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Sammanfattning
Sverige hade högst byggkostnader i EU 2017 samtidigt som det råder hög
bostadsbrist i större delen av landets kommuner. För att minska dessa siffror krävs en
effektivisering av tid och reducering av kostnader i byggprojekt. Ett sätt att
effektivisera byggprocessen är att ha kontroll över logistiken och produktionsflödet
och på så sätt reducera mängden slöseri.
Denna studie inriktas på ett bostadsprojekt i Växjö, där syftet är att synliggöra
eventuellt slöseri i produktionsflödet. Med slöseri menas en aktivitet som förbrukar
resurser men som inte skapar något värde för varken kunden eller organisationen.
Intresset ligger i att belysa var i produktionsflödet det finns förbättringspotential och
på så sätt öka förståelsen för vikten av effektivisering. En närmare undersökning
utförs av det eventuella slöseri som sker vid uppförandet av en platsgjuten
källaryttervägg. Fokus läggs på de sju produktionssteg som uppförandet omfattar.
Studien består främst av en tidsstudie och till viss del intervjuer. Tidsstudiens syfte
var att synliggöra hur mycket tid yrkesarbetarna spenderade på avvikande aktiviteter.
Intervjuernas syfte var att få ta del av inblandade yrkeskategoriers synpunkter om hur
produktionsflödet ser ut för det aktuella projektet.
Av den totala arbetstid som krävdes för uppförandet av källarväggen bestod 36,6%
av rent slöseri, 16,7% av tvingat slöseri och 46,7% av värdeskapande aktiviteter. En
stor andel av produktionsaktiviteterna skapar med andra ord inget värde för väggen.
Studien visar därför att det finns en stor förbättringspotential i produktionsflödet.
Slöseriet har till störst del orsakats av bristande resursflöde. Brister i material- och
informationsflöde var också en bidragande orsak till slöseriets omfattning som
tillsammans stod för lika stor andel slöseri som resursflödet.
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Abstract
Höga byggkostnader och betydande bostadsbrist i Sverige visar att ett effektivare
bostadsbyggande krävs. En reducering av slöseri i byggprocessen bidrar till en
effektivisering av både tid och kostnad. För att öka förståelsen för vikten av
effektivisering synliggör den här studien slöseri i produktionsflödet för en platsgjuten
betongvägg i ett bostadsprojekt. Studien visar även var i produktionsflödet det finns
förbättringsmöjligheter.
Slöseriet synliggjordes genom en tidsstudie som visade på stor potential till
förbättring i bostadsprojektets resursflöde, materialflöde och informationsflöde.
Mycket tyder på att dessa brister i produktionsflödet beror på allt för kort byggtid,
vilket leder till att en fullgod planering inte alltid utförs.
Nyckelord: produktionsflöde, slöseri, effektivisering, tidsstudie, materialhantering,
platsgjuten betongvägg, värdeskapande aktiviteter.
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Abstract
High construction costs and considerable housing shortages in Sweden show that a
more efficient housing construction is required. A reduction of waste in the
construction process contributes to the efficiency of both time and cost. In order to
increase the understanding of the importance of efficiency, this study reveals waste in
the production flow of a cast in-situ concrete wall in a housing project. The study
also shows where in the production flow there are improvement opportunities.
The waste was made visible through a time study which showed great potential for
improvement in the housing project resource flow, material flow and information
flow. There are many indications that these shortcomings in the production flow are
due to a too short construction time, which means that a good planning is not always
carried out.
Key words: production flow, waste, efficiency, time study, handling of materials, insitu concrete wall, value-creating activities.
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1 Introduktion
Sverige hade högst byggkostnader i EU 2017 (Hultén 2017). Samma år
visade Boverkets bostadsmarknadsenkät att det råder bostadsbrist i 88% av
landets kommuner (Boverket 2017). För att minska dessa siffror krävs en
effektivisering av tid och reducering av kostnader i byggprojekt.
Idag är miljövänligt och hållbart byggande en målsättning för flera aktörer i
byggbranschen. Därför bedrivs forskning på nya material och byggtekniska
lösningar för att skapa kostnadseffektiva och energisnåla hus. Dessa material
och lösningar appliceras därefter i byggprojekt.
I Sverige står materialkostnaderna för cirka 40% av den totala
byggkostnaden (Sundqvist 2012). Vrijhoef och Koskela (2000) bedömde i
sin studie att generellt står materialhanteringen för 50% av den totala
materialkostnaden. Ett flertal undersökningar pekar på att det finns potential
till en effektivare materialhantering men också att framtagna lösningar är
svåra att implementera i ett byggprojekt.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
I ett byggprojekt hanteras material i flera olika steg. För att effektivisera
byggprocessen är logistiken och hanteringen av materialflödet en viktig
faktor och ett bra hjälpmedel (Eriksson 2010). En bransch där det i stor
utsträckning arbetas med logistik och materialflöden är
tillverkningsindustrin. Där finns flera olika metoder framtagna som bidrar
till ett större och effektivare produktionsflöde. En metod som ofta används
är Lean production där syftet är att identifiera och eliminera de faktorer i en
produktionsprocess som inte ökar värdet på slutprodukten (Forsman et al.
2012).
Forsman et al. (2012) nämner att byggindustrin kritiseras för att inte hålla
samma takt som tillverkningsindustrin gällande utveckling av nya
innovativa produktionsmetoder. Orsaken till detta är att byggindustrin har
andra förutsättningar jämfört med tillverkningsindustrin. Byggindustrin är
ofta projektbaserad med tillfälliga arbetsplatser. Detta medför svårigheter
vid användning av effektiviseringsmetoder för logistik och materialflöden
(Eriksson 2010; Thunberg et al. 2017).
Thunberg och Fredriksson (2018) menar att logistik och materialflöden
beaktas i alltför begränsad omfattning i byggindustrin. Enligt Blomdahl och
Wikner (2013) är det faktorer i organisationens struktur samt projektets
förutsättningar, produktion och ekonomi som ger upphov till denna brist.
Beträffande den första faktorn, organisationens struktur, finns ofta inga
direktiv från ledningen om hur logistik ska planeras. Istället är det den
enskilda arbetarens varierande kunskaper som styr. När det gäller projektets
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förutsättningar är det vanligen bara projekt med liten arbetsyta eller
tillräckligt stora projekt som får en välorganiserad materialhantering. Vidare
är produktionen styrande då tidplaner kan vara allt för snålt tilltagna och att
fokus istället läggs på produktionsarbetet. Det finns en bakomliggande tanke
att logistiken klaras av ändå men med ökade kostnader som påföljd. Till sist
är ekonomin avgörande om logistik och materialflöden beaktas i erforderlig
omfattning. Blomdahl och Wikner (2013) hävdar att de direkta kostnaderna
blir styrande för projektledare. Dyra logistiklösningar blir därför inte
aktuella i projekteringen.
Denna studie inriktas på ett bostadsprojekt i Växjö, där en tidsstudie utförs
för att synliggöra det eventuella slöseri som påverkar den värdeskapande
tiden. Intresset ligger i att belysa var i produktionsflödet det finns
förbättringspotential och på så sätt öka förståelsen för vikten av
effektivisering.

1.2 Syfte och Mål
Syftet är att synliggöra eventuellt slöseri i produktionsflödet för ett
bostadsprojekt för att därigenom bidra till en eftertänksamhet i de beslut som
tas för produktionsarbetet.
Målet är att visa var i produktionsflödet det finns förbättringspotential.

1.3 Avgränsningar
Undersökningen behandlar produktionsflödet för ett specifikt bostadsprojekt
i Växjö där ett av de större byggföretagen i Sverige står som beställare och
totalentreprenör. En närmare undersökning av slöseri utförs vid uppförandet
av en platsgjuten källaryttervägg. Fokus läggs på de sju huvudmoment som
uppförandet omfattar. Dessa huvudmoment är montering av form, enkling,
armering, dubbling, gjutning, släppning/avformning samt rengöring av form.
Arbetet behandlar huvudsakligen produktionsflödet kring vald byggnadsdel
ur huvudentreprenörens perspektiv. Men det beaktar även till viss del
formleverantörens åsikter då formning utgör en stor del av arbetet.
Utförda intervjuer avgränsas till de yrkesgrupper som befinner sig på
arbetsplatsen samt till personer med kunskap som anses vara viktiga för
arbetet. Det handlar om yrkesgrupperna arbetsledare, produktionschef,
yrkesarbetare som arbetar med vald byggnadsdel samt säljare för de
gjutformar som används.
Tidsramen för arbetet begränsas till tio veckors heltidsstudier vilket är kravet
för 15hp examensarbete vid teknikfakulteten på Linnéuniversitetet i Växjö.
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2 Teoretiska utgångspunkter
2.1 Logistik
Logistik började som ett begrepp inom det militära där Napoleon och Karl
XII använde olika metoder för att effektivt förflytta och styra soldater. Det
blev avgörande för hur ett krig skulle sluta. Under Gulfkriget på 90-talet
som senare kom att kallas the logistics war blev vikten av logistik mer
erkänt då en ensam person fick logistikansvaret för all förflyttning och
styrning under krigshandlingarna. Detta resulterade i att alla beslut och
förflyttningar utfördes på kortare tid än i något annat krig (Bjørnland et al.
2003).
Numer beskrivs logistik som ett samlingsnamn för de aktiviteter som avser
att erhålla rätt material eller tjänst i rätt mängd, i rätt skick, på rätt plats, vid
rätt tid, hos rätt kund till rätt kostnad (Jonsson & Mattsson 2016). Dessa
aktiviteter kallas för de sju R:en (Heskett & Shapiro 1985).
I Skandinavien beskrivs logistik som planering, organisering och styrning av
alla aktiviteter i materialflödet från råvara till slutprodukt och returflöden av
material och produkt. Därigenom kan bättre kundservice, lägre kostnader,
mindre miljöpåverkan, lägre kapitalbindning samt väl fungerande sociala
förutsättningar erhållas (Jonsson & Mattsson 2016; Bjørnland et al. 2003).
Produktionsinriktade organisationer använder istället uttrycket
produktionslogistik, vilket är synonymt till den skandinaviska beskrivningen
av logistik. Skillnaden är att produktionslogistik innefattar material- och
resursflöden med utgångspunkt i ett produktionssystem (Mattsson &
Jonsson 2003).
Logistik ett sätt att skapa effektivare flöden och behöver inte enbart handla
om transport och lagring som är en vanlig uppfattning. Logistiken omfattar
flera delar i en verksamhet som inköp, marknadsföring, lager, produktion,
konstruktion, transport och ekonomi. Det kan vara svårt att ge en tydlig bild
av vad som är en logistikaktivitet då dessa genomsyrar en hel process. Enligt
Jonsson och Mattsson (2016) kan ett internt logistiksystem i ett företag ändå
beskrivas genom en gränsdragning mellan leverantör och företag samt
mellan företag och kund. Logistiksystemet delas då upp i en förenklad
försörjningskedja bestående av materialförsörjning, produktion och
distribution. Försörjningskedjans delar sammankopplas genom flöden av
material, information och betalningar. I Figur 1 illustreras en förenklad bild
av logistiksystemet i en produktionsorienterad organisation.
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Figur 1: Förenklad bild av logistiksystemet i en produktionsorienterad organisation.

