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Abstract

Abstract
Purpose – The purpose of the study is to contribute to knowledge about improving
the efficiency of materials handling at the goods receiving sites on construction
projects.
To achieve the purpose the following questions will be answered:
1. Which materials handling activities occurs at the goods receiving site on
construction projects?
2. How big is the pure waste that occurs during the material handling activities
at the goods receiving site on construction projects?
3. What are the possible methods to handle the pure waste occurring at the
goods receiving on construction projects?
Method – To achieve the purpose of the study a case study and literature studies have
been performed. The case study was conducted through observation, time studies,
interviews and document studies in one of the Nordic region's leading building
contractor business. The empirical data has been analyzed against the theoretical
framework and thus generated the study's results.
Findings – The study resulted in a process mapping of activities in the sub-process
goods receiving. The activities were analyzed and categorized based on whether they
were value-added, forced waste or pure waste. During the analyze, it was revealed
that the total time at the goods receiving sub-process was 39,6 % pure waste, which
of 28,9 % were waiting, 7,8 % rework and 2,9 % transportation. Based on the pure
waste, which do not add any value to the construction project, various methods were
designed to deal with them. The methods are based on both the comparison of the
collected empirical and the theoretical framework of which the study is built on, and
on the authors' own discussions and conclusions. The methods considered most
suitable to manage the pure waste is to use the methods “just-in-time” for internal
transport, conducted by one responsible receiver for each subcontractor who can
handle control of delivered materials. To implement a schedule for the elevator, and
harder controls of 5S work.
Implications – The study's approach may help construction companies to identify
where there is wastage, what kind of wastes that arise and how they can make the subprocess goods receiving more efficient.
Limitations – The study was a case study of individual character in a company with
two units of analysis. To strengthen the study's results and to provide more data for
discussion it would have been beneficial if the case study occurred in more analytical
units with more time studies.
Keywords – Material handling, process mapping, material flow, delivery of materials, Lean
construction, construction projects and waste.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte – Syftet med studien är att bidra till kunskap om effektivisering av
materialhantering vid godsmottagning på byggprojekt.
För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras:
1. Vilka materialhanteringsaktiviteter uppstår vid godsmottagning på
byggprojekt?
2. Hur
stora
är
de
rena
slöserier
som
uppstår
i
materialhanteringsaktiviteterna i godsmottagningen på byggprojekt?
3. Vilka möjliga metoder finns för att hantera de rena slöserier som uppstår vid
godsmottagning på byggprojekt?
Metod – För att uppnå studiens syfte har en fallstudie samt litteraturstudier utförts.
Fallstudien utfördes genom observationer, tidsstudier, intervjuer och dokumentstudier
på ett av nordens ledande byggentreprenörföretag. Empirin har analyserats mot det
teoretiska ramverket och därmed genererat studiens resultat.
Resultat – Studien resulterade i en processkartläggning av aktiviteter i delprocessen
godsmottagning. Aktiviteterna analyserades och kategoriserades utifrån om de var
värdeadderande, tvingat slöseri eller rent slöseri. Vid analysen framkom det att under
den totala tiden för alla observerade godsmottagningar var 39,6 % rena slöserier,
varav 28,9 % var väntan, 7,8 % omarbete och 2,9 % transporter. Utifrån de rena
slöserierna, som inte adderar något värde på byggprojektet, utformades olika metoder
för att hantera dessa. Metoderna är baserade på både jämförelser mellan insamlad
empiri och det teoretiska ramverket som studien är byggd på, samt på författarnas
egna diskussioner och slutsatser. De metoder som anses vara mest lämpliga för att
hantera de rena slöserierna är att använda sig utav ”just-in-time” för interna
transporter, ett hisschema, 5S och att ha en ansvarig mottagare för varje
underentreprenör som sköter kontroll av inlevererat material.
Implikationer – Studiens tillvägagångssätt kan hjälpa byggentreprenörer att
identifiera var det uppstår slöserier, vad för typ av slöserier som uppstår, samt hur de
kan effektivisera delprocessen godsmottagning.
Begränsningar – Studiens fallstudie var av enskild karaktär på ett företag med två
analysenheter. För att stärka studiens resultat och ge mer underlag för diskussion hade
det varit fördelaktigt om fallstudien skett på fler analysenheter med fler tidsstudier.
Nyckelord – Materialhantering, byggprojekt, processkartläggning, materialflöde,
godsmottagning, Lean bygg, slöserier.
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Introduktion

Kapitlet ger en bakgrund till materialhantering i byggbranschen, samt problematiken
som uppstår vid dessa arbetsaktiviteter som studien byggts upp kring. Vidare
presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.

1.1 Bakgrund
I dagens byggbransch är konkurrensen stor och det är viktigt att ligga i framkant i
utveckling av arbetsmetoder (Lindén, 2010). De senaste 30 åren har ett antal förslag
för hur man ska effektivisera materialhanteringen i byggbranschen tagits fram. Delar
av arbetet har blivit effektivare med ny teknologi, men det finns fortfarande ett
betydande slöseri kvar enligt Larsson, Hjort, Söderlind och Wennersten (2008)
Byggbranschens kunder ställer idag högre krav på kortare projekttider till lägre
kostnader.
Materialhantering är en central del av logistiksystemets processer och innebär
aktiviteterna; planera inleverans, godsmottagning och verifiering, interntransport av
material samt lagerläggning (Jonsson & Mattsson, 2012, p. 45). Då byggprojekten ser
olika ut, medför det svårigheter att sätta en standard för hur materialhanteringen ska
ske (Lindén, 2010). Studier visar på att byggmaterial och hantering av detta står för ca
50 % av den totala kostnaden för byggprojekt (Larsson, et al., 2008). Det finns
forskning som visar att det uppstår stora slöserier kopplat till just
materialhanteringen (Josephson & Saukkoriipi, 2005). Hyll (2005) menar att
logistikkompetensen inom byggbranschen ofta är bristfällig, vilket resulterar i att det
är svårt att identifiera vad som är det faktiska problemet och hur det ska lösas. Detta
leder till att fokus ofta hamnar på direkta kostnader, dvs. de kostnader som kommer
på faktura, istället för de oplanerade kostnaderna som blir en konsekvens av bristande
kunskap om materialhanteringen (Lindgren & Ottosson, 2008).
Det finns olika metoder för inleverans. En av dem är direktleverans där
underentreprenörer ansvarar för att det materialet som behövs för deras arbetsprocess
beställs, inlevereras och placeras. Vid direktleverans finns det forskningar som visar
på att ca 30-40 % av en byggarbetares dag är direkt värdeskapande, 20 % är tvingat
slöseri och resterande 40 % är rena slöserier (icke värdeadderande tid) (Bergman,
2012); (Josephson & Saukkoriipi, 2005). Dessa slöserier är ofta oplanerade kostnader
som uppstår i form av t.ex. förflyttningar, väntan, outnyttjade resurser, materialspill,
kontroller, produktionsstörningar och kapitalbindning vid lagring på arbetsplatserna.
Detta medför slöserier av både material och tidsåtgång, vilket leder till att kunden får
stå för onödiga kostnader vid avslutat projekt (Josephson & Saukkoriipi, 2005)
Vid byggprojekt i tätortsmiljö är det vanligen begränsad plats för lagring och
avlastningsytor. Om större mängder material köps in kan det lagrade materialet
komma att stå i vägen för både interna transporter och för det fortgångna arbetet på
projektet. För att förhindra att arbetsplatsen blir en lagringspunkt vid leverans i stora
batcher, tenderar företag i byggbranschen att utnyttja mindre och mer frekventa
leveranser. Det har gjort att färre onödiga förflyttningar av material äger rum, men har
lett till att det sker fler inleveranser som kräver personal för godsmottagningen
(Stenberg, 2010). Vid större byggprojekt krävs stora mängder material, vilket tidvis
kan innebära att det i snitt kommer en inleverans varje minut (Larsson, et al., 2008).
1
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1.2 Problembeskrivning
Som nämnts i bakgrunden tenderar företag till att använda sig av mindre men mer
frekventa inleveranser till byggprojekt (Bertelsen & Nielsen, 1997). Detta har lett till
att delprocessen godsmottagning ofta har hög utnyttjandegrad och periodvis
förekommer det att den blir överbelastad. Om en inleverans blir försenad kan detta
påverka hela schemat för godsmottagningen och kan leda till störningar i
byggprojektet. Därför krävs noggrann planering av godsmottagningen för att
överbelastning ej ska ske.
Då byggprojekt är tillfälliga fabriker är varje projekt unikt och godsmottagningsytan
tenderar att se olika ut. Att arbeta i projektform medför att det ofta är olika
underentreprenörer från projekt till projekt, som vidare leder till att branschen har haft
svårt för att sätta rutiner och standarder för arbetsprocesser (Larsson, et al., 2008);
(Modular Building Institute, 2010).
Som nämnts i bakgrunden står material och materialhantering för ca 50 % av
kostnaderna för projekten (Josephson & Saukkoriipi, 2005). Därför är även
planeringen av materialhantering en viktig del av logistikarbetet på byggprojekt.
Materialet måste organiseras så att det placeras på rätt avlastningszon så att det inte
ligger i vägen för produktionen och ej behöver förflyttas internt i onödan. Ifall mer tid
läggs på planering av materialhantering vid godsmottagning genererar det besparingar
av onödiga materialhanteringskostnader för att åtgärda slöserier som dåligt placerat
material (Larsson, et al., 2008).
I dagsläget menar många på att det finns stor förbättringspotential i byggbranschen
och speciellt i arbetet med hur den interna logistiken hanteras vid
godsmottagningen ((Larsson, et al., 2008); (Blücher & Öjmertz, 2007)). Kalsaas
(2010) menar att det fortfarande finns oidentifierade slöserier och fler mer detaljerade
studier krävs för att identifiera dessa. Genom att se över och kartlägga de aktiviteter
som uppstår vid godsmottagningen på byggprojekt, kan man hitta standardaktiviteter
som uppstår varje gång det sker en inleverans av material (Anjard, 2010). De
aktiviteter som inte ger värde för slutkunden bör i längden kunna effektiviseras eller
elimineras från godsmottagningens arbetsaktiviteter (Blücher & Öjmertz, 2007).

1.3 Syfte och frågeställningar
I problembeskrivningen beskrivs hur byggbranschen arbetar i projektform och därmed
skapas svårigheter kring att sätta rutiner och standarder för materialhantering på
byggprojekt. För att ge möjlighet till förbättringsarbeten bör en nulägesanalys utföras
för att se hur arbetet fungerar idag. Detta leder in till studiens syfte:
Syftet med studien är att bidra till kunskap om effektivisering av
materialhantering vid godsmottagning på byggprojekt.
För att uppfylla studiens syfte har den brutits ner i tre frågeställningar.
För att hitta förbättringar kring arbetsmetoder vid materialhantering på byggprojekt
behövs det först göras en kartläggning över hur aktiviteterna utförs idag. Detta leder
till studiens första frågeställning:

2
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1. Vilka materialhanteringsaktiviteter
byggprojekt?

uppstår

vid

godsmottagning

på

När aktiviteterna är identifierade kan resultaten från tidsstudierna visa på hur stora
slöserier som uppstår, vilket leder till studiens andra frågeställning:
2. Hur stora är de rena slöserier som uppstår i materialhanteringsaktiviteterna vid
godsmottagning på byggprojekt?
Utifrån de slöserier som identifierats finns det olika metoder som kan användas för att
effektivisera delprocessen godsmottagning. För att undersöka dessa metoder
formulerades den tredje frågeställningen:
3. Vilka möjliga metoder finns för att hantera de rena slöserier som uppstår vid
godsmottagning på byggprojekt?
Genom att svara på dessa frågeställningar uppfylls syftet i och med att författarna har
föreslagit lämpliga metoder för att minska slöserier och därmed effektivisera
delprocessen godsmottagning vid byggprojekt.

1.4 Omfång och avgränsningar
Studier visar på att slöserier utgör en stor del av den materialhantering som sker
internt på byggprojekt (Larsson, et al., 2008). För att uppfylla syftet med studien och
se vilka aktiviteter som kan effektiviseras eller elimineras helt, kommer därför fokus
att ligga på de interna aktiviteter som uppstår varje gång det är dags för att
transportera in levererat material till rätt lagringszon.
För att se hur aktiviteterna kring godsmottagningen utförs har studien därför
avgränsats till att undersöka den interna materialhanteringen av standardmaterial som
till exempel gipsskivor och isolering då dessa är återkommande genom hela
byggprojektet. Omfånget är satt från att leverantören signalerar att han/hon är redo att
köra in på lossningsytan till det att materialet är transporterat och placerat på rätt
lagringszon. På så sätt avgränsas inköpsprocesser och byggprocesser från studien.

1.5 Disposition
För att underlätta läsarens förståelse av studien är rapporten strukturerad med sex
huvudkapitel. Första kapitlet tar upp bakgrund och problembeskrivning av
byggbranschens materialhanteringsaktiviteter i godsmottagningen som därefter leder
in läsaren till studiens syfte och de tre frågeställningar som ska besvaras, samt
studiens omfång och avgränsningar.
I kapitel två behandlas de metoder som använts för att besvara frågeställningarna. Här
beskrivs kopplingen mellan frågeställningarna och de metoder som utnyttjats under
arbetsprocessen. Vilken typ av ansats, design, datainsamlingsmetod och dataanalys,
samt en beskrivning av studiens trovärdighet. I det tredje kapitlet presenteras studiens
teoretiska ramverk som tagits fram för att ligga som grund till att besvara studiens
frågeställningar. Vidare i kapitel fyra, redovisas den empiri som erhållits vid
3
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platsbesök, observationer, intervjuer, dokumentstudier, samt tidsstudien som
genomförts på ett byggentreprenörföretag.
I kapitel fem analyseras de identifierade aktiviteter och slöserier vid delprocessen
godsmottagning med litteraturstudier för att svara på frågeställning ett och två. För att
besvara frågeställning tre följer analys med inslag av diskussion för att ta fram
möjliga förbättringsåtgärder för att effektivisera godsmottagningens olika aktiviteter.
I kapitel sex diskuteras resultaten från frågeställningarna, implikationer, studiens
begränsningar och avslutningsvis ges slutsatser och rekommendationer samt förslag
på vidare forskning.
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2 Metod och genomförande
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs
studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys.
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet.

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod
Nedan beskrivs vilka metoder som användes vid datainsamling för att besvara
studiens frågeställningar. Tabell 1 beskriver kopplingen mellan frågeställningarna och
vilka metoder som används för att besvara dem.
Tabell 1 - Koppling mellan frågeställningar och metod
Litteraturstudie

1. Vilka materialhanteringsaktiviteter
uppstår vid godsmottagning på
byggprojekt?
2. Hur stora är de rena slöserier som
uppstår i materialhanteringsaktiviteterna i godsmottagningen på
byggprojekt?
3. Vilka möjliga metoder finns för att hantera
de rena slöserier som uppstår vid
godsmottagning på byggprojekt?

Fallstudie

X

X

X

X

X

X

Studiens första frågeställning besvarades genom en litteraturstudie och en fallstudie.
Metoderna syftade till att skapa en bättre kunskap om byggprojekt och dess aktiviteter
kring godsmottagningar, samt hur processkartläggningar genomförs. Metoden att
använda en fallstudie valdes för att ge möjlighet att identifiera vilka aktiviteter som
uppstår vid delprocessen godsmottagning, för att sedan kunna jämföra det med den
litteraturstudie som genomförts angående materialhantering på byggprojekt.
Fallstudien utfördes på ett av Sveriges ledande byggentreprenörföretag. Fallstudien
gjordes genom intervjuer och observationer med bland annat tidsstudier. Den första
frågeställningen besvarades genom analys av insamlad empiri och litteratur för att
identifiera de materialhanteringsaktiviteter som uppstår vid godsmottagning på
byggprojekt.
Studiens andra frågeställning besvarades genom ett liknande tillvägagångssätt där de
identifierade aktiviteterna från frågeställning ett, analyserades mot det framtagna
teoretiska ramverket om Lean bygg och de åtta slöserierna. Detta gjordes för att visa
på vilka aktiviteter i godsmottagningen som är tvingade slöserier och vilka som är
rena slöserier. Därefter användes tidsstudien för att analysera storleken på de rena
slöserierna från fallstudien och därmed besvaras frågeställning två.
För att kunna besvara den tredje frågeställningen så behövdes det teoretiska ramverket
utökas med metoder för att hantera de rena slöserierna. I de fallen där de rena
slöserierna kan återfinnas i både empiri och teori, har analys skett för att finna
teoretiska metoder för att hantera dessa typer av slöseri. I de fallen där slöserierna
endast har påträffats i empirin, har diskussion mellan författarna legat som grund till
5
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möjliga förbättringsåtgärder. Därmed kan förbättringsförslag ges för samtliga
aktiviteter där rena slöserier identifierats, vilket besvarar frågeställning tre.

2.2 Arbetsprocessen
Författarna valde att dela upp studien i tre olika faser; förstudiefas, genomförandefas
och avslutningsfas, som illustreras i Figur 1 nedan.

Figur 1 - Studiens arbetsprocesser uppdelat i faser
Förstudiefasen avsåg att ge en grundläggande förståelse kring studiens upplägg, varpå
en problembeskrivning formulerades. För att sätta struktur på arbetet kring studien
planerades hur studien skulle genomföras. Planeringen omfattades av metodval för
insamling av litteratur och empiri, hur data skulle analyseras samt en tidsplan för
upplägg av arbetet. Utförandet av denna fas bestod till stor del av att läsa tidigare
studier och litteraturer samt två dagars platsbesök för observation på tre olika
byggprojekt i tätbebyggda områden. När problembeskrivningen var definierad och
studien avgränsad kunde nästa fas starta.
Genomförandefasen påbörjades tidigt och pågick under en stor del av studiens gång.
Fasen innefattade insamling av litteratur, dokument, observationer, intervjuer,
tidsstudier och analys av insamlad data. Vid start påbörjades en insamling av litteratur
kring delprocessen godsmottagning på byggprojekt och hur processkartläggningar
utformas. Denna litteraturstudie gjordes för att ha som grund vid insamling av empiri
för att besvara studiens två första frågeställningar: ”Vilka materialhanteringsaktiviteter
uppstår vid godsmottagning på byggprojekt?” och ”Hur stora är de rena slöserier som
uppstår i materialhanteringsaktiviteterna i godsmottagningen på byggprojekt?”.
Därefter besöktes fallföretaget vid tre olika tillfällen för att utföra tidsstudier på de
aktiviteter som uppstår på godsmottagningar.
För att besvara den tredje frågeställningen ”Vilka möjliga metoder finns för att hantera
de rena slöserier som uppstår vid godsmottagning på byggprojekt?” analyserades och
diskuterades resultatet från den andra frågeställningen med insamlad empiri och det
teoretiska ramverket utökades kring möjliga metoder för att hantera de identifierade
slöserierna. Som de dubbelriktade pilarna i triangeln visar i Figur 1 ovan, så har
genomförandefasen präglats av en iterativ process där författarna har växlat mellan
litteraturstudier, fallstudie och analys av de identifierade aktiviteterna på
godsmottagningar.
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Slutligen syftade studiens avslutningsfas till att redovisa och presentera resultatet från
studien. Studien presenterades genom denna rapport samt en framläggning på
Tekniska Högskolan i Jönköping.

