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Abstract

Abstract

Purpose: The construction industry in Sweden has long had higher and increasing
production costs compared with other industries. Construction costs for housing has
increased in recent years, while productivity in the construction industry basically is
the same since the 1990s. 10 % of the construction costs relates to inefficient handling
of material. In order to improve production in recent decades there has been an
increase in adopting quality management among large companies, but this has not
been established by small and medium sized enterprises (SME). The aim of this study
was to investigate how quality management tools such as 5S could be integrated into
small construction companies in order to improve the companies’ material handling.

Method: A case study has been conducted on a small construction company. Methods
used in the study was literature studies used to learn the frontiers of knowledge, semistructured interviews with owners, management and carpenters in the company
complemented with unstructured observations at two different construction sites.
Findings: The study investigated how 5S could be tailored to fit a small construction
company and also how this tool can make the handling of materials more efficient. At
first wastes was identified in regard to material handling, which had the form of
unnecessary elements which create unnecessary costs. Wastes found in the study was
composed of unnecessary transports or movements and excessive storage of materials.
The study has also shown that a standardized routine for how the material should be
handled was missing. A theoretical proposal for how these wastes could be reduced
was then produced. The proposal consists of a checklist based on 5S and the study's
empirical data. This checklist is intended to standardize the operation of delivery
reception and material moving. Implementation of the checklist can be done at both
large and small construction projects. Finally, the study investigates the requirements
of a small construction company to introduce a change in the organization. The study
found that the requirements consists of a willingness in the organization to change and
resources in terms of time, finances and personnel able to work with the change.
Implications: By using the checklist in the planning of a construction site ensures that
the materials are placed in the correct location and in the correct order, which is the
purpose of 5S. This reduces the movements that has to be made of the material. Using
the checklist on the construction site for delivery reception contributes to material
being placed correctly and properly stored. This leads to reducing the rejection of
material. Applying this routine entails that unnecessary costs are reduced, which
contributes to reducing the total construction cost of the project.
Limitations: Case study examines a small construction company and is not
generalizable to large construction companies. Also other small construction
companies can have different conditions. The case study is based on interviews and
observations. Focus has been on 5S and no other tool has been used in the study.
Consideration is not taken to the ergonomics regarding handling of material. Finally,
the proposal produced in this study is theoretically and have not been applied
practically due to the size of the study.
Keywords: Lean Construction, 5S, SME, construction companies,
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Innehållsförteckning

Sammanfattning

Syfte: Byggbranschen i Sverige har under en längre tid haft högre och ökande
produktionskostnader jämfört med övrig industri. Byggkostnader för bostadsbyggande
har på senare år ökat samtidigt som produktiviteten i byggbranschen varit relativt
oförändrad sedan 1990-talet. 10 % av byggkostnaderna utgörs av ineffektiv materialhantering. För att förbättra produktionen har på senare decennier kvalitetssystem så
som Lean Construction blivit etablerat inom stora företag, men har inte riktigt fått
något genomslag hos små och mellanstora företag. Syftet med studien har varit att
undersöka hur förbättringsverktyg så som 5S kan användas av små byggföretag för att
skapa en mer effektiv materialhantering.
Metod: En fallstudie har utförts på ett litet byggföretag. Metoder som använts i
studien var litteraturstudier för att utreda kunskapsfronten inom området, semistrukturerade intervjuer med ägare, arbetsledare och byggnadsarbetare i företaget samt
ostrukturerade observationer på två byggarbetsplatser.

Resultat: I studien undersöktes hur Lean-verktyget 5S kan anpassas för att användas
av ett litet byggföretag för att mottagning och förflyttning av material. Först
identifierades slöserier i materialhanteringen i form av onödiga moment vilka skapar
onödiga kostnader. Slöserierna bestod av onödiga transporter eller förflyttningar och
onödigt stora materiallager. Studien visar även att rutiner för hur materialhantering
ska skötas saknades i företaget. Därefter togs ett teoretiskt förslag fram för hur dessa
slöserier skulle kunna minskas. Förslaget utgörs av en checklista baserad på 5S och
studiens empiri. Checklistan är avsedd att standardisera arbetssättet för
materialmottagning och materialförflyttning. Implementering av checklistan kan ske
vid både större och mindre byggprojekt. Till sist redovisas kraven hos ett litet
byggföretag för att kunna införa ett förbättringsverktyg i företaget. Det som krävs är
en vilja i organisationen till förändringen och resurser i form av tid, ekonomi och
personal som kan arbeta aktivt med förändringen.
Konsekvenser: Genom att använda checklistan vid planering av en byggarbetsplats
organisering säkerställs att material placeras på korrekt plats och i korrekt ordning,
vilket är syftet med 5S. Detta minskar förflyttningar som måste göras av materialet.
Vid produktionen används checklistan för mottagning av material vilket bidrar till att
material placeras korrekt och förvaras på rätt sätt. Detta leder till att minska kassation
av material. Genom att tillämpa detta medför rutinen att onödiga kostnader minskas
vilket bidrar till att den totala byggkostnaden av projektet minskar.

Begränsningar: Fallstudien undersöker endast ett litet byggföretag och är därmed
inte applicerbar på stora byggföretag. Även andra små byggföretag kan ha andra
förutsättningar än företaget som studerats. Fallstudien bygger på intervjuer och
observationer. Fokus har lagts på 5S som verktyg ur Lean Construction och inget
annat verktyg har undersökts. Hänsyn tas inte till personalens ergonomi vid
materialhantering. Slutligen är förslaget som tagits fram i studien teoretiskt och har
inte tillämpats praktiskt på grund av studiens omfattning.
Nyckelord: Lean Construction, 5S, SMF, byggbranschen
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Inledning

1

Inledning

Examensarbetet ingår i programmet Byggnadsutformning med arkitektur på
Jönköpings Tekniska Högskola. Kursen var sista ledet i utbildningen och omfattar 15
högskolepoäng. Studien undersökte hur små byggföretags materialhantering kan
förbättras. Studien gjordes i samarbete med Jönköpings Byggvision AB (Byggvision).
Byggvision är ett litet byggföretag, med 17 anställda, baserat i Jönköping (Jönköping
Byggvision AB, u.å.). Ett litet företag definieras som företag som har upp till 50
anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro
per år (EU-kommissionen, 2003).

1.1 Bakgrund

Sveriges byggbransch har länge haft högre och ökande produktionskostnader jämfört
med övrig industri. En byggproduktions kostnader beror till 10 % av ineffektiv
resursanvändning exempelvis materialspill, väntan och stilleståndskostnader
(Statskontoret, 2009). Detta är onödiga kostnader som inte tillför något värde för
slutkund. För att utveckla byggindustrin och få bukt med de höga produktionskostnaderna krävs att arbete förbättras.

Studien inriktar sig på små företag i byggbranschen. Små företag ingår enligt EUkommissionen, (2003) i definitionen små och medelstora företag (SMF) vilka är en
viktig del av många länders ekonomi. 99 % av alla företag inom EU utgörs av SMF
och utgör därmed en viktig del i den ekonomiska tillväxten, att skapa innovation, öka
sysselsättningen samt att verka för social integration (EU-kommissionen, 2013). För
att bibehålla sin konkurrenskraft i en konstant föränderlig bransch måste SMF ändra
fokus till att bli mer öppna för samt öka kompetensen att ta till sig nya idéer
(Achanga, Shebab, Roy & Nelder 2006). Något som visat sig effektivt både i annan
tillverkningsindustri och större byggföretag är kvalitetssystem så som Lean (Liker,
2004). Forskningen kring kvalitetssystem och Lean har dock mestadels berört större
företag, och det finns överlag en brist på forskning och ett kunskapsglapp om
kvalitetsarbete i SMF (Luiz Mendez & Luiz Lourenco, 2014). Den här studien avser
att bidra till att öka kunskapen om hur kvalitetssystem som Lean kan användas av små
byggföretag.

Lean Production är en produktionsfilosofi som har sitt ursprung hos Toyota. Syftet är
att förbättra produktioner genom att minska onödiga kostnader och därmed öka
effektivitet och produktivitet. I början på 1990-talet spred sig Lean till andra
branscher, däribland byggbranschen där det benämns Lean Construction (The
International Group for Lean Construction, 1993). Dock har kvalitetssystem som Lean
inte etablerats hos SMF då denna kategori haft bristande resurser, kunskaper och
kompetens för att införa systemen (Mendez & Lourenco, 2014). I samverkan med
byggföretaget Byggvision genomfördes en studie i syfte att undersöka hur Leanverktyget 5S kan anpassas för att användas av små byggföretag. Fokus lades på
materialhanteringen på byggarbetsplatsen från det att byggmaterialet levereras till
byggplats tills dess att materialet blir monterat.

1.2 Problembeskrivning

Byggbranschen har stora produktionskostnader i jämförelse med övrig industri.
Byggkostnaden för flerbostadshus i Sverige ökade från 2005 till 2010 med 33 % och
för gruppbyggda småhus 24 % (SCB, 2012). Från 2012 till 2013 steg kostnaden för
nyproducerade flerbostadshus enligt byggprisindex med 4 % (SCB, 2014).
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Dessutom har produktiviteten i branschen nästan stått still sedan 1990-talet, samtidigt
som övrig industri har ökat sin produktivitet (Lind & Song, 2012). I Statskontorets
utredning Sega gubbar från 2009 beskrivs problemet: ”Bygg- och arbetsmetoder
måste förändras för att mer likna annan industri samtidigt som fokus mer ska inriktas
mot kundens behov och efterfrågan.” Produktiviteten kan ökas genom effektivare
arbetssätt och minskade slöserier genom standardisering. Då ineffektiv hantering av
material står för 10 % av kostnaderna i en produktion är detta en viktig faktor att
studera (Statskontoret, 2009). Ineffektiv materialhantering i en byggproduktion får
konsekvenser för samtliga led i produktionen. Exempelvis skapar en försenad leverans
stillestånd hos byggnadsarbetarna, placering av material långt ifrån montageplats
skapar onödiga förflyttningar och skador på material som hanterats på ett felaktigt sätt
medför förseningar och kostnader i projektet. För att få bukt med ineffektiv
materialhantering behöver arbetet förbättras (Emmitt, Pasquire & Mertia, 2012).

Studien undersöker hur Lean kan användas av små byggföretag. Dock finns det vissa
utmaningar för gruppen SMF i sitt kvalitetsarbete och för att ens kunna införa
kvalitetssystem som Lean. Faktorer som brist på kompetent ledarskap, resurser i form
av ekonomi, tid och personal som kan arbeta med förändringsarbetet, och en icke
främjande organisationskultur är vissa anledningar till att kvalitetssystem sällan eller
aldrig införs i SMF (Assarlind, 2014; Mendez & Lourenco, 2014; Achanga et al.,
2006). Ytterligare en faktor som spelar in i avsaknaden av kvalitetssystem hos SMF är
attityden mot sin egen arbetsprocess. Företag tror att deras process är så bra den kan
bli och att kvalitetssystem inte skulle hjälpa dem. Detta resonemang grundar sig i brist
på kunskap av kvalitetssystem (Emmitt et al., 2012). Det är även stora skillnader
mellan stora företag och SMF, och vad som fungerar i stora företag kanske
nödvändigtvis inte fungerar hos små. Kvalitetssystemen kan behöva anpassas för att
vara mer lämpade att användas av små företag. Dock finns det en brist på forskning
rörande kvalitetsarbete i SMF och en liten förståelse till orsakerna kring detta. Då
småföretag är en viktig del av många länders ekonomi och bidrar till att skapa
arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt motiveras vidare forskning inom detta område
(Mendez & Lourenco, 2014).