På en byggarbetsplats menar Larsson et al. (2008) att det i huvudsak finns
sex aktiviteter kopplade till logistik: mottagning av material, lossning av
material, transport till huvudlager, transport till mellanlager, transport till
slutgiltig montageplats samt rörelser kopplat till produktion.

2.2 Vad är ett produktionsflöde?
Begreppet flöde nämns ofta i samband med logistik. Mattsson och Jonsson
(2003) beskriver det som en händelse där det sker en rörelse av något
materiellt eller immateriellt.
En rimlig tolkning är då att ett produktionsflöde består av flera flöden som
verkar för att produktionen ska fungera i symbios med alla logistikaktiviteter
på t.ex. en byggarbetsplats. I fortsättningen omfattar därför
produktionsflödet material-, resurs- och informationsflöde.
Materialflöde är ett flöde som avser all förflyttning av material och
produktionsutrustning med start hos leverantör och med slut hos kund. Ett
idealt flöde består av förflyttningar utan avbrott. Då detta är en utopi delas
flödet upp i delflöden där förvaring av material separerar delflödena.
Förvaring av material, d.v.s. lager, fungerar som en integrerad del i
materialflödet som också ska förhindra störningar från att sprida sig mellan
delflöden (Mattsson & Jonsson 2003). Kopplat till byggproduktion kan en
tolkning av materialflödet beskrivas enligt Figur 2.

Figur 2: Materialflödet i byggproduktion.
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Ett materialflöde kräver ett informationsflöde för att vara effektivt. Mattsson
och Jonsson (2003) beskriver det som att informationsflödet driver ett
material framåt. Informationen kan bestå av t.ex. kunders behov, tillgänglig
kapacitet och vilket material det egna företaget har (Jonsson & Mattsson
2016)
Ett fungerande resursflöde är avgörande för att det ska kunna ske en
förädling av material under produktionsprocessen. Med resurser menas de
hjälpmedel och tillgångar som är verksamma i denna förädlingsprocess, se
Figur 3 (Mattsson & Jonsson 2003).

Figur 3: Produktionsresurser för förädling av materialflödet (baserat på Mattsson & Jonsson, 2003).

En effektivisering av flöden kan bespara mycket tid och Lean är ett koncept
med fokus på just det.

2.3 Lean
Lean är ett koncept som går ut på att skapa effektiva flöden och att skapa
värde för verksamhetens slutkunder. I det stora hela identifieras de faktorer
och orsaker i en process som bidrar till icke-värdeskapande tid, där målet är
att denna tid ska elimineras. På så sätt frigörs tid som istället kan läggas på
aktiviteter som är direkt- och indirekt värdeskapande (Sörqvist 2013).

2.3.1 Ursprung
Lean har sitt ursprung i japansk kvalitets- och produktionsstrategi. Efter
andra världskriget befann sig Japan i kris. Ekonomin var i botten och de
industrier som landet i huvudsak livnärde sig på var i princip utraderade.
Värdeförädlingen och produktionen av produkter höll inte längre samma
höga kvalité och landets status inom tillverkningsindustrin dalade (Sörqvist
2013).
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En radikal förändring krävdes och delar av landets industrier påbörjade en
utveckling av sina produktionssystem. Ett av företagen som lyckades i större
utsträckning var Toyota. Det produktionssystem som Toyota utvecklade
kom först att påverka den globala bilindustrin och med tiden hela
tillverkningsindustrin (Sörqvist 2013).

2.3.2 Toyota production system
Enligt Liker (2004) bygger Toyota Production System (TPS) i första hand på
att eliminera icke-värdeskapande tid, även kallat slöseri. Toyota-ingenjören
Talichi Ohno identifierade följande sju typer av slöseri: onödiga transporter,
onödigt lager, onödiga förflyttningar, väntan, överproduktion, överarbete
och defekter, se Figur 4 (Sörqvist 2013; Womack & Jones 2003; Forsman et
al. 2012).

Figur 4: Sju typer av slöseri.

Liker (2004) förklarar Toyotas sätt att arbeta genom en modell, The Toyota
Way 4P Model, som är uppbyggd med fyra olika nivåer: Philosophy,
Process, People and partners och Problem Solving, se Figur 5. Vidare
förklaring kan ses i Figur 6.
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Figur 5: The Toyota Way 4P Model (baserat på Liker 2004).

Figur 6: Förklaring till The Toyota Way 4P Model.

Med Toyotas framgångsrika utveckling inom bilindustrin visade nu de
västerländska företagen ett intresse för de japanska arbetssätten. På
Massachusetts Institute of Technology i USA startades ett
forskningsprogram där olika biltillverkares arbetssätt och strategier
studerades. Studierna visade att de japanska tillverkarnas sätt att arbeta
skiljde sig avsevärt mot de västerländska. Ett exempel var att den japanska
produktionen var kundorienterad och startade först då kunden lagt sin order.
Jämfört med den västerländska där det i regel skedde en massproduktion i
förväg. Till följd av detta myntades begreppet Lean production (Sörqvist
2013).
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2.3.3 Lean production
Det finns ingen specifik definition kopplad till Lean production då det är ett
koncept som formas och anpassas för de verksamheter som det ska
implementeras i. För att en överskådlig förståelse ska ges om vad Lean
production innebär definierar Sörqvist (2013) det enligt:
Lean är ett sätt att se på, driva och leda en verksamhet som
baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer vilka
drivs utifrån kundernas aktuella behov (Sörqvist 2013).
Som tidigare nämnt är det svårt att implementera framtagna
effektiviseringsmetoder i byggprojekt (Eriksson 2010; Thunberg et al.
2017). Då Lean production inte har en projektbaserad produktion som grund
behöver delar av konceptets principer modifieras enligt byggindustrins
förutsättningar och behov (Höök & Stehn 2008; Eriksson 2010). När Lean
stegvis implementerades i byggindustrin kom det istället att benämnas som
Lean construction (Eriksson 2010).

2.3.4 Lean construction
Enligt Eriksson (2010) kan Lean construction delas in sex olika kärnelement
där det viktigaste kärnelementet är Waste reduction som innebär reducering
av slöseri. En avgörande faktor för att åstadkomma waste reduction är att
hålla arbetsplatsen välorganiserad och välstrukturerad (Eriksson 2010).
Sörqvist (2013) beskriver i sin bok en metod som kallas Fem S. Metoden går
ut på att genom ett strukturerat och planerat sätt skapa ordning och reda,
samt att säkerställa att detta bibehålls. Varje S står för en åtgärd som krävs
för att uppnå ordning och reda, se Tabell 1. En annan viktig faktor är en
effektiv transport och lagerhållning av material. En term som ofta nämns i
sammanhanget är Just-in-time (JIT). Konceptet går ut på att leverans sker så
att materialet direkt kan byggas in eller då företaget behöver materialet på
arbetsplatsen (Hansson et al. 2017). På så sätt uppnås en reducering av
lagerhållning och dubbelhantering av material (Eriksson 2010).
Tabell 1: Fem S och dess åtgärder.

Fem S

Åtgärder

Sortera

Särskilj sådant som inte är nödvändigt

Strukturera

Skapa system och struktur för alla saker

Städa

Genomför storstädning

Standardisera

Rutiner och systematik skapas för Fem S

Självdisciplin

Vidmakthåll ordningen
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Det andra kärnelementet väljer Eriksson (2010) att kalla Process focus in
production planning and control. Genom att hålla fokus och ha kontroll på
projektets processer och flöden erhålls en effektivare produktion. The Last
Planner System (LPS) är ett verktyg som används vid planering av
produktionsaktiviteter. Systemet går ut på att en person eller grupp tar fram
veckovisa arbets- och tidplaner för de arbetsuppgifter som ska utföras.
Grundtanken med LPS är att få kontroll över produktionen, innan utfört
arbete, och se till att den drivs enligt tidplan (Hansson et al. 2017). Vid
eventuella förseningar ansvarar The Last Planner för att ta reda på
grundorsaken till förseningen och upprätta en åtgärdsplan som förhindrar att
problemet inte uppstår igen (Eriksson 2010).
En avgörande faktor i Lean construction är att ha vetskap om och förstå
kundens verkliga behov. Det är även viktigt att förstå verksamhetens olika
processer. Genom en värdeflödesanalys ges en förståelse för hur processerna
bidrar till att skapa värde för kundens behov. Med denna förståelse som
grund kan produktionen optimeras så att värdeskapande aktiviteter främjas
och att produktionsflödet effektiviseras. På så sätt skapas bra förutsättningar
för att möta kundens behov (Sörqvist 2013). Eriksson (2010) väljer därför
att kalla ett kärnelement för End customer focus. För att skapa en enhetlig
uppfattning om kundens behov krävs det att berörda aktörer involveras i
projektet redan i ett tidigt skede (Eriksson 2010).
Inom Lean construction är kontinuerliga förbättringar ur ett långsiktigt
perspektiv viktigt för att kunna reducera slöseri och effektivisera
produktionen (Eriksson 2010). Continuous improvements är därför enligt
Eriksson (2010) ett kärnelement. Genom att skriva långsiktiga kontrakt,
istället för att inrikta sig på lägsta-priset och kortvariga relationer, kan
förtroendet mellan aktörer öka vilket är en viktig faktor för verksamhetens
utveckling. Vid gemensamt arbete i flera projekt sker ett utbyte av kunskap
och erfarenheter som bidrar till kontinuerliga förbättringar (Eriksson 2010).
För att verksamheten ska utvecklas krävs det att den enskilda människan
engageras och motiveras till att vara med och bidra. De yrkesarbetare som är
delaktiga i projektet ska uppmuntras till att komma med förslag och idéer på
hur produktionen kan effektiviseras (Sörqvist 2013; Eriksson 2010). Ett
återkommande problem i byggindustrin är att yrkesarbetarna inte involveras
i så stor grad. Många arbetare menar att det inte ges möjlighet för att kunna
framföra sina åsikter (Eriksson 2010).
Enligt Eriksson (2010) är Cooperative relationships ett av kärnelementen i
Lean construction. Det innebär att de inblandade aktörerna samverkar och
arbetar som ett lag. Det är viktigt att integrera underleverantörers
kompentens och deras arbete vid problemlösningar. För att upprätthålla ett
fungerande samarbete krävs det även en god kommunikation och
koordination (2010).
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Det sista kärnelementet väljer Eriksson (2010) att kalla System perspective.
Att se verksamhetens olika processer från ett helhetsperspektiv har en
avgörande betydelse för att skapa en allmän effektivitet i projektet och
undvika suboptimeringar (Eriksson 2010; Sörqvist 2013).