2.3 Ansats
Enligt Patel och Davidson (2011) är ansatser ett sätt att förklara studiens angreppssätt
och kan utföras i antingen vetenskaplig ansats eller metodisk ansats. Den
vetenskapliga ansatsen relaterar till relationen mellan teori och empiri och kan delas
in i tre olika angreppssätt; deduktion, induktion och abduktion. Deduktion utgår från
att en hypotes skapas från en redan existerande teori som sedan används på det fall
som undersöks. Patel och Davidson (2011) beskriver det induktiva arbetssättet som att
ett fall studeras utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare given teori,
utan att istället använda insamlad information för att skapa teorier. Det abduktiva
angreppssättet kan ses som en kombination av det deduktiva och det induktiva
arbetssätten (Patel & Davidson, 2011). Abduktion innebär att utifrån ett enskilt fall
formulera ett hypotetiskt mönster i teorin som kan förklara fallet, för att i nästa steg
pröva hypotesen eller teorin på nya fall. Den ursprungliga hypotesen eller teorin kan
då utvecklas och utvidgas för att bli mer generell.
Som nämnt tidigare har författarna använt en iterativ process under studien. Utifrån
definitionen av vetenskaplig ansats av Patel och Davidson (2011) ovan, har
tillvägagångsättet varit ett abduktivt arbetssätt under denna studie. Fösta och andra
frågeställningen besvarades genom att identifiera och analysera de aktiviteter som
uppstår i delprocessen godsmottagning på fallföretaget utifrån fallstudien med ett
framtaget teoretisk ramverk. För att besvara den tredje frågeställningen och därmed
uppfylla syftet med studien, utnyttjades den insamlade empirin och resultatet från de
två första frågeställningarna samt det framtagna teoretiska ramverket. För att kunna
hantera de identifierade rena slöserierna, kompletterades det teoretiska ramverket med
verktyg och metoder för hantering av slöserier.
Den metodiska ansatsen anspelar på relationen mellan metod och empiri och kan ses
utifrån två undersökningsmetoder; kvantitativ och kvalitativ (Patel & Davidson,
2011). Med kvantitativ inriktad undersökning menas sådan undersökning som innebär
mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Med
kvalitativ undersökning menas att datainsamlingen fokuserar mer på sammanhang och
att försöka få en djupare förståelse för helhetsperspektivet av problemet som
undersöks och analys sker ofta genom diskussion och tolkande av data, det vill säga
mindre formaliserade än kvantitativ metod (Patel & Davidson, 2011).
Vid insamling av empiri i denna studie användes både kvalitativa och kvantitativa
metoder. Vid tidsstudierna användes en kvantitativ metod där tidtagning av alla
aktiviteter som utfördes samt en analys av storleken på de rena slöserierna utfördes.
Men även kvalitativ metod vid observationerna då författarna skuggade hantverkare
vid godsmottagningen för att få en djupare förståelse till varför arbetsaktiviteter
uppstod. Även vid intervjuer användes en kvalitativ metod då intervjuerna var
ostrukturerade och inleddes med öppna frågor som gav möjlighet till följdfrågor och
diskussion med de intervjuade. Den kvalitativa metoden utnyttjades för att besvara
den tredje frågeställningen där verbala analysmetoder skedde mellan författarna för att
diskutera möjligheter för att hantera de identifierade slöserier där teori ej kunde styrka
förbättringsförslagen.
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2.4 Design
Studiens syfte är att bidra till kunskap om effektivisering av materialhantering vid
godsmottagning på byggprojekt. Enligt Yin (2007) är frågor som ”hur” och ”varför”
enklast att besvara genom en fallstudie. Fallstudien genomfördes för att studera hur
stora slöserierna faktiskt var i en nulägesanalys genom att formulera den andra
frågeställningen till;
- Hur stora är de rena slöserier som uppstår i materialhanterings-aktiviteterna i
godsmottagningen på byggprojekt?
Byggprojekt tar lång tid och därför fanns det inga möjligheter till att undersöka ett
projekts alla faser i realtid under tidsperioden för studien så för att fördjupa sig i
studien valde författarna att genomföra en fallstudie av enskild karaktär på ett
fallföretag med två analysenheter (Yin, 2007). Analysenheterna var två olika faser av
byggprojekten; stombygge- och stomkompletteringsfaserna. Detta gjordes för att få en
uppfattning om hur intensiteten i materialhanteringen skiljde sig åt, beroende på hur
långt fram i byggprocessen fallföretaget befann sig. Dock valde författarna att
huvudsakligen observera projektet i stomkompletteringsfasen, det vill säga den fas där
det beräknas inkomma flest leveranser enligt en logistikansvarig på fallföretaget.
Författarna anser att studiens utfall, kan liknas vid andra byggföretags generella
aktiviteter på godsmottagningar vid stora byggprojekt då liknande storlek av slöserier
har identifierats från tidigare studier. En nackdel som Yin (2007) nämner angående
enfallsstudier är att en mer övergripande och korrekt genomgång av fallstudien krävs
för att minimera riskerna samt för att undvika en felaktig bild av fallet.
Fallstudien genomfördes på företaget Peab, ett av Nordens ledande
byggentreprenörföretag. Peab har 13 000 anställda och en omsättning på över 43
miljarder kronor (Peab, 2015). Fallföretaget valdes då det är ett företag som utför
stora byggprojekt i tätortsmiljö och passar därmed studiens syfte och omfång. På
företaget hade författarna en handledare som arbetade som en av de logistikansvariga
på Peab. Handledaren som vidare i rapporten refereras som Logistikansvarig 1, fanns
som ett bollplank under studiens gång och hade kontinuerlig mailkontakt med
författarna för att ge sin input på studien.

2.5 Datainsamling
För att besvara studiens frågeställningar genomfördes litteraturstudier och en
fallstudie där observationer, tidsstudier, intervjuer och dokumentstudier utnyttjades
för att erhålla empiri. Dessa har delats upp i egna underrubriker för att läsaren enkelt
ska kunna se hur datainsamlingen gått till.
2.5.1 Litteraturstudier
För att besvara studiens frågeställningar har författarna utfört litteraturstudier där
litteraturen använts som bas för att kunna analysera insamlad empiri och för att ta
fram olika metoder för förbättringsarbeten vid materialhantering i en godsmottagning.
Databassökningar i Primo, en sökmotor för böcker och rapporter på högskolans
biblioteks hemsida, utnyttjades för att hitta tidigare studier som gjorts på liknande
område. Vid undersökning på studiernas referenslistor kunde författarna se vilka
böcker, rapporter och tidskrifter som var relevanta att använda. Vid sökning av
litteratur har olika nyckelord använts, både på svenska och med engelska
översättningar som kan ses i Tabell 2 nedan.
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Tabell 2 - Sökord
Frågeställning 1

Frågeställning 2

Frågeställning 3

Sökord (svenska)
Materialhantering
Processkartläggning
Materialflöde
Godsmottagning
Lean Bygg
Processkartläggning
Slöseri
Lean Bygg
5S
Leverantörsamverkan

Sökord (engelska)
Material handling
Process mapping
Material flow
Goods receiving area
Lean Construction
Process mapping
Waste
Lean Construction
5S
Supplier interaction

För att sökningarna skulle ge relevanta resultat till studien användes samtliga
nyckelord i kombination med byggbranschen, bygglogistik eller byggprojekt.
Litteraturstudierna genomfördes både innan observationerna, för att ha en
grundförståelse för hur t.ex. processkartläggningen skulle gå till, samt efter
observationerna för att kunna jämföra empirin mot teorin.
2.5.2 Observationer
Under studien gjordes två olika slags observationer under totalt åtta dagars tid, som
kan ses i

Tabell 3 nedan. De tre första observationerna syftade till att få en bättre uppfattning av
hur det ser ut på byggarbetsplatser och framför allt de aktiviteter som uppstår under
delprocessen godsmottagning. Observationerna utfördes genom platsbesök under
förstudiefasen på tre olika byggprojekt i tätbebyggt område och var utifrån Yins
(2007) definition en kvalitativ observation.
Under genomförandefasen gjordes kvantitativa observationer i samband med
tidsstudier som underlag för studiens resultat. Mer om tidsstudierna går att läsa i nästa
kapitel 2.5.3. Observationerna i samband med tidsstudierna syftade till att iaktta vad
för aktiviter som hände kring godsmottagningen. Observationerna antecknades och
fotograferades för att senare kunna användas till studiens empiri.
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Tabell 3 - Observationer
Datum
2015-0204

Syfte
Få förståelse för byggprojekt
och dess processer

Vad
Byggprojekt och
godsmottagning

Metod
Iakttagande

Tid
1,5h

2015-0204

Få förståelse för byggprojekt
och dess processer

Byggprojekt och
godsmottagning

Iakttagande

1,5h

2015-0205

Få bättre förståelse för
delprocessen godsmottagning

Byggprojekt och
godsmottagning

Iakttagande

1,5h

2015-0330

Identifiera vilka aktiviteter som Tidsstudie för
uppstår i godsmottagningen
materialhanteringsaktiviteter i
godsmottagning
Genomgång av hur de arbetar Iakttar logistikansvarigs
med 5S på bygget
”runda” för att
kontrollera ordning &
reda
Identifiera vilka aktiviteter som Tidsstudie för
uppstår i godsmottagningen
materialhanteringssamt tidtagning
aktiviteter i
godsmottagning
Identifiera vilka aktiviteter som Tidsstudie för
uppstår i godsmottagningen
materialhanteringssamt tidtagning
aktiviteter i
godsmottagning
Identifiera vilka aktiviteter som Tidsstudie för
uppstår i godsmottagningen
materialhanteringssamt tidtagning
aktiviteter i
godsmottagning
Identifiera vilka aktiviteter som Tidsstudie för
uppstår i godsmottagningen
materialhanteringssamt tidtagning
aktiviteter i

Iakttagande
+ tidtagning
av processer

8h

Iakttagande

2h

Iakttagande
+ tidtagning
av processer

2h

Iakttagande
+ tidtagning
av processer

9h

Iakttagande
+ tidtagning
av processer

9h

Iakttagande
+ tidtagning
av processer

9h

2015-0331

2015-0401

2015-0518

2015-0519

2015-0520

10

Metod och genomförande
godsmottagning

2.5.3 Tidsstudier
Under genomförandefasen utfördes tidsstudier som underlag för studiens resultat. Vid
tidsstudierna observerades de interna aktiviteter som sker vid delprocessen
godsmottagning, det vill säga de aktiviteter som innefattar materialhantering från start
av inleverans, tills det att materialet transporterats och inlevererats till rätt våning och
lagringszon.
Tabell 4 nedan, visar datumen för tidsstudier samt hur länge de utfördes de dagarna.
För att inte påverka hur arbetsprocessen gick till, gjordes tidsstudierna på avstånd, på
detta vis var inte hantverkarna medvetna om de pågående tidsstudierna (Yin, 2007);
(Patel & Davidson, 2011). Anledningen till detta är att det är vanligt att arbetssättet
förvrängs när människor vet att de är övervakade. Tidsstudien utfördes genom att en
Excel-mall togs fram och skrevs ut för att enkelt kunna fylla i de aktiviteter som
uppstod vid varje enskild mottagning av material, vilka som närvarade, vilka resurser
som utnyttjades samt hur lång tid varje aktivitet tog. Ett exempel från tidsstudierna
kan ses i empirin under kapitel 4.4, eller samtliga tidsstudier i bilaga 2.
Då författarna valde att följa utvecklingen av händelser på godsmottagningen i
byggprojektet genom tidsstudier kan detta jämföras med en kvantitativ metod (Yin,
2007). Vid tidsstudien togs bilder på byggprojekten för att senare kunna användas till
studiens empiri.
Tabell 4 - Tidsstudier
Datum

Vad
Metod
Identifiera
Ta tid på aktiviteter i
Tidtagning av
aktiviteter och
godsmottagning
aktiviteter +
eventuella slöserier i
samt observera
anteckningar i
2015-03-30
godsmottagning
händelseförlopp
excelmall

2015-04-01

2015-05-18

2015-05-19

2015-05-20

Syfte

Identifiera
aktiviteter och
eventuella slöserier i
godsmottagning
Identifiera
aktiviteter och
eventuella slöserier i
godsmottagning
Identifiera
aktiviteter och
eventuella slöserier i
godsmottagning
Identifiera
aktiviteter och
eventuella slöserier i
godsmottagning

Ta tid på aktiviteter i
godsmottagning
samt observera
händelseförlopp
Ta tid på aktiviteter i
godsmottagning
samt observera
händelseförlopp
Ta tid på aktiviteter i
godsmottagning
samt observera
händelseförlopp
Ta tid på aktiviteter i
godsmottagning
samt observera
händelseförlopp
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Tidtagning av
aktiviteter +
anteckningar i
excelmall
Tidtagning av
aktiviteter +
anteckningar i
excelmall
Tidtagning av
aktiviteter +
anteckningar i
excelmall
Tidtagning av
aktiviteter +
anteckningar i
excelmall

Tid

8 tim

2 tim

9 tim

9 tim

9 tim
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2.5.4 Intervjuer
Parallellt med observationerna och vid analys gjordes det åtta intervjuer av öppen
karaktär (Yin, 2013). Intervjuerna som genomfördes under studien syftade till att
verifiera författarnas tankegångar och det identifierade resultatet, samt ibland även till
att komplettera och stärka analys.
Vid en intervju sker en ömsesidig påverkan mellan intervjuaren och den intervjuade
Utöver observationerna som nämnts ovan kompletterades informationen med
intervjuer om hur de identifierade aktiviteterna från observationer och tidsstudier
kunde jämföras med ”en vanlig dag”. Enligt Yin (2013) utformas en kvalitativ
intervju utan frågeformulär och har en mer öppen karaktär. Detta kan liknas med
studiens intervjuer där de intervjuade fick berätta om hur de upplevde sin
materialhantering vid delprocessen godsmottagning under öppna diskussioner. Som
kan ses i Tabell 5 nedan, genomfördes ostrukturerade intervjuer där öppen diskussion
om materialhantering och dess olika aktiviteter. Intervjuerna gick till som så att en av
författarna ställde öppna frågor och följdfrågor, medan den andra författaren
antecknade. Vid två tillfällen utnyttjades även en röstinspelning för att senare kunna
lyssna igen ifall något glömts bort. Vidare hade författarna en kontinuerlig
mailkonversation med Logistikansvarig 1, där de fått input vid oklarheter, men som ej
presenteras i Tabell 5.
Tabell 5 - intervjuer
Datum
201501-16
201502-04
201502-04
201502-04
201502-05

201504-01
201504-01
201505-20

Syfte
Bakgrund och
problemformulering
Bakgrund och
problemformulering
Bakgrund och
problemformulering
Bakgrund och
problemformulering
Bakgrund och
problemformulering
Skapa förståelse
kring kalkylering och
budgetering av
materialhantering
Problematik kring
godsmottagningen
Hur ser hantverkare
på materialhantering
och dess aktiviteter

Roll

Form

Metod

Logistikansvarig 1

Tid
1,5
Platsmöte Ostrukturerad
tim

Logistikansvarig 1

Platsmöte Ostrukturerad

Logistikansvarig 2

Platsmöte Ostrukturerad

Logistikansvarig 3

Platsmöte Ostrukturerad

Inleveransansvarig

Platsmöte Ostrukturerad

2 tim
1,5
tim
1,5
tim
1,5
tim

Kalkylansvarig

Platsmöte Ostrukturerad

1 tim

Logistikansvarig 1

Platsmöte Ostrukturerad

1 tim

Hantverkare/elektriker

Platsmöte Ostrukturerad

20
min

2.5.5 Dokumentstudier
Dokument från ett pågående byggprojekt erbjöds från Logistikansvarig 2 på
fallföretaget. Dokument som tillhandahölls var en ”logistikbilaga”, det vill säga en
bilaga för regler och krav på byggprojektet, utifrån de analysenheter som studiens
observationer fokuserade på. Dokumentet analyserades mot övrig empiri för att
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hitta avvikelser mellan hur det faktiska arbetet utfördes jämfört med logistikbilagans
bestämmelser. Mer om detta går att läsa i kapitel 4.2 och 5.1.

2.6 Dataanalys
Vid insamling av data kan mängden snabbt bli omfattande och därför dokumenterades
den relevanta informationen kontinuerligt under studiens gång. Enligt Merriam
(1994) innebär sammanställning av data att man grupperar informationen till den
kategori som påverkas och kan jämföras med studiens datainsamling.
För att besvara studiens första frågeställning angående vilka aktiviteter som uppstår
vid delprocessen godsmottagning på byggprojekt skapades först ett teoretiskt
ramverk. Ramverket innehåller teorier om byggbranschens materialhantering, vilka
skillnader och likheter det finns mellan tillverkningsindustrin och byggindustrin samt
hur processkartläggningar kan utnyttjas för att göra en nulägesanalys. Teorierna
analyserades för att identifiera vilka aktiviteter som delprocessen godsmottagning
består av enligt teorin. Därefter utfördes processkartläggning på plats genom att
observera vilka aktiviteter som faktiskt uppstod på fallföretaget. De identifierade
aktiviteterna från teorin analyserades sedan mot den empiri som samlats in genom
processkartläggning och intervjuer. De aktiviteter som observerades på fallföretaget
kunde bekräftas från de tidigare identifierade aktiviteterna från det teoretiska
ramverket.
För att besvara studiens andra frågeställning och visa på hur stora de rena slöserierna
på fallföretagets godsmottagning var, uppdaterades det teoretiska ramverket. Genom
att analysera de identifierade aktiviteterna från frågeställning ett, med teorier om Lean
bygg och de åtta slöserierna, kunde aktiviteterna grupperas utifrån värdeadderande,
tvingat slöseri och rent slöseri. Vidare gjordes analys där insamlad empiri
analyserades mot varandra. Tidsstudier analyserades mot intervjuer och observationer,
där syftet var att stärka förståelse och trovärdighet för de olika identifierade
aktiviteterna och hur dessa kunde analyseras. Därefter sammanställdes alla tidsstudier
i ett exceldokument. Vid beräkningarna i Excel gjordes det två olika slags
beräkningar. Först gjordes det beräkningar på varje enskild tidsstudie. Där varje rent
slöseri beräknades i antalet sekunder de hade i förhållande till den totala tiden för just
den godsmottagningen. Detta resulterade i att varje tidsstudie fick en total procent på
mängden rena slöserier under godsmottagningen, samt i vilken form dessa rena
slöserier var. Den andra sortens beräkningar som utfördes var hur stora de rena
slöserierna var i förhållande till alla tidsstudier. Där beräknades de olika rena
slöserierna, i sekunder, från varje tidsstudie i förhållande till totalt antal sekunder för
alla tidsstudier som gjordes. Dessa beräkningar resulterade i att varje enskilt rent
slöseri fick en beräknad procent på hur mycket den förekom under tidsstudierna, samt
en total procent för hur mycket rena slöserier som påträffades generellt vid
fallföretagets godsmottagning.
När de rena slöserierna var beräknade och grupperade fanns det olika metoder för att
hantera de identifierade rena slöserierna. Genom att utveckla det teoretiska ramverket
med verktyg för att hantera dessa typer av rena slöserier kunde förslag på metoder för
att effektivisera godsmottagningen på fallföretaget ges. Då det finns begränsat med
studier angående metoder för byggbranschens slöserier, har även inslag av diskussion
mellan författarna legat som grund till att besvara den tredje frågeställningen.
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2.7 Reliabilitet och validitet
Patel & Davidson (2011) definierar hög kvalitet på en studie genom att arbetet har
uppnått hög reliabilitet och validitet. För att uppnå en hög reliabilitet krävs det att
undersökningen sker på ett trovärdigt sätt och att den kan upprepas och ge samma
utfall. Liknande beskriver Yin (2007) reliabiliteten som att man visar att
undersökningens utförande kan upprepas på liknande områden och få ut samma
resultat. Ett sätt att skapa god reliabilitet är att dokumentera tillvägagångssätten i
metodkapitlet så detaljerat som möjligt, eftersom det gör att det går att kontrollera så
att studien utförts på ett trovärdigt sätt och att en överensstämmelse mellan
genomförda mätningar finns (Yin, 2007). En annan metod för att höja reliabiliteten är
att utnyttja flera olika källor vid datainsamling. Genom att analysera de olika källorna
med så kallad triangulering, höjs reliabiliteten då fler källor kan styrka synen på
samma faktum eller företeelse (Yin, 2007). För att uppnå en hög reliabilitet har
fallstudien inneburit observationer, tidsstudier, dokumentstudier och intervjuer.
Observationer och tidsstudier har utförts vid olika faser på de två analysenheterna för
att se om det skiljde sig. Intervjuer har skett med tre logistikansvariga på olika
byggprojekt för att se om deras synsätt vad gäller godsmottagningen var lika eller
inte, samt för att verifiera de identifierade aktiviteterna från observationerna.
Intervjuer har även gjorts med andra befattningar för att se hur synsätten skiljer sig.
För att uppnå hög validitet på en kvantitativ studie krävs det att författaren faktiskt
mäter det som var avsett att undersökas. Vidare kan validitet delas upp i intern och
extern valididitet
Merriam (1994) beskriver intern validitet som i vilken mån studiens resultat stämmer
överens med verkligheten. För att stärka studiens interna validitet har litteraturstudie
och empiri jämförts och analyserats var för sig. Därefter ställdes de mot varandra i en
mönsterjämförelse och triangulering. Patel & Davidson (2011) och Merriam (1994)
beskriver triangulering som en jämförelse av resultat ifrån insamlad data genom olika
källor. Enligt Yin (2007) kan man utifrån datatriangulering ta itu med eventuella
problem med begreppsvaliditet, eftersom de flerfaldiga informationskällorna i
grunden utgör multipla mått på en och samma företeelse. Vidare har författarna haft
en kontinuerlig kontakt med Logistikansvarig 1 som kunde verifiera påståenden och
slutsatser som dragits.
Både Merriam (1994) och Yin (2007) beskriver extern validitet som hur
generaliserbart resultatet av studien är. Eftersom byggprojekt kan se olika ut och i
olika delar av byggprocessen ser materialhanteringen olika ut, har författarna valt att
stärka den externa validiteten genom observationer och intervjuer på olika
byggprojekt i olika faser av projekten. I studien har ett brett teoretiskt ramverk
utnyttjats som grund för analysen och där teorierna testats tidigare på andra företag.
För att uppnå högre validitet hade fallstudier på fler fallföretag kunnat utföras, samt
fler tidsstudier per fallföretag.
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3 Teoretiskt ramverk
Kapitlet ger ett teoretiskt ramverk och förklaringsansats till studien och det syfte och
frågeställningar som formulerats.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
Figur 2 nedan, beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd
teori. För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka
materialhanteringsaktiviteter uppstår vid godsmottagningen på byggprojekt?” beskrivs
följande områden i det teoretiska ramverket: Logistik på byggprojekt och
processkartläggning. Logistik på byggprojekt tas upp för att få en översikt på hur
arbetet med godsmottagningen hanteras och planeras. En kortare jämförelse mellan
byggbranschen och tillverkningsindustrin tas upp för att se vilka likheter och
skillnader som kan vara av betydelse för att därefter behandla hur
processkartläggningar kan hjälpa till att effektivisera flöden genom att påvisa var icke
värdeadderande arbete sker.
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Hur stora är de rena
slöserier som uppstår i materialhanteringsaktiviteterna i godsmottagningen?” beskrivs
följande områden i det teoretiska ramverket: Processkartläggning av arbetsaktiviteter
Lean bygg och De åtta slöserierna. Lean bygg behandlas då det är ett sätt att applicera
Lean-konceptet från tillverkningsindustrin till byggbranschen. Målet med Lean bygg
är att effektivisera byggandet och skapa mer värde för kunden, genom att optimera
resursutnyttjandet och öka kvaliteten (Blücher & Öjmertz, 2007). En central del av
lean är att dela upp tid och resurser värdeskapande och icke värdeskapande delar. De
icke värdeskapande delarna kan delas in i en del som är nödvändig under dagens
förutsättningar och del som är rena slöserier. De åtta slöserierna är utvecklat från
Toyota men har introducerats till byggbranschen genom Blücher och Öjmertz.
När de rena slöserierna är identifierade utnyttjas teorier om metoder till att hantera
slöserierna på godsmottagningen så som; Lean bygg, 5S och leverantörsamverkan för
att besvara den tredje frågeställningen.
1. Vilka
materialhanteringsaktiviteter
uppstår vid godsmottagning
på byggprojekt?
Materialhantering på
byggprojekt

