter man detta 
till kostnad blir det 14 % x 14 260 500 = 1 988 910 SEK. Tuve Bygg har däremot en 
materialhantering på 3,1 % och detta motsvarar 3,1 % x 14 260 500 = 440 993 SEK. 
  
Materialspill, är en kostnad som (Josephson, Saukkoriipi, 2005) har beräknat till mellan 4-12 
% av materialkostnaden. Beräknas ett medel på detta fås 8 % och det är denna siffra som 
beräkningarna bygger på, 8 % x 10 120 000 = 809 600 SEK. 
Tuve Bygg AB har enligt avtal reglerat att materialspill som överstiger 5 % inte drabbar 
kunden. Beräknas detta framkommer istället en summa av, 5 % x 10 120 000 = 506 000 SEK. 
 
Adderas dessa kostnader ihop, blir slöseriet 9 690 455 SEK. 
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Beräknad kostnad för slöseri, SEK Nulägesanalys Utan vaccianation Förbättringspotential
baserad på Josephson och Saukkorripi  28,5 % slöseri 23,6 % slöseri 18,6 % slöseri 

Kostnad för synliga och dålda felkostnader
7,75 % x 14 % x 173 000 000 1877050 1877050 1877050 1877050

Kostnad för resurser
Slöseri 35,4 % 5029101 4051812 3357055 2646730

Materialhantering 14 %, tre sista fallen 3,1% 1974704 440993 440993 440993

Kostnad för materialspill
Försa fallet 8 %, tre sista fallen 5 % 809600 506000 506000 506000

Totalt slöseri 9690455 6875856 6181099 5470774

Kostnad för materialhantering 1315400 1315400 1315400

Byggkos tnad 24 326 500 22827301 22132544 21422219

Besparade pengar 1 499 199 2 193 956 2 904 281  

Figur 9. Totalt slöseri, slöseri idag och framtida förbättringspotential 

Tabellen ovan visar utöver det genomgångna fallet även tre andra fall. Ett som beskriver 
nuläget, ett där vaccinationen är borträknad samt ett fall där en förbättringspotential om 5 % 
är beaktad. 

6.4 Arbetsledare 

Den tolkning som gjordes var att arbetsledaren har ett förbestämt arbetsområde som 
inbegriper en varierande mängd arbetsuppgifter så som utsättning, samordning med 
underentreprenörer, kontroll av egna anställda med mera. Förutom dessa arbetsuppgifter skall 
arbetsledaren även ständigt vara redo på att rycka ut i fall problem skulle uppstå. 

I samtal med projektchefen sades det att filosofin var att arbetsledaren skulle ligga före i 
planeringen för att på detta sätt bättre kunna bistå vid uppkomsten av problem. 

Arbetsledaren fungerar som en stödjande stab som ägnar stor tid av sin arbetsdag på att röra 
sig på arbetsplatsen. Arbetsledaren går runt och hör sig för bland byggnadsarbetarna och 
bedriver samtal för att få reda på byggnadsarbetarna välbefinnande och om de har några 
invändningar och tankar. 

En bra utförd planering i projekteringsfasen leder till att arbetsledaren har möjlighet att bättre 
kunna bistå vid eventuell problemlösning. Anledningen till att en planering görs innan 
projektstart är för att eliminera uppkomsten av problem, men det är svårt att kunna förutse alla 
de problem som kan att inträffa. 
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Uppfattningen är att arbetet med innerväggarna vid Stapelbädden etapp 3 låg i fas med 
planeringen vilket leder till att arbetsledarna har tid för att kunna bistå byggnadsarbetarna då 
problem dyker upp utan att det har någon kritisk inverkan på deras eget arbete. 

I Tuve Bygg AB:s organisation återfinns nu en logistikkonsult som har hand om 
kommunikationen med systemleverantören. Alla avrop som görs mot inbyggnadsmaterial 
görs via denna person. 

Tidigare har materialbeställningen skötts av arbetsledarna där ett flertal leverantörer använts 
för de olika materialen. Detta ledde till att det blev problematiskt när arbetsledaren skulle 
sköta avropen på leveranserna och samtidigt ansvara för det övriga arbetet. 