2.4 Sammanfattning av tidigare studier
Detta avsnitt sammanfattar tidigare studier som utförts inom samma område
som denna studie behandlar.

2.4.1 Categorising on-site problems
Categorising on-site problems handlar om att identifiera och kategorisera
vanliga brister i projekteringsprocessen, materialförsörjningsprocessen samt
övriga faktorer som ur ett Supply Chain Management1-perspektiv leder till
problem på byggarbetsplatsen. Thunberg et al. (2017) menar att det går att
kategorisera problemen i fyra kategorier: materialflöde,
internkommunikation, externkommunikation och komplexitet. Figur 7
redovisar resultatet av identifieringen av de vanligast återkommande
problem och i vilken kategori Thunberg et al. (2017) valt att placera dessa.
Problemen är identifierade via litteraturstudie och intervjuer med
arbetsledare och inköpare på tre olika byggarbetsplatser.

Figur 7: Kategorisering av en byggarbetsplats vanligaste problem.

1

Supply Chain Management är ett begrepp snarlikt logistik men där den interna
försörjningskedjan integreras med den externa försörjningskedjan (Jonsson & Mattsson 2016).
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I kategorin materialflöde (P1) placeras de problem som direkt kan kopplas
till detta flöde. De flesta av dessa problem identifierades under intervjuer
och inte i litteraturstudier. Thunberg et al. (2017) förklarar det med att
problem i materialflödet sällan undersöks i studier utan upptäcks först under
byggnation.
Internkommunikation (P2) berör de kommunikationsproblem som uppstår
mellan bland annat projekteringsfasen och de aktiviteter som är kopplade till
byggarbetsplatsen d.v.s. kommunikationsproblem mellan personer i det egna
företaget. Ett exempel är problem i försörjningsfunktionerna, där
platscheferna upplever att inköpare inte lyssnar på råd om vilka
underleverantörer som är fördelaktiga att använda sett ur ett
produktionsperspektiv. Externkommunikation (P3) berör istället bristande
kommunikation med externa projektmedlemmar i projekteringsprocessen
men också bristande kommunikation med t.ex. underleverantörer i
försörjningsprocessen (Thunberg et al. 2017)
Komplexitet (P4) innefattar problem som är svårare för företag i
byggbranschen att undvika. Med det menas problem på byggarbetsplatsen
kopplade till faktorer som projektledare inte kan styra över vilket gör det
komplext att hantera. Dessa faktorer kan t.ex. vara vädret eller hur området
runt byggarbetsplatsen ser ut.
I Figur 8 ges bilden av var i processen problemkategorierna är positionerade.

Figur 8: Positionering av identifierade problemkategorier i ett byggprojekt (baserat på Thunberg et
al. 2017).
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Produktionen kräver två processer, supply chain och projekteringsprocessen.
De beslut som tas i någon av de båda processerna, visas som streckade pilar
i Figur 8, kommer också att påverka den andra processen. Med andra ord
kommer beslut om t.ex. materialval i projekteringsprocessen också påverka
the supply chain som kan leda till problem på byggarbetsplatsen. Problemen
orsakas ofta av ändringar som tillkommit i ett sent skede.
Externkommunikation är placerad mellan försörjningskedjan och
projekteringsprocessen då bristerna är kopplade till båda dessa processer.
Kategorin komplexitet är i sin tur svår att koppla till en enskild process utan
påverkar projektet i sin helhet. Därför placeras den mellan och i början av
båda processerna då den påverkar projektet redan från start (Thunberg et al.
2017).

2.4.2 Studier om slöseri och rekommendationer för ökad lönsamhet i
byggprojekt
En rapport av Josephson och Saukkoriipi (2009) innehållande
rekommendationer på hur slöseri kan minskas i ett byggprojekt. Slöseri är
en aktivitet som förbrukar resurser men som inte skapar något värde för
varken kunden eller organisationen. Det kan vara svårt att upptäcka slöseri
då det ofta ligger dolt i en process. Upp mot hälften av resursförbrukningen
kan klassas som slöseri, även i välfungerande processer.
En tidigare rapport av Josephson och Saukkoriipi (2005) visar att 30-35% av
ett projekts produktionskostnader är slöseri. De olika typerna av slöseri delas
in i fyra huvudgrupper, Fel och kontroller, Resursanvändning, Hälsa och
säkerhet samt System och strukturer. Rapporten visar att det slöseri som
placeras under Resursanvändning står för 10% av projektets
produktionskostnader där det till störst del är slöseri i form av väntan,
stillastående maskiner och materialspill. I ett projekt finns det en strävan om
att produktionen ska flyta med få stopp och där yrkesarbetarna inte ska
behöva stå och vänta. Hur arbetstiden för arbetarna används är av stort
intresse då detta har betydelse för produktionens fortskridande samt att det
kan speglas i hur väl produktionsplaneringen fungerar. Under 22 dagar
följdes en grupp yrkesarbetare vid en nyproduktion av bostäder där
arbetstiden, för respektive aktivitet som utfördes, dokumenterades.
Arbetstiden delas sedan upp utifrån i vilken grad den skapar värde för
kunden. Följande resultat presenteras i rapporten:
Den första gruppen är Direkt värdeökande arbete vilket innefattar aktiviteter
som skapar direkt värde för produkten. Undersökningen visade att 17,5% av
arbetstiden går åt till direkt värdeökande arbete.
Den andra gruppen avser Förberedelser. Här ingår de aktiviteter som inte är
direkt värdeökande men som behövs för att kunna producera. Aktiviteterna
kan även kallas tvingat slöseri. Undersökningen visade att 45,4% av
arbetstiden går åt till förberedelser. Här ingår bl.a. arbeten som utfördes
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några få meter från arbetsstället, t.ex. hantering av material och utrustning.
Dessa arbeten utfördes under ca 25% av arbetstiden. De arbeten som innebar
framtransport av material till arbetsstället utfördes under 14% av arbetstiden
och under 6% av arbetstiden medverkade yrkesarbetarna i arbetsplanering.
Den tredje gruppen är Rent slöseri vilket innefattar de aktiviteter som inte
skapar något som helst värde för produkten. Här ingår omarbeten, väntan,
outnyttjad tid och avbrott. Undersökningen visade att 33,4% av arbetstiden
är rent slöseri där 23% av arbetstiden var väntan. Vidare var omarbete ca 2%
och avbrott mindre än 1%.
En sammanställning av olika andelar redovisas i Figur 9.

Figur 9: Sammanställning av tidigare studiers aktivitetsfördelning.

De rekommendationer som Josephson och Saukkoriipi (2009) har tagit fram
ska hjälpa företag att minska på dessa siffror. Nedan redovisas ett urval av
de rekommendationer som anses vara relevanta för denna studie.
•

Följ upp att alla projektmedarbetare känner till och förstår
projektmål.

•

Eftersträva långsiktiga kund-leverantörsrelationer.

•

Utveckla likartade arbetssätt.

•

Minska sortimentet av komponenter.

•

Standardisera verktyg för informationshantering.

•

Planera mer precist och följ kontinuerligt upp.
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•

Minimera väderberoendet genom förtillverkning och väderskyddad
montering.

•

Disciplinera informations- och mötesstrukturen.

•

Strukturera materialflöden för effektiv montering.

•

Basera ledningsbeslut på en långsiktig filosofi.

•

Eftersträva ordning och reda på arbetsplatsen.

•

Ge tydliga instruktioner (som inte kan missuppfattas).

•

Ställ höga krav som driver utvecklingen.

•

Mät för att synliggöra slöseri.

•

Mäta för att styra förbättringsåtgärder.

•

Samla upp och använd goda erfarenheter systematiskt.
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3 Objektsbeskrivning
Den här studien utförs på Bostadsprojektet, Brf Skärvets Trädgård, som
bedrivs av Skanska Sverige AB, vilka står som byggherre och
totalentreprenör. Projektet är beläget på Södra Järnvägsgatan i Växjö och är
indelat i två etapper. Etapp ett hade byggstart våren 2018 och planeras stå
klart i februari 2020. Etappen omfattar totalt 64 lägenheter som fördelas över
fyra sammankopplade huskroppar med en total bruttoarea på 6439 m2.
Huskropparna benämns som 1A, 2B, 3C, 4C och är i fyra våningsplan och
vind, se Figur 10. Den studerade väggen är placerad under huskropp 4C där
det kommer att anläggas ett källargarage som avser att rymma 15 stycken
personbilar.

a)

b)

Figur 10: I a) översiktsbild med husens benämning och i b) fasadillustration med våningsplan, med
medgivande från Skanska.

3.1 Konstruktion
Grundkonstruktionen består av platsgjutna betongsulor under bärande
betongväggar. Källarvåningen under hus 4C platsgjuts, dock används
prefabricerade betongpelare. Flerbostadshusets stomme utgörs av bärande
innerväggar i betong och stålpelare i utfackningsväggar där det förekommer
längre spännvidder av plattbärlag. Bjälklagen är av typen filigran bortsett
från källarbjälklaget som utgörs av HD/F-element med en pågjutning.
Utfackningsväggarna utförs med plåtreglar och plåtsyll. Takkonstruktionen
består av prefabricerade trätakstolar som monteras på översta
betongbjälklaget.

3.2 Organisation
Projektets organisation består av flera olika personer och företag. I denna
undersökning ligger fokus på den organisation som är delaktig i
produktionsmomenten för den platsgjutna källarväggen i etapp ett. Det vill
säga en produktionschef, en arbetsledare och tre yrkesarbetare. I momenten
är även en praktikant och en lärling delaktiga men dessa tas inte med i
undersökningen då de inte förväntas arbeta med full kapacitet.
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3.3 Området
Byggarbetsplatsen är placerad i ett nybyggt område där det redan står ett
flerbostadshus med verksamhet för äldreomsorg. På samma yta har Skanska
även uppfört ett bostadshus med hyresrätter som är i besiktningsstadiet, men
viss produktion pågår fortfarande. Det innebär att ytan till viss del tvingas
samnyttjas med ett projekt till. Trots det upplevs området som stort och att
det finns gott om utrymme för transport och förvaring av material, se
Figur 11.

Figur 11: APD-plan över området, med medgivande från Skanska.