1.3 Mål och frågeställningar

1.3.1 Mål
Målet med examensarbetet är att undersöka hur Lean-verktyget 5S kan användas till
att effektivisera materialhanteringen i produktionsprocessen hos små byggföretag.
1.3.2 Frågeställning 1
Hur kan Lean-verktyget 5S användas för att förbättra mottagning av material på
byggarbetsplatser?
1.3.3 Frågeställning 2
Hur kan Lean-verktyget 5S användas för att minska onödig förflyttning av material på
byggarbetsplatser?

1.3.4 Frågeställning 3
Vilka förutsättningar krävs i ett litet byggföretags organisation för att använda
förbättringsverktyg som Lean-verktyget 5S?
2
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1.4 Avgränsningar

Studien avgränsades till fallstudie på ett litet byggföretag. Fokus lades på mottagning
av material samt materialförflyttningar. Ergonomi i samband med materialhantering
togs inte hänsyn till. I studien undersöktes endast fyra av de åtta slöserierna som
förekommer inom Lean Construction, då dessa fyra slöserier berör materialhantering.
Ytterligare avgränsningar gjordes då Lean-verktyget 5S valdes ut som
förbättringsverktyg. Förslaget som ges i studien är teoretiskt och undersöktes inte
praktiskt på grund av studiens omfattning.

1.5 Disposition

Kapitel 2 beskriver metoder som används för att samla in empiri. Här redovisas även
hur metoderna sammanlänkas med frågeställningarna. Kapitel 3 behandlar teorier
som används och deras koppling till frågeställningarna. Kapitel 4 redogör för studiens
empiri. Kapitel 5 analyserar och presenterar studiens resultat och kopplar frågeställningar mot uppställt mål. Kapitel 6 diskuterar rapporten, dess slutsatser, samt ger
förslag till vidare forskning. Avslutningsvis redovisas referenser och bilagor.
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2.1 Undersökningsstrategi

I studien har en kvalitativ undersökningsmetodik använts. För att utvärdera kunskapsfronten inom området har litteraturstudier utförts. Datainsamlingsmetoder har varit
intervjuer och observationer vilka utfördes på företagets organisation för materialhantering. Fokus lades på mottagning, placering, förvaring och förflyttning av
byggnadsmaterial med syfte att identifiera faktor som kunde förbättras under
materialets väg från leverans till montage. Insamlad data är av kvalitativ natur i form
av svar från semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer.

2.2 Koppling mellan
datainsamling

frågeställningar

och

metoder

för

2.2.1 Frågeställning 1
För att utreda hur Lean-verktyget 5S kan användas för att förbättra mottagning av
material på byggarbetsplatser används metoden kvalitativ intervju. Metoden valdes i
syfte att ta del av den erfarenhet som fanns bland företagets personal.
2.2.2 Frågeställning 2
För att besvara frågeställning 2 som behandlar hur Lean-verktyget 5S kan användas
för att minska onödig förflyttning av material på byggarbetsplatser användes intervju
och observation. Frågeställningen utreder vilka brister som fanns gällande
arbetsplatsens organisation som bidrog till onödig materialförflyttning. Intervju valdes
för att få respondenternas åsikt i frågan, och observation valdes för att erhålla
ytterligare ett perspektiv genom en primär källa för information.

2.2.3 Frågeställning 3
Frågeställning 3 undersökte vilka förutsättningar som krävs i ett litet byggföretags
organisation för att använda förbättringsverktyg som 5S. Denna frågeställning
besvarades genom intervju med ägare, arbetsledare och byggnadsarbetare för att
undersöka vilka förutsättningar de anser relevanta för små byggföretag för att använda
5S. Figur 1 nedan illustrerar koppling mellan frågeställningar och metoder.

Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och metod (Fredrik Gustafsson,
2015)
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2.3 Valda metoder för datainsamling

I studien har litteraturstudier, kvalitativ semistrukturerad intervju och ostrukturerad
observation valts som forskningsmetodik. Genom att tillämpa dessa metoder skapades
en informationsbas då metoderna gav olika perspektiv. Byggföretaget som valdes var
ett litet byggföretag med 17 anställda. Intervjupersoner valdes efter befattning där
ägare, arbetsledare och byggnadsarbetare gav olika perspektiv av de tre
frågeställningarna vilket gav en god bild av företagets produktion. Observation
utfördes på en villabyggnation samt ett bostadsområde.

2.3.1 Litteraturstudier
Litteratur avses inom forskning som tryckt material exempelvis böcker, artiklar och
avhandlingar (Bell, 2006). I studien har litteraturstudier använts för att utreda
kunskapsfronten och ge bakgrundskunskap om det studerade fenomenet. Utifrån detta
formulerades studiens mål och frågeställningar. Vid litteratursökning lades fokus på
att använda så nya källor som möjligt så litteraturen är uppdaterad och relevant. Enligt
Patel och Davidsson (2011) är det av stor vikt att informationen i litteratur granskas
kritiskt vilket har tagits i beaktning i studien.

2.3.2 Intervju
Intervjumetodik är en primär källa för information. Syftet är att lära en persons tankar
och subjektiva upplevelser. Metoden intervju kan vara mer eller mindre strukturerad. I
studien valdes en medelhög struktur, vilket innebär att den hamnar mellan öppet
samtal och enkät. Intervjufrågor bestämdes i förväg utan förbestämda svarsalternativ.
Intervjuerna hade en öppen karaktär vilket bidrog till att de kunde utvecklas efter de
svar som inkom (Merriam, 1994).

Viktigt i en intervjusituation är relationen mellan intervjuare och respondent. Den
samverkan som finns mellan parterna kommer vara påverkade av tidigare upplevelser,
värderingar och fördomar. Det är viktigt att ta hänsyn till att dessa faktorer finns och
att de påverkar intervjuns resultat (Merriam, 1994). I studien dokumenterades
intervjun genom ljudinspelningar samt skriftliga anteckningar under intervjuns gång.
Därefter sammanställdes intervjun skriftligt. Semistrukturerad intervju valdes för att
åstadkomma en utforskande funktion och inhämta kunskap om byggarbetsplatsen.
Genom att ha en relativt öppen karaktär på intervjun tilläts intervjupersonerna att
svara fritt och ge en god bild av fallet.

2.3.3 Observation
Observation innebär att information inhämtas genom att olika skeenden och fenomen
observeras i praktiken. Med fördel kan denna metod användas i forskning, dels vid
behov av ett nytt perspektiv eller då deltagare i studien av olika skäl inte delar med sig
av information (Merriam, 1994). Det finns strukturerad och ostrukturerad observation,
och i studien valdes en relativt hög grad av ostrukturerad observation med syftet att
utforska fallet och på så sätt erhålla mycket kunskap. Används ostrukturerad
observation ställer det krav på att god förkunskap finns om det som ska observeras
(Patel & Davidsson, 2011). En faktor som spelar in är rollen observatören tar
gentemot det observerade. Observatören kan vara känd eller okänd, samt deltagande
eller icke deltagande (Patel & Davidsson, 2011). I fallstudien användes känd icke
deltagande observation. Risker finns med känd observation då observatörens närvaro
kan påverka situationen. Detta togs i beaktande i studien då observation utfördes.
5
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2.4 Arbetsgång

2.4.1 Litteraturstudier
Inledningsvis utfördes litteraturstudier för att ta del av kunskapsfronten inom det
studerade området. Databaser som användes var SwePub, Academic Search Elite,
ScienceDirect och Taylor & Francis. Sökord var 5S, Lean, Lean Construction, Lean
thinking, construction och construction value stream. Sökningen strävade efter att
hitta nya referenser och litteraturen som hittades granskades kritiskt. Utifrån
sökningarna valdes 34 abstracts och fem böcker vilka berörde det studerade området.
Dessa lästes igenom varefter 15 rapporter och tre böcker valdes ut för vidare
granskning. Av dessa valdes slutligen sex rapporter och två böcker.

2.4.2 Intervju
Sex intervjuer har utförts med anställda hos Byggvision. Intervjufrågor utformades för
att skapa en bild av materialhanteringen och organisationen på byggarbetsplatsen,
samt i syfte att besvara studiens frågeställningar. Intervjuerna var semistrukturerade
med i förväg uppsatta frågor. Intervjufrågorna mailades till respondenterna i förväg
för att ge tid till förberedelse. Intervjuer inleddes med en genomgång av studiens syfte
för att skapa en förståelse hos respondenten. Två intervjuer med arbetsledning ägde
rum på företagets kontor och tog cirka 45 minuter vardera. Fyra av intervjuerna hölls
med byggnadsarbetare och utfördes i samband med besök på byggarbetsplats. Dessa
intervjuer hade en tidsomfattning om 25-35 minuter. Följdfrågor ställdes under
intervjuer för att fördjupa respondenternas resonemang. Dokumentation gjordes
genom ljudinspelning med mobiltelefon.
Efter varje intervju lyssnades intervjun av och sammanfattades i skriftlig form. Detta
gjordes som en inledande del av analysen. Den skriftliga sammanfattningen mailades
till respondenterna vilka gavs möjlighet att bekräfta att intervjusvaren tolkats korrekt.
Vidare analys gjordes i form av en sammanställning av intervjusvaren där samband
och kopplingar dras. Detta resulterade i studiens resultat.
2.4.3 Observation
Observationer utfördes vid två tillfällen i fallstudien. Förberedelser inför observationerna gjordes i form av att en punktlista upprättades innehållande fyra huvudområden
som skulle observeras (se Bilaga 5). Deltagarna i observationerna informerades inte i
förväg om att observation skulle utföras. Det första området som studerades var BRF
Skogsparken i Haninge där radhus producerades. Observationen pågick under en
arbetsdag där även två av intervjuerna hölls. Inledningsvis gjordes en rundvandring
tillsammans med arbetsledare, varefter observation utfördes på egen hand. Den andra
observationen ägde rum på en villabyggnation utanför Aneby. Observationen pågick
under två timmar där byggnadsarbetare förklarade byggprocessen. Båda observationerna dokumenterades genom fotografering samt skriftliga anteckningar.
Efterföljande bearbetning av observationsdata innefattade en skriftlig sammanfattning
av anteckningar samt studerande av fotografier. En vidare del i analysen innefattade
en jämförelse arbetsplatserna emellan där samband men även olikheter lyftes fram.
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2.5 Trovärdighet

Under insamling och analys av data är det viktigt att säkerställa en trovärdighet för
metoder och insamlad empiri. Inom forskning används begreppen validitet och
reliabilitet. Validitet är ett sätt att undersöka om en fråga mäter eller beskriver det den
är avsedd att mäta eller beskriva. Reliabilitet är ett mått på hur generaliserbar en
undersökning är, det vill säga i vilken utsträckning samma resultat skulle uppnås om
studien upprepades (Bell, 2006). I studien säkerställdes validitet och reliabilitet
genom en rad tillvägagångssätt. Dels beskrevs noga tillvägagångssättet för studiens
arbetsgång. Enligt Patel och Davidsson (2011) är det viktigt att samtliga delar av
forskningsprocessen beskrivs noggrant för att nå samma resultat om studien upprepas.
Trovärdighet för intervjuer och den empiri som samlats in genom denna metod
stärktes genom följande punkter:





Intervjufrågor skickades ut till intervjupersonen i förväg.
Under intervjun användes ljudinspelning för att registrera intervjusvaren och
för att säkerställa att ingen information gick miste.
Efter intervjun lyssnades intervjun av och sammanfattades skriftligt.
Efter sammanställandet av intervjusvaren skickades en skriftlig
sammanfattning till intervjupersonen som fick möjlighet att bekräfta att svaren
hade uppfattats korrekt.