2. Hur stora är de rena slöserier
som uppstår i
materialhanteringsaktiviteterna
i godsmottagningen på
byggprojekt?

3. Vilka möjliga metoder finns
för att hantera de rena slöserier
som uppstår vid
godsmottagning på
byggprojekt?
Lean bygg

Processkartläggning av
arbetsaktiviteter
5S

Skillnader och likheter mellan
byggindustri och
tillverkningsindustri

Processkartläggning
av arbetsaktiviteter

Lean bygg
Leverantörsamverkan

De åtta slöserierna

Figur 2 - Koppling mellan frågeställningar och teori.
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3.2 Materialhantering på byggprojekt
Enligt Larsson, Hjort, Söderlind och Wennersten (2008) beskrivs bygglogistikkedjan
som ett tillfälligt kopplat nätverk av leverantörer, arbetsplatser och montageplatser,
där de tre flödena som strömmar genom nätverket är: material, information och
pengar. Materialflödet på byggprojekt består av hantering och förflyttning av
materialet mellan olika platser. Vanligtvis finns det tre olika varianter av platser att
placera godset på (Larsson, et al., 2008):





Leverantörsplatser: Den yta som leverantör anländer och lastar av materialet
från lastbil på.
Lagringsplatser: Då inkommande material inte ska användas direkt måste det
lagras. Det kan då placeras på tre olika typer av lager.
o Huvudlager är en yta på arbetsplatsen där material som ska lagras en
längre tid kan förvaras skyddat mot t.ex. regn.
o Mellanlager är en tillfällig lagerplats där materialet väntar på att
transporteras till produktionslager eller produktion.
o Produktionslager är den lageryta som hantverkaren har precis vid
produktionsplatsen så att onödigt långa gångavstånd försvinner.
Produktionsplatser: Den yta där materialet används för att producera mot en
slutgiltig produkt, t.ex. en viss våning som bearbetas just då.

Byggarbetsplatser är mycket logistikintensiva (Larsson, et al., 2008). Material flödar
till arbetsplatsen från leverantörer, godset förflyttas från lagerpunkter till
produktionsplatser och material och avfall flödar ut från byggprojektet. Det innebär
att det krävs, för att produktionen ska framskrida med så få störande moment som
möjligt, att materialet finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Vanligt på byggprojekt är att underentreprenörerna har eget ansvar för sin logistik för
att få så jämna materialflöden som möjligt inom sina yrkesområden. Det finns enligt
traditionellt sex olika logistikaktiviteter som pågår på arbetsplatsen: mottagning,
lossning, transport till huvudlager, transport till mellanlager, transport till slutgiltig
montageplats, samt de transporter och rörelser som sker i samband med produktion
(Larsson, et al., 2008). Dessa aktiviteter kan vara effektiva om de utförs som planerat,
men kan även vara ineffektiva då de sker utan planering.






Mottagning sker när leverantören kommer till arbetsplatsen. En ineffektiv
mottagning kan innebära att materialet är skadat, att det inte kommer rätt
mängd, att transporten är försenad eller att fel material har levererats. Om en
transport blir försenad kan det innebära att även kommande leveranser blir
försenade.
Lossning sker när materialet förflyttas från t.ex. lastbil till godsmottagningen.
Beroende på materialets storlek sker lossning på olika sätt, vanligtvis med
lyftkran och lull vid större leveranser. En ineffektiv lossning kan t.ex. bero på
att resurser och utrustning saknas för att lossa materialet som planerat, eller att
material från en tidigare leverans inte har tömts från godsmottagningen och
därför ligger i vägen.
Transport till huvudlager sker när materialet lossats från lastbil på
godsmottagningen och ska förflyttas till arbetsplatsens huvudlager. Ineffektiva
transporter till huvudlagret kan bero på t.ex. dålig planering för var
huvudlagret är och var godset ska placeras, att huvudlagret inte har kapacitet
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för mer material, att det ligger material i vägen så att arbetsuppgifter hindras,
eller att materialet placerats framför utrymningsvägar och därför måste flyttas.
Transport till mellanlager/transport till montageplats. Ibland utnyttjas
mellanlager för att göra plats vid huvudlagret innan materialet ska flyttas till
slutgiltig montageplats. Materialet delas då generellt upp i mindre batcher för
att därefter monteras på plats.
Rörelser i samband med produktionen. För att hantverkarna ska kunna utföra
sina uppgifter behöver dem ett fritt utrymme vid sin arbetsplats. Det kan lätt
bli ineffektivt om det ligger för mycket lagrat material i vägen.

3.3 Skillnader och likheter
tillverkningsindustri

mellan

byggindustri

och

Byggindustrin och tillverkningsindustrin skiljer sig på ett antal punkter vad gäller
produktion och organisation. Till skillnad från tillverkningsindustrin så menar Blücher
och Öjmertz (2007) att byggbranschen till stor del utför sin produktion i projektform.
Generellt så anses det vara dyrt att driva sin verksamhet i projektform, eftersom det
kan leda till höga produktutvecklingskostnader, låg standardiseringsgrad, höga
overheadkostnader och förlorat kunskapskapital. För att få ett effektivt byggande
krävs det därför en högre grad av processorientering och minskad projektfixering. Vid
start av ett nytt byggprojekt skapar huvudentreprenören till projektet en ny
organisation, dvs. de tar ofta in ny personal som ska arbeta tillsammans. Detta gör det
svårare att ta tillvara på den kunskap och lärdom som uppkommit från tidigare
produktioner (Larsson, et al., 2008).
Till skillnad från tillverkningsindustrin där materialet och komponenterna förflyttas
från arbetsstation till arbetsstation, är det istället resurserna, i form av material,
yrkesarbetare, utrustning, maskiner m.m. som förflyttas från produktion till
produktion. Detta gör att flödena blir mer komplexa och svåra att planera (Bertelsen
& Nielsen, 1997).
För att kunna driva ett förbättringsarbete, är det viktigt att ta fram standardiserade
arbetsprocesser. I byggindustrin är detta svårt då det ofta saknar en standardiserad
produktionsprocess, jämfört med tillverkningsindustrin som enkelt kan se om deras
processer följer tidsplanen (Bertelsen & Nielsen, 1997).
I tillverkningsindustrin arbetar företag i regel under samma förutsättningar från dag
till dag. T.ex. parametrar som lokal, väderförhållanden, temperatur, leverantörer och
organisation förändras nästan aldrig. I byggindustrin förändras ofta alla dessa
parametrar från dag till dag och från projekt till projekt, vilket gör planeringen av
projekt mer komplex.

3.4 Processkartläggning av arbetsaktiviteter
I dagens växande konkurrens är det viktigt att belysa alla delar av ett företag. För att
kunna arbeta med utveckling av en verksamhets processer bör det läggas fokus på att
kartlägga dessa. En processkartläggning öppnar möjligheter för att analysera vart i
processer och aktiviteter värde skapas, öka effektiviteten, samt att se till att
verksamhetens kompetens och resurser utnyttjas på rätt sätt.
En process är en länk med aktiviteter som utförs utefter ett kundbehov. Processer har
en startpunkt och ett slut, när ett kundbehov identifieras startas en process och när
kundens behov är tillfredställt är processen avslutad. Ljungberg, Larsson och Roos
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(2012) har skapat en kortfattad beskrivning av vad processer är ”En process är ett
repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder information
och resurser för att utifrån ett givet behov skapa det värde som tillfredsställer
behovet.”. Ljungberg, Larsson och Roos (2012) tog fram en lista med fem frågor för
att få full förståelse för processerna och dess värde:


Varför existerar processen?



Vilken är min roll?



Hur bidrar mina arbetsuppgifter till värdeskapande och kundtillfredsställelse?



Vem behöver jag arbeta med och på vilket sätt?



Hur kan processen förbättras?

Figur 3 - Exempel på processkartläggning
Som beskrivs i Figur 3 ovan, består en process av en kedja av delprocesser.
Delprocesserna består i sin tur utav olika aktiviteter.

3.5 Lean bygg
Lean är en filosofi för verksamhetsutveckling (Arcona, 2014); (Liker, 2004). Filosofin
bygger på olika metoder som ska hjälpa verksamheter att effektivisera sina processer
för att skapa maximalt kundvärde av de resurser som finns (Walett, 2015). Begreppet
Lean har sitt ursprung i den japanska bilindustrin som tidigt började utvärdera sina
tillverkningsprocesser och kartlägga var det fanns onödigt arbete, eller vilka processer
som inte tillförde något värde för slutprodukten (Liker, 2004). Blücher och Öjmertz
(2007) överförde Lean’s tankesätt och introducerade dess principer till
byggbranschen, Lean bygg.
För att veta vad som var värdeskapande och vad som är slöserier delades resurser och
tid upp i en värdeskapande del och en icke värdeskapande del (Blücher & Öjmertz,
2007); (Liker, 2004). Genom att kartlägga arbetsprocesserna, har traditionellt sett
mycket fokus legat på de resurser som frigjorts för att utveckla och optimera sina
värdeskapande processer. Genom att försöka effektivisera tiden och resurserna som
behövs för att t.ex. montera upp en innervägg har tiden för det värdeskapande arbetet
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förkortats. Detta ger dock en begränsad effekt på ledtiden, då de stora
förbättringspotentialerna görs genom att försöka eliminera de icke värdeskapande
delarna (Blücher & Öjmertz, 2007).
Den värdeskapande delen är som nämnt ovan arbetsprocesser som tillför direkt värde
på slutprodukten, som att t.ex. spika upp en gipsskiva på väggen. Den icke
värdeskapande tiden kan även den delas upp i två delar. En del som är nödvändig
(tvingat slöseri) under de nuvarande förutsättningarna och en del som är rent slöseri.
Skillnaden mellan dessa är att rent slöseriet ofta kan elimineras genom olika åtgärder
direkt, medan de nödvändiga icke värdeskapande arbetet jobbar man med att få bort
på längre sikt (Blücher & Öjmertz, 2007).
Nödvändiga icke värdeskapande aktiviteter är sådant som måste göras för att utföra de
direkt värdeskapande processerna, men som inte tillför något värde för slutprodukten,
t.ex att bära fram gipsskivan för att kunna spika fast den. Rent slöseri är de aktiviteter
som skulle kunna elimineras utan att det påverkar slutprodukten. Dessa slöserier har
identifierats från Likers ”The Toyota Way” (2004), där de tagit fram åtta olika
kategorier för slöseri från Toyotas arbetsmetoder, som enligt Blücher och Öjmertz
(2007) även kan relateras till byggbranschen, se nedan samt Figur 4.
3.5.1 De åtta slöserierna
1. Överproduktion – Att producera mer än vad kunden har beställt anses som en
form av slöseri då det låser upp kapital som inte kan användas och därför inte
ger något värde för slutkund, vilket innebär att producenten inte kan ta betalt
för det extra arbetet.
2. Väntan – Innebär väntan på att något ska utföras. Det kan t.ex. bero på att en
inleverans av material är försenad, vilket gör att hantverkarna inte kan fortsätta
sitt arbete förrän leverantören anlänt. Att en lyftkran är en nödvändig resurs
för att lasta av material, men är upptagen med andra uppgifter. Eller t.ex. att
bygghissarna är upptagna, vilket gör att godsmottagningen inte kan tömmas
för nästa inleverans förrän hissen är tillgänglig.
3. Onödiga transporter – Förflyttning av material och utrustning, utöver
inleverans från leverantör, är tid som inte innebär ett ökat värde för kunden
och bör därför undvikas. Att flytta på material innebär också en ökad risk för
att materialet skadas och måste kasseras.
4. Överarbete – Att göra slutprodukten bättre eller med flera funktioner än vad
kunden specificerat och är villig att betala för är inget värdeadderande arbete.
5. Lagring – Lagerhållning tar upp plats och binder kapital. Materialet riskerar
att bli skadat om det ligger oskyddat. Därför bör man planera för att materialet
ska inlevereras direkt till monteringsplatsen.
6. Onödiga rörelser och förflyttningar – Vid långa gångavstånd mellan
hantverkare och material medför det mindre tid till att producera.
7. Omarbete, fel, kassationer – När det blir fel i produktionen kan det krävas
omarbete, dvs. hantverkarna tvingas göra om processen, vilket innebär dubbelt
arbete och att resursanvändningen förhöjs för det arbetsmomentet. Det leder
ofta till kassationer och förseningar.
8. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet – Företag strävar efter utveckling, dock
tas inte de anställdas kompetens och prestationsförmåga tillvara. Många
gånger är det de anställda som har de bästa förbättringsförslagen. Därför är det
viktigt att medarbetare känner att de kan vara med och utveckla företaget. Ofta
är de dem små förbättringarna som leder till ökat värde för slutkund.
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Figur 4 - Slöserier i byggbranschen
Enligt Fernström (2009) krävs det en mer strategisk samverkan inom byggbranschen
för att lyckas eliminera de slöserier som uppstår. Genom att de olika entreprenörerna
på byggarbetsplatsen i ett tidigt skede gör en gemensam projektering och
totalplanering av projektet, samt involverar hantverkarnas kunskap, kan slöserier och
spill minskas markant.
3.5.2 5S – ordning och reda
5S grundades i Japan och var en av de metoder som kunde hjälpa företag att arbeta
smartare och mer mot ”Just-In-Time” i tillverkningsindustrin (Liker, 2004). Metoden
har spridits till flera olika industrier och enligt Blücher och Öjmertz (2007) är 5S ett
verktyg som används för att skapa en standard och stabilitet. Verktyget hjälper till att
hålla ordning och reda på arbetsplatsen genom att utveckla skötslen och därigenom
eliminera olika former av slöseri. 5S står för:
Seiri = Sortera
Seiton = Strukturera
Seiso = Städa
Seiketsu = Standardisera
Shitsuke = Skapa vana
5S går ut på att företaget skapar en gemensam standard för hur man vill att det ska se
ut på arbetsplatsen. Genom att hålla rent, och organisera så att personal vet var till
exempel verktyg och lagring av material ska vara, så kan avvikelser enkelt bli synliga.
Med andra ord vill man genom 5S skapa en metod för att visualisera de slöserier som
uppstår på grund av att t.ex. hantverkare i godsmottagningen har lämnat kvar material
så att nästa inleverans måste förflytta det innan lastbilen kan köra in.
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3.6 Leverantörsamverkan
Den traditionella synen på hur inköp av material skulle gå till är enligt Bergman och
Klefsjö (2012) följande:




Det finns många leverantörer på marknaden som kan leverera enligt en given
specifikation. Vare sig köpare eller säljare är unika.
Kostnadspress är den övergripande ambitionen och inköpsprocessen är en
garanti för att marknadsmekanismen ska fungera.
I inköpsprocessen står därför priset i fokus och är den avgörande faktorn för
inköpsbeslut. Ett lägre pris är alltid att föredra.

Genom att jobba med detta synsätt ovan, innebär det att kvalitetsfrågorna av inköpt
gods inte prioriteras. Dvs. en leverantör som erbjuder lägre pris än andra leverantörer
får ofta kundens förtroende, även om kvaliteten på det levererade godset inte håller
för kraven som satts.
En finländsk studie av Vrijhoef och Koskela från 2000 (Larsson, et al., 2008) visar på
relationen mellan inköpspriset och extra omkostnader för att hantera logistiken på
byggarbetsplatser. De gjorde en jämförelse mellan de extra kostnaderna och
inköpspriset, samt det genomsnittliga marknadspriset på materialet som granskats. De
kom fram till att generellt sett så ökade de extra hanteringskostnaderna ju lägre
inköpspriset var. Studien visade på att hanteringskostnaderna kunde variera mellan 40
% upp till 240 % från inköpspriset.
Bergman och Klefsjö (2012) menar att den nya synen på hur inköpsprocessen ska ske,
innebär att företag bör reducerar antalet leverantörer. Genom att arbeta med färre
leverantörer får kunden möjlighet till att knyta ett starkare band med leverantörerna
som de väljer att fortsätta samarbeta med. Exempel från tillverkningsindustrin är
SEAT som reducerade deras antal leverantörer från 1500 till ca 300 på två år, eller
svenska Tetra Pak som minskade sina leverantörer från 3000 till ca 250 samtidigt som
de sparade in sina inköpskostnader och kortade ned ledtiderna.
Skälen till att arbeta med leverantörssamverkan är flera, men Bergman och Klefsjö
(2012) trycker på dessa fyra punkter:





Höga kvalitetsbristkostnader, såväl i tillverkningsprocessen som hos kund,
orsakade av låg produktkvalitet på inköpta varor.
Kapitalrationalisering och därmed sammanhängande arbetssätt som Just-InTime.
Nödvändigheten av att ha kvalitetsmedvetna leverantörer, för att åstadkomma
ständiga förbättringar.
Nödvändigheten av att utnyttja leverantörens specialistkompetens för att
utveckla innovativa system och delsystemlösningar som ökar tillfredställelse
och sänker de totala tillverkningskostnaderna.