I Figur 11 redovisas också platser som spelar en central roll för
produktionsflödet genom numrering från 1-7.
1. Huvudlager för formväggar och armeringsjärn. Är placerat ca 100 m från
den studerade källarväggen.
2. Byggarbetsplatsens lyftkran. I figuren visas också dess räckvidd på
49,4 m som är markerat i gult.
3. Etableringsbodar där kontor för platschef och arbetsledare är placerat.
4. Väg avsedd för byggtrafik.
5. Schaktmassor från utgrävning av källare.
6. Den studerade källarväggens placering.
7. Kap- och bockstation för armeringsjärn, plats för mellanlagring samt
verktygsbod.
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3.4 Gjutprocessen
Gjutprocessen består av sju steg: Montering av form, Enkling, Armering,
Dubbling, Gjutning, Släppning/Avformning och till sist Rengöring av form.
En stor del av gjutprocessen omfattas därför av arbete med gjutformen som i
det här byggprojektet använder Peri’s gjutform Maximo. Peri är ett företag
som specialiserat sig på gjutformar inom byggbranschen och har därför stor
kunskap inom gjutprocessen. Gjutprocessens steg uppdelades i samråd med
både Peri2 och Skanska3 för att ge en korrekt beskrivning av
bostadsprojektets arbetsmetod.

3.4.1 Montering av form
Montering av formarna sker genom att flera formdelar, så kallade flak,
monteras till en större formvägg med en dimension på 2,43,6 m. Montaget
utförs med flaken liggande på reglar, se Figur 12. Anledning är att formens
vikt kan uppnå ca 400 kg vilket gör stående montering för riskfyllt. Flaken
passas sedan ihop enligt formleverantörens monteringsanvisning och fästs i
varandra med formlås som bankas fast med hammare. Därefter monteras
formstöd, bryggor och motfallsskydd. Formstöden är ben som låter
formväggen stå vertikalt och vilka också kan justeras så att formen står i lod.
Bryggor är en plattform som monteras på formens övre del för att ge
yrkesarbetarna yta att stå på när betongen hälls i formen. Motfallsskyddet,
även det monterat på formens övre del, är ett staket med syfte att minska
risken för fallskador.

Figur 12: Montering av form.

3.4.2 Enkling
Formen består av två formväggar där första formväggen som monteras
kallas för enkling. Enklingen lyfts på plats med hjälp av lyftkran och passas
2
3

Säljare Peri, intervju 13 april 2018.
Arbetsledare och produktionschef Skanska, spontanintervju 9 april 2018.
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sedan in med tidigare utförd utsättning på grundsulan. I sulan har
expanderskruvar fästs som enklingen skjuts mot så att rätt placering erhålls.
Därefter justeras formstöden tills att formen står i lod. För att enklingen inte
ska flyttas under arbetet monteras ett antal av formstöden i större
betongblock. Där det finns möjlighet fästs en kätting i enklingen som
förankras i berg som synliggjorts när källaren grävdes. Kättingen fungerar
som extra säkerhet för att ta upp vindlaster. Sedan rengörs och oljas insidan
av formen för att undvika att betongen fastnar i formen.

3.4.3 Armering
I detta byggprojekt är det projekterat för lösarmering. Det innebär att
bockning och viss kapning av järn sker på byggarbetsplatsen. En
bockningsstation är därför uppförd på arbetsplatsen i anslutning till den
platsgjutna källarväggen. I armeringssteget ingår även montering av
genomföringar för EL och VVS för att slippa håltagning i väggarna efter
gjutning.
För att erhålla ett avstånd mellan armeringsjärn och form spikas en
betongdistans fast på formen på förbestämt avstånd och höjd. I distanserna
monteras ståndare som är vertikalt stående järn. Utifrån dessa ståndare
monteras resten av armeringsjärnen genom att naja fast järnen i varandra
med hjälp av en najomat.
I Figur 13 är produktionsstegen enkling och armering färdigställda. Figuren
visar även påbörjat skede av nästkommande steg, Dubbling.

Figur 13: Enkling, Armering och påbörjad Dubbling.
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3.4.4 Dubbling
Dubbling är den del av formen som gör det möjligt att fylla formen.
Dubblingen monteras på liknande sätt som enklingen. Skillnaden är att i
detta steg monteras formstag som förs in genom båda formväggarna, enligt
Figur 14, och skruvas fast så att enkling och dubbling fästs i varandra.
Formstagen justeras så att ett förbestämt avstånd mellan enkling och
dubbling erhålls, vilket också utgör väggens tjocklek. När betongen senare
fylls på kommer betongen att sträva efter att pressa isär formen och stagens
uppgift är då att motverka detta.

Figur 14: Formstag som skjuts in och fästs i enkling och dubbling, med medgivande från Peri.

3.4.5 Gjutning
Vid gjutning levereras ca. 6-8 m3 färdigblandad betong i betongbil som
parkerar på angiven plats. Betongen fylls över i en betongbasker, se Figur
15, med plats för 0,9 m3 betong. Förflyttningen av baskern mellan betongbil
och gjutform sker med byggarbetsplatsens lyftkran. Baskern, som liknas
med en tratt, kan reglera mängden betong som släpps ut i formen. För hand
styrs basken och flödet av betong ner i formen. Efter fördelningen av
betongen vibreras denna med en betongvibrator för att undvika luftbubblor
som kan påverka bärförmågan i källarväggen. Vibreringen ska också
bibehålla den kemiska reaktionen mellan kalciumsilikater i cementen och
vattnet som gör att betongen härdar. När halva formen är fylld krävs en
timmes paus i gjutningen. Detta för att låta betongen härda så att
belastningen på formen inte blir för stor. Efter pausen kommer ännu en
omgång betong och processen utförs på liknande sätt igen tills att formen är
fylld till markerad nivå.
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Figur 15: Arbete med betongbasker.

3.4.6 Släppning/Avformning
Släppning innebär att alla formstagen frigörs ett halvt varv för att minska
trycket på formen. En bedömning utförs om betongen har härdat tillräckligt
för att avforma helt. Under sommarhalvåret kan detta ske redan dagen efter
gjutning. Om så är fallet monteras alla formstag bort och dras ut ur formen.
Formstagen är koniska och inoljade innan gjutning vilket medför att stagen
inte fastnar. Därefter förflyttas dubblingen från den gjutna väggen till en ny
del av väggen där enkling och armering redan är monterat. Enklingen i sin
tur förflyttas ännu ett steg för att möjliggöra vidare armeringsarbete.

3.4.7 Rengöring av form
Innan formväggarna flyttas till ny plats rekommenderas rengöring och
inoljning för att betongen vid fortsatt gjutning inte ska fastna under
härdning. Bortses från denna rekommendation kan det resultera i att
betongväggen skadas och lagningsarbeten krävs.
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4 Metod
Målet med denna studie var att presentera en sammanställning av det slöseri
som kunde identifieras i produktionsflödet för ett bostadsprojekt. Valet föll
på att utföra en fallstudie vid uppförandet av en platsgjuten källarvägg som
delades in sju olika steg.
Som grund för examensarbetet i sin helhet ligger en litteraturstudie.
Fallstudien innefattar både en kvalitativ och en kvantitativ studie. Den
kvalitativa studien i form av intervjuer för att skapa en ökad förståelse för
hur inblandade aktörer ser på produktionsflödet och vad de anser kan
förbättras.
För att synliggöra till vilken grad den värdeskapande tiden påverkades av
olika produktionsaktiviteter utfördes även en kvantitativ studie i form av en
tidsstudie. Detta gav en tydlig bild av orsaken till slöseriet i produktionen.
I Figur 16 ges en översiktlig bild av studiens arbetsprocess.

Figur 16: Studiens arbetsprocess.
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4.1 Insamlad data
Studien består främst av primärdata men för att ge en ökad förståelse för
bakgrunden till undersökningen användes även sekundärdata. Primärdata i
detta fallet består av intervjuer, tidsstudie och en grundlig
arbetsplatsundersökning. Sekundärdata i sin tur består av information
kopplad till arbetets litteraturstudier. Alltså tidigare insamlad empiri från
forskning som ansågs viktig och kunde kopplas till studien.

4.1.1 Primärdata
I detta stycke redovisas vilka primärdata som valdes för att utföra den här
studien.
4.1.1.1 Intervjuer
Respondenterna på arbetsplatsen avgränsades till yrkeskategorierna
produktionschef, arbetsledare och yrkesarbetare som var delaktiga i
produktionsflödet för källarytterväggen. Detta för att erhålla deras
synpunkter om produktionsflödet för det aktuella projektet. Det var också
tänkt att ge åsikter om tidigare projekt som respondenterna deltagit i.
Vid intervju med produktionschef och arbetsledare användes en blandning
av öppet riktad och halvstrukturerad intervjumetod. Det tillåter
respondenterna tala fritt och ge utförliga svar. Valet av metod möjliggör
både öppna och fasta frågor vilket var tänkt att öppna upp för ett avslappnat
samtal med en röd tråd. En halvstrukturerad intervjumetod tillåter även att
följdfrågor ställs vilket kan bidra till förtydligande och en mer ökad
förståelse.
Med yrkesarbetarna hölls spontana öppna frågor på arbetsplatsen för att få
klarhet i vissa frågor.
En öppet riktad intervju med leverantören av gjutformarna för
bostadsprojektet ingick också i avgränsningarna för respondenter. Metoden
användes för att låta respondenten föra samtalet och berätta om
gjutformarna. Detta för att öka förståelsen för hur just deras formar ska
användas. På så vis möjliggjordes att eventuella avvikelser på arbetsplatsen
som påverkade produktionsflödet kunde upptäckas. Informationen som
erhölls från Peri’s säljare redovisas i avsnitt 3.4 Gjutprocessen.
4.1.1.2 Tidsstudie
Rapportens tidsstudie avsåg att mäta tider på avvikelser från direkt
värdeskapande aktiviteter, i de sju stegen som uppförandet av en platsgjuten
källarvägg indelades i. Dessa avvikelser analyserades därefter för att avgöra
om de var rent slöseri eller tvingat slöseri. Utifrån tidsstudien gavs då ett
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mått på hur stor del av den totala tiden som var slöseri respektive tvingat
slöseri. Vidare analys gjordes för att ge information om vilken del av
produktionsflödet som orsakade avvikelsen. Det öppnade upp för att tydligt
peka på var i produktionsflödet det fanns förbättringspotential.
4.1.1.3 Arbetsplatsundersökning
Arbetsplatsundersökningens mål var att ge information om projektet och
dess organisation. Detta för att ge en tydlig beskrivning av
produktionsarbetet på arbetsplatsen.