Gällande observation stärktes trovärdighet genom följande fyra punkter:





Fyra huvudsakliga områden som skulle observeras bestämdes.
Ansvarig på byggarbetsplatsen närvarade vid observation och förklarade
observerade fenomen.
Observationer dokumenterades genom skriftliga anteckningar och fotografering.
Observationer sammanställdes i efterhand skriftligt och skickades till den
ansvarige som fick möjlighet att bekräfta observationens giltighet.

Trovärdigheten för litteraturstudier har stärkts genom att söka så nya källor som
möjligt samt att kritiskt granska de källor som använts. Så långt det har gått har
primärkällor använts. För att vidare stärka validiteten i studien har två typer av
triangulering använts. Dels genom metodtriangulering. Litteraturstudier, intervju och
observation kompletterar varandra vilket gav en bred informationsbas och validerade
den data som samlades in genom olika perspektiv. Den andra formen av triangulering
var att samla in information från olika informationskällor. Intervjuer hölls med sex
stycken anställda och observationer gjordes på två olika byggarbetsplatser. Dessa två
former av triangulering stärker empirins trovärdighet (Bell, 2006).

7

Teoretiskt ramverk

3

Teoretiskt ramverk

I följande kapitel redovisas teorin som valts för att lösa studiens frågeställningar och
mål. Inledningsvis förklaras kopplingen mellan frågeställningarna och teori. Därefter
följer en redovisning av vald teori. Slutligen sammanfattas teorin.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori

Studiens vetenskapliga grund utgörs av fyra teorier. Första teorin behandlar onödiga
kostnader i en produktionsprocess, den andra teorin beskriver Lean-verktyget 5S och
användandet av verktyget inom bygg, den tredje teorin redogör för vad som krävs för
att förändringar ska ske i en organisation och den fjärde redovisar vilka utmaningar
som finns för små och mellanstora företag att arbeta med kvalitetssystem. De fyra
teorierna bidrar till att besvara studiens tre frågeställningar enligt figur 2 nedan.
Frågeställning 1: Hur kan Lean-verktyget 5S användas för att förbättra mottagning av
material på byggarbetsplatser?
Frågeställning 2: Hur kan Lean-verktyget 5S användas för att minska onödig
förflyttning av material på byggarbetsplatser?

Frågeställning 3: Vilka förutsättningar krävs i ett litet byggföretags organisation för
att använda förbättringsverktyg som Lean-verktyget 5S?

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och teorier (Fredrik Gustafsson,
2015)

3.2 Slöserier enligt Lean

För att definiera slöseri i en verksamhet skiljs värdeskapande aktiviteter från icke
värdeskapande aktiviteter. Detta görs genom att utgå från kundens förväntningar av
produktionsprocessen. För det första finns den interna kund, vilket innebär nästkommande moment i produktionen. Det som den interna kunden behöver i sitt
moment är vad som ska produceras från föregående produktionsfas. Den andra
definitionen av kund kallas för extern kund och är alltså slutkunden, den som till slut
köper varan som produceras. Det den interna och externa kunden vill ha ut av
processen är vad som definierar vilka aktiviteter som är värdeskapande. Alla
aktiviteter utöver dessa är slöserier, vilket inom Lean kallas muda (Liker, 2004).
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Enligt Liker (2004) finns åtta slöserier. Dessa är överproduktion, väntan, onödiga
transport eller förflyttningar, överarbetning eller felaktig bearbetning, onödigt stora
lager, onödiga arbetsmoment, defekter och slutligen outnyttjad kreativitet hos de
anställda. Av dessa åtta slöserier lades i den här studien fokus på väntan, onödiga
transporter eller förflyttningar, onödigt stora lager och onödiga arbetsmoment. Dessa
valdes då de handlar om materialhantering.
Väntan
Situationer då personal inte kan utföra en arbetssyssla på grund av att det exempelvis
saknas material eller verktyg, eller någon annan form av stillestånd i arbetet.
Onödiga transporter eller förflyttningar.
Material som förflyttas onödig lång väg eller där personalen får gå onödigt långt för
att hämta verktyg.
Onödigt stora lager.
En onödigt stor lagring av material och produkter kan medföra onödig förflyttning av
material, skadar på material och produkter samt kostnader för lagring och transport.

Onödiga arbetsmoment
Innefattar alla rörelser som inte skapar direkt värde till produkten. Exempelvis
rörelser där anställda måste förflytta sig eller göra onödiga rörelser för att nå verktyg,
redskap eller material.

3.3 Lean-verktyget 5S

Förbättringsverktyget som studien fokuserar på är Lean-verktyget 5S. På japanska
står de 5 S:en för seiri, seiton, seiso, seiketsu och shitsuke. Svensk översättning lyder
sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa en vana/självdisciplin (se figur 3).
Metoden utvecklades 1996 av Hirano och strävar efter att organisera arbetsplatsen,
material och de redskap som används under en arbetsdag (Jaca, C., Viles, E., PaipaGaleano, L., Santos, J., Mateo, R., 2014). 5S handlar även om att göra arbetsplatsen
effektivare genom att sortera redskap och material efter olika kategorier. Genom att
kategorisera redskap och material, och sortera bort det som inte används tillräckligt
ofta, görs färre misstag, skador på material och minskar tiden för att hämta redskap
eller verktyg. Redskapen placeras sedan nära montageplatsen i syfte att minska
onödiga förflyttningar hos personalen. 5S är en ständigt pågående process som
kontinuerligt strävar mot en förbättrad arbetsplats (Liker, 2004).
5S handlar även om att göra arbetsprocessen transparent där man tydligt kan urskilja
processens gång. Genom standardisering är det lättare att kontrollera arbetet samt att
upptäcka och korrigera fel. Detta medför att processen kan förbättras och utvecklas
(Koskela, 2000).
1.
2.
3.
4.
5.

Sortera. Rensa ur sällan använda artiklar genom att märka dem.
Strukturera. Organisera och märk upp en plats för varje sak.
Städa. Gör rent.
Standardisera. Skapa regler för att upprätthålla de första S:en.
Skapa en vana/självdisciplin. Ledningen ska granska regelbundet för att
upprätthålla disciplin.
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Figur 3. De 5 S:en (Liker, 2004)
Verktyget är ett av de Lean-verktyg som fördelaktigt kan vara det första steget mot att
implementera Lean, då det är ett enkelt verktyg som ger snabba och synliga resultat.
Verktyget är därför lätt för anställda att acceptera (Yu, H., Al-Hussein, M., Al-Jibouri,
S., Telyas, A., 2013). Det är dock viktigt vid implementering att man ser 5S till sin
helhet och inte enbart använder metoden som en teknik. Risken finns då att metoden
fallerar (Jaca et al, 2014).

3.3.1 5S i byggbranschen
Byggbranschen och tillverkningsindustrin har vissa skillnader avseende produktionsprocess. För det första sker produktion inom tillverkningsindustri i fabrik, medan
inom bygg produktionen ofta äger rum på en byggarbetsplats. För det andra är
produkter inom bygg i stor utsträckning unika och för det tredje råder en högre
komplexitet hos produkten inom bygg än i tillverkningsindustrin. Detta tillsammans
med varierande förutsättningar gällande klimat, olika markförhållande och samspel
mellan olika entreprenörer på byggarbetsplatsen ger svårigheter att skapa en konstant
och stabil produktionsprocess (Iqbal Shakeri, Khashayar Asadi Boroujeni, Homan
Hassani, 2014). Dessa skillnader medför att verktygen i Lean Production bör anpassas
för att effektivt kunna användas i byggbranschen. I en studie utförd av Shakeri et al.
(2014) jämförs Lean inom tillverkningsindustrin och bygg varefter en utvärdering
görs om kraven för ett effektivt införande av Lean i ett byggföretag. Under sex
månaders testperiod implementerades Lean hos ett större byggföretag där första
verktyget som användes var 5S. De 5S:en relaterar, enligt Shakeri et al. (2014) till den
fysiska miljön och medför en hög struktur på byggarbetsplatsen, en ökad transparens
och en bättre kontroll av aktiviteter och processer. Fokus lades på att separera material
genom uppmärkning och placera dem i närheten av montageplatsen, städa och skapa
en struktur på byggarbetsplatsen med instruktioner om placering och montering av
material. Införandet resulterade i tre veckors kortare byggtid för projektet och lägre
byggkostnad. Enligt Shang Gao och S.P. Low (2014) är transparens och visuell
kontroll en av fördelarna av 5S. Genom att standardisera arbetssättet och göra
processen lättöverskådligt blir det enklare att se brister i processen och på produkten.

I en studie av Haitao et al. (2013) undersöks införandet av Lean Construction i en
amerikansk husfabrik. Vid införandet av 5S skapades snabbt synliga resultat vilket
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ökade motivationen hos anställda till fortsatt arbete med verktyget. Resultatet av 5S
blev en renare, mer organiserad arbetsplats där alla material som behövdes fanns
tillgängliga vid montageplats. Studien påvisar att produktivitet kan öka och
arbetskostnad minska vid införandet av 5S vid prefabricering i fabrik, men diskuterar
även skillnaden mellan prefabrikation jämfört med platsbyggda projekt. En
tillverkning som sker i fabrik kan vara lättare att standardisera, men samma
byggmetoder används även vid platsbyggt vilket talar för att Lean-verktyg skulle
kunna anpassas för att effektivisera platsbyggda projekt (Haitao et al., 2013).
Det finns, enligt Haitao et al. (2013) vissa utmaningar vid införandet av Lean-verktyg.
En av de största utmaningarna är att motivera arbetsledning och byggnadsarbetare.
Det krävs stort engagemang från företagsledningen som behöver skapa förståelse hos
personalen för det nödvändiga i förändringen och även effekten av Lean. Vid
införandet av 5S är det viktigt att sätta upp en målbild med förändringen och en
kontinuerlig uppföljning av ledningen (Haitao et al., 2013).

3.4 Organisationsförändring

Rådande samhällsutveckling gör det allt viktigare för organisationer att hålla jämna
steg med omgivningen. För att bibehålla marknadsandelar och stå upp mot konkurrens
krävs att företag kontinuerligt ser över rutiner och arbetssätt. Det finns tre
övergripande orsaker till varför företag förändras. Dels beror förändringar på tidigare
resultat, tidigare förändringsarbeten samt vilka resurser som finns. Ett företags
möjlighet till förändring beror till stor del på företagets storlek. Stora företag har ofta
gjort stora investeringar i rutiner, arbetssätt och strategier vilket medför högre kostnad
då en förändring ska genomföras. Små företag är uppbyggda mindre komplext än
stora företag, vilket gör det lättare att bryta mönster och arbetssätt. De består av
mindre byråkrati och färre viljor som kan motsätta sig förändring. En svårighet hos
mindre företag kan vara brist på resurser. Ekonomiska tillgångar, kunskap och tid har
inverkan på vilken utsträckning förändringen är möjlig (Jacobsen, 2013).
En betydande faktor för att verkställa en förändring i småföretag kännetecknas av
motivation hos de anställda. Motivation delas in i inre och yttre motivation (Bakka, J.
F., Fivelsdal, E., Lindkvist, L., 2006). För att förändringen ska godtas är det viktigt att
samtliga i företaget känner vilja och delaktighet, vilket är inre motivation.
Förändringsprocessen bör ske på ett sådant sätt att arbetsstyrkan får möjlighet att
medverka i, och påverka förändringen. Genom att inkludera anställda i processen
skapas en upplevelse av att kunna påverka sin egen och företagets framtid. Detta
medför en inblick i förändringsarbetet vilket minskar eventuell osäkerhet. Inre
motivation bör kombineras med yttre motivation för att uppnå en positiv inställning
till förändringen. Yttre motivation kan bland annat innebära finansiella incitament
eller andra typer av belöningar (Jacobsen, 2013).