Med bättre leverantörsamverkan innebär det att kommunikationen mellan parterna
ökar. Det leder till att leverantören vet exakt vilken kvalitet som kunden efterfrågar i
produktkvalitet, leveransprecision, emballage och förpackningar, märkningar m.m.
För att kunna få det så effektivt som möjligt, är det därför en fördel om leverantören
kan jobba utefter väl inarbetade rutiner och kontakvägar, som bara kan uppnås om
leverantör och kund samarbetar. (Larsson, et al., 2008).
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4 Empiri
Kapitlet ger först en översiktlig beskrivning av verksamheten för fallföretaget.
Därefter presenteras den empiri som samlats in under studien genom en beskrivning
av hur godsmottagningen fungerar idag, samt vilka arbetsprocesser som uppstår.

4.1

Verksamhetsbeskrivning

Som nämnts i kapitel 2.4 är studiens empiri insamlad på Peab, ett av nordens ledande
byggentreprenörföretag (Peab, 2015). Empirin har samlats in på Arenastaden, ett
omfattande projekt i Solna stad. Arenastaden är ett projekt där Peab står som
byggentreprenör för alla nybyggnationer i området. I och med att det är flera
byggprojekt som kräver inleveranser till samma område ökar komplexiteten kring
både inkommande transporter och plats för lagring av material till bygget.
Byggprojekten har likheten i att de ska bli flervåningshus till kontor och därför arbetar
med någorlunda lika godsmottagningar, där stora delar av transporterna i
materialhanteringen sker via bygghissar eller lyftkran.

4.2

Nulägesbeskrivning av godsmottagning

På observerade godsmottagningar inkom det dagliga leveranser till byggprojektet.
Antalet inleveranser var olika beroende på vilken fas byggprojektet låg i. Vid
stomkompletteringsfasen, som är den mest inleveransintensiva fasen, inkom det
nästintill konstant flöde av inleveranser och det var sällan som mottagningen stod
tom.
På byggprojektet arbetade företaget med att hyra in underentreprenörer som
specialiserat sig inom ett visst område, t.ex. väggar, el eller målning. Dessa
underentreprenörer ansvarade då för sina egna hantverkare som arbetade med att
utföra avtalat arbete mot avtalad summa pengar. Underentreprenörerna arbetade mot
ackord, dvs. att de får betalt för utfört arbete, inte för hur lång tid det tar. Detta
innebär att de kunde arbeta i sin egen takt, men hade vissa riktlinjer de måste följa
utefter uppsatt tidsplan. Ansvarige underentreprenör ansvarade bland annat för inköp
av material. Vid inköp av material ansvarar underentreprenören för att inkommande
leveranser följde tidsschemat, kontroll av inkommande gods, transport av material till
rätt yta samt att godsmottagningens aktiviteter utfördes utifrån byggprojektets
säkerhetsanvisningar.
Vid besökta byggprojekt användes direktleveranser som val för transport. Detta
innebar att ansvarige underentreprenör stod för att dennes grupps material köptes in
och levererades in i rätt mängd och tid. För att inte skapa onödigt lager på projektet
fanns det riktlinjer kring hur mycket som fick inlevereras. I bilaga 1 – Logistikbilagan
kan ses att en riktlinje på projekten var att endast köpa in material som skulle
förbrukas under arbetsveckan. Vidare i bilaga 1 beskrivs att när materialet beställts in
var det den ansvarige underentreprenören som skulle planera inleveransen på
byggprojektets leveransbokningstavla som kan ses i Figur 5 nedan. Tidsbokningen
skedde genom inbokning av ett visst tidsspann som sedan skulle godkännas av
logistikansvarig på projektet. Under tidsspannet fanns det inga krav på att
leverantören måste vara där vid start av tidsperioden, dock behövde materialet vara
inlevererat och leverantörerna måste ha lämnat godsmottagningen innan tiden löpt ut.
Om en leverans skett utan tidsbokning eller kommer efter avsatt tidsbokning skulle
leveransen, enligt riktlinjerna i bilaga 1, nekas tillträde till godsmottagningen och
underentreprenören fick stå för kostnaden som uppstår för att leverantören ska
återkomma på en ny tid. Under intervju menade Logistikansvarig 2 att det inte var
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vanligt att detta hände då underentreprenörerna och logistikansvariga var medvetna
om att materialet måste levereras för projektets fortgång och därför ”försöker man
istället anpassa sig och jobba runt problemet”. Vidare beskrev Logistikansvarig 2 att
den ansvarige underentreprenören hade skyldighet att se till att varje godsmottagning
följer byggprojektets säkerhetsanvisningar, så som att stänga grindarna för
inleverans. Logistikansvarig 2 nämnde att han la stor vikt vid att hålla grindarna
stängda. Om dessa inte hölls stängda och låsta hade hantverkarna på bygget för vana
att gå igenom grindarna istället för att gå till personalentrén som även fungerar som en
egen ingång för in- och utcheckning till bygget. Enligt säkerhetsanvisningar ska
logistikansvarig ha koll på vilka som befinner sig inom området vid eventuella
olyckor, och om denna entré inte används på rätt sätt menar logistikansvarig 2 att
detta är nästintill omöjligt.

Figur 5 - Tidsbokningstavla för inleveranser.

4.2 Logistikbilagan
Logistikbilagan (bilaga 1) är ett verktyg som de logistikansvariga tar fram inför varje
nytt projekt. Logistikbilagan upprättas för att säkerställa att projektets logistikkoncept
och krav är tydliga för alla involverade. Till exempel underleverantörerna som
beställer inleveranser, leverantörerna som ska anpassa emballagen och tidskrav, samt
egna anställda hur arbetet ska utföras. Mer information går att läsa i bilaga 1.

4.3 Observationer av aktiviteter
Parallellt med tidsstudier av godsmottagningar observerades de aktiviteter som
uppstod vid inleverans av standardmaterial så som gipsskivor, trävirke och isolering.
Dessa aktiviteter ansågs som generella, varpå rubrikerna beskriver vad för typ av
delaktivititet som observerats nedan.
4.3.1 Mottagning
Innan lastbilen anlände på området ringde först chauffören till ansvarig mottagare och
aviserade sin ankomst. Detta ledde till att det var få leveranser som innebar att
hantverkare fick invänta lastbilens ankomst. Om inte någon tidigare inleverans glömt
att stänga grindarna till området, påbörjades varje inleverans med att en hantverkare
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öppnade grindarna. Detta följdes av att hantverkare dirigerade in lastbilen på
godsmottagningen. Vid dirigering av större bilar, så som kranbilar, behövdes ibland
trafiken i området stannas upp för att ge utrymme till chauffören att backa in bilen.
När bilen dirigerades in på området fanns det vanligen tillräckligt med plats på
området för lastbil och avlastningen. Mindre vanligt men förekommande (ca 25 %)
var att det skedde inleveranser där det krävdes förflyttning av tidigare material för att
få plats. När lastbilen dirigerats in och parkerat påbörjades avlastningen. Vanligen
hjälpte hantverkare på plats till med avlastningen men ansvaret låg hos chauffören.
4.3.2 Kontroll
När inkommande material skulle kontrolleras saknades det en tydlig struktur på hur
detta skulle ske. Papprena skrevs på innan inleveransen påbörjades eller när det var
dags för lastbilen att åka iväg. När papprena skrevs på var det fåtal personer som
faktiskt kontrollerade att det var rätt mängd material i rätt skick, mer vanligt var att
ansvarig person skrev på utan att kolla godset.

4.3.3 Lossning
Det förekom olika metoder för avlastning. När godset var tungt och inte kunde lastas
av med endast palldragare och mänskliga resurser anlände godset på en lastbil med en
installerad kran. Vanliga leveranser av denna typ är gips. När kran användes var det
endast chauffören som hade godkänd tillåtelse att hantera kranen, dock hjälpte
hantverkare till att dirigera materialet rätt på lastbäraren. Mycket vanligt var att de
hade ett system för hur avlastning skulle ske. Godset lastades av direkt på palldragare
där hantverkare sedan kunde leverera in det direkt, som kan ses i Figur 6 nedan.
Alternativt lastades godset av på bockar om hantverkare inte hunnit tillbaka med
pumpvagnen. Detta innebar att godset sedan lastades om på pumpvagnar när
inleveransen var färdig. Då mycket väntetid uppstod när gods skulle levereras till
våningar som krävde hiss användes bockar som ett mellanlager, vid dessa tillfällen.
Vid andra leveranser användes det palldragare för avlastning och inleverans. Detta var
vanligt för gods som var mellan tungt, dvs. tyngre än vad mänskliga resurser klarar
själv, men inte tungt nog för att kräva en kran. Vid dessa avlastningar var det vanligt
att chauffören hade en egen palldragare som användes för att lasta av godset och
placera det utanför lastbilen. Detta följdes utav att hantverkare på plats använde egna
palldragare för att leverera in godset till rätt plats. Det förekom även att chaufförens
palldragare användes under hela inleveransen parallellt med en eller flera palldragare
från byggprojektet för att leverera in till rätt plats utan att lasta om godset på ny
resurs.
När inleverans skedde för lättare gods, som till exempel isolering, som endast krävde
mänskliga resurser, skedde vanligen avlastning på marken, där hantverkare sedan
levererade in till rätt plats. Alternativt bars godset från lastbilen direkt in till avsatt
plats.
Vid en del av inleveranserna förekom det att allt eller delar av godset lämnades kvar
på godsmottagningen för att senare levereras in. Detta gods innebar ibland problem
för andra då de behövde gå omvägar kring det eller, som tidigare nämnts, t.o.m.
behövde flytta det till annan yta då det stod i vägen.
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Figur 6 - Lossning av gipsskivor på pumpvagn.

4.3.4 Omarbete
När godset lossats på mottagningen skedde normalt sett ingen omlastning. Dock
förekom det omlastningar när godset paketerats så att det inte kunde transporteras på
tillgängliga resurser eller om det inte fick plats i hissen. Vid dessa tillfällen fick
hantverkare från byggprojektet avbryta inleveransen och istället arbeta med att
packetera om gods till anpassade storlekar, se Figur 7.
När en omlastning måste ske kan detta innebära betydande omarbeten. Vid intervju
med en elektriker på byggprojektet berättade han att han ofta ägnade en hel dag åt att
ompacketera gods för att göra det anpassat för hissarna, innan han kunde återgå till sitt
arbete. Han föredrog därför att låta ett tredjepartsföretag sköta materialhanteringen
som han varit med om i tidigare byggprojekt, vilket gjorde att de kunde lägga mer
arbetstid på att faktiskt bygga på projektet.

Figur 7 – Två hantverkare som väntar på hiss medan två utför omlastning av
gipsskivor till gipsvagn för hand.
26

Empiri

4.3.5 Transport
Bilaga 1 - Logistikbilagan påvisar att material ej får lagras på lossningsplatserna utan
skall levereras in direkt på rätt våning och avlastningszon. När gods levererades in på
byggprojektet till bottenplan uppstod det ofta problem vid öppningen till bygget. För
att underlätta inleveransen hade det byggts en mindre ramp med en tröskel som
materialet skulle transporteras över. Vid ingången fanns även ett skyddande skynke
som skydd för ljud och kyla. Vid varje transport krävdes det några extra sekunder för
varje gång de skulle ta sig förbi tröskeln då de behövde ta extra kraft samt ha någon
som höll materialet på plats då det ofta började svaja. Ibland trillade godset av och
detta medförde att hantverkare var tvungna att pausa för att plocka upp godset och
placera det på transport-resursen igen.
Vid inleverans till andra våningar än bottenplan användes bygghissen. När material
levererades upp till våningar som krävde transport med hiss uppstod det ofta
omfattande väntetid som
Figur 8 illustrerar nedan. Vanligen fick hantverkare först vänta på att hissen skulle
anlända och därefter skedde det tidvis att hissen stannade på flera våningar och
skapade långa ledtider för materialet att nå till rätt våning. Vidare noterades att
väntetider kring hissar även påverkade hantverkare som ej arbetade med
godsmottagning. När en inleverans inväntade en hisstransport samtidigt som
kringarbetande hantverkare inväntade en hisstransport, fanns det inga uppsatta
riktlinjer kring vem som hade förträde. Vid vissa tillfällen fick inleveransen invänta
nästa hiss och låta de andra hantverkarna gå före, men andra gånger fungerade det
tvärtom. Utifrån intervju med logistikansvarig 2 kom det fram att anledningen till att
byggprojekt endast utnyttjar en sida av byggnaden för bygghissarna, var att
omkostnaderna blir för höga då fasaden måste byggas på efter det att hissarna blivit
nedplockade.
Vid transporterna var det ofta tidigare inlevererat material i vägen och flertalet gånger
fick hantverkare gå omvägar för att ta sig fram och tillbaka mellan lastbil och den
planerade
avlastningszonen
för
godset.
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Figur 8 - Fyra hantverkare i väntan på hiss.

4.3.6 Avslutad godsmottagning
När lossningen var klar avslutades delprocessen godsmottagning. Detta kunde ske när
lastbilen var tömd och chaufförens hjälp inte krävdes mer men det fortfarande fanns
gods kvar att förflytta till rätt avlastningszon. Om lastbärare från leverantör användes,
återlämnades lastbärare i lastbilen, dörrar stängdes och bilen kunde köra ut. Vid 40 %
av tillfällena avslutades mottagningen med att hantverkare stängde grinden efter sig.
Vid resterande tillfällen återvände hantverkarna till sina arbeten och lämnade grinden
obevakad. När det skedde, kunde logistikansvarig som är stationerad i byggbodarna
på andra sidan gatan se att grinden var obevakad och därför bli tvungen att lämna sin
arbetsuppgift och gå ut och stänga och låsa grinden igen.

4.4 Tidsstudier
Mer detaljerad information om tidsstudierna går att se i bilaga 2. Nedan i Tabell 6
demonstreras ett exempel på hur excelmallen fylldes i ifrån en tidsstudie. I tabellen
går det att läsa av detaljer kring vad som levererades, vilket datum, vilka som var
involverade i aktiviteterna och vilka resurser som utnyttjades. Vidare visar tabellen
vilka aktiviteter som observerats och under hur lång tid dessa aktiviteter utfördes.
Varje påbörjad tidsstudie startar på tid 0.00 och sedan visas vilken tid ifrån start som
varje aktivitet påbörjats och avslutats. Längst ut till höger i tabellen går att avläsa om
aktiviteten ansets vara värdeadderande (V), tvingat slöseri (T) eller rent slöseri (R).
Tabell 6 - exempel på genomförd tidsstudie.
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5 Analys
Kapitlet ger svar på studiens två första frågeställningar genom analys av insamlad
empiri med teoretiskt ramverk. Studiens tredje frågeställning besvaras genom analys
och diskussion av resultatet från föregående frågeställningar.

5.1 Vilka
materialhanteringsaktiviteter
godsmottagning på byggprojekt?

uppstår

vid

För att analysera vilka materialhanteringsaktiviteter som uppstår i godsmottagningen
har en processkartläggning genomförts. Som beskrivs i det teoretiska ramverket under
kapitel 3.4 påvisar (Ljungberg, et al., 2012) att en process består av olika delprocesser
som i sin tur består utav olika aktiviteter. För att besvara studiens första frågeställning
har därför delprocessen ”godsmottagning” analyserats och byggts upp av de
materialhanteringsaktiviteter som identifierades under observationer och tidsstudier.
I Figur 9 beskrivs de aktiviteter som uppstår vid en godsmottagning av så kallat
standardmaterial. Varje godsmottagning varierar något beroende på material, men
samtliga går igenom denna delprocess. De identifierade aktiviteterna kan läsas av som
de blå ”pilarna” på processkartläggningen. Varje aktivitet kan sedan följas av
nästkommande aktivitetsruta eller till en annan alternativ aktivitet som visas med
hjälp av de svarta pilarna. Vid varje godsmottagning varierade antalet hantverkare
som arbetade med lossningen och i vissa fall kunde några av dessa aktiviteter utföras
parallellt med varandra.

Figur 9 - Aktiviteter i delprocessen godsmottagningen.
Som nämnts tidigare så finns det, enligt Larsson, et (2008), traditionellt sex olika
logistikaktiviteter som pågår på arbetsplatsen: mottagning, lossning, transport till
huvudlager, transport till mellanlager, transport till slutgiltig montageplats, samt de
transporter och rörelser som sker i samband med produktion. I denna
proceskartläggning har aktiviteter kopplat till mottagning, lossning och transport
identifierats. Då studien avgränsats till att endast följa godset till avsatt
avlastningszon, och inte vidare analyserat om denna zon är ett huvudlager,
mellanlager eller slutgiltig montageplats, har alla logistikaktiviteter kopplat till
transport slagits ihop till en övergripande logistikaktivitet ”transport”. I Figur 9
29

Analys
demonstreras vilka aktiviteter under godsmottagningen som är kopplat till vilka
logistikaktiviteter. Vidare nämndes det att enligt Larsson, et al., (2008), så finns det
tre
sorters
platser
att
transportera
gods
till; leverantörsplatser, lagringsplatser och produktionsplatser.
Hela delprocessen godsmottagning går vanligtvis igenom alla dessa tre
lagringsplatser. När en leverantör anländer så anländer denna till utsedd
leverantörsplats. Därefter går materialet igenom olika aktiviteter; från aktivitet lasta
ur gods till lämna gods, dessa aktiviteter kan ses i Figur 9. När godset lämnas kan det
lastas av direkt på en produktionsplats eller mer vanligen på en tillfällig lagringsplats
på samma våning, för att senare förflyttas till produktionsplats när behov uppstår.

5.2 Hur stora är de rena slöserier som uppstår
materialhanteringsaktiviteterna i godsmottagningen?

i

De aktiviteter som identifierats vid godsmottagningen analyserades genom
kartläggningen av processer (Ljungberg, et al., 2012) och utifrån Blücher och Öjmertz
(2007) teori kring rena slöserier och hur de anser att dessa är möjliga att eliminera.
Som beskrivits av Ljungber, et al., (2012), bör en analys ske genom att gå igenom fem
olika steg;
1. Varför existerar processen?
2. Vilken är min roll?
3. Hur bidrar mina arbetsuppgifter till värdeskapande och kundtillfredsställelse?
4. Vem behöver jag arbeta med och på vilket sätt?
5. Hur kan processen förbättras?
Denna analys gjordes i samband med analys av Blücher & Öjmertz (2007) teori kring
slöserier, där de värdeadderande aktiviteterna är de aktiviteter som ger direkt värde till
byggprojektet, dvs när något appliceras på byggnaden. Tvingat slöseri är de aktiviteter
som inte är värdeadderande, men som krävs för att arbetet ska fungera. Rent slöseri är
aktiviteter som inte tillför något värde till bygget och som inte är nödvändiga för att
arbetet ska fungera. Efter analys kategoriserades aktiviteterna i värdeadderande,
tvingat slöseri och rent slöseri.
I Figur 10 illustreras hur de olika aktiviteterna har kategoriserats. En röd markering är
rent slöseri, gul markering är tvingat slöseri och grön markering är värdeadderande
(vilket inte skett under denna processkartläggning då vi endast observerat
godsmottagningen).
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Figur 10 - Kategoriserade aktiviteter.
Nedan redovisas författarnas analys utifrån de aktiviteter som observerats jämfört med
Blücher och Öjmertz (2007) teori kring vad som är värdeadderande, tvingat slöseri
respektive rent slöseri.
5.2.1 Värdeadderande
Vid analys kunde inga av de aktiviteter som observerats vid tidsstudierna identifieras
som värdeadderande. Detta beror på att författarna avgränsat observationerna av
godsmottagningen till att ta emot och placera gods och därmed ej de aktiviteter som
ger värde till byggprojektet.
5.2.2 Tvingat slöseri
De aktiviteter som författarna valt att kategorisera som tvingat slöseri är öppna
grindar, dirigera inkörning, lasta ur gods, transporter mellan godsmottagning och den
plats som materialet ämnat placeras på, inklusive avlämning av gods och att
återkomma till godsmottagning med och utan lastbärare, stänga grindar samt att lämna
godsmottagningen för att återgå till arbete. Ovanstående aktiviteter anses vara
nödvändiga aktiviteter som krävs för en fungerande godsmottagning, men som
fortfarande inte ger något värde för projektet. Dock förekom det slöserier under
transporttiden mellan godsmottagning och avlämning av gods i form av bl.a. att
arbetarna ibland behövde ta omvägar då tidigare inlevererat material låg i vägen.
5.2.3 Rent slöseri
Som nämnts i teoretiska ramverket har Toyota tagit fram ”de åtta slöserierna”. I
Tabell 7 ”Rent slöseri” listas tre av Toyotas rena slöserier som identifierats under
tidsstudien; Väntan, omarbete, och transporter. Dessa tre slöserier har sedan listats
med mer detaljerad beskrivning om vilka slöserier som förekommer under vilken
kategori, t.ex. så kan väntan innebära bland annat vänta på lastbil, vänta på hiss, vänta
på att chaufför ska bli redo för lossning och invänta material.
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Tabell 7 - Rent slöseri

De slöserier som identifierades från tidsstudierna kopplat till mottagningen (4.3.1) var
väntan på att chaufför skulle; stabilisera fordon inför lossning, öppna lastutrymme
samt lasta av gods. Som nämnts i empirin, omlastning 4.3.4, krävdes det ibland att
emballaget för mottaget gods omlastades samt förflyttningar av tidigare inlevererat
gods. Dessa aktiviteter anses som rent slöseri då dessa kunnat undvikas med bättre
planering och kommunikation. Vidare identifierades slöserier vid transporter 4.3.5,
där det ofta uppstod problematik kring hur hantverkarna skulle transportera materialet.
Tidigare inlevererat material låg i vägen eller fordon stod parkerat på
transportsträckan. Detta gjorde inte endast att hantverkare var tvungna att ta omvägar
utan också att irritation uppstod. Vidare vid transporter (4.3.5) var väntan på hissar en
av de slöserier som vanligen uppstod vid mottagning av gods som skulle levereras till
en annan våning än bottenplan.
För att besvara studiens andra frågeställning ”Hur stora är de rena slöserier som
uppstår i materialhanteringsaktiviteterna i godsmottagningen?” redovisas det
analyserade resultatet som tagits fram utifrån de tidsstudier som gjorts.
I
Tabell 8 ”Rena slöserier, procent per mottagning” presenteras varje individuell
tidsstudie med hur många procent rent slöseri varje individuell godsmottagning hade,
samt mer specifik information om i vilken form slöseriet uppstod.
I
Tabell 9 ”Rena slöserier, i förhållande till varandra” redovisas hur många sekunder
varje slöseri tog för varje enskild tidsstudie samt hur stor procent av varje slöseri som
förekom i förhållande till den totala tiden för studiens alla tidsstudier. Slutligen visar
tabellen storleken i procent för tre av de övergripande slöserierna utifrån Blücher och
Öjmertz (2007) åtta slöserier; väntan, omarbete och transporter. Syftet med att ha
båda tabellerna är för att ge läsaren tydligare inblick i resultatet ifrån tidsstudierna och
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storleken på slöserierna i förhållande till den individuella godsmottagningen och i
relation till alla observerade godsmottagningar tillsammans.