4.1.2 Sekundärdata
I detta stycke beskrivs vilken typ av sekundärdata den här studien bygger på.
4.1.2.1 Litteraturstudier
Sekundärdata för den här studien bygger på litteraturstudier som berör
ämnen kopplade till produktionen på en byggarbetsplats. Därigenom ökar
förståelsen för vilka metoder som kan användas för att skapa effektiva
produktionsflöden men också vilka vanliga problem en byggarbetsplats kan
stöta på. Informationen som hämtades var tänkt att ge en tydlig bild av
bakgrunden till dessa problem. Litteraturstudien kan då ses som ett
komplement till fallstudien av produktionsflödet och placerades därför under
teoriavsnittet.

4.2 Urval, validitet och reliabilitet
I detta avsnitt styrks den här studiens metodval genom en beskrivning av
studiens urval, validitet och reliabilitet.

4.2.1 Urval
Studien baseras på ett strategiskt urval av både respondenter och
referensobjekt. Urvalet av respondenter föll sig naturligt då studien avsåg att
undersöka produktionsflödet på en byggarbetsplats. Urvalet föll därför på de
yrkesgrupper som var aktiva under produktionsprocessen och delades därför
in i följande kategorier: produktionschef, arbetsledare samt yrkesarbetare.
Produktionschefen ingår i urvalet då det är den person som är direkt ansvarig
för arbetet på byggarbetsplatsen. Produktionschefen har alltså ett
övergripande ansvar för ekonomi, tid, personal och utförandet på plats.
Arbetsledaren ingår i urvalet då dennes roll fungerar som en förlängd arm
till produktionschefen. Vederbörande har även närmast kontakt med
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yrkesarbetarna. I stora drag är därför arbetsledarens roll att ha en överblick
av hela produktionsprocessen samt koordinera och planera arbetsuppgifter.
Yrkesarbetarna är med i urvalet då de spelar en nyckelroll i hur arbetet på
plats utförs. Deras yrkeskunskaper kombinerat med yrkeserfarenheter kan
vara avgörande för hur ett projekt fortlöper.
Då en tidsstudie kräver ett byggprojekt med verksam produktion föll valet
på Brf Skärvets trädgård i Växjö. Projektet är indelat i två etapper med
pågående produktion i etapp 1. Det gav tillfälle att undersöka ett
produktionsflöde, men också möjlighet att peka på förbättringspotential
innan bostadsprojektets andra etapp påbörjas.

4.2.2 Validitet
Studien ämnar att ge en bild av hur stor del av produktionsaktiviteterna som
består av rent slöseri och tvingat slöseri. Med en tidsstudie på de valda
aktiviteterna avser undersökningen därför att erhålla en hög validitet.
Studiens intervjuer erhåller även de hög validitet då dessa utgår från de
yrkeskategorier som hade stor insyn i det bostadsprojekt den här studien
behandlar.

4.2.3 Reliabilitet
Baserat på vald intervjumetod kan reliabiliteten anses vara hög då en
blandning av öppet riktad och halvstrukturerad öppnar för djupare samtal
som är tänkt att ge mer uppriktiga svar. Bortsett från att respondenterna kan
ändra åsikter efter studien kan tillförlitligheten ses som hög.
Med anledning till att examensarbetet begränsades till tio veckor fanns
endast tid till att undersöka en platsgjuten väggsida i ett bostadsprojekt. Det
gör att tidsstudiens reliabilitet kan anses något begränsad. Skulle
undersökningen utföras efter dessa tio veckor finns en risk att
bostadsprojektets förutsättningar har förändrats. Därav användes
intervjuerna som ett komplement för att öka förståelsen för hur
förutsättningarna brukar se ut över ett helt projekt. Därigenom kan ett mer
tillförlitligt resultat erhållas.
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5 Genomförande
Genomförandet för denna studie som i huvudsak bygger på en tidsstudie
presenteras i detta kapitel. I detta kapitel beskrivs även genomförandet för de
intervjuer som utfördes med de yrkeskategorier som var delaktiga i
produktionsprocessen.

5.1 Tidsstudie
Tidsstudiens syfte var att synliggöra hur mycket tid yrkesarbetarna
spenderade på aktiviteter som inte tillförde något värde för den platsgjutna
källarväggen. Detta genom att klocka alla avvikande aktiviteter som inte
direkt gick att koppla till de sju produktionsstegen. Med dessa avvikande
aktiviteter menas t.ex. förberedelser, väntan, omarbete, kortare
interntransporter eller underhåll av verktyg. De avvikande aktiviteterna
kategoriserades senare till tvingat slöseri eller rent slöseri. Tidsstudien gav
då hur stor del av produktionsstegens totala arbetstid dessa två kategorier
utgjorde.
Den totala tiden klockades på de två yrkesarbetare som utförde arbetet med
källarväggen. Därför beräknades andelen slöseri på deras gemensamma
persontimmar, som i fortsättningen benämns ptim. Den tid yrkesarbetarna
tog rast ingick inte i tidsstudien då syftet inte var att mäta yrkesarbetarnas
arbetstid. Tiden för rast klockades och drogs bort från den totala arbetstiden
som lagts ner på arbetet med väggen.

5.1.1 Tvingat slöseri
Tvingat slöseri är de aktiviteter som inte skapar ett direkt värde på
källarväggen men som krävs för att färdigställa den, se avsnitt 2.4.2. Tvingat
slöseri uppdelades därför i två kategorier: Förberedande aktiviteter och
indirekt förberedande aktiviteter, se Figur 17. Vidare fördelning utfördes
inte då orsaken till dessa tvingade slöserier ansågs orsakas både av beslut i
projekteringsstadiet och faktorer som inte gick att påverka. Dessa orsaker
behandlas istället i studiens diskussionsavsnitt.

Figur 17: Aktivitetsfördelning tvingat slöseri.
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5.1.1.1 Förberedande aktiviteter
I förberedande aktiviteter placeras sådant arbete som skapar ett värde för den
specifika aktiviteten men inte för källarväggen. Aktiviteten behöver inte
nödvändigtvis ske i direkt anslutning till källarväggen men krävs för att
färdigställa den. Exempel på förberedande aktivitet är t.ex. bockning av
armeringsjärn.
5.1.1.2 Indirekt förberedande aktiviteter
Indirekt förberedande aktiviteter är sådant arbete som varken skapar ett
värde för sig själv eller för källarväggen men som krävs för att färdigställa
den. Indirekt förberedande aktiviteter är t.ex. kortare interntransporter eller
måttsättning.

5.1.2 Rent slöseri
För att förstå vilken typ av slöseri som identifierades delades denna kategori
in i väntan, avbrott och omarbete, se även avsnitt 2.4.2. Vidare delades dessa
tre slöserier in i materialflöde, resursflöde och informationsflöde vilket
möjliggjorde en större förståelse för var i produktionsflödet störst slöseri
erhölls. Denna fördelning av slöseriet förtydligas i Figur 18.

Figur 18: Aktivitetsfördelning av slöseri.
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5.1.2.1 Väntan
Väntan är den tid som produktionen står still när yrkesarbetarna tvingas
vänta på material, resurser eller information.
5.1.2.2 Avbrott
Avbrott är den tid där produktionsarbetet står still orsakat av felande
material, resurser eller information.
5.1.2.3 Omarbete
Omarbete är den tid produktionsarbetet inte fortlöper orsakat av fel som
tvingas korrigeras till följd av bristande material, resurser eller information.

5.2 Intervjuer
I detta stycke beskrivs genomförandet för de intervjuer som hölls med
produktionschef, arbetsledare och yrkesarbetare. Av etiska skäl utelämnas
respondenternas namn i denna studie och i resultat- och analysavsnittet
benämns istället produktionschef för PC, arbetsledare för AL samt
yrkesarbetare för YA1 och YA2.
Intervjuerna byggde på teoriavsnittets delar om vad som kan göras för att
skapa effektivare flöden. Eftersom att en blandning av öppet riktad och
halvstrukturerad intervjumetod användes delades intervjun in i fyra
huvudområden. Dessa var: Allmänt om slöseri och produktionsflöde, Waste
reduction, Process focus in production planning and control, Continuous
improvements och System perspective. Under varje huvudområde ställdes ett
visst antal fasta frågor. För fullständig redovisning av intervjufrågor, se
Bilaga 1. Intervjuerna hölls samtidigt tillsammans med produktionschef och
arbetsledare för att möjliggöra diskussion mellan dessa två.
Spontanintervjuer med YA hölls löpande under perioden tidsstudien pågick.
Arbetsfördelningen mellan studiens författare delades i två arbetsuppgifter
där en var att agera moderator och den andra arbetsuppgiften var att
anteckna respondenternas svar.
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6 Resultat
I detta avsnitt redovisas tidsstudiens resultat genom bland annat diagram
som beskriver aktivitetsfördelningen för respektive produktionssteg.
Resultatet från studiens intervjuer redovisas genom en sammanfattning av
respondenternas svar.

6.1 Tidsstudie
Resultat och analys för tidsstudien redovisas för respektive produktionssteg
under följande åtta rubriker. Den totala arbetstiden för källarväggen
tidsbestämdes till 29 ptim vilket motsvarar ca två arbetsdagar för två
yrkesarbetare. Tidtagningen för respektive produktionssteg startade i samråd
med yrkesarbetarna då de ansåg att arbetet med ett nytt steg påbörjades.

6.1.1 Montering av form
Resultat för montering av form ses bara som ett stickprov då denna aktivitet
redan var utförd när den här studien startade. En tidsstudie utfördes på
endast ett flak som multiplicerades med de tio flak som väggen omfattades
av. Montering av form kommer därför inte tas med i sammanställningen av
de övriga resultaten eftersom resultatet inte kan anses vara tillräckligt
tillförlitligt. Se Figur 19 för aktivitetsfördelning vid montering av form.

Figur 19: Resultat montering av form.
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6.1.2 Enkling
Resultatet för enklingen visar att 70,1% av den totala arbetstiden på 3,2
timmar är rent slöseri orsakat av avbrott, se Figur 20. Detta avbrott består till
88.1% av bristande informationsflöde och till 11,9% av bristande
resursflöde. Resterande andel av den totala arbetstiden är fördelad på 11,3 %
tvingat slöseri och 18,6% värdeskapande tid. Det tvingade slöseriet består
enbart av indirekt förberedande aktiviteter.

Figur 20: Resultat enkling.
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6.1.3 Armering
Resultatet för tidsstudien av armeringssteget redovisas i Figur 21 som visar
att 19,7% är rent slöseri vilket fördelas på 0,5% omarbete, 1,7% väntan och
17,5% avbrott. Den totala arbetstiden för armeringssteget klockades till 12,6
timmar vilket betyder att 2,2 timmar är rent slöseri. Resterande tid består av
värdeskapande tid och till 12,7% av tvingat slöseri där 6,2% är indirekt
förberedande aktiviteter och 6,5% är förberedande aktiviteter. Detta betyder
att den värdeskapande tiden står för 67,6% av den totala arbetstiden för
armeringssteget.