Ett företags ledning har i många fall avgörande roll för företagets atmosfär,
värderingar och beteenden. Vidare har ledningen en stor roll i hur företaget utvecklas
(Bakka et al., 2006). Enligt Jacobsen (2013) fungerar företaget under stabila perioder i
princip av sig själv, medan det under förändringsprocesser är viktigt med en
målinriktad ledning. Ledningen kommunicerar med de anställda och förklarar behovet
av förändring, vad som är målet och hur det ska uppnås. Det finns enligt Jacobsen
(2013) två typer av ledarstilar att tillämpa vid förändringsprocesser; ledarstil E och
ledarstil O. Ledarstil E kännetecknas av hårdare ledarskapsstil och ett starkt
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utnyttjande av maktposition, bland annat genom hot och press. Ledaren fokuserar
mer på uppgiften än de anställdas delaktighet. Ledarstil O präglas av ett mjukare
ledarskap där anställdas motivation och delaktighet är i fokus. Ledaren strävar efter att
se varje enskild individ, inspirera och föregå med gott exempel vid förändringsarbetet.

3.5 Kvalitetssystem i SMF

För att höja kompetensnivån och förbättra arbetet inom organisationer har
kvalitetssystem blivit vanligare de senaste decennierna. Kvalitetssystem finns i olika
former men den här studien har fokuserat på Lean som förbättringsmetod.
Kvalitetssystem har blivit erkänt inom större företag men haft mindre framgång hos
små- och mellanstora företag (SMF) (Assarlind, 2014). Betydande forskning finns om
kvalitetsarbete inom större företag men avsevärt mindre forskning om hur
kvalitetsarbete fungerar inom SMF (Mendez & Lourenco, 2014). Det finns dock vissa
studier som undersöker hur kvalitetsarbete fungerar inom SMF.
Ledarskap
En av utmaningarna inom SMF vid införandet av kvalitetsarbete är företagsledningens
kompetens. Mendez och Lourenco (2014) belyser bristen av erfarenhet och kunskap
gällande kvalitetsarbete hos ledningen i många småföretag. Ledningen har svårt att
sätta sig in i hur kvalitetssystem fungerar och vilket som bäst skulle främja deras
företag. Detta stöds av Achanga et al. (2006) vilka påpekar vikten av ett starkt
ledarskap, god utbildning och viljan att jobba med kvalitetsarbeten. Dessa
karaktärsdrag saknas ofta hos SMF vilket bidrar till att kvalitetsarbeten ofta blir
uppskjutna på framtiden.

Resurser inom företaget
En väsentlig faktor som hindrar SMF från att implementera kvalitetssystem är brist på
resurser i form av ekonomisk kapacitet, tid och kompetens (Assarlind, 2014; Mendez
& Lourenco, 2014; Achanga et al., 2006). Långsiktigt avser kvalitetssystem bidra till
både minskade kostnader och att öka den ekonomiska kapaciteten för företag, men
initialt medför det ökad kostnad och högre utnyttjande av företagets resurser. Denna
ökade kostnad, vilken utgörs av exempelvis konsultarvode och utbildning av personal,
avskräcker ofta SMF från att arbeta med kvalitetssystem då omställningen medför en
ekonomisk risk (Mendez & Lourenco, 2014). Tidsbrist hos ledningen och anställda är
också en betydande faktor. Införandet av ett kvalitetssystem bör ske långsiktigt då det
krävs tid för att kunna anpassas och användas på rätt sätt. Hos SMF är det vanligt att
ledningen och anställda inte har den tid som krävs för att utveckla och lära sig nya
metoder eller till att arbeta med kvalitetssystem (Achanga et al., 2006).
En följd av bristfällig ekonomi och tidsbrist hos SMF är att kompetensen i företaget
förblir densamma. Det finns ingen tid att höja kompetensen hos företagets befintliga
personalstyrka, samtidigt som rekrytering av kvalificerad personal med erfarenhet blir
svårt. Ofta anställer SMF personal med låg kompetens, ringa erfarenhet och utan
kunskap om hur kvalitetssystem kan utvecklas och användas. Att införa ett
kvalitetssystem kräver att personal har kompetens att förstå och ta till sig systemet, i
brist på detta hämmas införandet av systemet (Achanga et al., 2006).
Organisationskultur
För att införa en förändring inom företag krävs en stödjande kultur i organisationen.
Achanga et al. (2006) belyser vikten av god kommunikation, långsiktig strategi och
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vision för hur företaget ska införa och arbeta med ett nytt system. I stora företag finns
en medvetenhet om detta, men hos SMF verkar det saknas då ofta företagets ägares
egna tankesätt i stor utsträckning påverkar organisationskulturen.

Att förändra en organisationskultur kan innebära utmaningar. Förändring skrämmer,
vilket ofta medför liten ansträngning från personalen. Faktumet att personal i SMF
ofta har låg utbildning medför en låg vilja till förändring vilket hämmar förändring av
kulturen (Mendez & Lourenco, 2014).

Att implementera kvalitetssystem
Trots svårigheterna och utmaningarna finns det också fördelar för att införa
kvalitetssystem hos SMF. Mindre företag består ofta av få hierarkiska steg. Beslut
som behöver tas har en kort process, till skillnad mot stora företag där många
inblandade och ansvariga är delaktiga i beslut. Andra fördelar är en hög flexibilitet
och lojalitet hos anställda samt låg standardisering (Mendez & Lourenco, 2014).
Det faktum att kvalitetssystem har svårt att få fäste hos SMF visar på att nackdelarna
överväger fördelarna (Hu, Mason, Williams & Found, 2015). För effektivt införande
krävs därför att antingen öka på fördelarna eller att minska nackdelarna. Enligt
Assarlind (2014) finns det faktorer som krävs för ett effektivt införande av
kvalitetssystem. Det krävs att företaget sätter upp realistiska mål med kvalitetssystemet samt att implementeringen sker gradvis. Personal bör involveras och utbildas
i tekniken samt bör företaget ta in hjälp utifrån. Hu et al. (2015) anser att 5S kan vara
ett bra första förbättringsverktyg då det är lätt att ta till sig.

3.6 Sammanfattning av valda teorier

Studiens teoretiska ramverk utgörs av fyra teorier. De två första teorierna grundar sig i
produktionsfilosofin Lean Construction och de två sista behandlar organisationsförändring samt införandet av kvalitetssystem i SMF. Den första teorin behandlar
slöserier som kan uppkomma i en produktionsprocess. I studien undersöktes i vilken
utsträckning dessa slöserier kunde identifieras i ett litet företags produktionsprocess.
Den andra teorin beskriver hur en arbetsplats kan organiseras för att minska slöserier.
De två teorierna har relativt stark koppling till varandra då den andra teorin ger
åtgärdsförslag för att minska de kostnader som lyfts fram i den första teorin.
Den tredje teorin vilken behandlar organisationsförändringar har svag koppling till
den första och andra teorin, men starkare koppling till den sista teorin. I den tredje
teorin beskrivs de förutsättningar och krav som finns hos företag vid införandet av en
ny process. För- och nackdelar som ofta återfinns i små företag lyftes fram.
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4.1 Intervju

Sex intervjuer har genomförts med Byggvisions medarbetare. Intervju med en av
ägarna av företaget, en arbetsledare samt fyra intervjuer med byggnadsarbetare. I
intervjuerna lades fokus på en särskild byggarbetsplats beroende på intervjupersonens
erfarenheter. Respondent A och C fokuserade på BRF Skogsparken. Respondent B, E
och F beskrev Villa Lönnholmen. Respondent D redogjorde för renovering av ett
badrum. Intervjuerna inriktades på respondentens bakgrund, materialhantering på
byggarbetsplatsen samt Byggvision som organisation. För intervjufrågor se Bilaga 4.
Figur 4 redovisar grundläggande information om respondenterna.

4.1.1

Figur 4 - Information om respondenterna

Respondent A – Arbetsledare

Byggarbetsplats
Respondenten har ett års praktisk erfarenhet som byggnadsarbetare samt en tjänst som
arbetsledare i ett större företag i branschen. Byggarbetsplatsens organisation beror på
projektets storlek och tidsåtgång, berättar respondenten. APD-plan upprättas vid större
projekt som sträcker sig över ett halvår. På BRF Skogsparken finns en APD-plan och
arbetsplatsen är organiserad med containers för infästning, elverktyg och övrigt. I
projektet finns en leveranstidsplan där material beställs efter produktionsfas. Material
eftersträvas att levereras i rätt mängd och tid för att lagra så lite material som möjligt.
Enligt respondenten har detta fungerat, förutom isolering som levereras i större mängd
till flera lägenheter. Isoleringen behöver därmed mellanlagras och förflyttas mellan
lägenheterna. För städning finns det inga fasta rutiner, men var och en städar själva.
Material förflyttas på byggarbetsplatsen med hjälp av hjullastare eller mobilkran. Det
material som levereras till husens stomme lyfts in direkt på betongplattan. Material
som levereras efter att stommen är på plats bärs för hand in i respektive lägenhet.
Målet är att ha så mycket material inne i lägenheten som är möjligt. Detta för att
byggnadsarbetare inte ska behöva avbryta sitt arbete för att hämta material. Det får
dock inte vara så mycket material att det blir trångt att arbeta inne i lägenheten.
Materialet kontrolleras då det levereras till byggarbetsplatsen. Rätt mängd
kontrolleras mot fraktsedel och godset kontrolleras så det inte är skadat.
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Organisation
Företagets resurser för att införa nya arbetsmetoder är arbetsledningen. Respondenten
säger sig vara positivt inställd till att använda metoder för att arbeta mer effektivt i
produktionen och tror att detta kan löna sig för små byggföretag. ”Det bästa vore om
rätt mängd material hela tiden levererades i rätt tid så inga stillestånd skapades hos
snickarna”, säger respondenten.

4.1.2 Respondent B – Ägare
Respondent B är delägare av Byggvision. Respondenten har tidigare arbetat som
byggnadsarbetare och arbetsledare. På Byggvision sköter respondenten projektering
av nya byggnader, kalkyl samt administrativt arbete.

Byggarbetsplats
På villabyggen finns på grund av tidsbrist nästan aldrig en APD-plan utan
materialplacering bestäms muntligen, berättar respondenten. Arbetsledning
bestämmer tillsammans med byggnadsarbetare hur material bör placeras för att inte
utgöra ett hinder i byggnationen. Det är viktigt att materialet levereras på rätt plats, då
det tar tid att flytta allt i efterhand. Storleken på projektet avgör tiden som läggs på
planering. Vid mindre projekt sköter snickarna själva materialplacering.