Tabell 8 - Rena slöserier, procent per enskild tidsstudie

Tabell 9 - Rena slöserier, i förhållande till varandra

Som kan avläsas i
Tabell 9 ”Rena slöserier, i förhållande till varandra” är de tre största slöserierna som
uppstod under tidsstudierna; invänta material 11,6 %, vänta på hiss 7,6 % samt
omlastning av emballage 5,3 %. Dessa 5,3 % var endast utspridda på 3 av 19
mottagningar (15,8 %), men när en omlastning väl krävdes så var dessa aktiviteter
ofta tidskrävande och tog upp stor del av mottagningen. Resultatet från analysen i
Tabell 9 visar även att den totala tiden för alla slöserier blev 39,6 %. Detta kan liknas
med, som tidigare nämnts i bakgrunden, Josephson & Saukkoriipis (2005) studie där
de kom fram till att 40 % av materialhanteringen bestod av rena slöserier.
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Som nämns i empirin under kapitel 4.3.5 så skulle inkommande material levereras
direkt till den våning materialet planerats att användas för, och då större delen av
perioden för tidsstudierna pågick under byggnationen av bottenvåningen, ledde detta
till att det var 8 av 19 mottagningar som använde sig utav hiss (42 %). Eftersom
byggnaden var 8 våningar är det troligt att dessa 42 % är ett lågt tal för genomsnittlig
användning av hiss och bör egentligen ha legat upp emot 80-90 % av mottagningarna
(7 i behov av hiss av 8 våningar totalt = 87,5 %). Detta innebär att vid ca 87,5 % av
byggnationen så skulle det totala slöseriet för att vänta på hiss kunna ligga på ca 12,6
%, se Tabell 10 – jämförelse av väntan på hiss nedan där det illustreras beräkningar
av väntan på hiss till alla våningar i bygget jämfört med när leverans sker till våning
1-7, dvs. inte bottenvåningen och därmed kräver hiss för alla leveranser.
Tabell 10 - Jämförelser av "väntan på hiss"

5.3 Vilka möjliga metoder finns för att hantera de rena
slöserier som uppstår vid godsmottagning på
byggprojekt?
Som nämns i det teoretiska ramverket påvisar Blücher & Öjmertz (2007) vikten av att
eliminera slöserier ur arbetsprocesser för att kunna frigöra resurser för utvecklande
inom organisationen. För att besvara den tredje frågeställningen ges här alternativ på
metoder för att hantera de olika rena slöserierna som identifierats i
materialhanteringsaktiviteterna. Genom att analysera och diskutera de underliggande
orsakerna till att dessa slöserier uppstår kan förbättringsåtgärder effektivisera
delprocessen godsmottagning.
5.3.1 Väntan
Utifrån analysen av slöserier framgår att väntan utgör den största andelen av
identifierade slöserier på 28,9 % av den totala tiden för delprocessen godsmottagning.
Av de 19 observerade godsmottagningar som tidsstudier utfördes på var alltså 3,9
timmar väntan, av 13,6 timmar total tid för delprocessen godsmottagning. Som kan
ses i
Tabell 9 är det sju olika sorters väntan som generellt kan uppstå. Då invänta material
med 11,6 % och väntan på hiss med 7,6 % är de rena slöserier med högst påverkan
väljer författarna främst att fördjupa sig i dessa.
5.3.1.1 Vänta på material
Vid dåligt planerade godsmottagningar uppstår det onödig väntan på att materialet ska
lossas från lastbil och göras redo att transporteras in. Genom att inte vara helt säkra på
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när materialet är tillgängligt, innebär det att hantverkarna som arbetar med sitt
värdeadderande arbete, det vill säga bygga på huset, ofta lämnar sina arbetsuppgifter
onödigt tidigt. Det leder till att dem istället står och väntar på att materialet ska bli
tillgängligt. Vänta på material utgör summerat 15,3 % av den totala tiden för
tidsstudierna. Om istället informationen om att materialet är redo att transporteras in
hade kommit till hantverkarna i ”rätt tid”, hade det värdeadderande arbete kunnat
utföras längre, innan hantverkarna avbröt uppgiften. Detta hade lett till möjligheten
att utföra transporten av material mot tekniken ”Just-In-Time” (Bergman & Klefsjö,
2012) som nämns i kap 3.6. Genom ”Just-In-Time” tekniken hade processen kunnat
genomföras på så sätt att endast ansvarig för mottagningen av leveranser avbryter sitt
värdeadderande arbete och hjälper leverantören med inkörning, lossning och kontroll
av materialet som beställts. Medan resterande hantverkare för den underentreprenören
kan fortsätta längre och därför höja den värdeadderande tiden, vilket ger möjligheter
till att utföra ett effektivare arbete åt slutkunden. Det skulle även innebära att
kontrollen av inlevererat material alltid sköttes av samma person, som då har vetskap
om vad som är godkänt samt vad som inte stämmer överens med avtalade inköpskrav.
Utifrån empirin i kap 4.3.2 kunde författarna identifiera att ett behov fanns av att
bättre hantera kontroll av mottaget gods samt att stänga grind efter avslutad
mottagning. Genom att endast utnyttja en person som är ansvarig vid alla
mottagningar hade detta kunnat utföras snabbt och därmed säkrat upp bättre och
effektivare godsmottagningar.
5.3.1.2 Vänta på hiss
Som kan ses i analysen av rena slöserier 5.2.3, utgör väntan på hiss 12,6 % av den
totala tiden där hiss krävdes för transport av materialet till rätt våning. Anledningen
till att hantverkarna måste vänta, är ofta att andra underentreprenörer utnyttjar
hissarna när de går mellan arbetsplats och rastplats. Generellt är det två hissar som
installeras bredvid varandra som
Figur 8 visat, men det finns inget ”hiss-schema” som visar vem som har företräde
utan det är den som kommer först som tar hissen.
Författarna till studien anser att om det skulle införas ett hiss-schema för den ena av
de två hissarna till inleverans av material skulle den alltid vara tillgänglig för de
underentreprenörer som lämnat sitt värdeadderande arbete och tagit sig ner till
lossningsytan för att utföra delprocessen godsmottagning. Genom att direkt kunna
börja transportera in det materialet som den ansvariga för mottagningen har
kontrollerat kan delprocessen gå effektivare och därefter kan båda hissarna åter igen
vara tillgängliga för alla hantverkare på plats.
5.3.2 Omarbeten
Omarbeten vid delprocessen godsmottagning skedde endast vid 3 av 19 tillfällen då
tidsstudierna utfördes. Trots det visade analysen i kap 5.2.3 att det ledde till 5,3 %
rent slöseri av den totala tiden. Som beskrivs i kapitel 4.3.4 är orsaken till att det
snabbt blir mycket rent slöseri i form av omarbeten i godsmottagning, är ofta
beroende på att emballaget av inlevererat material är dåligt och därför måste omlastas
innan transport kan ske in till rätt avlastningszon. En anledning kan vara att det inte är
planerat efter t.ex. bygghissarnas storlek, trots att det finns exakta mått i bilaga 1,
logistikbilagan, som leverantörerna får information om och ska försöka hålla sig till.
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När omarbeten måste ske innebär det att ansvarig mottagare måste ställa sig och
planera hur de ska transportera materialet till rätt avlastningszon, till exempel om det
krävs lyftkran eller annan utrustning. Anledningen till att det anländer material i
dåliga emballage är generellt på grund av att underentreprenörerna utnyttjar olika
leverantörer beroende på vilka som erbjudit lägst pris (Larsson, et al., 2008);
(Josephson & Saukkoriipi, 2005), inte beroende på om de har den bästa kvaliteten
eller om de har bra leveransprecision. Som Bergman och Klefsjö (2012) punktar upp i
kapitel 3.6 är det relativt enkelt att uttyda varför företag bör jobba mer med
leverantörsamverkan och genom det, dra ned på antalet leverantörer.
För att kunna utveckla företaget menar författarna att de bör kunna kräva att
leverantörer till standardmaterial ska hålla sig till de avsatta måtten som nämns i
logistikbilagan. Genom att ställa krav på leverantörerna, men samtidigt erbjuda längre
samarbeten kan inte bara slöserier i form av omlastning minskas, utan även utveckling
ske för både det egna företaget och leverantören.
5.3.3 Transporter
Utöver de tidigare nämnda slöserierna uppstod det andra slöserier, ett av dem är
transporter. Där uppstod det slöserier när hantverkare var tvungna att gå omvägar för
att komma förbi material, maskiner och skräp som lämnats kvar eller stod i vägen.
Omvägar var svåra att få med i tidsstudien då mycket händer på samma gång, vilket är
anledningen till att författarna valde att inte ta med det i tabellerna som rent slöseri.
Däremot kunde det hända att det låg så pass mycket material och skräp i vägen från
tidigare inleveranser som andra underentreprenörer ej transporterat iväg, att
nästkommande underentreprenörer som skulle hämta sitt material först var tvingade
att förflytta det som låg i vägen för deras transportväg. Utifrån analysen av
tidsstudierna kunde författarna identifiera 2,6 % rena slöserier utefter Blücher och
Öjmertz (2007) teori kring de åtta slöserierna vid transporter som bestod av
förflyttning av tidigare lossat material. Som det nämns i empirin under kapitel 4.3.5 så
kan det studeras i Logistikbilagan (BILAGA 1) hur det är planerat att material som
lossats ska levereras in till rätt avlastningszon direkt i anslutning till lossning, samt att
underentreprenörerna ska hålla ordning och reda på arbetsplatsen. Fallföretaget
arbetar alltså redan med 5S som beskrivs i teoretiska ramverket kapitel 3.5.2. men
efter observationer så kan författarna antyda att den som då blir ansvarig för
underentreprenörernas godsmottagningar, bör ha full förståelse och ansvar för att 5S
utförs efter varje inleverans av material, då det ofta låg skräp vid lossningsytan som
störde de interna transporterna.
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6 Diskussion och slutsatser
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.

6.1 Resultat
Syftet med denna studie har varit att bidra till kunskap om effektivisering av
materialhantering vid godsmottagning på byggprojekt. För att uppnå syftet har tre
frågeställningar formulerats och sedan besvarats.
6.1.1 Vilka materialhanteringsaktiviteter uppstår vid godsmottagning på
byggprojekt?
För att uppfylla syftet med studien byggdes studiens första frågeställning som bas för
att identifiera vilka aktiviter som uppstår vid godsmottagning på byggprojekt. Som
nämns i bakrunden säger Lindén (2010) att det är viktigt att ligga i framkant i
utveckling av arbetsmetoder, samt att det finns svårigheter kring att sätta rutiner och
standarder kring hur materialhantering ska ske då arbetet sker i projektform. Därav
sattes målet med den första frågeställningen till att identifiera vilka
materialhanteringsaktiviteter som generellt uppstår vid godsmottagningar på
byggprojekt. För att uppnå detta gjordes en processkartläggning baserat på
litteraturstudier om byggprojekt och processkartläggning samt en fallstudie
bestående av observationer med tidsstudier. Anledningen till detta var att författarna
ansåg det möjligt att hitta standardiserade aktiviteter i materialhanteringen vid
delprocessen godsmottagning som återkommer flera gånger dagligen på stora
byggprojekt.
För att göra en processkartläggning så finns det flera metoder än att göra tidsstudier,
till exempel att göra ett spaghettidiagram, det vill säga ett diagram där man följer
personerna som observeras och ritar upp varenda rörelse de gör. Ett spaghettidiagram
hade gett en tydligare syn över hur hantverkare behövt ta omvägar under interna
transporter, samtidigt som det hade gjort det svårare att tyda då det ofta befann sig
många personer på mottagningen och författarna anser att ett sådant diagram inte
varit möjligt. Istället ger tidsstudier ett tydligt resultat över hur mycket tid som går åt
till vilken aktivitet och gör det sedan möjligt att beräkna de rena slöserierna. Utefter
dessa argument, samt att författarna anser att det ligger större vikt att få ut exakta
siffror på aktiviteterna istället för att se eventuella omvägar valdes tidsstudier som
metod för att göra en processkartläggning.
Som visas under kapitel 5.1 togs en processkartläggning fram över de aktiviteter som
identifierats. De aktiviteter som identifierades och därmed besvarade studiens första
frågeställning går att se i figur 9.
För att göra kartläggningen generell valde författarna att använda sig utav
övergripande aktiviteter som observerades. Det vill säga att när till exempel väntan
uppstod, kategoriserades den in i en av de sju olika sorters väntan som kan ses i
tabell 7, 8 och 9. Vidare valde författarna att inte ta med störningar under transporter
vid kartläggningen, utan istället ha som diskussionsunderlag. Detta val gjordes då,
som nämnts tidigare, störningar under transporter är svårt att mäta exakt, men
samtidigt var något som förekom mer eller mindre under varje transport.
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6.1.2 Hur
stora
är
de
rena
slöserier
som
uppstår
i
materialhanteringsaktiviteterna i godsmottagningen?
Som tidigare nämnts i bakgrunden säger Josephson & Saukkoriipi (2005) att det finns
stora slöserier kopplat till materialhantering på byggprojekt, vidare nämndes att
Larsson, et al. (2008) beskriver att trots utveckling i byggbranchen så finns det
fortfarande betydande slöserier kvar. I studien gjord av Josephson & Saukkoriipi
(2005) identifierades slöserier utifrån en övergripande bild genom hela byggprojekt
och i alla delar av byggprojektets processer. Studien tog med allt från sjukskrivningar
till transport till bodar. Josephson & Saukkoriipis (2005) studie är på en övergripande
nivå och beskriver inte slöserier detaljerat. Därav utformades vår studies andra
frågeställning och hade som mål att utgå ifrån de identifierade aktiviteterna i
föregående frågeställning och sedan analysera i detalj hur stora rena slöserier som
uppstod bland dessa.
För att besvara studiens andra frågeställning gjordes en analys baserat på resultatet
från studiens första frågeställning, insamlad empiri, genom litteraturstudier kring
värdeadderande tid enligt Blücher och Öjmertz (2007) samt deras tolkning av Toyotas
åtta slöserier.
De aktiviteter som tagits fram analyserades och kategoriserades enligt Blücher och
Öjmertz (2007) definition av värdeadderande, tvingat slöseri och rent slöseri. Det
finns andra mer ”strikta” teorier kring vad som är slöserier i aktiviteter, t.ex. finns det
teorier som inte tar med tvingade slöserier som ett alternativ utan anser istället att
dessa är slöserier. Om en teori i detta tänk hade använts så hade alla aktiviteter som
identifierats kategoriserats som slöserier. Författarna anser att vid val av att använda
sig utav Blücher & Öjmertz (2007) definition har fokus kunnat ligga på de slöserier
som kan ge en betydande förändring för företaget, och därmed gett studien ett bra
djup. Resultatet för kategoriseringen av aktiviteterna kan avläsas i figur 10, där grönt
är värdeadderande aktiviteter, gult är tvingat slöseri och rött står för rent slöseri.
Efter kategorisering användes Blücher & Öjmertz (2007) tolkning av de åtta
slöserierna för att analysera de rena slöserierna mot insamlad empiri från
tidsstudierna. Där beräknades hur stora slöserierna var och därmed besvarades
studiens andra frågeställning. Valet att använda sig utav teori från Blücher & Öjmertz
(2007) föreföll sig lämplig då deras tolkning baseras på teorier ur det välkända
begreppet lean och deras tolkning av begreppen var åt byggindustrin. Författarna
anser att användandet av detta har gjort rapporten tydlig, lättläst och lättförståerlig.
När beräkning av de olika slöserierna skett togs det fram en alternativ beräkning av
väntan på hiss, se Tabell 10. Vid den alternativa beräkningen lades det fram som ett
alternativ att vänta på hiss skulle kunna förekomma i 12,6 % av tiden för
godsmottagningen istället för de 7,6 % som framkom av tidsstudierna, se
Tabell 9. Författarna anser att det var av vikt att påpeka detta då tidsstudier endast
gjorde under en begränsad tidsperiod av byggprojektet och större delen av denna tid
förekom vid leveranser till den nedre våningen.
Resultatet från analysen kan ses i
Tabell 9, där man även kan se att den totala tiden för alla slöserier blev 39,6%, detta
kan liknas med, som tidigare nämnts i bakgrunden, Josephson & Saukkoriipi (2005)
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studie där de kom fram till att 40% av en godsmottagning bestod av rena slöserier.
Enligt författarna stärker det studiens resultat och kan ses som högst rimliga.
6.1.3 Vilka möjliga metoder finns för att hantera de rena slöserier som
uppstår vid godsmottagning på byggprojekt?
Målet med den tredje frågeställningen var att utifrån de identifierade rena slöserierna
från processkartläggningsanalysen i andra frågeställningen, utforma metoder för att
hantera slöserierna och därmed effektivisera godsmottagningen. Blücher och Öjmertz
(2007) påvisar i sin teori kring Lean bygg och De åtta slöserierna hur viktigt det är att
eliminera slöserierna så snabbt som möjligt. Då rena slöserier inte tillför värde till
slutkund är de aktiviteterna ofta enkla att eliminera genom små förändringar i
utförandet av aktiviteterna. För att besvara den tredje frågeställningen analyserades
därför teorier kring möjliga metoder för att hantera slöserierna, men framförallt
diskusterades det mellan författarna om hur de med så enkla och kostnadsfria
arbetsmetoder som möjligt skulle kunna effektivisera godsmottagningen.
Väntan var det största rena slöseriet på hela 28,9 % av tidsstudierna varav väntan på
material sammanfattades till 15,3 %. En enkel och kostnadseffektiv metod för att
eliminera detta slöseri är att arbeta utifrån ”just-in-time”. Genom att en ansvarig
mottagare av leveranser utses i varje arbetslag av underentreprenörer, kan den
ansvariga lämna sitt värdeadderande arbete när leverantörer aviserar om ankomst. Då
leverantören har lossat tillräckligt mycket material så att det kan börja transporteras in
till avlastningszonen, kan ansvarig mottagare informera resterande hantverkare från
samma underleverantör att lämna sina värdeadderande uppgifter och ta sig till
godsmottagningen.
Att utnyttja en ansvarig från varje underleverantörerna anser författarna även kunna
höja säkerheten av kontroller av inlevererat material, då det alltid utförs av en
hantverkare som även har dialoger med logistikansvariga på byggprojekten. Det
lämnar även över en del ansvar från logistikansvariga som därmed kan utföra sina
värdeadderande uppgifter istället för att behöva ”släcka bränder".
Väntan på hiss analyserades fram till 12,6 % då hiss krävdes för att transportera
material till rätt avlastningszon. Metoden att införa ett hiss-schema som innebär att en
av två hissar utnyttjas till tranport av material under tiden en inleverans sker, bör
kunna eliminera det rena slöseriet direkt. Speciellt om metoden med att utnyttja en
ansvarig mottagare som kontrollerar godset i förväg, kan transport upp till rätt våning
ske så fort hantverkarna kommer ner till lossningsytan utan att varken behöva vänta
på att materialet ska lossas eller på att hissen ska bli tillgänglig.
Omarbeten stod för 5,3 % av de rena slöserierna som identifierats, men uppstod
endast på 3 av 19 tidsstudier. Anledningen att det tar lång tid att hantera dåligt
emballage är att mottagarna har varit tvungna att stanna upp och planera för hur de
ska transportera in materialet till rätt avlastningszon. Genom att ha en tydlig dialog
med sina leverantörer kan onödiga omarbeten elimineras från godsmottagningen. Att
börja arbeta mer med leverantörsamverkan kan även generera bättre leveransprecison
och kvaliteten på materialet kan utvecklas i samråd med huvudentreprenören
Vid interna transporter identifierades 2,6 % rena slöserier. En enkel men effektiv
metod som utnyttjades på fallföretaget är 5S. Däremot tror författarna att
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logistikansvariga bör vara ännu tydligare med hur viktigt det är för att slippa gå
omvägar.

