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Abstract
This report is dealing with issues which have a high grade of attention in the construction
business lately - non-value adding activities. A non-value adding activity can be defined as: a
procedure which is done without achieving an increased value in the end product. Non-value
adding activities can be divided into two categories. These are: non-value adding but
necessary activities and non-value adding and eliminable activities. The necessary activities
are procedures that have to be done even if they do not increase the value of the end product.
The eliminable on the other hand are pure waste of time such as correcting mistakes,
searching for lost objects and waiting for other procedures. According to earlier studies one
third of the total project cost may be eliminable activities.
In this report we have handled the non-value adding activities that can be connected to
arrangement and structure on the work site. These activities might for example be: searching
for tools, machines, material and information.
To decrease the non-value adding activities we have had a goal to develop a template that can
be followed to achieve a work site with a better structure and order. During studies of
literature about the subject we came in contact with Lean Production. This is a production
system which has the aim to eliminate different types of waste in the production.
5S is the Lean Production method which we have mainly dealt with in this report. The name
of the method is based on the five steps that are taken while working with the method; sorting,
straightening, systematic cleaning, standardizing and sustaining. When introducing 5S the
goal is to reach a work site that is functionally formed to minimize waste of time. It has also
been shown that a well formed work site has a lower risk profile.
At the beginning of the work with this report we made a study of literature concerning Lean
Production and 5S. This was followed by a study visit and five interviews at a construction
site in Halmstad. From the knowledge that has been received by theoretical and empirical data
a template has been made. This template is a suggestion on how an introduction of 5S in the
construction industry can be made. The template also includes several examples of changes
which can be made at a construction site to improve the functionality.
The report shows that the subject is considered relevant and in the right time. This is
strengthened since the company we have been cooperating with has introduced pilot projects
in other regions in Sweden. At these pilot projects the 5S-method has been used to improve
the functionality and increase the safety at the construction site. This is done to reach a more
efficient production with a lower risk profile.
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Sammanfattning
Denna rapport behandlar ett mer och mer uppmärksammat ämne inom byggbranschen. De
icke värdeskapande aktiviteterna. En icke värdeskapande aktivitet kan definieras som: ett
moment som utförs utan att värdet på slutprodukten höjs. Icke värdeskapande aktiviteter kan
dessutom delas upp i två olika kategorier. Icke värdeskapande men nödvändiga aktiviteter och
icke värdeskapande och eliminerbara aktiviteter. De nödvändiga aktiviteterna utgör moment
som måste genomföras även om de inte höjer värdet på slutprodukten. De eliminerbara
däremot är rent slöseri såsom omarbete, letande och väntan. Enligt tidigare undersökningar
kan de eliminerbara aktiviteterna uppgå till en tredjedel av den totala projektkostnaden.
Det som behandlas i denna rapport är de icke värdeskapande aktiviteterna som kan kopplas
till ordning och struktur på arbetsplatsen. Dessa aktiviteter är t.ex. att leta efter verktyg,
material och information.
För att minska de icke värdeskapande aktiviteterna har vårt mål varit att utarbeta en mall som
kan följas för att få bättre ordning och reda. Genom en litteraturstudie om ämnet kom vi i
kontakt med Lean Production. Lean Production är produktionssystem vars mål är att driva ut
olika former av slöseri. Detta uppnås genom dess olika metoder samt medarbetare som arbetar
för ständig förbättring.
Den Lean Production-metod som behandlas mest i denna rapport är 5S. Metodens namn
grundar sig i de fem steg som tas i ett arbete med metoden; sortera, strukturera, systematisk
städning, standardisering och självdisciplin. Målet med införande av 5S är att uppnå en
arbetsplats som är funktionellt utformad för att minimera tidsslöseri. Vad som framgått under
arbetets gång är dessutom att en väl utformad arbetsplats har en lägre riskprofil.
Vid start av arbetet gjordes en litteraturstudie om Lean Production och 5S. Efter detta
genomfördes studiebesök och intervjuer på en byggarbetsplats i Halmstad. Utifrån de
kunskaper som erhållits genom teoretisk och empirisk datainsamling har en förslagsmall för
införande av 5S i byggbranschen utformats. Det har även redogjorts flera exempel på
förändringar som kan göras på en arbetsplats för att förbättra arbetsplatsens funktionalitet.
Vad som framgår i rapporten är att ämnet anses relevant och vara ”i rätt tid”. Detta styrks
ytterligare då det företag vi samarbetat med har infört pilotprojekt i andra delar av landet. På
dessa pilotprojekt används 5S-metoden för att förbättra ordningen och höja säkerheten på
arbetsplatsen. Detta för att få en effektivare produktion med lägre riskprofil.
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Definitioner
Verktyg
Innefattar vanliga verktyg (hammare, fogsvans, osv.) samt mindre maskiner som t.ex.
skruvdragare, tigersåg och spikpistol.
Icke värdeskapande värdeskapande aktivitet
Aktivitet som utförs utan att slutproduktens värde höjs.
Bodtomte
Ska se till att den dagliga driften på byggarbetsplatsen fungerar. Ofta en person som inte
längre klara av det tunga arbetet som yrkesarbetare.
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1. Inledning
Detta kapitel ska beskriva vad som ska behandlas och utredas i examensarbetet. Det kommer
också ge en kortfattad beskrivning över varför ämnet är viktigt att behandla. Slutligen
kommer syfte, avgränsningar och metod att presenteras i kapitlet.