Material till villan är ofta fördelat i 4-5 leveranser med grund, stomme, tak och
stomkomplettering. Målet är att snickarna själva aldrig ska behöva hämta material.
Vid beställning av material försöker man beställa rätt mängd för att inte få överflödigt
material. Detta behöver förvaras med risk att bli förstört. Materialet lyfts, där det är
möjligt, in i huset nära montageplatsen. Efter att materialet är levererat flyttas det för
hand. Materialet som förvaras på byggarbetsplatsen ska vara rätt placerat och täckas
med presenning för att förhindra att materialet skadas av väder. Respondenten anser
att tiden kan sparas genom att ha med sig rätt verktyg och material för ett
arbetsmoment. Då kan montaget slutföras på direkt vilket även minskar risken för fel.
Organisation
Respondenten är positivt inställd till att arbeta med förbättringsverktyg som avser att
öka effektivitet men osäker på hur det skulle kunna användas till mindre projekt. Det
är svårt att standardisera ett villabygge där projekten är unika. Vid större byggnationer
är det nog lättare att tillämpa. Respondenten tror att det är i projekteringen
effektiviseringsåtgärder bör sättas in. Genom att lägga mer tid på planering med bättre
ritningar och noggrannare mängdning av material kan man spara in kostnader.
Resurser i företaget för att införa förbättringsverktyg är respondenten, samt övrigt
arbetsledning i företaget. Dock finns inte alltid tiden till att prioritera detta.
4.1.3

Respondent C – Byggnadsarbetare

Byggarbetsplats
”Material- och verktygsplacering är väldigt genomtänkt i Haninge.”, berättar
respondenten. Materialet ska placeras så nära snickarna som möjligt. Detta medför att
snickarna slipper gå långa sträckor för att hämta material, vilket kostar både tid och
energi. Byggskivor lyfts vid leverans direkt in i husen. Virket placeras utanför husen
då det dels inte finns plats inomhus och dels för att två arbetslag delar på en kapsåg
som är placerad utanför lägenheterna på samma avstånd från arbetslagen. Gipsskivor
placeras på en plats och flyttas inte förrän montagetillfälle. På BRF Skogsparken finns
det möjlighet att hela tiden lära genom att arbeta fram rätt metod och ta med sig till
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nästa etapp av bygget. Hantering av skräp sköts av varje arbetslag. Syftet är att
snickarna ska hantera skräpet så få gånger som möjligt.

Byggmaterial förflyttas med hjullastare och för hand. Enligt respondenten är dock
placering av material genomtänkt från början. Visst material, så som isolering och
material som blivit över efter montage, förvaras utomhus övertäckt med presenning.
Mindre maskiner, lim och infästning som behövs vid olika arbetsmoment bärs med i
korgar. När material levereras till byggarbetsplatsen kontrollerar man att
leveransadress stämmer och att materialet är oskadat. För att undvika stora upplag på
byggarbetsplatsen påpekar respondenten vikten av noga mängda material.

Organisation
Respondenten berättar effektivitet till viss del redan finns i Byggvisions filosofi.
Snickarna är självgående och uppmuntras av ledningen att arbeta effektivt.
Respondenten tror att då projekten sträcker över längre tid, finns möjlighet att lära och
förbättra sitt arbetssätt. Här skulle det nog fungera att införa standardiserade metoder
för att effektivisera produktionen. På servicesidan där jobben är mindre har man oftast
bara en chans att göra rätt. Där finns inte heller samma krav på effektivitet.
4.1.4

Respondent D – Byggnadsarbetare

Byggarbetsplats
Vid en badrumsrenovering finns det ofta ingen plats att förvara material. Varje dag
köper snickarna materialet som behövs för dagen. Mindre projekt sträcker ofta över
några veckor och då krävs inte mycket material. Arbetsbilen och släpkärran utnyttjas
till att förvara material och maskiner i. Varje morgon hämtar man material hos
byggvaruhandeln, sedan arbetar man under dagen och till sist städar upp och planerar
materialinköp för nästkommande dag. På byggarbetsplatsen förflyttas material för
hand. Då material levereras till byggarbetsplatsen kontrolleras materialet så det inte är
skadat och det är rätt mängd. Det material som förvaras utomhus täcks.
Organisation
Respondenten tror att vidareutbildning är av mindre vikt för byggnadsarbetare och att
de har den utbildning som krävs för att kunna utföra arbetet. Respondenten är positivt
inställd till att förändra arbetssätten om det medför ökad effektivitet. Effektivitet
arbetar Byggvision särskilt med i större projekt där metoder kontinuerligt förbättras.
4.1.5

Respondent E – Byggnadsarbetare

Byggarbetsplats
När material levereras till byggarbetsplatsen görs en mottagningskontroll där man
kontrollerar så det är rätt material och att det inte är skadat. Det är sedan viktigt att
materialet placeras på rätt plats, eftersom materialet förflyttas för hand på en
villabyggnation. Om materialet inte används direkt och förvaras utomhus täcks det
med presenning. ”På ett villabygge blir det ofta material som förvaras utomhus
eftersom det tar några månader att bygga huset”, berättar respondenten. ”Det är viktigt
att materialet är placerat i rätt ordning.” säger respondenten. Han ger exempel på
väggmontage där OSB-skivor och gipsskivor monteras. Då är det viktigt att skivorna
ligger i den ordningen de ska monteras för att undvika onödiga förflyttningar.
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Snickarna försöker beställa mycket material vid varje leverans för att få så få
leveranser som möjligt. Att behöva beställa en extra leverans eller om snickarna
hämtar material själva tar tid vilket medför en kostnad. Struktur och ordning på
byggarbetsplatsen beror på hur stort projektet är. Ju mindre projekt desto mer ansvar
får snickarna då arbetsledning minskar.
4.1.6

Respondent F – Byggnadsarbetare

Byggarbetsplats
På byggarbetsplatsen är det, enligt respondenten, viktigt att placera material på rätt
plats. Snickarna ska inte behöva hantera materialet förrän montage. Materialet bör
placeras på en öppen yta med utrymme att arbeta. Det är viktigt att placera materialet i
rätt ordning för att slippa flytta runt material vid montagetillfället. Respondenten
berättar att på mindre byggföretag som Byggvision får snickarna arbeta med många
olika typer av projekt. På Villa Lönnholmen tar snickarna stort ansvar för planering
och genomförande. Verktyg som används till montaget har snickarna med sig och när
montaget är klart placeras dessa i en verktygscontainer eller i arbetsbilen. Detta för att
inte ha onödiga verktyg som kan vara i vägen på arbetsplatsen. Städning sker på
byggarbetsplatsen då det behövs.
På en villabyggnation förflyttas materialet oftast för hand. Respondenten berättar att
material placeras nära montageplats, men att mycket av materialet blir placerat
utomhus på grund av platsbrist inomhus. Materialet bärs vid montagetillfället in i
huset för hand. Material som förvaras utomhus ska vara upplagt på underlägg samt
övertäckt med presenning för att skydda materialet. Då material levereras till
arbetsplatsen kontrolleras det att det är rätt mängd som levereras. Snickarna
bestämmer sedan vilken plats materialet ska placeras på. För att undvika stora
materialupplag på arbetsplatsen delas leveranserna upp. Då varje transport medför en
kostnad eftersträvas få leveranser. Detta medför dock även att en material beställs för
tidigt och behöver lagras innan montage, berättar respondenten.
Organisation
Respondenten tror att det kan fungera med nya arbetssätt i företaget och är positiv till
att ledningen föreslår hur effektivitet kan skapas i byggproduktionen. ”I ett byggföretag i Byggvisions storlek är anställda självgående och alla arbetar på sitt eget sätt.
Det skulle nog inte vara fel att företaget försöker få alla att arbeta på samma sätt”,
berättar respondenten. På en mindre byggarbetsplats läggs mycket ansvar hos
byggnadsarbetarna för planering och genomförande av byggnationen. Enligt
respondenten hålls ibland möten där ledningen går igenom hur man bör bygga ett hus,
men det pratas inte någonting om materialhantering på byggarbetsplatsen. ”Det är upp
till var och en att lösa sådana bitar själv”, berättar respondenten.
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4.2 Observation

Observationer har genomförts på två olika byggarbetsplatser. Dokumentation skedde
genom skriftliga anteckningar och fotografering.

4.2.1 BRF Skogsparken, Haninge
Observationen ägde rum 2015-12-09. Observationen började med rundvandring på
byggarbetsplatsen med arbetsledare. Personalen meddelades att en observation
utfördes. Efter genomgången av arbetsplatsen hölls en intervju med en byggnadsarbetare. Därefter utfördes observation på egen hand på byggarbetsplatsen under två
timmar. Sedan hölls en intervju med ytterligare en byggnadsarbetare. Detta följdes av
en timme med observation. Projektet hade en APD-plan där placering av material,
personalbodar och verktygsbodar fanns inritat, samt ett leveransschema.
Objektsbeskrivning
28 radhus byggs i nio huskroppar. Vid observationstillfället var stomme och utvändig
beklädnad färdig på samtliga hus och arbetet med invändig stomkomplettering
utfördes vilket innebar att innerväggar reglades upp och gipsades. På arbetsplatsen var
det för tillfället en arbetsledare, sju byggnadsarbetare från Byggvision samt tre underentreprenörer. Radhusen förtillverkades i fabrik vilket innebar att färdiga väggblock
och bjälklag levererades till byggarbetsplatsen. På byggarbetsplatsen monterades de
olika delarna ihop och kompletterades med utvändig och invändig beklädnad.
Materialhantering
För att flytta material fanns det tillgång till en hjullastare (se figur 4). Träreglar
kapades till rätt längd utanför huset och bars sedan in för hand. Allt material i
skivform var placerat inomhus på samma våningsplan som det skulle monteras (se
figur 5) och behövde inte flyttas mer förrän montage.

I närhet till byggarbetsplatsen och personalbodarna fanns tre containers (se figur 6)
där det förvarades maskiner, infästning och en container för övriga tillbehör.
Containrarna var placerade i närhet till personalbodarna och snickarna hade omkring
50-150m att gå från byggplats till containrarna beroende på vilket hus snickarna
arbetade i. Träreglar och isolering förvarades utomhus (se figur 7). Varje arbetslag
hade en kundkorg med sig med verktyg, skruv och övrigt som de behövde ha med sig
till varje arbetsmoment. Det var städat och organiserat både utanför husen och i husen
förutom en del virke som var placerat i stallage med viss övertäckning.
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Figur 5. På BRF Skogsparken förflyttas material med hjullastare.

Figur 6. Gipsskivor placeras våningsspecifikt för varje lägenhet.
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Figur 7. Tre containers för infästning, maskiner och övrigt material.

Figur 8. Isolering förvaras utanför husen. Förflyttas för hand eller med
hjullastare.
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4.2.2 Villa Lönnholmen, Aneby
Villa Lönnholmen är ett bostadshus i två våningsplan som uppfördes som lösvirkeshus. Vid observationstillfället 2015-12-14 var byggnadsarbetare på byggarbetsplatsen
som inledningsvis redogjorde för byggnationens process och vad som hittills utförts.
Objektsbeskrivning
Villa Lönnholmen är en tvåvåningsvilla med trästomme. Byggmetoden är lösvirke där
de flesta byggnadsdelar byggs på byggarbetsplatsen. På byggarbetsplatsen arbetade en
till tre byggnadsarbetare. I projektet fanns ingen APD-plan eller leveranstidplan. Ett
beställningsunderlag fanns med samtligt material specificerat.