6.2 Implikationer
Syftet med studien är att bidra till kunskap om effektivisering av materialhantering
vid godsmottagning på byggprojekt. De aktiviteter som identifierades anses vara
generella för byggprojekt, vilket innebär att studiens tillvägagångssätt och metoder
går att applicera på andra byggprojekt. Fallstudien är dock utförd på ett byggprojekt
som är placerat i tätortsmiljö, samt av standardmaterial som till exempel gipsskivor
och isolering. Det fanns därmed inte plats för att lagra material bredvid byggnaderna
så materialet var tvunget att transporteras in direkt till planerad lagringszon och
därmed finns inte plats för att lagra mer material än för veckoransoner. Om en
liknande studie ska utföras på byggprojekt där det finns plats för att lagra
standardmaterial i större mängder, kan det vara intressant att undersöka slöserier vid
lagringsplatser av materialet i större utsträckning än vad denna studie innefattar.
De praktiska implikationerna som kan ses som en effekt av de föreslagna metoderna
är att få en bättre koll på underentreprenörer samt att få en bättre ordning och struktur
på godsmottagningen. Genom dessa förändringar kan sedan minskade rena slöserier
på godsmottagningen uppnås. Denna studie har teoretiska implikationer som kan bidra
med att stärka tidigare studier gjorda inom liknande områden. Som nämnts tidigare
kom studien fram till att 39,6 % av tiden för delprocessen godsmottagning, var rena
slöserier. Detta kan jämföras med tidigare studier från Josephson & Saukkoriipi
(2005), där de kom fram till att 40 % av en byggarbetares dag var rena slöserier.

6.3 Begränsningar
I detta delkapitel utvärderas de metoder och tillvägagångssätt som används ur ett
kritiskt perspektiv. Därpå diskuteras hur valda metoder och tillvägagångssätt har lett
till ett trovärdigt och realistisk resultat, samt resultatets tillämpbarhet och dess brister
och begränsningar.
6.3.1 Trovärdighet
Studien baseras på en litteraturstudie och en fallstudie. Fallstudien bestod av
tidsstudier, observationer, intervjuer och dokumentstudier som genom triangulering
mot teorin höjer studiens trovärdighet. Fallstudien var av enskild karaktär på ett
företag med två analysenheter. Detta innebär att de tidsstudier som gjordes var på ett
byggprojekt under två olika faser av projektets gång, stombygge och
stomkompletteringsfasen. Detta ökar studiens bredd och trovärdighet. Emellertid hade
fler tidsstudier på fler projekt stärkt studiens trovärdighet och kunnat ge mer underlag
för analys och diskussion som beskrivs tydligare i kapitel 2.7.
6.3.2 Brister och begränsningar
Under insamling av empiri valde författarna att avgränsa sig ifrån att ta tidsstudier på
exakt tid för omvägar under transport. Denna begränsning gjordes då författarna hade
för lite resurser för att utföra tidsstudier i den omfattningen. Dock anser författarna att
utan denna begränsning hade studien kunnat få mer grund för analys och diskussion
kring slöserier vid interna transporter.
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Hela studien är byggd kring aktiviteter och slöserier på godsmottagningen på
byggprojekt, med en utsträckning från att en leverantör annonserar om att den är på
väg till byggprojektet, tills att materialet är inlevererat och placerat på rätt våning.
Detta gjorde att studien kunde fokusera på kärnan för godsmottagningen och studera
dess slöserier grundligare. Författarna anser dock att om studien haft en utsträckning
till dess att materialet skulle användas på byggprojektet hade det kunnat ge studien en
större bredd, samt möjligheten att räkna på om fallföretaget haft rena slöserier även
vid lagring av materialet.
6.3.3 Tillämplighet
De metoder som tagits fram genom att besvara studiens syfte är till störst del baserad
på teorier och är ej kopplat till det specifika företaget och är därmed generalliserbara.
Därmed bör framtagna metoder kunna appliceras på både fallföretaget och andra
byggprojekt. Dock bör byggprojekten vara i liknande form med samma problematik,
det vill säga byggprojekt i tätortsmiljö med begränsad plats för lagring och
godsmottagning, samt att byggprojektet är på ett flervåningshus med problematik
kring väntan på hissar.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Från studiens resultat kan författarna konstatera att omfattande tid under en
godsmottagning på ett byggprojekt går åt till rena slöserier och inte ger något värde åt
slutkund. Författarna menar att det finns olika metoder för att hantera dessa rena
slöserier och dessa bör undersökas av fallföretaget för eventuell implementering. Av
framtagna metoder är hisschema ett av de enklaste sätten att minska slöserier och
borde inte vara kostsamt för företaget. En av de andra metoderna som tagits fram
innebär att ha en enskild person som ansvarar för hela godsmottagningen. Denna
förändring är något som författarna anser kan skapa stora effektiviseringar bland de
rena slöserierna men även ha en positiv inverkan på andra delar av byggprojektet, så
som leverantörssamverkan. Denna förändring innebär mer investerad tid och pengar
för företaget och kan till en början skapa förvirring och problematik, men författarna
till denna rapport anser att förändringen hade skapat mer värde för företaget på lång
sikt. 5S är en metod för att hålla ordning och reda på arbetsplatsen som även om det
låter enkelt att utföra, kräver att en ansvarig för detta inte godkänner slarv i några
avseenden då det kan orsaka att onödiga omvägar måste tas för materialtransporter.

6.5 Vidare forskning
Som nämnts tidigare under kapitel 6.3.3 så anses studiens resultat vara generaliserbart
och metoder som framtagits kunna användas på liknande byggprojekt. Därav finns det
av intresse att utföra liknande studier på andra byggprojekt för att styrka författarnas
resonemang. I diskussionen under kapitel 6.1.1 diskuteras att fler metoder för
kartläggning av aktiviteter finns, t.ex. spaghetti-diagram. Vidare forskning där
kartläggning skett via just spaghetti-diagram, där aktiviteter kan observeras mer
detaljerat, hade varit intressant för att se hur utfallet hade kunnat jämföras eller skiljas
från denna studies resultat. Vidare i 6.1.2 diskuteras valet av att endast ta fram
metoder för att hantera de rena slöserierna och därmed inte ta hänsyn till de så kallade
tvingade slöserierna. Författarna anser att vidare forskning kring hur effektivisering av
de tvingade slöserierna hade kunnat ske vore intressant och skulle hjälpa
byggprojekts-industrin att vidare utveckla sina processer. Under hela studien har
fokus legat på godsmottagningen och har begränsat sig ifrån aktiviteter utöver denna
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Diskussion och slutsatser
delprocess. Att göra liknande studier på de aktiviteter som sker innan och efter denna
delprocess hade kunnat ge en bredare bild utav slöseriernas uppkomst, om det faktiskt
finns fler rena slöserier kopplade till godsmottagningen samt att det eventuellt hade
öppnat möjligheter för diskussion och framtagning av fler metoder till
effektiviseringsarbete.
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Logistikbilagan är en lista på hur Peab vill arbeta med logistiken
under sina projekt. Samt vilka krav de ställer på sina
underentreprenörer och leverantörer.
Genomförda tidsstudier av godsmottagningar
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BILAGA 1
LOGISTIKBILAGA Peab.

FOKUS PÅ LOGISTIKEN
Inom Peab läggs just nu och framöver mycket fokus på logistiken och de vinningar som fås
med ett ökat logistiskt fokus. Med logistik menar vi att planera, organisera och styra
informations- och materialflöden från projektidé genom hela projektet till slutlig kund och
förvaltning samt avveckling.
Arbetsplatsens belägenhet med påtagligt trånga ytor och en kort produktionstid behöver
noggrant planerad logistik med smarta lösningar.
LOGISTIKKRAV
Målet är att tillsammans med aktiva och målmedvetna underentreprenörer ska skapa
möjligheter för goda affärer och god trivsel genom att:
öka leveranssäkerheten och säkra resurser för lossning
minska lagring och onödiga flyttar av material
ha ett rent bygge med ordning och reda
säkerställa framkomlighet genom hela projektet
minska risken för fuktskadat och skadat material
minimera spill och ha en hög sorteringsgrad på avfallet
ha en visuell arbetsplats med tydlig skyltning och information
För att detta ska fungera finns ett antal uppsatta rutiner, regler och information som är viktigt
för alla entreprenörer att följa.
LOGISTIKHANTERING
Material skall tas in i byggnaden av respektive entreprenör, inbärning skall utföras direkt i
anslutning till leveransen. Samtliga leveranser skall bokas på en Whiteboard som finns vid
logistikansvarigs kontor.
Här skall också anges om bil behöver lossas med lull eller truck
Kostnad för lull är 950 kr/timme och bokas separat från en samarbetspartner i Arenastaden.
Kostnad för truck debiteras 800 kr/timme och bokas av logistikansvarig. Med egen chaufför
debiteras hyra för trucken 400kr/timme mot uppvisande av truckkort.
Uppställning av mobilkran skall föranmälas 4v innan lyft för samordning mot Arenastaden och
Solna stad. Eventuella kostander för TA-planer och kostnader mot staden skall bekostas av
respektive entreprenör.
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INTRANSPORT AV MATERIALET
Materialet skall bäras in av respektive entreprenör. Alternativt kan tjänsten beställas av en
logistikfirma som Peab har samarbetsavtal med.
Peab förbehåller sig rätten att flytta inbärning av material till efter ordinarie arbetstid dvs. efter
kl. 16.00.
LOGISTIKFÖRUTSÄTTNINGAR ATT BESVARA:










Vilka verktyg planerar ni för att ha på plats för att underlätta materialhanteringen i
projektet?
Är er personal utbildad i säkra lyft?
Vilka längder/bredder/höjder på materialen används? Är de planerade så att de går in
i bygghissarna?
o Invändigt korgmått:
 Bredd: 1,5 m.
 Längd: 3,2 m
 Höjd: 2,3 m (dörröppning 2,2 m).
Vilka vikter på materialen används?
Är de planerade för att klara bärighetskraven på bjälklagen? Tillåten belastning på
bjälklag skall alltid kontrolleras med platsledning och/eller konstruktör och vara
skriftligt bekräftad.
För att kunna transportera i hiss? Hiss tar 1800 kg.
Redogör för bemanningsplanering avseende behov av plats i bodar.
Vilka resurser har ni nytta av för intransporter till/inom arbetsplatsen? Liftar, truckar
m.m

LEVERANSPLAN
En uppskattning av leveranser för hela projektet skall lämnas in till din blockchef eller
arbetsledare innan påbörjat arbete. Detta för att Peab ska ha möjlighet att säkerställa
resurser för materialleveranserna.
Det kan exempelvis vara antalet leveranser per vecka för hela projektet, maximala vikterna
och genomsnittliga vikter.
Hur kommer ditt material att lossas? Med truck, med pallyft eller på annat sätt? Svara på
frågorna ovan så har Peab den information som behövs.
FÖRBOKNING AV LEVERANS
Alla leveranser skall förbokas i god tid och med en exakt ankomsttid på Peabs
leveransbokningstavla. Ankomsttiden innebär i praktiken ett tidsspann där leveransen skall
anlända, lastas av samt föras bort från lossningszonen in till rätt plats i huset. Detta gäller
även transporter av hjälpmedel, tillbehör och maskiner såsom betongpumpar, mobilkranar,
truckar eller annan liknande utrustning.
Bokningar skall göra på leveransbokningstavlan i kontorsetableringen av respektive
underentreprenör/leverantör och godkännas av logistikansvarig. Detta för att kunna sprida
leveranserna över veckorna och effektivisera arbetsplatsen, till allas nytta. Information kring
bokningstavlan och hur man bokar leveranser utförs av Peabs Logistikansvarige för projektet.
Har ni ingen tid för er leverans förbokad och/eller om er leverantör kommer för sent kommer
leveransen att avvisas på er bekostnad och ny bokning av tid måste ske.
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AVISERING AV LEVERANS
Utöver leveransbokning krävs vidare att transportören på leveransdagen aviserar att godset
är på väg till arbetsplatsen. Avisering sker för att säkerställa att fri körväg och lossningsyta
finns samt att entreprenören och resurser finns på plats vid ankomst, för att snabbt och
effektivt kunna lossa leveransen. Avisering sker till respektive underentreprenörs
godsmottagare. Så fort godsmottagaren fått besked om att leveransen är sen eller uteblir så
måste godsmottagaren omgående meddela detta till Logistikansvarig.
MOTTAGNING AV LEVERANS
Varje entreprenör svarar för egen mottagningskontroll av godset som anländer till
arbetsplatsen, om inte tjänsten köpts av egen UE. Peab kan tillhandahålla kontaktuppgifter till
samarbetspartner.
Finns inte aktuell godsmottagare på plats för att ta emot sin leverans kommer bilen inte få lov
att lossa materialet. Peab svarar inte för att kontakta respektive mottagare vid t.ex.
inkommande leverans. Leverantörer har ej rätt att kontakta Logistikansvarig om tid, all
tidsbokning skall ske av respektive entreprenör.
Entreprenören skall utse en första respektive andra godsmottagare i projektet och anmäla
dessa personer med namn, mobil och e-post till logistikansvarig. Anmälan skall ske senast 2
veckor före entreprenadens start.
SÄKERHET
Så fort chauffören går ur förarhytten befinner denne sig på Peabs
arbetsområde och skall följa skyddsregler gällande hjälm, skyddsskor,
varselväst m.m.
Samtliga personer som skall arbeta på arbetsplatsen måste inneha ID06-kort
och ha genomgått den obligatoriska arbetsplatsintroduktionen. Chauffören får
alltså vistas på lossningsplatsen utan ID06 men med rätt skyddsutrustning.
Chauffören får dock ej, som exempelvis, leverera in material i huset utan att ha genomgått
den obligatoriska arbetsplatsintroduktionen.
UPPLAGSPLATSER
Inget material får lagras på lossningsplatserna utan skall levereras in i huset till rätt plats
direkt. Material är endast tillåtet att lagra i direkt anslutning till inbyggnadsställe alternativt
inom din tilldelade zon/arbetsområde. Materialet skall alltid placeras på vagnar, EUR-pallar,
bockar, häckar eller liknande så att det kan flyttas vid framkomlighetsbehov och är lätt att
transportera med sig under arbetets gång. Detta gäller även kartonger, rör, kanaler, isolering
m.m.
Observera att på arbetsplatsen får inget material lagras utöver det som skall användas
samma vecka och på aktuellt plan i huset om inte annat överenskommits med
Logistikansvarig eller Peabs platsledning.
Övriga upplag inom arbetsplatsen är inte tillåten. Uppställt gods kommer att slängas och
kostnad för detta debiteras berörd entreprenör.
FORDON
Fordon skall kunna lossas via bakgavellyft mot mark. Undantag kan beviljas efter
godkännande av logistikansvarig.
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AVFALLSHANTERING
På arbetsplatsen kommer en avfallsentreprenör tillhandahålla kärl och containers som varje
entreprenör skall använda för sin avfallshantering. Målet med detta är att alla skall ta ansvar
för sitt avfall för att uppfylla projektets Breeamkrav och med en genomtänkt avfallshantering
minska projektets totalkostnad. Projektets mål är en sorteringsgrad på 85 %.
Peab svarar för bortforsling av byggavfall. Merkostnader till följd av entreprenörens
felsortering ersätts av honom. Lastpallar skall sändas på retur av respektive
entreprenör/leverantör och inte slängas.
STÄDNING
Entreprenören är skyldig att hålla sitt arbetsställe dammfritt genom att enbart använda
maskiner som anslutets till dammsugare alternativt ha inbyggd dito.
Efter färdigställt arbetsmoment, dock minst en gång per dag i anslutning till arbetspassets
slut, skall entreprenören städa berört arbetsställe samt ev. angränsande utrymmen som
kontaminerats med damm och avfall från entreprenörens arbete.
Utför entreprenören ej föreskriven städning eller avfallshantering kommer i det hanteras enl.
kontrakt.
CONTAINERPLATS
Containerplats kan troligtvis ej tillhandahållas då ytan inte finns, men provisoriska förråd kan
ordnas av Peab. Beräknad förrådsyta per entreprenör är 12 kvm, byggnad av förråd debiteras
underentreprenören.
MASKINER/LOSSNING
Lossningshjälp i form av truck kommer finnas på arbetsplatsen och kan köpas av Peab. Lull
finns i arenastaden och kan köpas av samarbetspartner. All lyfthjälp skall även meddelas till
logistikansvarig på projektet minst 24 h innan. Kostnader för framkörning kommer att
tilläggas.
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GENOMFÖRDA TIDSSTUDIER

BILAGA 2

1 Grupp: Gips, materialhantering
Vem?
Process
1 två hantverkare
Omlastning från pall till gipsvagn
2 två hantverkare
Förflytta mtrl. till bygghiss
3 två hantverkare
VÄNTA PÅ HISS
4 två hantverkare
Åka hiss
5 två hantverkare
Placera material i rätt avlastningszon
6 två hantverkare
VÄNTA PÅ HISS
7 två hantverkare
Åka hiss
8 två hantverkare
Omlastning från pall till gipsvagn
9 två hantverkare
Förflytta mtrl. Till bygghiss
10 två hantverkare
VÄNTA PÅ HISS
11 två hantverkare
Åka hiss
12 två hantverkare
Placera mtrl. I rätt avlastningszon
13 två hantverkare
VÄNTA PÅ HISS
14 två hantverkare
Åka hiss
15 två hantverkare
Omlastning från pall till gipsvagn
16 två hantverkare
Förflytta mtrl. Till bygghiss
17 två hantverkare
VÄNTA PÅ HISS
18 två hantverkare
Åka hiss
19 två hantverkare
Placera mtrl. I rätt avlastningszon
20 två hantverkare
VÄNTA PÅ HISS
21 två hantverkare
Hämta sista gipsskivan
22 två hantverkare
VÄNTA PÅ HISS
23 två hantverkare
Åka hiss
24 två hantverkare
Placera mtrl. I rätt avlastningszon
25 två hantverkare
VÄNTA PÅ HISS
26 två hantverkare
Åka hiss