1.1 Bakgrund
Under en praktikperiod sommaren 2011 uppmärksammades att det är mycket tid som läggs på
att leta efter verktyg och dylikt på en arbetsplats. På två företag/arbetsplatser upplevdes
samma problem. Ofta var det en simpel sak som en sopkvast eller en skyffel som försvann.
Det kunde ta en halvtimme att leta reda på föremålet. Det var svårt att lokalisera verktygen
eftersom de inte hade en speciell plats de skulle befinna sig på. Det blev istället att när någon
använt en kvast ställdes den mot en vägg och det arbetades vidare. För att sedan låta den stå
kvar där. Behöva leta efter ett verktyg är ett väldigt onödigt sätt att spendera sin tid på. Det
borde gå att undvika med ganska enkla medel. Det här är ett slöseri som kan kopplas ihop
med Lean Production.
Lean Production är ett produktionssystem där de grundläggande idéerna kommer från
Frederick Winslow Taylor. Han inspirerade Henry Ford till att utveckla ett nytt produktionssystem. Efter andra världskriget började Toyota sedan jobba vidare med dessa idéer och
utvecklade Toyota Production System (TPS). Principen i systemet är att man ska tillverka
produkter på ett resurssnålt sätt. TPS och Lean Production nämns ibland som synonymer. De
har väldigt många likheter.
Lean Production förknippas allt som oftast med industrier som har massproduktion av varor.
Det är främst i industrier med löpande band-processer som Lean arbetet har tillämpats, men
det har börjat sprida sig utanför de här gränserna. Både forskare och företagsledare menar på
att det finns stora möjligheter för industrierna att öka sin produktivitet med upp till 50 % . Det
som kan chocka en del är att potentialen skulle kunna vara högre för de icke-tillverkande
företagen1.
För att företag ska bli konkurrenskraftiga är effektiviteten av stor betydelse. För att göra det
möjligt att öka effektiviteten krävs att man kan peka ut de aktiviteter som inte skapar värde
för produkten/tjänsten. Det görs genom att hitta alla de processer och aktiviteter som ska leda
fram till den färdiga varan/tjänsten. När man känner till hur vägen till slutprodukten ser ut blir
det enklare att hitta avvikelser. Avvikelserna kan direkt kopplas till icke värdeskapande
aktiviteter och därmed kan man gå direkt på problemet.
Produktion av ett hus kan vara svår att översätta till produktion i verkstadsindustrin där Lean
Production från början har sina rötter. För varje hus man bygger blir det ett nytt projekt med
nya förutsättningar och ett annat upplägg på APD-planen. Vilket gör att det är lite svårare att
standardisera husproduktionen i jämförelse med industriproduktion där det inte är lika mycket
ändringar i miljön. Däremot kan man alltid standardisera sina processer och aktiviteter. Det

1

Peterson, P. Johansson, O. Broman, M. Blücher, D. & Alsterman, H. (2009)
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borde vara ett tydligt upplägg på hur processer och aktiviteter ska genomföras. För att få rätt
kvalitet och inte lämna några större funderingar över hur arbetet ska genomföras.
När man studerar ett helt byggprojekt är det inte ovanligt att det rena slöseriet kan uppgå till
en tredjedel av den totala projektkostnaden. Detta innefattar de direkt icke värdeskapande
aktiviteterna som kan elimineras. De aktiviteter som kan räknas in i denna kategori är t.ex.
omarbete, vänta in andras arbeten, förflyttningar och avbrott. Det är framförallt väntan som är
den största icke värdeskapande aktiviteten, här ingår också förflyttningar mellan arbetsställen
t.ex. att gå längre sträckor för att hämta material och verktyg2.
Det som inte behandlas i tidigare rapporter är hur mycket tid som spills på att behöva leta
efter verktyg, material och information. Om man sorterar ut de värsta påträffade fallen kan
25 % av en persons arbetstid gå till letande. För att sänka denna siffra behöver det
nödvändigtvis inte krävas större investeringar. I grunden är det ett ganska enkelt problem som
kan elimineras genom att ha ordning och reda runt om sig. En av metoderna inom Lean
Production kallas 5S och behandlar just ordning och reda på arbetsplatsen.
5S är en metod som ofta används inom Lean Production, där de fem S:en står för olika steg i
arbetet med metoden. Dessa steg är översatta till svenska i form av; sortera, strukturera,
systematisk städning, standardisera och självdisciplin. Metoden inriktar sig till ordning och
reda gällande verktyg, material och andra föremål. 5S är ursprungligen utvecklad i Japan av
Toyota och används ofta som ett startskott i en verksamhets Lean-satsning då den ger en bra
grund att starta sitt Lean-arbete med. Detta beror på att 5S skapar ordning och reda på
arbetsplatsen. I många fall jämförs 5S med städaktiviteter av olika slag. Detta ger inte en
rättvis bild av 5S. Man erhåller så mycket mer av metoden. Metoden handlar egentligen om
att förbättra arbetsplatsen i funktionellt syfte. När man använder 5S söker man en arbetsplats
som är funktionellt utformad och välorganiserad. Detta gör man för att få större möjlighet till
att standardisera arbetet som ska utföras på arbetsplatsen. Lyckas man med detta arbete
erhålls stora möjligheter till att öka produktiviteten3.

1.2 Syfte
Målet med examensarbete är att studera en utvald arbetsplats disposition och förmåga att
skapa ordning och reda. För att till sist kunna upprätta en anpassad plan som bygger på Lean
Productions metod 5S. Meningen med planen är att tid som går åt till letande ska minimeras.
Det sker efter att vi lokaliserat de befintliga problemen angående ordning och reda med hjälp
av de som arbetar på arbetsplatsen. Arbetarnas erfarenheter blir också viktiga när förslag på
tillvägagångssätt upprättas.

1.3 Metod
Vår metod grundar sig i en bred litteraturstudie. Detta för att ge oss själva en större kunskap
och grund inför arbetet men även för att kunna urskilja vad som tidigare genomförts inom vårt
ämne. I vår litteraturstudie granskar vi böcker, artiklar, internet och tidigare rapporter. Detta
för att få en omfattande bild av ämnet.
2
3

Josephson & Saukkoriipi (2005)
Peterson, P. Johansson, O. Broman, M. Blücher, D. & Alsterman, H. (2009)
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När vi känner oss tillfredsställda med kunskapen vi erhållit i litteraturstudien går vi vidare
genom att göra djupintervjuer med cirka fem anställda på en byggarbetsplats i Halmstad.
Dessa intervjuer ska vara uppdelade på ett sätt som gör det möjligt att intervjua anställda med
olika befattningar såsom platschef, arbetsledare och yrkesarbetare. Detta för att få en bild av
hur synen på de icke värdeskapande aktiviteterna kan skilja sig beroende på arbetsuppgifter
och befattningar.
Det som kommer diskuteras i intervjuerna är framför allt hur de intervjuade anser att
ordningen på arbetsplatsen är i dagsläget, samt vilka möjligheter det finns för att förbättra
denna. Det är också intressant att ta reda på hur man ställer sig till dessa frågor. Tycker de att
det är ett viktigt ämne att jobba vidare med eller är man nöjd med nuläget.
Efter genomförande av djupintervjuer ska de mest uppenbara problemen på arbetsplatsen
identifieras. Därefter kan förslag på lösningar tas fram.
Utifrån detta kommer vi sedan med hjälp av metoden 5S göra en plan där vi anger olika steg
och tillvägagångssätt som de arbetande på arbetsplatsen skulle kunna införa och arbeta efter
för att sänka eller kanske till och med eliminera vissa icke värdeskapande aktiviteter.
Steg 1 - Litteraturstudie
Steg 2- Utforma intervju-underlag
Steg 3- Intervjuer/observationer på arbetsplatsen
Steg 4 - Sammanställning intervjuer/observationer
Steg 5 - Analys av intervjuer/observationer med hjälp av tidigare litteraturstudie
Steg 6 - Utformning av mall som bygger på 5S principer och tidigare analyser