Materialhantering
Isolering, reglar och tegel som förvarades utomhus var inplastat. Vissa sorters
träreglar och isolering förvarades även inomhus. Träreglar av olika dimensioner som
skulle användas till olika arbetsmoment hade placerats i den ordning som de skulle
användas (se figur 8). Material som har levererats till byggarbetsplatsen men som inte
ska användas ännu förvarades antingen inomhus eller utomhus (se figur 9).

På byggarbetsplatsen fanns det ingen uppmärkt plats för var mottagning av material
skulle ske, och inte heller någon uppmärkt plats för var material skulle placeras.
Diverse material så som isolering och träreglar placerades inomhus på villans andra
våning (se figur 10). Detta skulle användas vid ett senare tillfälle i byggprocessen. Vid
observationstillfället hade en mottagning av material precis utförts (se figur 11).
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Figur 9. Träreglar placerade inomhus.

Figur 10. Träreglar som förvaras utomhus är övertäckta med presenning.
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Figur 11. Material som placerats på våning 2 i villan.

Figur 12. Material som mottagits och placerats utanför villan.
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4.3 Sammanfattning av insamlad empiri

Empirin har samlats in genom sex intervjuer och två observationer. Intervjurespondenter utgörs av företagets ägare, arbetsledare samt fyra byggnadsarbetare.
Observation utfördes på BRF Skogsparken och villa Lönnholmen.

4.3.1 Intervjuer
Ägaren och arbetsledaren som intervjuades hade båda en utbildning till byggnadsarbetare, en vidareutbildning mot arbetsledning samt praktisk erfarenhet i byggbranschen. Tre av byggnadsarbetarna hade en gymnasieutbildning inom bygg.

Fem av sex respondenter nämnde att vid materialmottagning är det viktigt att
materialet kontrolleras så att det är rätt mängd och oskadat. En av fem ansåg dock att
detta kunde förbättras. Samtliga intervjupersoner ansåg att då materialet levereras bör
materialet placeras så nära montageplats som möjligt. Om materialet ska förvaras
utomhus är det viktigt att detta täcks med presenning, sa fem av sex, där två av
respondenterna nämnde att materialet även bör vara uppställt på underlägg för att
förhindra att markfukt når materialet. Två intervjurespondenter påpekade att
materialet bör placeras i rätt ordning för att vid montage slippa onödig omflyttning av
materialet. Enligt fem av sex intervjurespondenter bör städning av byggarbetsplatsen
ske varje dag för att hålla god ordning. Två av dessa fem tyckte även att städning bör
ske efter varje avslutat arbetsmoment.

Samtliga intervjurespondenter var positivt inställda till att arbeta med metoder för att
öka effektivitet i produktionen. Tre av respondenterna trodde dock att det är vid större
byggnationer det kan löna sig mest. Ju större projekt desto mer tid lades till att planera
arbetsplatsen och leveranser. En av intervjurespondenterna tyckte att det skulle vara
positivt med mer tips från arbetsledning gällande planering av en byggnation. Två av
intervjurespondenterna berättar att resurser för att kunna införa nya arbetssätt skulle
vara ledningen, men de är tveksamma till att de har tid.
4.3.2 Observationer
Vid observationerna framgick att det rådde god ordning på båda byggarbetsplatserna.
Dock finns det vissa skillnader i tillvägagångssätt mellan de båda arbetsplatserna. På
arbetsplatsen i BRF Skogsparken fanns det en upprättad ADP-plan och
leveranstidplan, vilket inte fanns i observation på villa Lönnholmen. Under
observationen på BRF Skogsparken fanns arbetsledning på byggarbetsplatsen, vilket
saknas i observationen på villa Lönnholmen där byggnadsarbetarna själva i stor
utsträckning ansvarar för byggnationen. Materialmottagning observerades inte.
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I följande kapitel analyseras den insamlade empirin i relation till studiens teoretiska
ramverk. Detta görs för att kunna besvara studiens frågeställningar som i sin tur når
upp till studiens mål.

5.1 Analys

Byggvision är ett litet byggföretag med få hierarkiska nivåer vilket medför en flexibel
organisation med få viljor som motsätter sig förändring. Samtliga intervjurespondenter uppvisade en vilja för att arbeta med effektiva arbetsmetoder. Detta är
väsentligt för att kunna införa nya arbetssätt.
Projektens storlek dikterar graden av byggarbetsplatsens struktur och organisering.
Även arbetsledningens delaktighet påverkas av projektets storlek. Vid större projekt
finns arbetsledning på plats, men vid mindre projekt minskar arbetsledningen och
arbetet planeras till stor del av byggnadsarbetarna. Byggnadsarbetarna på villa
Lönnholmen tar stort ansvar för hur arbetet sköts, vilket ställer krav på deras förmåga
att planera och strukturera arbetsplatsen. I det fallet skulle arbetssättet gynnas av en
standardisering. Tre av intervjurespondenterna är tveksamma till att införa
arbetsmetoder för att arbeta mer effektivt vid mindre byggnationer, då projekten har
olika förutsättningar. Kunskap och erfarenheter i Byggvision fanns inte dokumenterade och rutiner saknas för materialhanteringen.
5.1.1 Materialhantering på byggarbetsplatsen
Ju större ett projekt är desto mer planering görs innan produktionsstart och desto mer
strukturerad är byggarbetsplatsen. Tre respondenter påpekar att det är lättare att få en
högre grad av standardisering i större projekt än i små, vilket styrks av
observationerna som utförts i studien. På BRF Skogsparken finns det möjlighet att
lära i byggprocessen, då projektet sträcker sig över en längre tidsperiod och samma
typ av byggnad uppförs nio gånger. På villa Lönnholmen, där projektet är ett
villabygge, är projektet i större utsträckning unikt vilket försvårar standardisering.

I studiens teori redovisas fyra slöserier från Lean Construction. Slöserierna väntan
och onödiga arbetsmoment identifieras inte i studien. Däremot slöserierna onödiga
transporter eller förflyttningar och onödigt stora lager identifieras. Detta är
tydligast i observation på villa Lönnholmen. Där beställs material i stora volymer som
efter mottagning ibland förvaras utomhus på byggarbetsplatsen i flera månader innan
montage. Anledningen är att få antal leveranser eftersträvas, då varje leverans medför
en kostnad. Onödigt stora lager på byggarbetsplatsen kan enligt Liker (2004) medföra
onödiga kostnader med exempelvis onödiga förflyttningar, materialet riskerar att
skadas vid påkörningar samt kostnader för lagring och transport. För att undkomma
detta krävs att materialet förvaras på ett sätt att det inte riskerar att skadas.
Det andra slöseriet som kan identifieras i empirin är onödiga transporter eller
förflyttningar. Vid observation på villa Lönnholmen levererades gips- och OSBskivor. Skivorna placerades utanför villan och förflyttas för hand innan montage.
Detta utgör en onödig förflyttning som tar tid och medför en kostnad. En av
intervjurespondenterna gav förslaget att skivorna med hjälp av kranbil kan lyftas in
genom ett fönster. Med en gemensam planering av byggarbetsplatsen och kommunikation med arbetsledningen kan sådana förslag utvärderas och implementeras.
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En faktor som medför onödiga transporter eller förflyttningar är ordningen materialet
är placerat. Exempelvis träreglar av olika typ placeras vid leveransen ofta i samma
paket. För att undvika att behöva flytta träreglar vid montage krävs att träreglarna är
placerade i samma ordning som montage utförs. På villa Lönnholmen är träreglar av
olika typ ofta placerade i samma ordning som montaget ska ske .
5.1.2 Utmaningar med kvalitetsarbete för SMF
För att en förändring ska ske i organisationer krävs en bakgrund som motiverar
förändring i samband med vilja inom organisationen att förändra sig. Det krävs
resurser i form av tid, ekonomi och personal till att införa förändringen (Jacobsen,
2013) något som ofta är en bristvara hos SMF (Assarlind, 2014; Mendez & Lourenco,
2014; Achanga et al., 2006). Vid organisationsförändringar finns det enligt Jacobsen
(2013) fördelar hos ett litet företag. Mindre byråkrati, färre investeringar i rutiner och
arbetssätt samt färre viljor i organisationen som motsätter sig förändring. I studien
gäller organisationsförändringen införandet av kvalitetssystem. Enligt Hu et al. (2015)
behöver fördelarna överväga nackdelarna för att kunna införa kvalitetssystem. Fem av
sex respondenter har positiv inställning gentemot arbetsmetoder för att öka
effektivitet. Arbetsledningen är positiv till förändring men påpekar att tiden för att
införa nya arbetssätt inte finns. Arbetsledningens tid är uppdelad mellan att dra in
projekt, projektering, leda produktionen samt administrativt arbete. En av
respondenterna anser att en VD som sköter administrativa sysslor behöver anställas,
men att ekonomin inte tillåter. Detta skulle lösgöra mer tid för arbetsledningen till att
införa nya arbetsmetoder.
En väsentlig del i förändringsarbete är att förändringen måste förankras hos de
anställda. Genom förankring hos de anställda skapas motivation och delaktighet vilket
möjliggör förändringen. Det är viktigt att målet med förändringen är tydligt hos
arbetsledningen samt kommuniceras till de anställda (Bakka et al., 2006).

5.2 Frågeställning 1

Hur kan Lean-verktyget 5S användas för att förbättra mottagningen av material på
byggarbetsplatser?

Material som levereras till byggarbetsplatsen bör hanteras på ett sätt som är tids- och
resurseffektivt för att bidra till en lägre byggkostnad. Faktorer som kan ge en negativ
effekt är hur materialet beställs och mottagning på byggarbetsplatsen. I studiens
empiri framkommer att rutiner för materialmottagning saknas, och att detta sköts av
anställda efter bästa förmåga. Avsaknandet av rutin medför svårigheter att säkerställa
en korrekt hanterad materialmottagning.
Ett förslag till en rutin tas fram i studien i form av en checklista. Med grund i Leanverktyget 5S och studiens empiri, är checklistan avsedd att vara ett enkelt verktyg små
byggföretag, trots brist på resurser, kan använda till att förbättra sin
materialmottagning.
Följande områden på checklistan bidrar till en förbättrad materialmottagning:




Material beställs i samma ordning som det ska monteras, för att undvika
onödig förflyttning vid montage.
Material kontrolleras vid mottagning för skador samt att rätt mängd levereras.
Placering så förflyttning av material blir minimal vid montage.
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Vid förvaring utomhus förvaras material skyddat mot väder och markfukt, för
att förhindra materialskador.

Samt att arbetsplatsen organiseras och städas som minskar risken att material eller
skräp är i vägen då mottagning av material ska ske.
Se Bilaga 6 för fullständig checklista.

5.3 Frågeställning 2

Hur kan Lean-verktyget 5S användas för att minska onödig förflyttning av material på
byggarbetsplatser?

Då ungefär 10 % av kostnaden för ett byggprojekt utgörs av ineffektiv
materialhantering undersöker den här studien hur hanteringen kan förbättras. I
empirin framgår att rutiner saknas för materialhantering och detta utförs efter
anställdas egen förmåga. Tre faktorer anses kunna påverka antal materialförflyttningar. Sortering och placering av material, organisering av byggarbetsplatsen
samt städning av byggarbetsplatsen. I studien har ett förslag till en rutin tagits fram i
form av en checklista, med grund i Lean-verktyget 5S och studiens empiri.
Checklistan avser att vara ett enkelt verktyg, som SMF kan använda för att förbättra
dessa tre faktorer vilket i längden kan bidra till minskade materialförflyttningar på
byggarbetsplatsen. Checklistan är tänkt att, med viss anpassning, kunna användas i
både större och mindre byggprojekt.
Checklistan avser att förbättra materialhanteringen på följande punkter:




Material sorteras efter hur ofta de används, och sällan eller aldrig använt
material kasseras.
Material som ofta används placeras på en uppmärkt plats nära montageplats
för att undvika onödigt lång förflyttning vid montage samt att slippa onödigt
letande efter material.
En kontinuerligt städad arbetsplats, vilket minskar risken att material eller
skräp är i vägen då montage ska utföras.