Figur 21: Resultat armering.

Avbrott som är den stora posten av slöseri i armeringssteget består till 81%
av bristande resursflöde och till 19% av bristande materialflöde. Väntan är
orsakat på grund av bristande materialflöde och omarbetet beror på bristande
resursflöde.
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6.1.4 Dubbling
Den totala arbetstiden yrkesarbetarna spenderade på dubblingen klockades
till 6 timmar där 46,5%, alltså 2,8 timmar, består av rent slöseri, se Figur 22.
Av det rena slöseriet består 41,1% av väntan, 2,8% av omarbete och 2,5% av
avbrott. Resultatet för dubblingen visade att det tvingade slöseriet består av
7,5% indirekt förberedande aktiviteter och 11,3% förberedande aktiviteter
vilka tillsammans står för 18,8% av dubblingens totala arbetstid. Således
består 34,8% av totaltiden för dubblingssteget av värdeskapande aktiviteter.

Figur 22: Resultat dubbling.

Det rena slöseriet för dubblingen består främst av väntan enbart orsakat av
bristande resursflöde. Likaså står det bristande resursflödet för hela avbrottet
och omarbetet.
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6.1.5 Gjutning
Figur 23 redovisar resultatet för gjutningssteget. Gjutningen med en total
arbetstid på 6 timmar resulterade i ca 3,2 timmar rent slöseri vilket är 52,8%
av gjutningens totaltid. Slöseriet består till 11,7% av avbrott helt orsakat av
bristande informationsflöde och till 41.1% av väntan orsakat till 95,6% av
bristande materialflöde samt till 4,4 %av bristande resursflöde. Vidare består
gjutningens totaltid till 29,9% av tvingat slöseri och till 17,3% av
värdeskapande tid.

Figur 23: Resultat gjutning.
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6.1.6 Släppning/Avformning
I Figur 24 redovisas aktivitetsfördelningen för släppning och avformning
som visar ett resultat på 100% värdeskapande tid. Detta steg fick en totaltid
på 38,5 minuter.

Figur 24: Resultat släppning/avformning.

6.1.7 Rengöring av form
I Figur 25 redovisas resultatet för rengöring som består av 100%
värdeskapande tid. Rengöringen resulterade i en totaltid på 47 minuter.

Figur 25: Resultat rengöring av form.
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6.1.8 Sammanställt resultat
I detta stycke redovisas det sammanställda resultatet för de sju
produktionsstegen, se Figur 26. Hela källarväggen fick en totaltid på 29
ptim. Av dessa timmar är 36,6%, motsvararande 10,7 timmar, rent slöseri.
Väntan står för ca 5,2 timmar, avbrott i produktionen för ca 5,3 timmar och
omarbete för 14 minuter av detta slöseri. I Tabell 2 redovisas hur stor del av
bristande materialflöde, resursflöde och informationsflöde varje typ av
slöseri består av.

Figur 26: Sammanställt resultat för alla steg.

Tvingat slöseri står för 16,7% alltså 4,9 timmar av produktionsarbetets totala
ptim. Det tvingade slöseriet består till 9,5% av indirekt förberedande
aktiviteter samt till 7,2% av förberedande aktiviteter. Vidare är den totala
värdeskapande tiden beräknad till 46,7% av källarväggens totala ptim, alltså
13,7 timmar.
Tabell 2: Sammanställning av hur stor andel de olika flödena påverkat de tre typerna av rent slöseri.

Väntan

Avbrott

Omarbete

Materialflöde [%]

49,7

7,8

0

Resursflöde [%]

50,3

41,4

100

Informationsflöde [%]

0

50,8

0
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6.2 Intervjuer
I detta avsnitt redovisas ett sammanställt resultat utifrån respondenternas
svar. För fullständig redovisning av intervjufrågor, se Bilaga 1.

6.2.1 Allmänt om slöseri och produktionsflöde
Varför är det så pass mycket slöseri i byggbranschen?
AL4 menar att beställarna kräver alltför korta byggtider för att snabbt få
avkastning på pengarna. Detta instämmer PC5 i och förklarar att de korta
byggtiderna blir ett problem då tempot blir alldeles för högt vilket resulterar
i att en fullgod planering inte hinns med. Det höga tempot skapar också
stress på arbetsplatsen vilket ökar risken att felbeslut tas. Både AL4 och PC5
menar att de korta byggtiderna kräver mer personal vilket budgeten inte
tillåter. De hade önskat att det gick att ställa högre krav på beställaren men
menar att jobben då skulle gå till andra företag.
YA16 tycker att problemet ofta grundas i att projekteringen inte är slutförd
när produktionen startar. Det leder till sena ändringar vilket påverkar deras
arbete och YA16 ger ett exempel från detta projekt i ett tidigare skede.
Ändringen gällde ett c/c mått för armeringsjärn som kom när
armeringsjärnen redan satt på plats. Detta innebar ett merarbete för
yrkesarbetarna. YA27 nämner också att viss del av slöseriet i produktion
beror på att produktionen inte tas i beaktande under konstruktörernas arbete.
YA27 ger ett exempel på när de armerade där flera armeringsdimensioner
användes. Det borde projekteras så att samma typ av armeringsjärn används
i större utsträckning. Nu går stor del av arbetstiden ut på att leta efter rätt
järn och det är inte helt ovanligt att fel armeringsjärn används.

6.2.2 Waste reduction
Två viktiga faktorer för att reducera slöseri är att ha ordning och reda på
arbetsplatsen samt en välfungerande materialhantering.
Hur tänker ni kring materialhanteringen för detta projekt?
PC5 säger att det finns en plan för hur detta ska skötas men att den inte har
kunnat implementeras ännu. Anledningen till det är att stora mängder
schaktmassor har placerats på den plats som var avsedd för materialupplag,
se Figur 11. AL4 säger att materialet istället har placerats på plats avsedd för
4

Arbetsledare Skanska, intervju 14 maj 2018.
Produktionschef Skanska, intervju 14 maj 2018.
6
Yrkesarbetare 1 Skanska, spontanintervju 7 maj 2018.
7
Yrkesarbetare 2 Skanska, spontanintervju 7 maj 2018.
5
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parkering vilket har skapat längre materialförflyttningar. YA18 berättar att
detta medfört att lyftkranens räckvidd ibland inte har räckt till och att en
mobilkran har fått hyras in. Schaktmassorna skulle egentligen ha fraktats
bort men PC9 tog beslutet att de skulle ligga kvar på arbetsplatsen. PC9 anser
att detta endast påverkar 10% av den totala byggtiden och blir därför ett
billigare alternativ. AL10 anser att massorna borde fraktats bort för att
eliminera onödigt långa internförflyttningar i produktionen. Vidare säger
både PC9 och AL10 att den plan som till en början var ämnad att följas
kommer att implementeras inom kort. PC9 förklarar att planen i stora drag
går ut på att märka upp rutor där levererat material ska placeras för att
underlätta för både yrkesarbetare och leverantörer. PC9 och AL10 menar
också att det finns en tydlig struktur för huvudflödet och att yrkesarbetarna
ansvarar för att detta sköts på plats.
Angående ordning och reda på arbetsplatsen menar YA18 att det generellt
brukar vara mycket material i vägen och att det gäller att tycka om
hinderbanor om man ska bli yrkesarbetare.
Hur ser kommunikationen ut vid materialleveranser? Är det någon utvald
person som tar emot material och meddelar yrkesarbetarna om var det står?
AL10 förklarar att det är sin och PCs9 uppgift att ta emot materialleveranser
och tillika meddela yrkesarbetarna om placering. PC9 menar att det ska tas
upp på morgonmöten där man också ska meddela vilka leveranser som
kommer under dagen.
Hade just-in-time kunnat användas i större utsträckning för att slippa
lagerhållning/dubbelhantering av material?
AL10 menar att det inte hade lönat sig i skedet med källarväggen. PC9
utvecklar det med att det kräver mer energi än vad man får ut av det. De
förklarar också att det är få leverantörer i Växjö som är inarbetade i det
konceptet vilket då skapar alltför höga kostnader.

6.2.3 Process focus in production planning and control
På vilket sätt jobbar ni för att ta kontroll över produktionens processer och
flöden?
Både PC9 och AL10 är överens om att planering är bästa sättet att ha kontroll
men menar att tiden för att göra en fullgod planering inte alltid finns. De har
som mål att ha dagliga morgonmöten med yrkesarbetarna. För dessa möten
finns en mall där varje arbetslag framför sina arbetsuppgifter, vilka hinder de
8

Yrkesarbetare 1 Skanska, spontanintervju 7 maj 2018.
Produktionschef Skanska, intervju 14 maj 2018.
10
Arbetsledare Skanska, intervju 14 maj 2018.
9
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har samt går igenom eventuella frågor. PC11 och AL12 erkänner att detta
ibland fallit mellan stolarna. PC11 förklarar att planeringstavlor används där
de mest omfattande dagliga aktiviteterna noteras. Inför varje vecka upprättar
AL12 tidplanen för vilken väggsida som ska tillverkas och gör därefter
avstämningar så att tidplanen följs.
Tidsstudien visade att stor del av slöseriet orsakades av väntan på kran. Hur
fungerar samordningen kring lyftkran?
AL12 och PC11 menar att lyft generellt orsakar problem. Anledningen är att
lyften tar längre tid än beräknat och flera aktiviteter som pågår samtidigt är
beroende av lyftkranen. PC11 förklarar att planering av lyft görs med hjälp
av planeringstavla där de stora posterna noteras. Yrkesarbetarna ansvarar för
planeringen av kortare lyft som sker på byggarbetsplatsen.

6.2.4 Continuous improvements
Enligt Lean construction är ständiga förbättringar och långsiktiga lösningar
ett sätt att minska på slöseri. Hur arbetar ni med de punkterna?
AL12 säger att de börjar med att utföra en arbetsberedning. Tillsammans med
yrkesarbetarna tas arbetsmetoder fram där alla har chansen att föra fram sina
åsikter. Kopplat till ständiga förbättringar säger AL12 att då
arbetsberedningen skulle visa sig bristfällig görs en ny. PC11 upplever att
yrkesarbetarna i detta projektet är bra på att komma med förslag och åsikter
om förbättringar. PC11 tror att det generellt sett finns klyftor mellan
yrkesarbetare och tjänstemän där en ”vi och de” känsla gör att
yrkesarbetarna inte för fram sina åsikter. Men i själva verket finns det mer
utrymme för yrkesarbetarna att framföra sina åsikter än vad de tror. Åsikter
som PC11 menar hade hjälpt tjänstemännen i deras arbete.
Gällande långsiktiga lösningar förklarar PC11 och AL12 att de arbetar med
långsiktiga kontrakt med leverantörer. Med Peri har de ett rött
femårskontrakt som innebär att de bara får använda deras formar. De
använder sig också av blåa leverantörer vilket innebär att de rekommenderas
att använda dessa men med möjlighet att använda andra leverantörer vid
behov.