1.4 Avgränsningar
Icke värdeskapande aktiviteter är ett brett begrepp som hade blivit svårt att behandla med
endast ett examensarbete. Därför måste begreppet brytas ned i mindre delar. Den del vi valt
att avgränsa oss till är de icke värdeskapande aktiviteterna som kopplas ihop med letande på
en byggarbetsplats. Detta kommer att beröra den onödiga tiden som läggs på att lokalisera
material, verktyg och information på arbetsplatsen.
Vi kommer hålla oss till en arbetsplats i Halmstad där stommen på två större hyreshus tar
form. Att det bara blir en arbetsplats har med tidsramen att göra. Det är bättre att undersöka en
arbetsplats utförligt.
Lean Productions koncept berättar om hur man ska eliminera slöseriet i produktionen.
Eftersom vi valt att avgränsa oss till en liten del av de icke värdeskapande aktiviteterna
kommer vi därmed inrikta oss till de delar inom Lean Production som berör de aktiviteterna vi
har tänkt jobba med.
5
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2. Teoretisk referensram
I detta kapitel har en sammanställning gjorts av den teori gällande slöseri och Lean
Production som vårt ämne berörs av. Vi redogör även för en tidigare rapport som gjorts
gällande slöseri i byggproduktion samt ger en övergripande historisk bild av Lean
Production.

2.1 Slöseri – Icke värdeskapande aktiviteter
Ett antal rapporter har gjorts kring ämnet sedan sent 80-tal. I dessa rapporter finns skillnader
på den procentuella siffra som visar slöseriets omfattning gentemot projektkostnaden. Detta
kan bero på att man inte varit tillräckligt noggrann med att definiera vilket slöseri som utretts.
Idag dyker ofta denna bild upp som visar åtta olika kategorier som slöseri kan delas in i4.

Fig 1: Dessa åtta kategorier kan slöseri delas in i.











4
5

Väntan – Tid som går åt till att vänta på att kunna påbörja sitt arbete.
T.ex. om en golvläggare behöver vänta på att målaren ska bli klar.
Rörelse – Förflyttning som kan anses överflödig.
T.ex. Om man behöver gå och hämta ett paket spik trots att det uppmärksammats att
föregående nästan var tomt redan när man tog det.
Överarbete – När man gör mer än vad kunden har beställt/begärt.
Outnyttjad kreativitet – Om man använder människor med stor kunskap på ett
felaktigt sätt.
Överproduktion – Man tillverkar för många enheter eller tidigare än nödvändigt.
T.ex. man bockar 5 armeringsjärn för mycket, då man inte vet hur många som behövs.
Lager – Ha mer på lager än vad som behövs. Det tar bara plats.
Omarbete – Något är utfört på felaktigt sätt och måste åtgärdas.
Transporter – Om material måste transporteras onödiga vägar. T.ex. mellanlagring5.

Josephson & Saukkoriipi (2005)
IVF, NUTEK – Verket för näringslivsutveckling (2012)
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För att ge en heltäckande bild av hur stor del av den totala projektkostnaden som är rent
slöseri måste alla dessa kategorier täckas. Här är det viktigt att skilja på ”icke värdeskapande
men nödvändiga aktiviteter ” och ”icke värdeskapande och eliminerbara aktiviteter”. Det
kommer alltid finnas aktiviteter som inte kan kopplas direkt till produktens värde. Vissa
aktiviteter måste dock ändå utföras för att komma framåt i projektet. Dessa aktiviteter är
nödvändiga. Eliminerbara aktiviteter är aktiviteter som inte höjer värdet på slutprodukten och
inte heller är förberedande för att kunna utföra en värdeskapande aktivitet.
Ska man lyckas skilja på dessa aktiviteter kan utbildningar till medarbetare vara första steget i
rätt riktning6. Detta kan leda till att man börjar se sitt eget arbete ur ett mer analytiskt
perspektiv. Medarbetare kommer då hitta aktiviteter som inte höjer värdet på slutprodukten.
Människan finner det ofta motiverande med mindre utmaningar i sitt arbete. Dessa
utmaningar ska inte vara för omfattande då detta kan få motsatt effekt. Det är viktigt att hitta
en bra balans eftersom man går utanför medarbetarnas huvudsakliga arbetsbeskrivningar. Den
arbetsplats som uppnår en nivå där arbetet blir utfört samtidigt som alla känner sig bidragande
till företagets utveckling blir en välmående arbetsplats7.

2.1.1 Mål och motivation
Platsledningen kommer få ett stort ansvar med att lyckas motivera övriga medarbetare. De
måste kunna förmedla vikten av det extra arbete som utförs. Kan ledarna förklara varför man
gör detta och samtidigt visa att man tjänar på det i längden är mycket redan vunnet. Därför
bör man söka efter ledare som fungerar mer som ”lärare” istället för ”chef”. De högre
instanserna måste också engagera sig genom att sätta upp mål för vad man vill åstadkomma.
Första huvudmålet kan vara en nollvision av slöseri. Ett mål som säger precis vad vill
åstadkomma men som kanske är omöjligt att uppnå. För att behålla motivationen till arbetet
måste huvudmålet brytas ner i mindre och mer mätbara delmål. När ett delmål är uppnått ska
det illustreras på ett tydligt sätt. Detta för att uppmärksamma vad man åstadkommit.
För att enkelt hitta avvikelser i produktionen behövs tydliga beskrivningar över vad en
aktivitet eller process ska innehålla. Utförs ett moment som inte ingår i beskriviningen blir
detta en avvikelse. Det ska kontinuerligt ske ett förbättringsarbete för processer och
aktiviteter. En strävan efter ständig utveckling. Bättre och snabbare lösningar med samma
kvalitet eller högre.
Balansen mellan avvikelser av olika omfattning ska uppmärksammas. Mindre avvikelser
måste bearbetas lika mycket som stora. Arbete med större avvikelser tar ofta längre tid att se
resultat av. Därför finns risk för att tappa motivation till dessa frågor. Har man en bra balans
mellan arbete med större och mindre avvikelser kommer förbättringar synliggöras i tidigare
stadie. Medarbetare ser då resultat av arbetet. En annan fördel med att rätta till de mindre
avvikelserna i ett tidigt stadie är att man inte låter dem växa till ett större problem8.