När denna omstrukturering har gjorts gällande materialavropen bedriver arbetsledaren 
förutom sitt övriga arbete endast avrop gentemot leveranser av förbrukningsmaterial så som 
verktyg, skruv med mera. 
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7. Slutsats 

Rapportens syfte var att undersöka om Tuve Bygg AB:s logistiska arbete har resulterat i att 
byggnadsarbetares arbetsdag har fått en högre andel direkt värdeskapande arbete på bekostnad 
av minskat slöseri. Rapporten syftade även till att undersöka vilken inverkan det logistiska 
arbetet har haft på arbetsmiljön. 

Det ska nämnas att en förbättring av arbetsfördelningen kan urskiljas i form av minskat 
slöseri. Det logistiska arbete Tuve Bygg AB bedriver har minimerat  
materialhanteringen vilket främjar ett ökat fokus på direkt värdeskapande arbete. Vidare så 
har det tydliga arbetsflödet resulterat i att väntan har minskat drastiskt. 

Som utläses ur resultatet är aktiviteterna inom det rena slöseriet inte särskilt stora, med 
undantag för aktiviteten outnyttjad tid vilken står för huvuddelen av det rena slöseriet. Det är i 
aktiviteten outnyttjad tid störst utvecklingspotential finns för att minska det rena slöseriet. 

Vad gäller outnyttjad tid, kan användandet av små medel få till en stor reducering. Detta kan 
utföras genom att få byggnadsarbetarna att förstå hur mycket denna förändring av attityd 
gentemot arbetstider kan påverka det rena slöseriet. 

Beträffande arbetsmiljön skall nämnas att bygget är väldigt rent. Detta har givetvis en positiv 
inverkan på såväl byggnadsarbetarnas psykiska som fysiska arbetsmiljö. Byggnadsarbetarna 
är nöjda med de minskade arbetsmomenten i form av tunga lyft och underlättandet av den 
tidigare problematiska förflyttningen mellan arbetsställen. Detta anses vara en effekt av den 
minskade materialhanteringen samt de innovativa lösningarna med transportöppningar mellan 
arbetsställena. Fysiska arbetsmiljön får ses som förbättrad då en hel del onödiga lyft och 
transporter har eliminerats, vilket minskar risken för belastningsskador. 
Vidare skall nämnas att byggnadsarbetarna har en positiv inställning till det tydliga 
arbetsflödet som tillämpas, vilket underlättar deras personliga arbetsplanering.   

För att summera kan nämnas att det logistiska arbete som Tuve Bygg AB bedriver är positivt. 
Arbetsmiljön är god och byggnadsarbetarna är nöjda. Studien visar att en positiv förändring 
av arbetsfördelningen har skett. Vidareutveckling och satsning på logistiska arbetet är att 
rekommendera. 



30 

8. Förslag på fortsatta studier samt utvecklingsarbete inom området 

I detta avsnitt avses att ge förslag på fortsatta studier och utvecklingsarbete som upptäckts 
under arbetets gång men som inte ingår i examensarbetet. 

Det bör inledningsvis nämnas att Tuve Bygg AB i och med sitt logistiska arbete förbättrat 
många led inom företaget. Detta styrks utav utförd studie och Tuve Bygg AB har som 
ambition att utveckla sitt logistiska arbete ytterligare för att fortsätta utvecklas som företag.  
Under arbetets gång har en del ytterligare tänkta förbättringsområden identifierats. 

Denna studie visar på en förbättring inom de flesta studerade områden, dock rekommenderas 
att denna frekvensstudie som utförts inte blir en engångsföreteelse. Kontinuerlig uppföljning 
och mätning bör genomföras för att stämma av om arbetet går som planerat. Syftet med 
kontinuerlig uppföljning är att synliggöra slöseri för att stimulera förbättring. Framgångsrika 
förbättringar baseras på fakta. Detta faktum är ytterligare ett argument för att fortsätta dessa 
mätningar i form av exempelvis frekvensstudie och värdeflödesanalys. 

Tillvarata erfarenheter som har givits under byggnadsprojektet och genomföra en utvärdering 
vid slutet av projektet där sådana synpunkter och kunskaper som erhållits tas upp. Detta skall 
genomföras för att förhindra att samma problem eller fel uppstår vid näst projekt. 