11
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6.2.5 System perspective
Hur har processerna, ur ett helhetsperspektiv, tagits i beaktning för att
skapa effektivitet i projektet?
PC13 säger att det finns flera processer som har betydelse för projektet i sin
helhet. PC13 lyfter några viktiga faktorer som spelat stor roll för projektet i
det studerade skedet. För att kunna gjuta husens grundplatta måste det först
motfyllas mot en av källarens väggsidor. Därför har det beslutats att
väggarna gjuts innan källarplattan för att de ska hinna härda och klara av
jordtrycket. Motfyllningen i sin tur var viktig för att få bort schaktmassorna
så att ytan kunde användas till materialupplag som var viktigt för att
generera ett bra materialflöde.

13
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7 Analys
I detta avsnitt analyseras det sammanställda resultatet från tidsstudien då det
ger en mer rättvis bild av studien. Till viss del analyseras även
produktionsprocessens delsteg i syfte att mer noggrant koppla slöseriets
bakomliggande orsaker till teorin. I detta avsnitt analyseras också resultatet
från intervjuerna.

7.1 Rent slöseri
Det sammanställda resultatet för den här studien pekar på stor
förbättringspotential gällande att minska på slöseri. Slöseriet för den här
studien överensstämmer med Josephson och Saukkoriipi (2005), vilka
redovisade att 33,4% av arbetstiden var rent slöseri, där 23% berodde på
väntan, 2% på omarbete och mindre än 1% på avbrott. Jämfört med denna
tidsstudie är det något lägre andel rent slöseri, lite mer väntan, likvärdig
andel omarbete men betydligt mindre avbrott.

7.1.1 Väntan
Enligt Tabell 2 orsakades väntan av lika delar bristande materialflöde som
bristande resursflöde. Brister i materialflödet menar Thunberg et al. (2017)
är en av de vanligaste orsakerna till att problem uppstår på
byggarbetsplatser, vilket även den här studien pekar mot. Ett sätt att
förbättra materialflödet är att ta kontroll över planeringen (Eriksson 2010;
Josephson & Saukkoriipi 2009) vilket PC14 menar ibland faller mellan
stolarna på grund av tidsbrist. Framförallt har det varit brist på dagliga
morgonmöten. Enligt AL15 finns det en vision om att på dessa möten
använda metoder som liknar The Last Planner System (Hansson et al. 2017)
där målet är att förbättra planeringen.
En stor del av det bristande materialflödet berodde på onödigt långa
förflyttningar av betong under gjutsteget, vilket kan ses som en typ av
slöseri Toyota-ingenjören Talichi Ohno identifierade (Forsman et al. 2012).
De långa förflyttningarna orsakades av att betongbilen placerades ca 100 m
från den vägg som gjöts, vilket resulterade i ca två timmars väntan för
yrkesarbetarna. Det kan ses som en brist i flöde och lager vilket Thunberg et
al. (2017) menar är en av de vanligaste orsakerna på en byggarbetsplats.
PC14 och AL15 var väl medvetna om problemet men menar att det var bästa
lösningen vid det tillfället. Problemet grundar sig i de stora schaktmassorna
som är placerade på arbetsplatsen där betongbilen till en början var planerad
att placeras.
14
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Väntan på grund av bristande resursflöde orsakades främst av att lyftkranen
inte var tillgänglig då flera pågående aktiviteter var beroende av kranen.
Detta gjorde att produktionen för tillverkningen av väggen stod still i ca 2,5
timmar av den totala arbetstiden. PC16 förklarar att planering av lyft görs
med planeringstavla där de stora posterna noteras. Yrkesarbetarna får vidare
ansvar att sköta planering av kortare lyft som sker på byggarbetsplatsen.
Enligt Sörqvist (2013) är det viktigt att förstå verksamhetens alla pågående
processer för att kunna effektivisera produktionsflödet. Men en uppfattning
är att PC och AL på grund av tidsbrist inte har full förståelse för
omfattningen av kranlyft. PC16 och AL17 förklarade att lyft i regel tar längre
tid än beräknat. En tolkning är att det därför blir svårt att planera ner på
detaljnivå.

7.1.2 Avbrott
Enligt Tabell 2 orsakades avbrott till hälften av bristande informationsflöde,
41,4% bristande resursflöde och 7,8% på grund av materialflöde.
Det bristande informationsflödet resulterade i ca 3 timmar avbrott i
produktionsarbetet. Bristen har sin grund i både extern- och
internkommunikation vilket Thunberg et al. (2017) nämner som de två
vanligaste orsakerna till att problem uppstår. Största andelen av detta avbrott
berodde på att viktig information mellan tjänstemän och yrkesarbetare inte
framfördes. Detta kan ha anknytning till det höga tempot i byggbranschen,
som både PC16 och AL17 beskriver som alldeles för högt vilket bidrar till att
misstag begås. För detta byggprojekt finns inget verktyg som hanterar
information mellan tjänstemän och yrkesarbetare utan informationsutbyte
sker via muntlig kommunikation. Att skapa ett verktyg för hur
informationen på byggarbetsplatsen hanteras skulle enligt Josephson och
Saukkoriipi (2009) skapa mer struktur i kommunikationen.
Det bristande resursflödet resulterade i ca 2 timmar avbrott i
produktionsarbetet. Likt väntan var lyftkranen en bidragande faktor och stod
här för ca 1 timme av avbrottet. Avbrottet grundar sig i att yrkesarbetarna till
en början väntade på kranen för att kunna lyfta en ställning. De insåg tillslut
att kranen skulle förbli upptagen och löste situationen på annat vis. Detta
ansågs som ett felande resursflöde vilket istället resulterade i ett avbrott.
Som tidigare nämnt resulterade bristande materialflöde i 7,8% av avbrottet.
Delar av denna brist orsakades av internförflyttningar av material, till följd
av att materialet var placerat på ett sätt att produktionen inte kunde fortsätta.
YA118 menade att det generellt sett är stökigt på byggarbetsplatser. Enligt
Eriksson (2010) krävs det en välorganiserad och välstrukturerad arbetsplats
16
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för att åstadkomma reducering av detta slöseri. Den metod som Sörqvist
(2013) menar ska underlätta för att åstadkomma denna ordning och struktur
är Fem S. En annan metod är just-in-time då materialet inte behöver lagras i
samma utsträckning eftersom att det är tänkt att direkt byggas in (Hansson et
al., 2017). PC19 menar att i detta fall kräver det mer än vad det ger, då
leverantörer i Växjö i regel inte är inkörda i konceptet vilket då också skapar
allt för höga kostnader.

7.1.3 Omarbete
Enligt Tabell 2 orsakades omarbete enbart av bristande resursflöde som
påverkade den totala arbetstiden med 14 minuter. Vid jämförelse med
studien utförd av Josephson och Saukkoriipi (2017) visar sig resultaten
likvärdiga. Sett till den här studiens totala arbetstid är andelen omarbete ett
litet problem. Ge tydliga instruktioner (som inte kan missuppfattas) är en
rekommendation av Josephson och Saukkoriipi (2017) som främst handlar
om att arbetsledare bör ge tydliga instruktioner kring hur arbetsuppgifter ska
utföras. Det kan vara instruktioner om monteringsanvisningar men också
ritningsunderlag och tydliga tidplaner. Sett till den låga andelen omarbete
har det i byggprojektet funnits tydliga instruktioner från arbetsledare.

7.2 Tvingat slöseri
I Figur 26 redovisas resultatet för tvingat slöseri till 16,7% av den totala
arbetstiden. Där ca 2 timmar går åt till förberedande aktiviteter och ca 3
timmar går åt till indirekt förberedande aktiviteter. Josephson och
Saukkoriipi (2017) redovisar att tvingat slöseri uppgår till 45,4% av den
totala arbetstiden vilket är ett resultat som skiljer sig avsevärt från denna
studie.

7.2.1 Förberedande aktiviteter
En stor post för förberedande aktiviteter var bockning och kapning av
armering då lösarmering användes. Både YA120 och YA221 föredrog
lösarmering och menar att det skapar mindre merarbete samt går snabbare
att arbeta med. Josephson och Saukkoriipi (2009) menar att
materialhantering är ett vanligt problem på byggarbetsplatser och med
rekommendationen Strukturera materialflöden för effektiv montering kan
effektivare materialhantering erhållas. I detta fall är avståndet mellan
montagestället och kap- och bockstationen kort, se Figur 11, vilket har
resulterat i en förhållandevis effektiv materialhantering.
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7.2.2 Indirekt förberedande aktiviteter
För indirekt förberedande aktiviteter var det framförallt två aktiviteter som
orsakade tvingat slöseri. Dels var det kortare interntransporter av material
och utrustning. Dels var det också krav på väntan mellan betongbilarna i
gjutsteget.
Rekommendation Minska sortimentet av komponenter syftar till att minska
ingående komponenter av samma slag. Detta kan leda till reducerade
kostnader för hantering och lager av material samt minska risken att fel
komponent används (Josephson & Saukkoriipi 2009). YA222 påpekar att det
generellt används många olika dimensioner av armeringsjärn och skulle
hellre se att samma dimensioner används i större utsträckning. YA222 menar
att detta skulle effektivisera interntransporterna i form av att färre lyft krävs
samt att yrkesarbetarna slipper att lägga tid på att finna rätt material.
En stor post var även väntan mellan betongbilarna i gjutsteget. Anledningen
till att denna väntan placerades under indirekt förberedande aktiviteter beror
på att betongen behöver härda innan formen fylls upp till önskad gjuthöjd.
Skulle gjutningen ske för snabbt menar AL23 att formen riskerar att gå
sönder då tryck som betongen orsakar blir alldeles för högt. Aktiviteten ses
därför som ett krav för att färdigställa gjutningen.