6

Josephson & Saukkoriipi (2005)
Peterson, P. Johansson, O. Broman, M. Blücher, D. & Alsterman, H. (2009)
8
Peterson, P. Johansson, O. Broman, M. Blücher, D. & Alsterman, H. (2009)
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2.1.2 Byggbranschen
Byggbranschen skulle ha mycket att tjäna på det här arbetet. Det har visat sig i ett flertal
utredningar att arbete som inte skapar värde för den slutliga produkten kan vara mer än 50 %
av det totala arbetet. Här är icke värdeskapande men nödvändiga aktiviteter inräknade. Dessa
går inte att eliminera helt, men med nya verktyg och kunskaper kan de reduceras.
Upprättas en tydlig struktur på arbetsplatsen och om dess medarbetare uppmärksammas över
vad ”icke värdeskapande aktiviteter” är finns stora möjligheter till förbättring. I traditionellt
byggandet blir planering innan produktionsstart en avgörande faktor för lönsamhet9.
”Ett bra planerat projekt är ett lönsamt projekt” - Friblick, F. (2009)
Industriell produktion av byggnader har blivit allt vanligare. Här har metoder utvecklats för
produktion av prefabricerade volymenheter i fabrik. Enheterna kopplas sedan samman på
plats där den kommande byggnaden ska uppföras. I industriell produktion är det lättare att
skapa stationer för varje arbetsmoment10. Yrkesarbetare behöver t.ex. inte förflytta sig från
kök till kök, köken kommer till yrkesarbetaren istället. Detta underlättar då varje station har
de verktyg som behövs för det specifika arbetsmomentet. Därmed kommer även de icke
värdeskapande aktiviteterna att reduceras. Detta är en fördel för industriellt byggande
gentemot traditionellt byggande11.

2.1.3 Tidigare Observationer
I en tidigare undersökning har en utbildad observatör följt en grupp byggnadsarbetare i 22
dagar. Observatören delade in arbetstiden i tre olika kategorier efter vilket värde det ger
kunden. Den första kategorin är direkt värdeökande arbete. Denna kategori innefattar de
direkt värdeökande arbetsmomenten t.ex. när en gipsskiva skruvas upp på vägg. Kategorin
utgjorde 17,5% av arbetstiden. Kategori två innehåller förberedelser (icke värdeskapande
men nödvändiga). Detta är t.ex. när gipsskivor sågas till rätt mått. Denna kategori utgjorde
45,4% av arbetstiden. Den sista kategorin är rent slöseri (icke värdeskapande och
eliminerbara). Detta kan vara när man letar efter en cirkelsåg för att kunna såga gipsskivor
till rätt mått. Störst slöseri i kategorin rent slöseri stod väntan (ca 23 %) och outnyttjad tid (ca
10 %) för. Totalt utgjorde kategorin 33,4% av arbetstiden. Den kategori vi inriktar oss på i
denna rapport är den del av rent slöseri som består av outnyttjad tid (ca 10 % av
projektkostnaden)12.

2.1.4 APD-plan
APD-planen utgör en visuell plan över hur en specifik arbetsplats ska se ut. Den uppdateras
allt eftersom arbetsplatsen förändras under olika skeden av projektet. Till en början fungerar
APD-planen som ett översiktligt dokument över hur man tänkt sig att arbetsplatsen bör
utformas. Till att börja med kan en placering av bodar, containrar, kran, armeringsstation
m.m. göras. Detta för att erhålla en överblick över hur arbetsplatsen kan komma att se ut.
Denna planering är viktig för att skapa en bra arbetsmiljö för medarbetare. Det händer att
9
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arbetsplatser etableras innan det finns en APD-plan. Om detta är fallet finns risk att
arbetsplatsens utrymme inte utnyttjas till fullo13.
Om planering av in- och utfartsvägar, lager, lossningsplatser, kranradie m.m. göras i en tidig
APD-plan kan vissa icke värdeskapande aktiviteterna elimineras. Akutlösningar undviks, och
man kan då undvika att t.ex. transportera material via onödiga omvägar. Det är därför viktigt
att dokumentet lever med under hela projektet. Görs en större förändring i arbetsplatsens
struktur ska APD-planen revideras. Man bör fundera över vad förändringen innebär för
kommande aktiviteter.
En av fördelarna som erhålls av en väl utarbetad APD-plan är att tid som läggs på att leta efter
material kan minimeras. Det är främst när hänsyn tas till placering av material och maskiner
som stora vinster kan uppnås. En väl utarbetad APD-plan kommer även ge ett positivt resultat
ur säkerhetssynpunkt14.
Ofta är det byggentreprenören som upprättar APD-planen och därför finns det en risk att
under- och sidoentreprenörer inte får möjlighet att påverka utformning av arbetsplats.
Byggentreprenören har ett ansvar gentemot dessa genom att lämna plats till dem. För att
under- och sidoentreprenörer ska få möjlighet att yttra sina synpunkter är det viktigt att de
kontaktar byggentreprenören för att få tillgång till APD-planen i ett tidigt stadie. Detta ger
dem en möjlighet att framföra förslag på vad de förväntar sig av arbetsplatsen. Detta bör
genomföras innan kontraktskrivning15.
Ibland kan det dock vara att man inte vet vilka som blir underentreprenörer innan APD-planen
görs. Därför kan det vara att föredra att istället planera i överkant. Det är lättare att anpassa
utformningen om man får mer plats istället för mindre plats än beräknat. Det är dessutom av
stor vikt att personen/personerna som utformar APD-planen har de icke värdeskapande
aktiviteterna i åtanke när planen görs. Kan man utforma APD-planen på ett sätt där icke
värdeskapande aktiviteter minimeras kommer det ge ett positivt resultat på projektet. Något
man bör ta hänsyn till vid utformning av APD-plan är att minska avstånd från lager till
utförandets plats samt att ha en bra struktur på arbetsplatsen.
I dagsläget finns inga tydliga vägledningar över hur en APD-plan skall utformas. Anledningen
till detta är att varje arbetsplats är unik samt har olika förutsättningar och villkor. Om företag
hade haft en tydlig detaljerad beskrivning över vad de anser en APD-plan ska innehålla, hade
detta dokument säkerligen använts i ännu större utsträckning. Ofta upprättas en APD-plan i
början av ett projekt för att sedan lämnas utan kontinuerlig uppföljning under projektets gång.
En APD-plan som inte är uppdaterad fyller ingen funktion16.
Tar man dessutom hänsyn till de icke värdeskapande aktiviteterna under projektering,
uppförande av APD-plan o.s.v. kan detta resultera i en större vinst.
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2.2 Lean Production och dess metoder
Då icke värdeskapande aktiviteter inte är något som bara kan tas bort behövs ett tillvägagångssätt där man succesivt inför ett arbete för att minska dem. Lean Production är ett sådant
tillvägagångssätt. Lean Production har flera olika metoder och principer för att minska slöseri,
i denna rapport kommer vi endast behandla de som anses väsentliga för vårt ämnesval.