Se Bilaga 6 för fullständig checklista.

5.4 Frågeställning 3

Vilka förutsättningar krävs i ett litet byggföretags organisation för att använda
förbättringsverktyg som Lean-verktyget 5S?

För att kunna arbeta med förbättringsverktyg som 5S i ett litet byggföretag krävs vissa
resurser. Det största resurskravet är då förbättringsverktyget ska införas i företaget. Då
måste arbetsledningen vara drivande och förebilder för att förändringen ska äga rum.
Det är även vid införandet av förbättringsverktyget som mest ekonomiska och
tidsmässiga resurser gå åt. Arbetsledningen formulerar målet med förbättringsverktyget och kommunicerar det till anställda. Anställda bör informeras om och göras
delaktiga i förändringsarbetet för att öka motivationen. Det krävs en kompetens hos
ledning och anställda för hur verktyget ska användas, och saknas denna kompetens
kan utbildning ske av befintlig personal alternativt kompetens anskaffas exempelvis
inhyrning av konsulter. Detta kräver att det finns ekonomiska resurser att tillgå.
Slutligen, då förändringen är genomförd, krävs att arbetsledning gör kontinuerliga
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uppföljningar för att säkerställa att förändringen genomförs korrekt. Då det hos SMF
ofta saknas resurser för att införa förbättringsverktyg, har studiens syfte varit att hitta
en tänkbar lösning som gör att förbättringsverktyg kan införas utan att kräva särskilda
resurser hos företaget. En anpassad version av 5S kan vara ett sätt att bidra till att
fördelarna med att införa förbättringsverktyget överväger nackdelarna vilket leder till
att det faktiskt implementeras i företag.

5.5 Koppling till målet

Studien analyserar två delmoment i materialhanteringen hos ett litet byggföretag. I
studiens två första frågeställningarna undersöktes hur Lean-verktyget 5S kan förbättra
mottagning av material samt minska onödig förflyttning av material. För att besvara
dessa två frågeställningar ges förslag i form av en checklista som används vid
planeringen av arbetsplatser samt i byggprocessen. Frågeställning 3 behandlar vad
som krävs av ett litet byggföretag för att arbeta med förbättringsverktyg som 5S.
Sammanfattningsvis ges i frågeställning 1 och 2 ett förslag till en rutin som kan
effektivisera materialhanteringen, med grund i 5S och insamlad empiri, och i
frågeställning 3 vad som krävs av företaget för att dessa rutiner ska kunna införas.
Studiens mål är att undersöka hur 5S kan användas till att effektivisera
materialhanteringen i produktionsprocessen hos små byggföretag. Genom det
framtagna förslaget på en checklista tillsammans med undersökningen om vad som
krävs av ett litet byggföretag för att införa checklistan anses målet uppfyllt.
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Diskussion och slutsatser

I följande kapitel förs inledningsvis en diskussion gällande studiens resultat och
metodval. Vidare redovisas begränsningar och slutsatser varefter kapitlet avslutas med
förslag för vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion

Resultatet i studien utgörs av ett förslag på en rutin som är tänkt att användas i
planeringen samt i produktionen i ett byggprojekt. Syftet med rutinen, som består av
en checklista baserad på Lean-verktyget 5S, är att bidra till en förbättrad materialmottagning och minskade förflyttningar av material.
Resultat har tagits fram genom en fallstudie utförd hos ett litet byggföretag. Företaget
som studerats har anställda med varierad erfarenhet av byggbranschen. Genom
intervjuer med både tjänstemän och byggnadsarbetare fångades olika perspektiv in
vilket skapade en bild av hur materialhanteringen sköts. Arbetsledningen har
erfarenhet från andra firmor i branschen med viss insikt i branschen. Detta indikerar
att studiens resultat kan upprepas om den utförs hos ett annat byggföretag med
liknande förutsättningar. Reliabiliteten kunde styrkts ytterligare genom att utföra
fallstudier på fler företag. Detta valdes bort på grund av studiens ringa omfattning.

Empiriinsamling har skett med två olika metoder vilket stärker validiteten i studien.
Intervjufrågor har skickats i förväg till intervjurespondenterna för att ge tid åt
förberedelse. Intervjuerna spelades in och sammanfattades efteråt varefter de
skickades tillbaks till respondenterna som gavs möjligheten att bekräfta intervjuns
innehåll. Detta tillvägagångssätt stärker trovärdigheten för data. Något som skulle höjt
trovärdigheten ytterligare för intervjudata är fler utförda intervjuer vilket skulle
bekräfta empirin i högre grad. Observationer som utförts har förberetts genom att
upprätta
en punktlista på vad som skulle observeras. Observationerna har
dokumenterats genom fotografering och skriftliga anteckningar. Efter observationen
har detta sammanställs. Förberedelser och dokumentation av observationer stärker
trovärdighet. Validiteten gällande observationerna kunde höjts ytterligare genom en
mer detaljerad punktlista och noggrann förberedelse inför observationerna.

6.2 Metoddiskussion

Metoden som använts i studien är fallstudie med semistrukturerad intervju och
ostrukturerad observation. Valet av fallstudie som metod anses lämplig för att få
möjlighet att studera hur ett byggföretag praktiskt arbetar och skapa en bild av
produktionens utförande. Fallstudie utfördes endast på ett byggföretag, men det hade
med fördel kunnat utföras fallstudie på fler företag för att skapa en mer övergripande
bild av byggbranschen. Detta gjordes dock inte på grund av studiens omfattning.
Medelhög struktur på intervjuerna anses passande, då detta medförde att intervjupersonerna fick utrymme att utveckla resonemang. Dock kunde intervjuerna varit mer
styrda då det förekom utsvävningar från intervjurespondenterna om saker som inte
direkt relaterade till studiens fokusområde. Intervjufrågor utformades för att besvara
studiens frågeställningar. Följdfrågor förekom men kunde specificerats ytterligare.

Ostrukturerad observation var ett bra sätt att samla övergripande information om
byggarbetsplatser. En mer noggrann planering av observationerna hade sannolikt gett
mer specifik information. Alternativt kunde upprepade observationer utförts på
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samma projekt. Mottagning av material fanns inte möjlighet att observera vilket skulle
varit fördelaktigt för att få trovärdigare resultat. Metodvalen anses passande då
studiens frågeställningar besvarades. Studien kunde förbättrats genom ytterligare
intervjuer och noggrannare planering av observationer.

6.3 Begränsningar

Fallstudien utfördes på endast ett litet byggföretag. Det fanns bland företagets
personal erfarenheter från andra byggföretag vilket ger studien en viss generell
giltighet. Dock hade det behövts fallstudier på fler företag för att fastställa detta.
Studien inriktar sig enbart på SMF och anses inte giltig för stora företag. 5S valdes
som förbättringsverktyg som grund för det teoretiska förslaget vilket anses lämpligt då
verktyget behandlar hur en arbetsplats ska organiseras. Vidare avgränsning gjordes i
och med att förslaget som tas fram är strikt teoretiskt och inte implementerats
praktiskt i produktionen, på grund av studiens omfattning. Checklistan som tagits
fram i studien kan, med viss anpassning, användas i både mindre och större projekt.

6.4 Slutsatser och rekommendationer

Byggnadsbranschen har stora produktionskostnader jämfört med övrig industri.
Byggkostnader för bostäder ökade i Sverige mellan 2005 och 2010 för både
flerbostadshus och småhus. 10 % av dessa kostnader utgörs av ineffektiv materialhantering. Något som måste ses över i byggnadsbranschen är problemet med den
stillastående produktiviteten som i princip inte ökat sedan 1990-talet. Problem som
lyfts fram i den här studien är att det saknas uttalade rutiner och standardiserade
arbetssätt hos små byggföretag.
Problemet med ineffektiv materialhantering kan förbättras genom att införa
effektivare arbetssätt i byggproduktionen. Förbättringsverktyg eller kvalitetssystem
kräver dock resurser av företaget, vilket SMF ofta saknar, samt att det finns en brist på
forskning om hur kvalitetssystem ska införas i SMF. En rutin, i form av en checklista,
har tagits fram i studien i syfte vara ett enkelt verktyg som SMF kan använda utan att
avsätta en mängd resurser. Fokus låg på de faktorer på byggarbetsplatsen som behövs
tas hänsyn till för att förbättra mottagning och förflyttning av material.

Rekommendationerna utgörs av den framtagna checklistan, vilket grundar sig i
studiens slutsatser. Checklistan innehåller faktorer i materialhanteringen som är
viktiga att ta hänsyn till för att möjliggöra ett effektivt materialflöde. Syftet med att
använda checklistan är att minska slöserier i materialhanteringen vilket bidrar till att
minska den totala byggkostnaden.

6.5 Förslag till vidare forskning

Förslaget som tagits fram i studien är av teoretisk karaktär. Ett förslag till vidare
forskning är att utföra en studie där checklistan implementeras i ett företag. Detta
skulle medföra insikt i hur checklistan fungerar i praktiken och inte enbart i teorin.
Avgränsningar har gjorts i studien till att undersöka Lean-verktyget 5S som
förbättringsverktyg. Vidare studier skulle kunna innefatta andra Lean-verktyg som
behandlar materialflöden. Då fallstudien endast inriktar sig på ett företag, ges en något
ensidig bild av hur materialhanteringen ser ut hos små byggföretag. Genom att utföra
fallstudier på andra byggföretag i liknande storlek kan fler perspektiv ges och en
helhetsbild skapas av hur en rutin till effektivisering kan ske i materialhanteringen hos
små byggföretag.
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Koppling mellan frågeställningar och metod (Fredrik Gustafsson, 2015)
Koppling mellan frågeställningar och teorier (Gustafsson, 2015)
De 5 S:en (Liker, 2004)
Info om respondenter
På BRF Skogsparken förflyttas material med i hjullastare.
Gipsskivor placeras våningsspecifikt för varje lägenhet.
Tre containers för infästning, maskiner och övrigt material.
Isolering förvaras utanför husen. Flyttas för hand eller med hjullastare.
Träreglar placerade inomhus.
Träreglar som förvaras utomhus är övertäckta med presenning.
Material som placerats på våning 2 i villan.
Material som mottagits och placerats utanför villan.
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Definition av mikroföretag, små och medelstora företag
Definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag uppdateras för att bättre avspegla den ekonomiska verkligheten. Det
är viktigt att kunna definiera företag utifrån personalstyrka och omsättning eller balansomslutning för att fastställa vilka företag som
kan utnyttja EU:s program eller åtgärder som riktar sig speciellt till små och medelstora företag.

RÄTTSAKT
Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och
medelstora företag [EUT L 124, 20.5.2003].