Datum: 30/3-15
Resurs
Gipsvagn
Gipsvagn
Gipsvagn + bygghiss
Gipsvagn + bygghiss
Gipsvagn
Gipsvagn
Gipsvagn + bygghiss
Gipsvagn
Gipsvagn
Gipsvagn
Gipsvagn + bygghiss
Gipsvagn
Gipsvagn
Gipsvagn
Gipsvagn
Gipsvagn
Gipsvagn + bygghiss
Gipsvagn + bygghiss
Gipsvagn (lämnades på lastzon)
bygghiss
För hand
För hand + bygghiss
För hand + bygghiss
För hand
bygghiss
bygghiss
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Start
0.00
2.10
2.40
2.40
3.48
6.28
8.42
9.20
11.02
11.38
12.38
13.23
16.03
16.50
17.22
18.59
19.30
19.30
20.30
21.18
21.18
21.28
23.48
24.28
24.48
25.48

Slut
2.10
2.40
2.40
3.48
6.28
8.42
9.20
11.02
11.38
12.38
13.23
16.03
16.50
17.22
18.59
19.30
19.30
20.30
21.18
21.18
21.28
23.48
24.28
24.48
25.48
26.28

V/T/R
R
T
R
T
T
R
T
R
T
R
T
T
R
T
R
T
R
T
T
R
T
R
T
T
R
T
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2 Grupp: Optimera, 7 personer som skötte inleverans av 4 pallar träskivor och 8 pallar gips från lastbild med kran.
Vem
Aktivitet
Resurs
1 Chaufför/ kranförare
Kör in på godsmottagning
Kranlastbil
Förbereder lossning genom att ta bort säkerhetslinor och gör kranen
2 kranförare
redo att börja lasta av pallar.
Kranlastbil
3 2 godsmottagare från optimera Väntar på att kunna ta emot första pallen med träskivor
gipsvagn
4 Kranförare
Fäster lina i första träpallen till kranen
Kranlastbil
Startar kranen och fäster samt lyfter första pallen med träskivor och
5 Kranförare
placerar på gipsvagn 1
Kranlastbil + gipsvagn 1
6 2 godsmottagare från optimera kör in första pall på bottenplan
1 st gipsvagn
7 3 godsmottagare från optimera Väntar på att kunna ta emot andra pallen med träskivor
1 st gipsvagn
8 Kranförare
Fäster lina vid pall två
kranlastbil
9 Kranförare
Lyfter pall två och placerar på gipsvagn 2
Kranlastbil + gipsvagn 2
10 3 godsmottagare
Tar emot pall 2 och kör in på bottenvåning
gipsvagn
11 kranförare
Fäster lina på pall 3
kranlastbil
12 kranförare
Placerar pall 3 på marken på godsmottagning
kranlastbil
13 1 godsmottagare
väntar vid kranlastbil
14 kranförare
Fäster lina på pall 4
kranlastbil
15 Kranförare + 2 godsmottagare Placerar pall 4 på gipsvagn 1
kranlastbil + gipsvagn 1
16 3 godsmottagare
Kör in gipsvagn 1 på bottenplan
gipsvagn 1
17 3 godsmottagare
väntar vid kranlastbil med gipsvagn 2
18 kranförare
Fäster lina vid pall 5 (fösta gipspallen)
kranlastbil
19 kranförare
Placerar pall 5 på gipsvagn 2
kranlastbil +gipsvagn 2
Tar emot pall 5 och åker bygghiss till plan 6, placerar och åker ner
20 4 godsmottagare
med gipsvagn 2.
gipsvagn 2 + bygghiss
21 Kranförare
Fäster lina på pall 6
kranlastbil
22 2 godsmottagare
Väntar på godsmottagning med gipsvagn 1
gipsvagn 1
23 kranförare + 2 godsmottagare Placerar pall 6 på gipsvagn 1
kranlastbil + gipsvagn 1
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Datum: 1/4-15. Start: 6:50.
Slut: 8:05
Start
Slut
V/T/R
0.00
5.00 T
5.00
7.34
7.34

7.34 T
11.52 R
9.59 T

9.59
11.00
10.00
11.52
13.52
15.32
15.32
16.54
10.00
17.44
19.44
20.44
17.00
20.44
23.14

11.52
17.44
15.32
13.52
15.32
17.44
16.54
17.44
17.44
19.44
20.44
24.33
23.14
23.14
24.33

T
T
R
T
T
T
T
T
R
T
T
T
R
T
T

24.33
24.33
24.33
26.15

28.58
26.15
26.15
26.45

T
T
R
T
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

2 godsmottagare
2 godsmottagare
Kranförare
2 godsmottagare
kranförare
2 godsmottagare
Kranförare + 2 godsmottagare
2 godsmottagare
2 godsmottagare
Kranförare
Kranförare
kranförare
Kranförare
Kranförare + 3 godsmottagare
3 godsmottagare
3 godsmottagare
kranförare
1 godsmottagare
kranförare + 1 godsmottagare
kranförare
kranförare + 1 godsmottagare
kranförare/chaufför + 1
45 godsmottagare

Väntar på bygghiss med pall 6
Placerar pall 6 på plan 6 och åker ner igen
Fäster lina på pall 7 och placerar på gipsbockar på godsmottagning.
Väntar vid godsmottagning
Fäster lina vid pall 8
Väntar med gipsvagn 2 på pall 8
placerar pall 8 på gipsvagn 2
Väntar på bygghiss med pall 8
Placerar pall 8 på plan 6 och åker igen
Fäster lina på pall 9 och placerar på gipsblock på godsmottagningen.
fäster lina på pall 10
Placerar pall 10 på gipsblock på godsmottagningen
Fäster lina på pall 11
Placerar pall 11 på gipsvagn 1
3 godsmottagare väntar på bygghiss med pall 11
Placerar pall 11 på plan 6 och kommer tillbaka
Fäster lina på pall 12
Väntar på pall 12
Placerar pall 12 på gipsbockar
Tom lastbil, återställer kranen och förbereder lastbil för avfärd.
skriver på leveranskontroll

Gipsvagn 1 + bygghiss
Gipsvagn 1 + bygghiss
kranlastbil + 2 gipsbockar

Öppna grind så chauffören kan lämna godsmottagningsyta

46 2 godsmottagare
47 2 godsmottagare
48 2 godsmottagare

placerar pall från gipsbock på gipsvagn 2
Väntar med gipsvagn 2 vid bygghiss
Placerar pall på plan 6 och kommer tillbaka
Väntar på godsmottagning för at hjälpa med att lasta pallen på
gipsvagnar

kranlastbil
gipsvagn 2 + 2
gipsbockar
gipsvagn 2 + bygghiss
Gipsvagn 2 + bygghiss

49 2 godsmottagare

52

kranlastbil
gipsvagn 2
kranlastbil + gipsvagn 2
gipsvagn 2 + bygghiss
gipsvagn 2 + bygghiss
kranlastbil + 2 gipsbockar
kranlastbil
kranlastbil + 2 gipsbockar
kranlastbil
kranlastbil + gipsvagn 1
Gipsvagn 1 + bygghiss
Gipsvagn 1 + bygghiss
kranlastbil
kranlastbil + 2 gipsbockar
kranlastbil

26.45
30.21
26.45
28.58
29.21
28.58
31.30
32.13
32.56
32.13
34.13
35.13
36.45
37.51
38.21
39.35
38.21
39.04
40.01
41.16
43.50

30.21
36.50
29.21
36.50
31.30
31.30
32.13
32.56
39.04
34.13
35.13
36.45
37.51
38.21
39.35
45.30
40.01
40.01
41.16
43.50
44.30

R
T
T
R
T
R
T
R
T
T
T
T
T
T
R
T
T
R
T
T
T

44.30

46.10 T

39.04
39.50
41.50

39.50 T
41.50 R
47.01 T

41.50

45.30 R

Bilagor

50
51
52
53
54
55
56
57
58

2 godmottagare
2 godsmottagare
2 godsmottagare
3 godsmottagare
1 godsmottagare
4 godsmottagare
2 godsmottagare
2 godsmottagare
4 godsmottagare

3

Grupp: AB BUD trettio tio tio (målarfärg)
Vem
Aktivitet
1 pers Lastbilschauför
Går ur lastbil
2 pers från bygget
Väntar på att få material
1 pers Lastbilschauför
Lastar av
1 pers Lastbilschauför
Lämnar på plats (plattformen vid hissen)
1 pers på bygget
Väntar på att andra person kontrollerar och lastar om
1 pers på bygget
Kontrollerar material
1pers från bygget
Omlastar material
2 pers från bygget
Väntar på hiss
2 pers från bygget
Åker hiss till våning 6
2 pers från bygget
Tillbaka till våning 0 med palldragare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Placerar pall på gipsvagn 1
Åker upp med hiss o placerar på plan 6
Stannar nere och väntar på gipsvagn 2
Placerar pall på gipsvagn 2
Kollar på när de andra jobbar
väntar på bygghiss
Åker upp med hiss till plan 6
Placerar pall på plan 6 och kommer tillbaka
förflyttar sista pall in på bottenvåning
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Gipsvagn 1
Gipsvagn 1 + bygghiss
Gipsvagn 2
gipsvagn 2 + bygghiss
gipsvagn 2 + bygghiss
gipsvagn 2 + bygghiss
gipsvagn 1

Resurs
ingen
Egen truck
Egen truck

Palldragare
Palldragare
Palldragare
Palldragare

45.30
46.30
41.50
47.01
47.01
48.01
49.21
50.32
52.52

46.30
54.11
47.01
48.01
48.01
49.21
50.32
52.52
54.00

Datum: 18/5 2015 kl 9:15
Start
Slut
V/T/R
0.00
1.29
T
0.00
2.06
R
1.29
1.56
T
1.56
2.03
T
2.06
2.37
R
2.06
2.11
T
2.11
2.37
T
2.37
3.53
R
4.06
4.40
T
4.40
8.37
T

T
T
R
T
R
R
T
T
T

Bilagor

4

Grupp: JSB rör (ställning)
Vem
1 1pers chauför + 1pers från bygget
2 1pers chauför + 1pers från bygget
3 1pers från bygget

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Grupp: Isolering (SIGAB)
Vem
1pers chaufför + 1pers bygge
1 pers chaufför
1 pers bygge
1 pers chaufför + 1 pers bygge
1 pers bygge
1 pers chaufför + 1 pers bygge
1 pers chaufför
2 pers bygge
2 pers bygge
1 pers chaufför + 2 pers bygge
1 pers chaufför
1 pers chaufför
1 pers chaufför
1 pers bygge (byggare 2 är inne)
1 pers bygge
1 pers bygge
2 pers bygge
1 pers chaufför
2 pers bygge
1 pers chaufför

Aktivitet
Lasta ur
Lämnar på plats
Markerar gods

Resurs
ingen
ingen
ingen

Aktivitet
Kör in lastbil/dirigera inkörning
Gör sig iordning och går ur bil
Väntar på chauför
Lastar ur pall 1
Lastar av två enheter då pallen var för hög
Kör och bär in pall 1 till bottenplan och kommer tillbaka
Lastar ur pall 2
Väntar på utlastning av pall 2
Lastar om pall 2
Kör och bär in pall 2 till bottenplan och kommer tillbaka
Lastar ur pall 3
Kör in pall 3 till bottenplan och kommer tillbaka
Lastar ur pall 4
Lastar ut gods för hand
Väntar
Lastar av två enheter då pallen var för hög
Väntar
Kör in pall 4 till bottenplan och kommer tillbaka
Hjälper till vid inlev. pall 4 och bär in enheter för hand
Lastar ur pall 5
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Datum: 18/5 2015 kl 9:27
Start
Slut V/T/R
0.00
0.50 T
0.50
1.00 T
1.00
1.10 T

Datum: 18/5 2015 kl 9:28
Resurs
Start
0.00
4.10
4.10
Palldragare -chaufförens
4.52
6.10
Palldragare -chaufförens
6.13
Palldragare -chaufförens
8.10
8.12
Palldragare -chaufförens
8.54
Palldragare -chaufförens
9.02
Palldragare -chaufförens
11.14
Palldragare -chaufförens
12.37
Palldragare -chaufförens
14.26
14.43
15.10
15.23
15.31
Palldragare -chaufförens
15.55
15.55
Palldragare -chaufförens
17.35

Slut
4.10
4.52
4.52
6.10
6.13
8.00
9.02
8.54
9.02
11.14
12.37
14.26
15.55
15.10
15.23
15.31
15.55
17.35
17.41
18.37

V/T/R
T
R
T
T
T
R
T
T
T
R
T
R
T
-

Bilagor

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2 pers bygge
2 pers bygge
1 pers chaufför + 2 pers bygge
1 pers chaufför
1 pers chaufför
1 pers chaufför
1 pers chaufför
2 pers bygge
1 pers bygg
1 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge

6 Grupp: Isolering (SIGAB)
Vem
1 1 pers chaufför
-2
3
4
5
6

1 pers chaufför
1 pers bygget
1 pers chaufför och 1 pers bygge
1 pers bygget
1 pers chaufför

7
8
9
10
11

1 pers bygget
1 pers chaufför
1 pers bygget
1 pers chaufför
1 pers bygget

Väntar på pall 5
Hjälper till att lasta ur pall 5
Leverera in pall 5
Lasta ur pall 6
Kör in pall 6 till bottenplan och kommer tillbaka
Kör in palldragare och stänger lastbil
Kör ut
Väntar på att lastbil ska köra ut
stänger grind
väntar
Står och pratar
Återgår till arbete

17.41
18.21
Palldragare -chaufförens 18.37
Palldragare -chaufförens 19.45
Palldragare -chaufförens 21.13
23.21
24.31
25.03
25.20
25.20
25.47
28.25

Aktivitet
Kör in på bygget
Aviserar om anländan och väntar sedan tills byggare kommer och öppnar grind
till godsmottagningen.
Öppnar grind
Kör innanför grindar/dirigerar chaufför
Väntar på att chaufför ska lasta av
Lastar av första pallen, kör in direkt på plan 0 och placerar pall och återvänder
lastar av de översta lagret på pallen för hand och går in på plan 0.( som inte
kune köras in) kmr tbx.
Lastar av pall med palldragare
Lastar av övre lagret för hand
Kör in pall på plan 0 och kommer tillbaka
Lyfter för hand in övre lagret på pall 2 på plan 0 och kommer tillbaka
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Resurs

Palldragare

Palldragare
Palldragare

18.21
18.37
19.45
21.13
23.21
24.31
25.20
25.47
25.47
25.47
28.25

R
T
T
R
T
R
R

Datum: 18/5 2015
kl 10.45
Start Slut V/T/R
0.00 0.23 0.23
11.16
11.24
12.30
13.44

11.16
11.24
12.30
13.44
15.33

T
T
R
-

13.44
15.33
15.33
16.30
16.30

15.33
16.30
16.30
18.09
17.10

T
T
T

Bilagor

12 1 pers bygget
13 1 pers chaufför
14 1 pers bygget
15 1 pers chaufför och 1 pers bygge
16 1 pers chaufför
17 1 pers chaufför
18 1 pers chaufför
19 1 pers bygget
20 1 pers chaufför och 1 pers bygge
21 1 pers chaufför
22 1 pers chaufför
23 1 pers chaufför
24 1 pers chaufför

Tar övre lagret på pall 3 och går in på bottenplan och kommer tillbaka
Lastar av pall ur lastbil
Väntar på att chaufför ska lasta av
Kör in pall på plan 0 och chaufför kommer tillbaka. Byggaren stannar inne och
organiserar
Lastar av pall ur lastbil
Kör in pall på plan 0 och chaufför kommer tillbaka. Byggaren stannar inne och
organiserar
Lastar av pall ur lastbil
Kommer tillbaka ut och väntar på nästa pall.
Kör in pall på plan 0 och chaufför kommer tillbaka. Byggaren stannar inne och
organiserar
Lastar ut sista pallen ur lastbil
kör in pall på mot plan 0, övre lagret fastnat på väg in, tar 1 minut extra. Kmr
tbx efter han lämnat pall.
Kör in palldragare i lastbil, stängder dörren och gör sig redo för att lämna
godsmottagningen
Kör ut. Grinden lämnas öppen och obevakad.

7 Grupp: Vårby färghall (tapet & färg)
Vem
Aktivitet
1 1 pers chaufför + 1 pers bygge Kör in/dirigerar
2 1 pers chaufför
Stiger ur och öppnar lastutrymme
3 1 pers bygge
Väntar
4 1 pers chaufför
Lastar ur bilen
5 1 pers bygge
Tar emot last och placerar på marken
6 1 pers bygge
Går tillbaka till avlastning
7 1 pers bygge
Går in med last två, kommer tillbaka och hämtar last ett
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Palldragare

17.10 18.09 T
18.09 19.02 18.09 19.02 R

Palldragare
Palldragare

19.02 20.09 T
20.09 20.51 -

Palldragare
Palldragare

20.51 22.15 22.15 23.47 23.31 23.47 R

Palldragare
Palldragare
Palldragare

23.47 25.00 T
25.00 25.37 25.37 27.29 -

Palldragare

Resurs

27.29 28.10 28.10 28.39 -

Datum: 18/5 11:47
Start Slut V/T/R
0.00 1.15 T
1.15 1.50 1.15 1.50 R
1.50
1.50 2.05 T
2.05 2.45 T
2.45 3.25 T

Bilagor

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1 pers chaufför + 1 pers bygge
1 pers bygge
1 (ny) pers bygge
1 (ny) pers bygge
1 pers bygge
1 pers chaufför + 1 pers bygge
1 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge

Placerar last tre på pall och kör upp till hiss
Väntar på att chaufför lastar ut material
Hämtar materialet vid hiss och kör in i hiss
Åker hiss till våning 2
Lastar ur lastbil
Kör upp och lämnar pall utanför hiss
Väntar på en till person
Väntar på hiss
Kör in i hiss
Åker hiss till våning 2
Lämnar hiss på våning 2
Lastbilen kör ut och grind lämnas öppen obevakad tills annan personal
uppmärksammar detta och stänger den

8 Grupp: Lådor (kartonger) med hyrbil från statiol, oaviserad
Vem
Aktivitet
1 1 pers (logistikansvarig)
Kommer ut från kontoret och kontrollerar inleverans
2 1 pers (logistikansvarig)
Avbryter felaktig inleverans & låser grind
3
Leveransbil åker iväg utan påskrivet papper
4 1 pers bygge
Ringer telefonsamtal
5 1 pers bygge
Står med och lyssnar på telefonsamtal
6 1 pers bygge
Lastar lådor på hjullastare + kontrollerar varje låda
7 1 pers bygge
Öppnar grind för att hämta lådor utanför
8 1 pers bygge
Lastar om lådor till hävarmsvagn
9 1 pers bygge
Stänger grind
10 1 pers bygge
Börjar köra godset
11 1 pers bygge
Ringer telefonsamtal
12 1 pers bygge
Kör in hävarmsvagn på bottenplan

57

Palldragare
Palldragare
Palldragare
Palldragare
Palldragare
Palldragare

3.25
3.47
4.37
5.10
5.10
6.05
6.42
7.00
7.39
7.59
8.11

3.47
5.10
5.10
5.31
6.05
6.42
7.00
7.39
7.59
8.11
8.23

T
R
T
T
T
T
R
R
T
T
T

9.26 12.35 -

Resurs

Palldragare
Palldragare
Palldragare
Palldragare

Datum: 18/5 11:47
Start
Slut V/T/R
0.00
0.35 R
0.35
1.01 R
1.30
1.30
6.07 R
3.40
4.45 R
13.18 15.02 T
15.02 15.57 R
15.57 16.47 T
16.47 17.18 T
17.18 17.43 T
17.43 21.18 R
21.18
T

Bilagor

9 Grupp: DHL - kartonger
Vem
1 1 pers bygge
2 1 pers bygge
3 1 pers bygge
4 1 pers bygge
5 1 pers bygge
6 1 pers bygge
7 1 pers bygge

Aktivitet
Väntar på lastbil
Lastar ur lastbil
Kontrollerar leverans
Väntar på att bil ska köra ut
Stänger grind
Bär in omgång 1 till bottenplan
Bär in omgång 2 till bottenplan