2.2.1 Historia
Lean principerna började formas under den industriella revolutionen, tidigt 1900-tal. Henry
Ford ville skapa en bil, vars pris var så lågt att inte bara överklassen skulle ha råd med den.
Målet var att utveckla metoder för att gå ifrån att bygga en bil i taget till massproduktion där
bil-tillverkningen skulle ske på löpande band med olika monteringsstationer. Det satsades på
kvalitet, vilket gjorde att varje motor inte behövde kontrolleras. Därmed försvann en aktivitet.
I Japan satte vävstolsindustrin de första spåren i Lean Production. År 1896 utvecklade Toyoda
Spinning and Weaving Company (med grundaren Sakichi Toyoda) en automatisk vävstol som
stängde av sin egen produktion om en tråd gick av. Enligt en av Leans huvudprinciper;
”Jidoka” ska produktion upphöra om ett fel uppstår och därefter inte påbörjas igen förrän felet
åtgärdats.
1929 såldes patentet på den automatiska vävstolen. Tack vare detta fick man in resurser som
gav Sakichis son Kiichiro möjlighet att starta en division för biltillverkning. 1935 stod första
prototypbilen klar. För att skilja det nya företaget ifrån vävstolarna valde man namnet Toyota
Motor Company. Kiichiro besökte en mängd biltillverkare i USA och Europa. Kunskaperna
han erhöll av besöken tog han tillvara på, för att sedan anpassa dem till den japanska kulturen.
Istället för massproduktion av en bilmodell krävde den japanska marknaden att det fanns olika
modeller att välja mellan. Japan var ett fattigt land vilket tvingade Toyota till att bygga billiga
bilar. Därför blev första inriktningen att korta ner ledtiderna. Det skulle gå snabbt från dess att
råmaterialet kom till fabrik tills dess att bilen var färdig att säljas. Man försökte även skapa
nya modeller utan att behöva göra nya investeringar av verktyg och maskiner. Detta har
utgjort grunden för en av Lean Productions huvudprinciper ”Just-In-Time”.
Japan upplevde en ekonomisk kris efter andra världskriget. Vilket drabbade Toyota
finansiellt. De var tvungna att sänka lönerna samtidigt som kraven på att vara flexibla och
snabba i produktionen ökade. Under slutet av 1940-talet hade ”Toyota Production System”
utvecklats av Taiichi Ohnos vilket skapade en hållbar utveckling för Toyota. Under 1970-talet
var det oljekris. Denna kris slog hårt på många industrier i världen. Toyota klarade av
omställningarna och tog sig igenom krisen bättre än de japanska konkurrenterna. Därefter
spred sig ”Toyota Production Systems” fördelar i Japan.
Massachusetts Institute of Technology startade upp ett forskningsprogram 1979 med syftet att
studera skillnader mellan olika biltillverkare i världen17. Detta var första gången som uttrycket
”Lean Production” yttrades. Detta var ett sätt att beskriva Toyotas produktion som ”smärt och
smidig”. En bra översättning på ”Lean” är ”Resurseffektiv” eftersom det handlar om att ha
rätt resurser på rätt plats.
17
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2.2.2 Grunder till att införa Lean Production
Värderingar och principer
Vill man som företag införa Lean Production är det viktigt att känna till principerna som
ligger bakom konceptet. Lean Production är ett verktyg för att hitta och driva ut slöseriet ur en
verksamhet. Lean-principerna måste implementeras i verksamhetens värderingar. Med tydliga
värderingar blir det lättare att få alla inom verksamheten att dra åt samma håll. Detta gör att
man kan ge ett större ansvar till medarbetare utan oro för felbeslut. Samtidigt gäller det att
skapa en bra balans. För många och för svåra utmaningar kommer inte vara motiverande för
den enskilda människan.
Att skapa bra värderingar som beskriver varför verksamheten ska skötas på ett visst sätt
kräver mycket arbete. De bästa värderingarna är oftast de som fått växa fram under en längre
tid och där ett långsiktigt perspektiv har tagits hänsyn till. Skulle verksamheten göra en större
förändring bör man gå in och utvärdera värderingarna samt göra förändringar efter den nya
verksamheten.
När verksamhetens principer utformas ligger företagets värderingar till grund för dessa.
Principerna kommer sedan att utgöra riktlinjer för hur en bra lösning ska arbetas fram. De
kommer därför aldrig att beskriva hur ett visst problem ska lösas, utan istället hur lösningen
ska arbetas fram. Detta gör att principerna kommer fungera som vägledare till de anställda.
Där de kommer styras mot lösningar som är tillfredsställande ur ett Lean-perspektiv.
Principerna förklarar verksamhetens strategi. Det krävs ett långsiktigt tänk, även om
strategierna förändras oftare än värderingarna som utgör grunden. När det dyker upp problem
som det inte finns en tydlig vägledning på hur de ska lösas, bör man utgå ifrån sina
värderingar för att finna den bästa lösningen för verksamheten18.