SAMMANFATTNING
Definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag uppdateras med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen sedan 1996
(inflation och produktivitetsökning) samt de lärdomar man har dragit av definitionens tillämpning.
Genom den nya definitionen fastställs kriterierna för små och medelstora företag samt begreppet mikroföretag. EU:s program och
åtgärder som riktar sig till dessa företag blir därmed ännu effektivare. Syftet är att förhindra att företag som är ekonomiskt starkare än
små eller medelstora företag utnyttjar stöd som är särskilt avsedda för kategorin små och medelstora företag.
Mikroföretag samt små och medelstora företag
Mikroföretag samt små och medelstora företag definieras utifrån sin personalstyrka och omsättning eller årliga balansomslutning.
Ett medelstort företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger
50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.
Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte
överstiger 10 miljoner euro per år.
Ett mikroföretag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte
överstiger 2 miljoner euro per år.
Fristående företag, partnerföretag och anknutna företag
I den nya definitionen av små och medelstora företag görs en uppdelning av olika företagstyper. Beroende på vilka slags relationer
som företaget har med andra företag i fråga om andel av kapitalet, rösträtt eller rätt att utöva bestämmande inflytande skiljer man här
mellan tre olika typer av företag:
Fristående företag
Partnerföretag
Anknutna företag
Fristående företag är det som är absolut vanligast. Med fristående företag avses samtliga företag som inte hör till någon av de båda
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/?uri=URISERV:n26026&print=true

1/2

1/11/2016

EURLex  n26026  EN  EURLex

andra företagstyperna (partnerföretag eller anknutna företag). Ett företag är fristående om det
inte äger 25 % eller mer av kapitalet i ett annat företag,
inte ägs direkt till minst 25 % av ett företag eller ett offentligt organ eller gemensamt av flera anknutna företag eller offentliga
organ, förutom vissa undantag,
inte upprättar konsoliderade räkenskaper och inte tas upp i räkenskaperna för ett företag som upprättar konsoliderade
räkenskaper och som därför inte är ett anknutet företag.
Ett företag kan fortsätta att betraktas som fristående även om tröskelvärdet på 25 % har uppnåtts eller överskridits i fråga om vissa
kategorier av investerare, till exempel affärsänglar.
Partnerföretag är företag som ingår betydande finansiella partnerskap med andra företag utan att det ena företaget utövar någon
effektiv direkt eller indirekt kontroll över det andra. Det här är företag som inte är fristående, men inte heller är närmare anknutna till
varandra. Ett företag är "partner" till ett annat företag om
det äger ett kapital som omfattar minst 25 % men underskrider 50 % i företaget,
det andra företaget äger ett kapital som omfattar minst 25 % men underskrider 50 % i det aktuella företaget,
det berörda företaget inte upprättar konsoliderade räkenskaper som tar upp det andra företaget och inte är upptaget genom
konsolidering i räkenskaperna i detta företag eller i ett företag som är anknutet till detta företag.
Anknutna företag är företag som utgör en del av en grupp genom direkt eller indirekt kontroll av majoriteten av kapitalet eller
rösterna (det kan också vara via avtal eller i vissa fall genom fysiska personer som är aktieägare) eller genom kapaciteten att utöva
ett bestämmande inflytande över ett företag. Den här företagstypen är mer sällsynt och skiljer sig i allmänhet ganska markant från de
båda föregående typerna. För att undvika tolkningssvårigheter har Europeiska kommissionen i lämpliga fall definierat denna typ av
företag i enlighet med bestämmelserna i artikel 1 i rådets direktiv 83/349/EEG om sammanställd redovisning, som tillämpas sedan
många år tillbaka. Ett företag som enligt detta direktiv ska upprätta konsoliderade räkenskaper eller som tas upp genom konsolidering
i räkenskaperna för ett företag som ska upprätta sådana konsoliderade räkenskaper vet därför i allmänhet omedelbart att det hör till
kategorin anknutet företag.
Personalstyrkan sett till definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag
Personalstyrkan mäts i antalet årsarbetskrafter, det vill säga antalet personer som har heltidsarbetat i företaget eller för företagets
räkning under hela det aktuella året. Personer som inte har arbetat hela året eller som har arbetat deltid ska beräknas som delar av
årsarbetskrafter. Lärlingar, personer som genomgår yrkesutbildning eller föräldralediga personer ska inte räknas med.
Definitionens juridiska värde
Definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag behöver endast följas inom vissa områden, till exempel statligt stöd,
strukturfonder och EUprogram, däribland ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling.
Europeiska kommissionen uppmanar ändå medlemsstaterna, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden att
hänvisa till denna definition. Det leder i så fall till att de åtgärder som riktar sig till kategorin små och medelstora företag blir
enhetligare och effektivare.
Tidsplan
För att underlätta en smidig övergång på EU och medlemstatsnivå kommer den nya definitionen att användas från och med den
1 januari 2005.
På grundval av en genomgång av tillämpningen av definitionen från den 6 maj 2003 och med beaktande av eventuella ändringar av
artikel 1 i direktiv 83/349/EEG vad gäller definitionen av anknutna företag enligt det direktivet, ska kommissionen vid behov anpassa
definitionen, särskilt trösklarna för omsättning och balansomslutning, för att ta hänsyn till erfarenheter och ekonomisk utveckling i EU.
Bakgrund
Kommissionen antar en ny definition av mikroföretag samt små och medelstora företag som från och med den 1 januari 2005 ersätter
definitionen som fastställdes genom rekommendation 96/280/EG.
Hänvisningar
Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i
medlemsstaterna

Europeiska unionens
officiella tidning

Rekommendation 2003/361/EG

1.1.2005



EUT L 124, 20.5.2003

See also
Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats för SMÅ och medelstora företag.

Senast ändrat den 08.08.2007
Top

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/?uri=URISERV:n26026&print=true
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(/)
OM OSS (/#omoss)

PROJEKT (/#projekt)

TEAM (/#team)

KONTAKT (/#kontakt)

OM OSS
Byggvision startades i april 2007 av Magnus Forsberg och Rickard Stark. Tillsammans har vi cirka 30
års erfarenhet inom byggnation.

Se vår webbroschyr (http://www.sebroschyr.se/byggvision/WebView/)för mer information

VI ÄR LOKALA
http://www.byggvision.com/#omoss
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Vi är 17 anställda i Byggvision och vi har olika erfarenheter och kunskaper inom
byggnation. Våra kunder är både företag och privatpersoner, vilket gör att vi har bred
kunskap och utför allt från nyproduktion av lägenheter, industrilokaler och villor till kök,
badrum och mindre renoveringar.

VI FINNS FÖR DIG
Vår målsättning är att matcha just din/er byggvision och hjälper gärna dig som företag
eller privatperson med projektering av din byggvision.

VI HAR KOMPETENSEN
Vi har även kompetens avseende BasP och BasU, täta våtrum enl. BVV:s
branschregler samt kakel och kliniker.

FÄRDIGA PROJEKT
http://www.byggvision.com/#omoss
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The International Group for Lean Construction
The International Group for Lean Construction (IGLC), founded in 1993, makes up a network of professionals
and researchers in architecture, engineering, and construction (AEC) who feel that the practice, education, and
research of AEC have to be radically renewed in order to respond to the challenges ahead.

We call our vision: Lean Construction
Our goal is to better meet customer demands and dramatically improve the AEC process as well as product.To
achieve this, we are developing new principles and methods for product development and production
management specifically tailored to the AEC industry, but akin to those defining lean production that proved to
be so successful in manufacturing.

Theory Emphasis
The distinguishing trait of this Group is its emphasis on theory. We view that the lack of an explicit theory of
construction has been a major bottleneck for the progress in the AEC field. Conversely, we assume that the
clarification of the theoretical foundation of construction, along with principles and methods emanating from the
new foundation, would be the most effective means for the renewal of the AEC industry.

Annual conference
Annual conferences are the main activity of the Group (you can find papers presented or at least abstracts as
well as information on the upcoming conference). Ten Subgroups addressing specific themes, are discussed:
Theory, Production Planning and Control, Product Development and Design Management, Production System
Design, People, Culture and Change, Supply Chain Management, Prefabrication, Assembly and Open Building,
Enabling Lean with IT, Safety, Quality and the Environment,Contract and Cost Management. There is also a
European Chapter (EGLC) organising workshops and group discussions. The group has an email list, to which
everybody interested may subscribe. A bibliography on Lean Construction is provided. A number of related
Web services are also presented. For those planning to start thesis research on lean construction we have
compiled lists on prior theses and worthwhile research topics.

http://iglc.net/Home/About
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The International Group for Lean Construction (IGLC), founded in 1993, makes up a network of professionals
and researchers in architecture, engineering, and construction (AEC) who feel that the practice, education, and
research of AEC have to be radically renewed in order to respond to the challenges ahead.
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Bakgrund (Person)
1. Vad har du för bakgrund i byggbranschen?
2. Vad är din yrkesroll inom Byggvision?

Byggarbetsplats (Rutiner)
3. Hur ser rutiner ut gällande materialplacering och verktygsplacering på
byggarbetsplatsen?
4. Hur ser rutiner ut för att hålla rent på arbetsplatsen?
5. Hur förflyttas material vanligtvis på byggarbetsplatsen?
6. Hur sker mottagning av material?
7. Hur förvaras material på byggarbetsplatsen?
8. Hur jobbar ni med att försöka hålla minimala materialupplag på byggarbetsplats?

Organisation
9. Hur ser möjligheterna ut för personlig utveckling och utbildning inom företaget?
10. Hur har ni i företaget arbetat med effektivitet eller metoder som avser att öka
effektivitet?
11. Hur ser du på att införa metoder för att arbeta mer effektivt i produktionen?
12. Vad finns det för resurser i företaget för att kunna införa nya arbetssätt?

Bilaga 5
Observation Byggarbetsplats

Dokumentera genom skriftliga anteckningar och fotografering.
1. Mottagning av material (Om möjligt)
Mottagningskontroll
Lyfts material in direkt till montageplats?
T.ex. gips in i rätt rum/på rätt våningsplan.
2. Förflyttningar av material.
Transport med hjälp av maskin eller för hand?
Onödiga förflyttningar?
3. Förvaring av material
Inplastat/Skydd mot väder
Storlek på materialupplag
Placering i relation till montageplats?
Övriga brister?
4. Organisationen på arbetsplatsen
Ordning och reda?
Städat?
Hur är arbetsplatsen organiserad? Brister?
Slöserier att identifiera





Väntan
Väntetid hos anställda
Onödiga transporter eller förflyttningar
Onödigt stora lager
Onödiga arbetsmoment

Checklista för byggarbetsplats
Projektnamn:
Ansvarig:
Datum:
1. Sortera
Sortera material på byggarbetsplats efter hur ofta det används.
Kassera material som sällan eller aldrig används.
Placera material som används ofta, nära montageplats.

2. Strukturera
Arbetsplats:

Beställ material i samma ordning som montage ska ske.
Märk upp mottagningsplats för materialleveranser.
Märk upp plats för var material ska placeras.
Märk upp plats för var bearbetning av material ska ske.
Mottagning av material:
Kontrollera godset gällande typ, mängd samt fritt från skador.
Placera material på uppmärkt plats.
Vid förvaring utomhus, väderskydda material med underlägg och inplastning.
3. Städa
Sortera överblivet material.
Material som ska användas vid senare montage placeras på uppmärkt plats.
Returnera överflödigt och oskadat material.
Kassera skadat material.
Städa rent.
4. Standardisera
Bestäm tidsintervall för utförande av punkt 1‐3.
Utse ansvarig för kvalitetsarbetet på arbetsplats.

5. Skapa en vana/självdisciplin
Daglig tillsynsrond av kvalitetsansvarig.
Regelbunden uppföljning av kvalitetsarbetet av företagsledning.