Vid en anblick på studieresultatet synes att 22,2 % av en byggnadsarbetares arbetsdag består 
av outnyttjad tid. Denna aktivitet är, som tydligt identifieras på namnet, rent slöseri. 
Aktiviteten innefattar exempelvis för långa raster, för tidig hemgång, rökpauser med mera. 
Detta är ett område där det finns ytterligare möjlighet att effektivisera. Det rekommenderas att 
Tuve Bygg AB försöker belysa för samtliga byggnadsarbetare vad denne individuellt kan 
utföra för att minska den outnyttjade tiden. Exempelvis kan möten hållas för att tillsammans 
med byggnadsarbetarna definiera vad som kan förbättras och hur det skall förbättras. Detta för 
att de skall känna sig delaktiga i arbetet vilket leder till att förbättringsarbetet verkligen känns 
viktigt för dem och inte känns som en order som då kommer mottas med motvilja. 

För att gå vidare med förbättringsarbetet kan det vara av vikt att se till att alla inblandade får 
en förståelse för vad det är som ska förbättras. Det vill säga att alla är införstådda med hur 
slöseri skall identifieras. Det är svårt att upptäcka slöseri då vetskapen om vad det är som 
eftersöks är bristfällig. Som exempel nämner (Josephson, Saukkoriipi, 2009).  

”Det är viktigt att lära sig se slöserier. Jämför gärna med ornitologen som ser 
massor av fåglar medan vi andra knappt ser någon eller den vane 
svampplockaren som ser massor av kantareller medan vi andra inte ser några 
förrän de ligger i korgen. Så, hur många har tränats i att se effektiva processer 
resp slöseri?”  

Efter tolkning av resultatet kan slutsatsen dras att det leverantörssamarbete som Tuve Bygg 
AB använder sig av är framgångsrikt. Det underlättar då beslutsvägarna blir färre samt att de 
högre ställda kraven på leveransprecision, paketering etc. underlättar avsevärt vid produktion. 
Det rekommenderas dock att detta leverantörssamarbete utvecklas vidare. Att sträva efter att 
utveckla en gemensam störningsfri process anses vara nästa steg och har en rad fördelar 
såsom kortare ledtider, minskad byggtid, underlättat administrativt arbete samt kontinuitet.  
Långsiktigt så kanske även den fysiska materialhanteringen som idag utförs av en 
tredjepartlogistiker, utföras utav Tuve Bygg AB:s systemleverantör. 
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Bilaga 1  Observationsblankett 

Koder 16:01 16:03 16:05 16:07 16:09 16:11 16:13 16:15 16:17 16:19 16:21 16:23 16:25 16:27 16:29

Direkt arbete

Nyproduktion

Korrigering

Övrigt

Indirekt arbete

Ritningsläsning

Diskussion arbetsutförande

Hantering av material på arbetsstället

Mätning för förtillverkning

Grovstädning på arbetsplatsen

Provisorier ink. Skyddsarbeten

Övrigt

Materialhantering

Inbyggnadsmaterial

Utrustning/Provisorier

Övrigt

Arbetsplanering

Arbetsplanering

Samordning

Planeringsmöten

Övrigt

Väntan mm

Väntan pga samordningsbrister

Väntan pga materialbrist

Väntan pga maskinbrist

Väntan pga informationsbrist

Väntan pga arbetsbrist

Väntan pga sen ankomst av annan person

Förflyttning mellan arbetsställen

Övrigt

Outnyttjad tid

Olycksfall, sjukfrånvaro

Förflyttning till och från bodar  iom rast

Sen ankomst

För lång rast

För tidig hemgång

Övrigt

Avbrott

Avbrott pga samordningsbrister

Avbrott pga materialbrist

Avbrott pga maskinbrist

Avbrott pga informationsbrist

Avbrott pga arbetsbrist

Sen ankomst av annan person

Övrigt

Avtalsenlig rast

Avtalsenlig rast

Diskussion med utv.samordnaren

Övrigt

Omarbete

Skenor

Reglar

Skivmaterial  
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