Standardisering
Det finns flera olika sätt att se på en standardisering. I denna rapport kommer vi inrikta oss på
Toyotas ”The Toyota Way” som är en av de mer omfattande standardiseringarna. Det Toyota
gjorde vid införande av ”The Toyota Way” var att de vände upp och ner på synsättet på en
standardisering. I vissa standardiseringar stryper man medarbetares möjligheter till påverkan
gällande metoder vid framställning av en produkt samt utvecklingsmöjligheter. Vad Toyota
istället gjorde var att uppmuntra detta genom ett nära samarbete mellan anställda och ledning i
företaget. Samarbetsgemenskap gör att detta inte uppfattas som ”såhär ska ni göra” utan
istället som möjligheter till utveckling av standardiseringen. Personal får använda sin
kreativitet genom att arbeta för ständig förbättring av standardiseringen.
Ofta missuppfattas en standardisering vara när en uppgift ska utföras med den vetenskapligt
bästa metoden. Detta är fel. En standardisering är startskottet till en ständig utveckling av ett
system. Ett system är aldrig perfekt och kan alltid förbättras. När man har gjort en
standardisering och stabiliserat processen har man gjort det första steget i en ”oändlig
utveckling”. Det är först efter standardisering man kan börja förbättringsarbetet av en
process.
18
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Skulle man istället börja förbättringsarbetet av en process innan den standardiserats blir det
istället en ny process. I detta fall kommer processen inte ha någon kontinuitet och kommer
inte heller efterföljas.
”Om du till exempel vill lära dig spela golf är den grundläggande golfsvingen det första som
instruktören lär ut. Sedan måste du öva, öva och öva för att stabilisera svingen. Innan du har
lärt dig det viktigaste, att svinga golfklubban likadant varje gång, kan du omöjligt förbättra
ditt spel.” – Liker, J. (2009)
Standardisering är ett viktigt moment om man vill uppnå en genomgående bra kvalitet på sin
produkt. Skulle en avvikelse uppträda kan en teamledare undersöka om det standardiserade
arbetsschemat har följts. Har det inte följts är detta anledningen till avvikelsen. Har det följts
är standardiseringen inte tillräckligt bra och måste ändras19.

2.2.3 Just-in-time
Rätt detalj, i rätt antal, vid rätt tidpunkt. Så definieras ofta begreppet Just-In-Time (JIT) på
svenska. Detta är en av de viktigare stöttepelarna i ett företags Lean-arbete. Med JIT vill man
eliminera slöseriet som uppkommer vid väntande.
Leveranser och producering ska ske vid rätt tidpunkt för att undvika stora lager av material,
färdiga varor osv. Detta för att undvika att material skadas och att färdiga varor framställs i
för stort antal20.

JIT i byggbranschen
Det finns stora pengar att tjäna om man använder sig av JIT i ett byggprojekt. Eftersom
arbetsplatser i byggbranschen ofta är utomhus och material då ofta ligger ute finns risk för att
materialet skadas. Med JIT sänks risken för detta avsevärt, materialet levereras vid senast
möjliga försvarbara tillfälle. Detta gör att mellanlagring på arbetsplatsen blir minimal.
Eftersom mellanlagringen av material är minimal höjs även framkomligheten och säkerheten
på arbetsplatsen. Då endast det material som är avsett för användning inom en snar framtid
förvaras på arbetsplatsen. Säkerheten blir bättre eftersom att det finns mer plats att röra sig på
och färre objekt att skada sig på.
JIT-principen bör även användas vid inlåning av verktyg. Största skälet till detta är: ju längre
du hyr ett verktyg eller en maskin, desto dyrare blir det. Men det finns även här en säkerhetsaspekt, ett objekt ska inte finnas på en arbetsplats när det inte används då det endast tar upp
plats.

2.2.4 5S
En metod som ofta används inom Lean är 5S. De fem S:en står för olika steg i metoden.
Dessa steg är översatta till svenska i form av; sortera, strukturera, systematisk städning,
standardisera och självdisciplin. Metoden inriktar sig på ordning och reda gällande verktyg,
material och andra föremål. 5S är ursprungligen utvecklad i Japan av Toyota och används ofta
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som ett startskott i en verksamhets Lean-satsning. Anledningen till detta är att metoden ger en
bra grund att starta sitt Lean-arbete med. Detta då 5S skapar ordning och reda på arbetsplatsen. I många fall jämförs 5S med städaktiviteter av olika slag. Detta ger inte en rättvis bild
av metoden. Metoden handlar snarare om förbättring av arbetsplatsen i funktionellt syfte. När
man använder 5S söker man kontinuerligt en arbetsplats som är funktionellt utformad och
välorganiserad. Detta görs för att få större möjlighet till att standardisera arbetet som ska
utföras på arbetsplatsen. Lyckas man med detta erhålls stora möjligheter till att öka
produktiviteten21.
Precis som med andra olika Lean-metoder är målet med 5S att eliminera de icke värdeskapande aktiviteterna. I 5S fall är målet att skapa och bibehålla en arbetsplats som är
utformad på ett organiserat och funktionellt sätt. Gör man detta kan man uppnå en arbetsplats
där man minimerar letande, transport av material samt lager. Med detta tillvägagångssätt har
man möjlighet att sänka den icke värdeskapande tiden22.
Många företag har insett fördelen med 5S och använder sig därför av konceptet i ett försök till
att förbättra deras arbetsplatser. Det är dock inte alla som lyckas nå önskat resultat. En stor
anledning till att företag inte lyckas nå sina mål är att utöver att skapa ordning och reda måste
dessutom medarbetares beteende och attityd förändras. Ledare måste kunna förklara varför
metoden används och vad man vill uppnå med den. Det är inte alltid lätt att övertyga alla
gällande arbetet med 5S. Det krävs till en början mycket ”skitjobb” och det är upp till ledarna
att ge sina medarbetare förståelse för att företagets konkurrenskraft ökar om arbetsplatsen är
välorganiserad och funktionell23.