7.3 Värdeskapande tid
I Figur 26 redovisas resultatet för den värdeskapande tiden till 46,6% av den
totala arbetstiden. Jämfört med Josephson och Saukkoriipi (2017) är det ett
betydligt bättre resultat. Det kan bero på fördelaktiga beslut av
arbetsledningen där några av de rekommendationer som Josephson och
Saukkoriipi (2017) har tagit fram kan kopplas till byggprojektet. Utveckla
likartade arbetssätt är något som tagits i beaktning då de olika
produktionsstegen utförts på likvärdiga sätt för källarens alla väggsidor.
Samla upp och använd goda erfarenheter systematiskt innebär att den
erfarenhet och yrkeskunskap som finns i företaget främjas för att på så sätt
utveckla effektiva processer och minimera slöseri. AL23 förklarar att
yrkesarbetarna får chans att föra fram sina åsikter då arbetsmetoder bestäms
vilket gör att flera individuella erfarenheter tas i beaktning innan
arbetsmetod fastställs. PC24 nämner att yrkesarbetarna i detta projekt är bra
på att komma med förslag och åsikter om förbättringar vilket hjälpt
tjänstemännen i deras arbete.
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8 Diskussion
I detta avsnitt diskuteras studiens metod och resultat utifrån gjorda insikter
och reflektioner.

8.1 Metoddiskussion
Metoden för den här studien bygger till störst del på dess tidsstudie där
indelningen av produktionsstegen var tydliga i teorin. Både Skanska och
Peri var överens om värdet av dessa sju steg. Men i praktiken var
uppdelningen av dessa steg inte lika tydliga. Vissa steg överlappade
varandra vilket resulterade i svårigheter att särskilja dem åt. Som exempel
utfördes släppning av form parallellt med både enkling och dubbling. En
bättre indelning hade varit att placera släppning och avformning som en
värdeskapande aktivitet till de stegen.
Under tidsstudien gjordes en bedömning om vad som var avvikande
aktiviteter. Här gjordes sedan tolkningar av i vilken kategori de olika
aktiviteterna skulle placeras. Detta innebär att dessa tolkningar är
individuella vilket kan påverka studiens reliabilitet. Skulle studien utföras
vid ett annat tillfälle kan då andra tolkningar göras som i sin tur leder till ett
annat resultat. Då det inte fanns någon mall för vad som var rent slöseri eller
tvingat slöseri baserades tolkningarna på teorin och hur slöseri beskrivs för
Toyota Production System, se Figur 4.
På grund av tidsbegränsningar utfördes tidsstudien enbart för en väggsida.
Vid en studie baserad på alla fyra väggsidor hade mer data erhållits och på
så sätt hade resultatet blivit mer tillförlitligt. Det är svårt att avgöra hur
resultatet hade förändrats då förutsättningarna i byggprojekt ständigt
förändras. I detta fallet får resultatet ses som ett övergripande resultat för
alla väggar.
Avgränsningarna medför att slutsatserna för arbetet blir svåra att tillämpa i
mer generella termer som för bostadsprojekt, eftersom studien behandlar
produktionsflödet för enbart en byggnadsdel i ett byggprojekt. Byggprojekt
har alltid varierande förutsättningar och flera faktorer är svåra att förutsäga.
För att erhålla ett mer generaliserbart resultat skulle fler byggprojekt
undersökts och fler respondenter involverats. Detta hade dock krävt mer än
tio veckors arbete och ansågs därför inte möjligt.
En viktig aspekt att ha i åtanke är att studien har avgränsats till
produktionsflödet för en enskild byggnadsdel. Slöseriet har kopplats till
uppförandet av en vägg. När produktionsarbetet med väggen har stoppats på
grund av avbrott eller väntan är det viktigt att poängtera att yrkesarbetarna
inte alltid har stått sysslolösa. I regel har de då utfört arbetsuppgifter
kopplade till andra byggnadsdelar i projektet.
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Eftersom intervjuerna byggde på teoriavsnittet och till viss del på
tidsstudiens resultat har värdefulla åsikter från respondenterna erhållits. Vid
sammanställningen av respondenternas svar hade det underlättat om
intervjuerna var inspelade då det utfördes en ostrukturerad intervjumetod.
Inspelningarna hade möjliggjort en kontroll av att anteckningarna var
fullständiga och att intressant information inte gick förlorad. Metoden
öppnade upp för många samtalsämnen vilket gjorde det svårt att hålla
intervjuerna inom ramarna för de huvudkategorier som på förhand var
planerat. Spontanintervjuerna utgick främst från frågor gällande det arbete
som utfördes på plats och om de avvikande aktiviteterna. Det medförde att
det tydligt gick att få svar på de bakomliggande orsakerna till de avvikelser
som uppmärksammades.

8.2 Resultatdiskussion
Resultatet för tvingat slöseri och värdeskapande tid i denna rapporten skiljer
sig avsevärt mot tidigare studier. En anledning kan vara att tolkningen av
vilka aktiviteter som är värdeskapande eller slöseri skiljer sig åt. Stor del av
kategoriseringen av aktiviteter bygger på individuella tolkningar. Därför kan
en direkt jämförelse mellan studier bli missvisande. Det kan också bero på
hur lång tid projektet har studerats. Vid längre studier kategoriseras fler
aktiviteter vilket ger ett mer noggrant resultat. Vidare kan anledningen till att
resultaten skiljer sig åt bero på att olika produktionsaktiviteter kräver olika
mycket förberedande aktiviteter. Ett projekt där prefabricerade lösningar
används kan leda till ett mindre antal förberedande aktiviteter. Det skulle
betyda att det tvingade slöseriet då också blir lägre.
Arbetsplatsens utformning har haft en central roll i hur produktionsflödet har
fungerat. Uppfattningen är att arbetsledningen hade en bra vision om
hanteringen för byggarbetsplatsens olika flöden. Det som blev lidande på
grund av arbetsplatsens utformning var framförallt materialflödet. Den mest
påtagliga orsaken var de stora schaktmassor som lämnades kvar på
byggarbetsplatsen. En upplevelse är att detta var ett störningsmoment för
yrkesarbetarna då förutsättningarna för en effektiv materialhantering
försämrades. Den tid som lades ner på hantering av material stal därför tid
från värdeskapande aktiviteter.
Baserat på resultatet för rent slöseri finns det stor förbättringspotential. I den
här studien stod slöseriet för ca 11 timmar av den totala arbetstiden och till
dess andel stämmer det överens med tidigare studier. Sett till den totala
projekttiden kan 11 timmar anses försumbart men om andelen slöseri är
densamma genom hela projektet handlar det om påtagligt mycket mer tid.
Uppfattningen är att det generellt sett finns en medvetenhet i byggbranschen
om det omfattande slöseriet, men att problemet i dagsläget inte beaktas i
erforderlig utsträckning. Utifrån den här studien är tolkningen att detta har
sin grund i korta byggtider som leder till att nödvändig planering inte alltid
hinns med.
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De avvikande aktiviteterna har i regel orsakats av faktorer som med enkla
medel går att förbättra. Det är enkla medel i teorin men inte alltid lika enkla i
praktiken då det är många faktorer att ta hänsyn till. I denna studie orsakades
väntan till stor del på grund av lyftkranen. En snabb lösning hade varit att
hyra in en mobilkran men då behöver en rad olika faktorer tas i beaktning.
Så som kostnad, utrymme och arbetsmiljö vilket också ska jämföras mot det
slöseri som orsakas av att produktionen står still. Ett mer långsiktigt tänk
redan under projekteringen där planeringen av produktionsaktiviteter utförs
ner på detaljnivå vore ett bättre angreppssätt.

45
Fransson & Jamtlien

9 Slutsatser
I studien har produktionsflödet för en platsgjuten betongvägg studerats. En
identifiering av hur stor del av den totala arbetstiden för väggen som
berodde på rent slöseri, tvingat slöseri och värdeskapande aktiviteter
utfördes. Genom en analys av slöseriet identifierades även orsaken till detta
problem.
Studien resulterade i ett slöseri på 10,7 timmar vilket är 36,6% av den totala
arbetstiden för betongväggen. Slöseriet orsakades till 18,2% av avbrott,
17,6% av väntan och 0,8% av omarbete. Framförallt berodde detta slöseri på
bristande resursflöde orsakat av bristfällig planering av lyftkranen. Bristande
materialflöde visade sig också vara en bidragande orsak till slöseri där
brister i arbetsplatsens utformning medförde att materialhanteringen blev
lidande. Vidare visade studien att det finns utvecklingspotential gällande
informationsflödet. Vid ett par tillfällen framfördes inte viktig information
till berörda personer. Uppfattningen är att detta beror på den mänskliga
faktorn där hög arbetsbelastning kan ha spelat en stor roll. Då inga verktyg
för informationshantering användes blir det upp till den enskilde individen
att information förs vidare. Mycket tyder på att dessa brister i
produktionsflödet grundas i tidsbrist, vilket leder till att en fullgod planering
inte alltid utförs. De korta byggtiderna i byggbranschen ställer till med en
problematik som inte är helt enkel att hantera. Arbetsledningen hinner inte
alltid planera ner på detaljnivå, då utmaningen är att ta snabba beslut som
samtidigt behöver beaktas ur ett långsiktigt perspektiv där alla alternativ ska
övervägas. Detta är en paradox som behöver inses och beaktas.
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BILAGA 1: Intervjufrågor produktionschef och arbetsledare
Allmänt
Hur tycker ni/tror ni generellt att synen på slöseri i byggbranschen är?
Vad tror ni det omfattande slöseriet i byggbranschen beror på?
Vad är ett bra produktionsflöde enligt er?
Waste reduction
Hur tänker ni kring materialhantering/materialflödet för det här projektet?
Finns det någon plan på vart respektive material ska placeras eller läggs det
där det finns plats?
Hur ser kommunikationen med materialleveranser ut? Vem har ansvaret?
Hur arbetar ni för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen?
Har ni i detta projekt jobbat på något speciellt sätt för att minska slöseri?
Hade just-in-time kunnat användas i större utsträckning?
Process focus in production planning and control
Hur jobbar ni för att ta kontroll över produktionens processer och flöden?
Finns det veckovisa arbets- och tidplaner för de arbetsuppgifter som ska
utföras?
Skiljer sig det här projektet från hur hur ni brukar arbeta med planering?
Tidsstudien visade att stor del av slöseriet orsakades av väntan på kran. Hur
fungerar samordningen kring lyftkran?
System perspective
Hur har processerna, ur ett helhetsperspektiv, tagits i beaktning för att skapa
effektivitet i projektet?
Har ni möjlighet att påverka innan problem uppkommer?
Continuous improvements
Ständiga förbättringar, hur jobbar ni för att åstadkomma det?

Bilaga 1: sid1: (2)
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Kommer era åsikter om förbättringar fram?
Långsiktiga samarbeten är ett sätt att skapa ständiga förbättringar. Är det
något ni strävar efter vid t.ex. val av leverantörer och UE?

Bilaga 1: sid2: (2)
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