10 Grupp: Tunga metall-enheter och ventilation (DÅLIGT EMBALLAGE SOM KRÄVER OMLASTNING)
Vem
Aktivitet
1 1 pers bygget (ansvarig av mtrl.)
Väntar / pratar i telefon till Lull kommer
Kör in en 3 meter lång pall med dåligt paketerade enheter från
2 1 pers chaufför (lull)
godsmott. 2 och placerar nära bygghiss
-3 1 pers chaufför (lull)
kör iväg för att hämta pall 2 vid godsmottagning 2
går iväg och hämtar en palldragare och eu-pall för att kunna
4 1 pers bygget (ansvarig av mtrl.)
omplacera materialet
5 1 pers bygget (ansvarig av mtrl.)
Väntar vid godsmottagning
6 1 pers chaufför (lull) + 1 pers bygget
Diskuterar de dåliga emballaget på båda pallar
7 1 pers bygget (ansvarig av mtrl.)
väntar vid godsmottagning
8 1 pers chaufför (lull)
kör pall 2 från godsmottagning 2 till hiss
9 1 pers chaufför (lull)
Placerar pall 2 i närheten av bygghiss
10 1 pers chaufför (lull)
Kör iväg från godsmottagning och är klar
11 1 pers bygget (ansvarig av mtrl.)
Går och hjälper lastbil att backa ut från godsmottagning 2
12 1 pers bygget (ansvarig av mtrl.)
stänger grind och låser grind 2
Diskuterar de dåliga emballaget på båda pallar och hur de ska
13 1 pers bygget (ansvarig av mtrl.) + 2 pers bygget transporteras in till bottenvåningen
14 1 pers bygget (ansvarig av mtrl.)
Går och stänger grind 1 som stod öppen..
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Resurs

Datum: 18/5
Start Slut V/T/R
0.00 0.25 R
0.25 1.06 T
1.06 1.27 T
1.27 1.49 R
1.49 2.21 T
2.21 4.42 T
4.42
T

Resurs

Datum: 18/5 13:27
Start Slut V/T/R
0.00 21.47 R

Lull-lastare
Lull-lastare

20.00 21.06 21.06 25.20 -

Palldragare

21.47
24.20
25.20
26.50
26.50
28.30
28.54
29.30
30.42

Lull-lastare
Lull-lastare
Lull-lastare

24.20
25.20
26.50
29.30
28.30
28.54
29.30
30.42
32.30

T
R
R
R
T
T

32.30 34.15 R
34.15 35.00 R

Bilagor

15
16
17
18

1 pers bygget (ansvarig av mtrl.)
1 pers bygget
1 pers bygget
1 pers bygget (ansvarig av mtrl.) +1 pers bygget

19 2 pers bygget
20 1 pers bygget (ansvarig av mtrl.)
21 2 pers bygget
22 2 pers bygget
23 1 pers bygget
24 1 pers bygget
25 3 pers bygget
26 1 pers bygget
27 2 pers bygget
28
29
30
31

3 pers bygget
3 pers bygget
3 pers bygget
2 pers bygget

32 1 pers bygget
33 2 pers bygget
34 3 pers bygget

Pratar i telefon
väntar vid pallar
hämtar 2 palldragare
(väntar på palldragare) diskuterar hur de ska förflytta materialet
Börjar lyfta pall nr 2 (ca 2m lång o 50 cm bred) från varsin sida av
pallen
börjar omplacera material från pall 1 (3 meter lång) till vanlig träpall
för hand
kör in pall nr 2 på bottenvåning och placerar på rätt zon och
kommer tillbaka
sköter omplacering av material till eu-pall för hand
kör in omplacerad pall till bottenvåning, placerar på rätt zon och
kommer tillbaka
väntar på att ny pall ska bli klar
omplacerar material till eu-pallar
kör in färdig pall till bottenvåning,placerar på rätt zon och kommer
tillbaka
omplacerar material till eu-pallar
omplacerar material till eu-pallar och diskuterar hur en del av
enheterna ska transporteras in
kör in två eu-pallar till bottenvåning och återvänder
lyfter in en enhet för hand till bottenvåning och återvänder
lyfter in en enhet för hand till bottenvåning och återvänder
Börjar tömma godsmottagningen på delar som skyddade materialet
från ursprunglig pall (städar)
Fortsätter tömma godsmottagning från skräp (städar)
Klara med godsmottagning, Väntar på hiss för att återgå till sin
arbetszon
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2 Palldragare

2 Palldragare

35.00
35.00
36.10
37.00

37.00
37.00
39.50
39.50

R
R
T
R

39.50 41.25 T
39.50 46.47 R

2 Palldragare

41.25 43.40 T/R
43.40 46.47 R

1 Palldragare
1 Palldragare

44.30 45.55 T
45.55 46.47 R
46.47 48.49 R

1 Palldragare

48.49 50.12 T
48.49 50.12 R

2 Palldragare

50.12
53.15
55.20
56.15

53.15
55.20
56.15
58.07

R
T
T
T

56.15 59.00 T
58.07 59.00 T
59.00 60.30 R

Bilagor

11 Grupp: VEPAX verktyg AB - byggställning
Vem
Aktivitet
1 1 pers bygge
Öppnar grind
2 1 pers bygge
Väntar på trafik och dirigerar
3 1 pers bygge
Väntar på att chaufför ska öppna lastutrymme
4 1 pers chaufför + 1 pers bygge
Lastar av omgång 1
5 1 pers chaufför + 1 pers bygge
Lastar av omgång 2
6 1 pers bygge
Lastar av omgång 3
7 1 pers bygge
Drar igen grind, låser ej
8 1 pers bygge
Blir tillbaka ropad av chaufför, får smådetaljer till ställning
9 1 pers bygge
Monterar detaljer på byggställning
10 1 pers bygge
Kör upp omgång 3 & 4 till hissplattform
11 1 pers bygge
Väntar på hiss
12 1 pers bygge
Åker hiss
13 1 pers bygge
Lämnar hiss, lämnar ställningar och kommer tillbaka till bottenplan
14 1 pers bygge
Kommer tillbaka till material 3, men vänder och går iväg
försvinner från området
15 1 pers bygge
kommer tillbaka mycket senare och hämtar omgång tre, väntar då på hiss

12 Grupp: Stålbröderna.
Stål och svettsverktyg (skötte inleverans av mtrl. och verkyg själva)
Vem
Aktivitet
1 2 pers bygge
Kör in på godsmottagning 1 med lastbil
2 2 pers bygge
Öppnar lastbil och diskuterar var saker ska placeras på godsmottagningen
3 2 pers bygge
Lossar fästen i lastbil
4 2 pers bygge
Står och pratar lite.. Ser inte så viktigt ut..
5 2 pers bygge
Bär av stålreglar för hand och placerar i närheten av bygghiss
6 2 pers bygge
Lyfter ner pall från bil för hand och placerar på palldragare
7 2 pers bygge
flyttar pall och placerar utanför bygghiss
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Resurs

Palldragare
Palldragare

Datum: 18/5 13.38
Resurs Start
Slut
V/T/R
0.00
0.47
T
0.47
2.06
T
2.06
2.47
R
2.47
3.52
T
3.52
4.22
T
4.22
5.15
T
5.15
5.25
T
5.25
6.03
T
6.03
6.41
T
6.41
6.54
T
6.54
8.39
R
8.54
9.26
T
9.26
23.56 T
23.56
24.34 T
24.34
1.39.34
1.39.34 1.41.34 R

Datum: 18/5 14:38
Start Slut V/T/R
0.00 1.12 T
1.12 3.00 T
3.00 3.50 T
3.50 4.30 R
4.30 5.30 T
5.30 6.50 T
6.50 7.00 T

Bilagor

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge
2 pers bygge

Lyfter för hand av två stål-ställningar och placerar i närheten av bygghiss (osäkra lyft!)
Rullar svetsvagn i närheten av bygghiss
Lyfter ner en tung stålregel till hjulvagn och rullar upp till bygghiss
Svetskomponenter och verktyg placeras vid hiss
En backar ut lastbil från godsmottagningen medans den andra dirigerar vägen
Stänger grinden och de åker iväg ( parkerar lastbil).
Avlossat material och verktyg ligger i vägen för andra byggare som utnyttjar bygghiss
Kommer tillbaka gåendes och väntar på bygghiss
Lyfter in hälften av det som ligger vid hissarna.
Åker hiss till våning 5
Lossar från hiss till rätt zon på våning 5.
åker hiss ner till bottenplan.
lyfter in resterande mtrl. Och verktyg i bygghiss
Åker bygghiss till våning 6
Lossar en del på rätt zon på våning 6
Åker upp till våning 7 och fortsätter lossa de sista i bygghissen och placerar i rätt zon
Kommer tillbaka till bygghiss och väntar på att kunna åka ner för att avsluta.
åker bygghiss ner till bottenplan och är klara med inleverans.

(Bilen är tömd)

bygghiss
bygghiss
bygghiss
bygghiss
bygghiss
bygghiss
bygghiss
bygghiss
bygghiss
bygghiss

13 Grupp: Daloc (Glas) (ingen godsmottagare)
Vem
Aktivitet
1 1 pers chaufför Kör in på godsmottagning nr 2
2 1 pers chaufför Lossar fästen och lyfter ner pall 1 på marken vid godsmottagning 2
3 1 pers chaufför Börjar fästa pall nr 2 till kranen
4 1 pers chaufför Lyfter ner pall 2 till marken
5 1 pers chaufför Placerar kranen i fast postition (inga fler pallar)
6 1 pers chaufför Fäster resterande pallar som är kvar på flaket med rep så att han kan stänga
7 1 pers chaufför Stänger lastbilen och börjar backa ut för att lämna godsmottagning
8
De två pallarna står kvar på godsmottagning hela dagen utan att någon förflyttar in i byggnad.
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7.00
9.10
9.48
11.50
15.00
17.30
15.00
27.45
30.05
31.14
31.55
33.50
34.30
35.32
36.05
42.30
45.20
49.00

Resurs
Lastbil med kran
Lastbil med kran
Lastbil med kran
Lastbil med kran
Lastbil med kran

9.10
9.48
11.50
15.00
17.30
18.32
27.45
30.05
31.14
31.55
33.50
34.30
35.32
36.05
42.30
45.20
49.00
49.45

T
T
T
T
T
T
R
T
T
T
T
T
T
T
T
R
T

Datum: 19/5 06:55
Start Slut V/I/S
0.00 1.00
1.00 3.15
3.15 4.45
4.45 6.30
6.30 7.05
7.05 9.50
9.50 11.50

Bilagor

14 Grupp: Castella - gips bokad tid: 6.30-8.00
Vem
Aktivitet
1 2 pers bygge
Dirigerar lastbil
2 2 pers bygge
Hämtar gips bockar och gipsvagnar
3 1 chaufför
Bil står stilla och väntar på att få plats på mottagningen
4 2 pers bygge
Två personer kommer och flyttat saker som står ivägen för lastbilen
5 1 pers bygge
Dirigerar in lastbil (En av de som hämtade bockar och vagnar)
Väntar på att lastbil ska köra in (en av de som städat på mottagningen och en
av de som hämtat vagnar och bockar. Den andre som städae har nu gått ifrån
6 2 pers bygge
mottagningen (6.19))
7 1 pers bygge
Har dirigerat klart bilen och står nu och väntar
Alla tre godsmottagare försvinner in i byggnaden (Bilen är parkerad och håller
8 3 pers bygge
på att förbereder avlastning.)
9 3 pers bygge
Godsmottagarna kommer tillbaka och inväntar gipset
10 2 pers bygge
hjälper till att lasta gipsvagn med omgång 1
11 1 pers bygge
Står och kollar på
12 2 pers bygge
Kör in pall 1 till bottenvåning
13 1 pers bygge
Hjälper till att färsta pall 2
De två som lämnat pall 1 är tillbaka och står med den tredje personen och
14 3 pers bygge
väntar in pall 2
15 3 pers bygge
Hjälper en utomstående med att lyfta upp deras material till hissplattformen
16 3 pers bygge
Placerar pall 2 på gipsvagn
17 3 pers bygge
Går in med pall 2 på bottenplan
18 1 chaufför
Chaufför får vänta på byggare
19 3 pers bygge
Har kommit tillbaka med gipsvagn, väntar på att chaufför ska placera gips
20 3 pers bygge
Hjälper till att placera pall 3
21 3 pers bygge
Går in med pall 3 på bottenplan
Två personer har kommit tillbaka med gipsvagn, väntar på att chaufför ska
22 2 pers bygge
placera gips
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Da+A1:G13tum: 19/5 kl: 6.29-7.39
Resurs
Start
0.00
Gipsbockar & gipsvagn
1.00
1.00
3.00
6.19

Gipsvagn
Gipsvagn

Gipsvagn
Gipsvagn

Gipsvagn
Gipsvagn

Slut
1.00
6.19
6.19
6.19
7.27

V/T/R
T
T
R
T

6.19
7.27

10.45
10.45

R
R

10.45
12.13
17.07
17.07
17.58
20.16

12.13
17.07
17.58
20.16
20.30
20.30

T
R
T
R
T
T

20.30
22.13
22.20
22.54
24.30
25.21
25.49
26.10

22.13
22.20
22.54
25.21
25.21
25.49
26.10
28.45

R
T
T
T
R
T
T

28.45

28.59

R

Bilagor

23 2 pers bygge
24 2 pers bygge
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1 pers bygge
1 pers chaufför
3 pers bygge
2 pers bygge
1 pers bygge
3 pers bygge
2 pers bygge
1 pers bygge
1 pers bygge

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1 pers bygge
3 pers bygge
3 pers bygge
3 pers bygge
3 pers bygge
1 pers chaufför
3 pers bygge
3 pers bygge
1 pers chaufför
3 pers bygge
3 pers bygge
1 pers chaufför
3 pers bygge
1 pers chaufför
3 pers bygge
3 pers bygge

Hjälper till att placera pall 4
Går in med pall 4 på bottenvåningen
Han som försvann tidigare kommer ut med en ny gipsvagn, men placerar den
på marken nedanför mottagningen
Kranman/chaufför väntar på pumovagn
Tillbaka med gipsvagn och väntar på att pall 5 ska placeras
Dirigerar pall 5
Väntar
Går in med pall 5 till bottenplan
Två av de som körde in pall 5 är nu tillbaka och väntar på pall 6
Personen med gipsvagnen är nu tillbaka och väntar på pall 6
Börjar placerar pall 6 på gipsvagn
Det uppstår krångel vid avlyft så kranmannen måste justera. Dett innebär att
byggaren måste vänta
Placerar pall 6 på gipsvagn
Går in med pall 6 på bottenvåning
Kommer tillbaka och placerar direkt pall 7
Går in med pall 7 till bottenvåning
Kranman/chaufför väntar på gipsvagn
Hjälper till att placera pall 8
Går in med pall 8 till bottenvåning
Kranman/chaufför väntar på gipsvagn
Hjälper till att placera pall 9
Går in med pall 9 till bottenvåning
Kranman/chaufför väntar på gipsvagn
Hjälper till att placera pall 10 på gipsvagn
Kranman/chaufför väntar på gipsvagn
Placerar pall 11 på gipsvagn
Går in med pall 11 till bottenvåning
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Gipsvagn
Gipsvagn

28.59
29.24

29.24
32.21

T
T

Gipsvagn

30.27
20.27
32.35
33.07
33.07
33.35
34.53
35.19
36.27

32.35
33.07
33.35
33.35
34.53/35.19
39.08
36.27
36.49

R
T
R
T
R
R
T

36.49
39.08
39.30
41.53
42.59
44.36
46.26
47.11
48.57
49.38
50.30
52.43
53.47
56.00
56.23
57.00

39.08
39.30
41.53
42.59
46.26
46.26
47.11
49.38
49.38
50.30
53.47
53.47
54.24
56.23
57.00
59.15

R
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Gipsvagn
Gipsvagn

Gipsvagn

Gipsvagn
Gipsvagn
Gipsvagn
Gipsvagn
Gipsvagn
Gipsvagn
Gipsvagn
Gipsvagn
Gipsvagn
Gipsvagn
Gipsvagn

Bilagor

50
51
52
53

3 pers bygge
3 pers bygge
3 pers bygge
3 pers bygge

54 1 pers bygge

Är tillbaka och väntar på att pall 12 ska lossas
Hjälper till att placera pall12 på gipsvagn
Gipsvagn
Går in med pall 12 till bottenvåning
Gipsvagn
Tar en paus och står och snackar
Två personer har nu gått in och den sista öppnar grind, skriver på papper och
stänger grinden

59.15
59.39
1.00.17
1.01.21

59.39
1.00.17
1.01.21
1.06.15

R
T
T
R

1.06.15 1.09.39

T

17 Grupp: (Uarda 6) Bevego Dahl optimera (rallade kablar)
Datum: 19/5 kl: 9.38-9.42
Vem
Aktivitet
Resurs Start
Slut V/T/R
1 1 pers bygge
Hjälper till att lasta av två enheter material (utanför avlastningszoon, utanför grindar)
0.00
0.45 T
2 1 pers bygge
Tittar på papper och skriver på
0.45
1.15 T
3 1 pers bygge
Öppnar grind in till byggarbetsplats
1.15
2.02 T
4 1 pers bygge
Levererar in material på byggområde
2.02
3.24 T
5 1 pers bygge
Stänger grindar
3.24
T

18 Grupp: GIRO BENT AB - lufttrummor (ej planerat enligt schema)
Datum: 19/5 kl: 9.53-9.56
Vem
Aktivitet
Resurs Start
Slut V/T/R
1 2 pers bygge
Dirigerar traffik och lastbil
0.00
2.32 T
Ena personen går, andra stannar kvar och lastar ut material och placerar vid sidan av ingången till
2 1 pers bygge
bygget och vid några pallar vid andra sidan av mottagningen (stålrör och platta lufttrummor)
2.32
3.12 T
3 1 pers bygge
Skriver på papper och lämnar mottagning och lämnar materialet där
3.12
T
4
(Vid nästa leverans behöver detta material flyttas för att en lastbil ska kunna få plats på mottagningen)
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Bilagor

19 Grupp: Papprör (leverantören lossar utanför och går in själv på bygget och levererar utan hjälp)
Vem
Aktivitet
Resurs
1 1 pers chaufför
Lastar ut omgång 1 och levererar till bottenvåning
Palldragare
2 1 pers chaufför
Hämtar omgång 2 och går till hiss (Det står en stor lyftkran ivägen så han får gå omvägar) Palldragare
3 1 pers chaufför
Väntar på hiss
4 1 pers chaufför
Går in i hiss och åker till plan 5
5 1 pers chaufför
Tillbaka på bottenvåning och går till bil
6 1 pers chaufför
Går in i bil och åker iväg

20 Grupp: Isolering
Vem
1
2
3
4
5

1 pers chaufför
1 chaufför + 2 pers bygge
1 chaufför
2 pers bygge

Aktivitet
Lastar ut och placerar isolering precis innanför grindar (bil står parkerad utanför då
annan lossning pågår)
Placerar in resterande isolering och samtidigt skriver ena person på papper
Förbereder bil och kör iväg
Omplacerar isolering (ställer lite längre in, men fortfarande på godsmottagnigen)
Lämnar godsmottagning (annan inleverans pågår så dessa kan ej använda sig utav
hiss). 14.00 när vi gick hem stod isoleringen fortfarande kvar på ytan.

Datum: 19/5 kl: 10.17-10.24
Start
Slut V/T/R
0.00
1.28 T
1.28
2.37 T
2.37
3.38 R
3.38
4.25 T
6.21
6.53 T
6.53
T

Datum: 19/5 kl: 10.23-10.27
Resurs Start
Slut V/T/R
0.00
1.41
2.40
2.40

1.41
2.40
3.00
4.00

T
R

4.00

Datum: 19/5 kl:
21 Grupp: Isolering (lämnas utanför grind och hämtas inte under tiden vi satt och observarade)
11.47-11.50
Vem
Aktivitet
Resurs Start
Slut V/T/R
1 1 pers chaufför
Chaufför lastar av 10 buntar med isolering utanför grind
0.00
1.40 2 1 pers chaufför
Stänger igen lastutrymme och förbereder avfärd
1.40
2.05 3 2 pers bygge
Två personer kommer och skriver på papper
2.05
2.20 T
4 1 pers chaufför
Bil kör iväg och isolering lämnas utanför grindar (vi gick hem vid 14.00 och då stod isoleringen kvar)
2.20
T

65