De fem S:en
Sortera
För att lättare hitta verktyg och andra föremål är första steget i 5S att inventera dessa efter
användningsfrekvens. Föremål som sällan eller aldrig används bör inte finnas på arbetsplatsen. Sälj, släng eller förvara dessa på annan plats.
På en byggarbetsplats kan detta ske redan vid uppförande av APD-plan. Sorteringen är i detta
fall var man placerar maskiner, verktygscontainrar, bodar, sågskjul, material och kran. Det är
många olika aspekter man måste ta hänsyn till. Här får man göra en avvägning om vad som är
viktigast att ha på en specifik plats. Det kan t.ex. vara att det inte är jätteviktigt att material
ligger precis intill huset om man ändå har en kran som flyttar materialet. Däremot kan det
vara viktigt att ha materialet nära sågskjulet om det är många plankor som behöver kapas. I
samband med sorteringen kan man ta hänsyn till nästa del i metoden som är att strukturera.
Det man lägger vikt vid på denna punkt är att det ska vara lätt att hitta det man söker på
arbetsplatsen.
Strukturera
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Varje verktyg ska ha sin egen plats och dessutom vara placerad på optimal plats. De bör även
vara märkta så att verktyg och dess tillbehör är lätta att identifiera. Detta kan göras med
färgmärkning eller etikettmärkning. Detta gäller även dokument och handlingar, de ska vara
strukturerade och lättåtkomliga så att medarbetare slipper leta. Det ska vara enkelt och
effektivt att hitta det man är ute efter.
Systematisk städning
Vikten på denna punkt ligger inte på städning, utan istället på att behålla ordning. I detta steg
är det viktigt att se till att det inte finns några defekta föremål i exempelvis en verktygsbod.
”Det är samma sak som skillnaden mellan att städa bilen och att besiktiga den.” - Lean, Gör
avvikelser till framgång
Standardisera
Efter de tre inledande stegen ska dessa göras till rutin. Parter kommer överens om hur rutiner
som städning och nybeställning av verktyg görs, vilka verktyg som ska finnas på arbetsplatsen
osv.
Självdisciplin
I denna del av metoden ska medarbetare arbete tillsammans och ständigt söka efter
förbättringar som leder till att metoden efterföljs och utvecklas. Det är dessutom viktigt att
arbeta för att hålla engagemanget uppe24.

Införande av 5S
I startskedet när metoden införs utses ett arbetslag vars uppgift är att utvärdera arbetsplatsens
utseende och dess olika arbetsflöden.
Arbetslaget går sedan på en s.k. ”slöseri-jakt”, där man använder sig av kriterierna givna i 5S
för att se vilka moment, material och verktyg som inte borde finnas på arbetsplatsen.
Detta följs upp med sorteringsdelen vars syfte är att avlägsna av överflödiga objekt på
arbetsplatsen. Dessa objekt slängs, säljs, doneras, återvinns eller blir flyttade till någon form
av lager. De kvarvarande objekten sorteras sedan på ett sätt där hänsyn tas till var, hur och
vilket antal av de kvarvarande objekten som ska lagras på arbetsplatsen.
Efter sorteringsprocessen ska de kvarvarande objekten märkas med ett enkelt och lättförståeligt system. Ofta används färgkodning, lagringssystem, skuggtavlor och etikettmärkning för att få en struktur som är överskådlig och lätt att förstå. Under denna process
erhålls dessutom ett optimalt tillfälle att verkligen utmana det existerande arbetsflödet genom
att försöka reducera tiden som läggs på att hämta material, verktyg, information och annan
utrustning25.
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När man har gjort de inledande stegen ska arbetsplatsen bevaras organiserad och i bra skick.
Detta steg är ”systematisk städning”. I detta steg ligger inte fokus på att allt ska vara kliniskt
rent. Det ligger istället på att objekt på arbetsplatsen ska vara på rätt plats när de inte används.
Verktyg ska fungera, inga defekta objekt26.
För att behålla sin arbetsplats i det skick som man efter de tre första delmomenten har arbetat
fram behövs en standardisering av olika aktiviteter som påverkar ordningen på arbetsplatsen.
Denna fas kallas just ”standardisering”. Här utses t.ex. vem som ska städa en bod, när den ska
städas och hur ofta. Detsamma gäller exempelvis beställning av verktyg27. För att kunna
behålla ordningen på arbetsplatsen är det viktigt att standardiseringen görs på ett simpelt sätt
som kräver låg administration. Anledningen till detta är att system med krävande
administration är svårt att bibehålla på lång sikt.
Det sista steget i arbetet med 5S är ”självdisciplin”. Detta är ofta den svåraste delen av
metoden då den inriktar sig på förändring av medarbetares beteende och attityd. Det kan
ibland ta flera år innan 5S fungerar så bra som det är tänkt. Detta då metoden grundar sig i att
medarbetare ständigt själva söker efter förbättringar. Det är därmed viktigt att företaget har
tålamod och inte drar förhastade slutsatser om att metoden inte skulle fungera. Det krävs
engagemang under en längre tid för att utveckla metoden till en vana28.

”Det sjätte S:et”
Företag som använder sig av 5S-metoden har uppfattat att genom bättre ordning och
funktionalitet på arbetsplatsen har de dessutom erhållit en positiv effekt gällande arbetsplatsens säkerhet. Detta beror på att föremål som inte ska finnas på arbetsplatsen är avlägsnat
och man erhåller då en arbetsplats med lägre riskprofil. Färre objekt att skada sig på, objekt på
rätt ställe och mer öppna ytor ger en säkrare arbetsplats.
Många av företagen som uppmärksammat detta har tagit säkerheten ännu ett steg längre i 5Smetoden och inkluderat säkerhet i själva metoden. Dessa företag kallar då istället metoden för
6S eller 5S+1 metoden.
Denna påbyggda metod med ett sjätte S har visat sig göra ännu bättre resultat gällande
säkerhet och produktivitetsresultat enligt den japanska föreningen för industriell säkerhet och
hälsa.
För att utnyttja det sjätte S:et till fullo bör säkerheten beaktas som det tredje steget i metoden.
Anledningen till detta är att när arbetsplatsen struktureras finns stor möjlighet att ta hänsyn till
förslitningsskador och ergonomiska risker.
Inkluderar man säkerhet i sitt 5S arbete har man stora möjligheter att uppnå en arbetsplats
som är tillfredsställande både gällande säkerhet och värdeskapande tid. Det gäller dock att
vara uppmärksam på att det finns skillnader på företag som startar ett arbete med 5S och
företag som direkt startar med den nya metoden 6S. Ofta är 5S-metoden en del av ett företags
26

Peterson, P. Johansson, O. Broman, M. Blücher, D. & Alsterman, H. (2009)
Institute of Management Services, Enfield (2006)
28
Peterson, P. Johansson, O. Broman, M. Blücher, D. & Alsterman, H. (2009)
27
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Lean-arbete för att höja sin effektiva värdeskapande arbetstid. 6S däremot kan introduceras
endast för att höja säkerheten på en arbetsplats. Det finns dock inget som säger att ett företag
som gör en Lean-satsning inte kan lägga till säkerhet i sitt arbete. Har ett företag redan
introducerat 5S inom sin Lean-satsning finns grunderna och det är då lätt att addera säkerhet i
sitt tänk.
De företag som tjänar mest på att introducera det sjätte S:et är företag som befinner sig i
högrisk-branscher t.ex. byggindustrin, gruvindustrin och metallindustrin29.

29

Institute of Management Services, Enfield (2006)
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3. Fallstudie – Intervjuer och observationer
Detta kapitel är till för att ge läsaren en inblick i hur data har samlats in och tagits vara på.
Under våren 2012 gjordes en rad besök på en arbetsplats. Målet med besöken var att försöka
få en tydlig översikt hur arbetsplatsen är uppbyggd och vilka befintliga kunskaper det finns
om de ”icke värdeskapande aktiviteterna”. För att därefter bryta ner det till hur man
upplever strukturen på verktyg. Kapitlet börjar med en kort beskrivning över det besökta
projektet. Detta följs sedan upp av fem intervjuer med människor som har en anknytning till
projektet. De egna observationerna presenteras med hjälp av bilder från arbetsplatsen.

3.1 Praktikfall
3.1.1 Metodik för intervjuer
Under det första besöket på arbetsplatsen presenterades förslag på metoder för examensarbetet
till platschefen. Han kom med förslag på lämpliga personer att intervjua som har en
anknytning till projektet. För att samla in den allmänna informationen om projektet hölls ett
enskilt samtal med platschefen. De fem intervjuer som gjorts har varit öppna intervjuer. De
intervjuade har fått prata allmänt kring ett antal punkter. Ett antal punkter har varit viktigt för
att lättare kunna jämföra och analysera alla intervjuer. Intervjuerna har gjorts för att kartlägga
hur man upplever verktygs- och maskinflödet, strukturen i verktygscontainrar, företagets
riktlinjer m.m. För att kunna presentera intervjuerna har de skrivits ihop efter ett antal
huvudpunkter. Allt som har skrivits i intervjuerna har lämnats ut till de intervjuade för att
kunna bekräfta att det som står där är sanningsenligt. Direkta citat har markerats med
citattecken.

3.1.2 Allmänt om projektet
Företaget vars arbetsplats vi har besökt är ett av de större byggföretagen i Sverige. Den
besökta arbetsplatsen är uppbyggd för ett större hyreshusbygge som utförs i en samordnad
generalentreprenad. Byggentreprenörens summa för projektet är ca 75MSEK. Produktionen
startade hösten 2011. Det är två hus som byggs upp samtidigt med ett arbetslag och en kran.
Det är en gemensam källare under husen som ska fungera som förvaring och parkeringsplatser. Projektet är ett delprojekt i ett mer omfattande projekt där ett helt nytt bostadsområde
ska byggas upp. Detta har gjort att det funnits gott om plats till upplagsplatser, att strukturera
bodar, verktygscontainrar, armeringsstation, såg m.m. Under den tid vi undersökt arbetsplatsen har bygget befunnit sig i stomskedet. Källaren var färdiggjuten tillsammans med de
första valven.
Platsledningen består av en platschef och två arbetsledare från byggentreprenörens sida. Det
har varit 16-18 yrkesarbetare under tiden som praktikfallet genomförts. I dessa inkluderas 4-6
yrkesarbetare från underentreprenörer.
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3.2 Introduktion av arbetsplatsen enligt de intervjuade
Det råder skilda meningar om hur bra med plats det är på arbetsplatsen. Platsledningen ger ett
intryck av att det är gott om plats samtidigt som yrkesarbetarna bl.a. tycker att de inte haft
möjlighet att utnyttja ytorna fullt ut. Eftersom anläggarna och husbyggarna har fått samsas om
utrymmet. En anledning som anses ha begränsat utrymmet på arbetsplatsen är att en del
underentreprenörer behövde två containrar på arbetsplatsen istället för en. En annan är att alla
väggformar inte används kontinuerligt utan istället endast används var tredje valv. De formar
som inte används har ställts på marken i väntan på att de ska användas igen.
Då en städning och omstrukturering av arbetsplatsen skedde efter två intervjuer är det lite
skilda meningar gällande ordning och disposition på arbetsplatsen. De som intervjuades innan
denna omstrukturering skedde var kritiska till hur det såg ut på arbetsplatsen. Intervjuerna
efter omstruktureringen gav ett mer blandat resultat. Det påpekas att ordningen blivit bättre
men det kommer även fram citat som: ”Nu tog ju platsledningen en dag när vi andra var på
kurs och gick över och städade av här. Så då blev de väll rätt så bra. Men nu är här rörigt
igen.” Detta visar att det blev en positiv reaktion efter att man tagit sig tid till att städa och
strukturera upp arbetsplatsen. Det visar också att det är svårt att behålla ordningen. De
intervjuade är överens om att det inte finns någon som är utnämnd till att ha ett extra ansvar
för ordning och disposition på arbetsplatsen.
Kontinuerlig städning är något som hade kunnat motverka att det snabbt blir rörigt på
arbetsplatsen. Detta är dock inget som sker vid bestämda tidpunkter, utan istället något man
gör när det finns tid över eller när det är dåligt väder.
Intrycket som erhålls gällande utformning av arbetsplatsen är att det har funnits möjlighet för
alla att påverka APD-planen.

Fig 2: APD-plan gällande för den besökta arbetsplatsen.

20

3.3 Egna observationer 2012-02-27
De egna observationerna har gjorts genom rundvandringar på arbetsplatsen. Det är främst
verktygscontainrarna som undersökts. Sedan har en mer översiktlig observation över
arbetsplatsen gjorts för att se helheten. Verktygscontainrarna har fotograferats för att med
bilder kunna visa vad som kan göras bättre. Rundvandringarna har gjort på egen hand för att
inte påverkas av andra. Därför kommer den här delen bygga helt på våra egna tankar kring
arbetsplatsen.
Dispositionen av arbetsplatsen stämmer överens med den befintliga APD-planen. Den har
uppdaterats efter byggets gång och är på väg in i en fas där den kommer vara sig lik resten av
projektet. Det är schakten som gjort att t.ex. sågen inte haft sin optimala plats från början. Nu
när det blivit återfyllt har de fått tillbaka den delen av arbetsplatsen.
Det känns allmänt som att det är mycket grejer utspridda på en större plats. Bland annat
återfinns tolv containrar på arbetsplatsen. En del av dessa är i stort sett omringade av
armeringsjärn, slangar, rör m.m. Plattan mellan de två husen är full med väggformar. Det blir
lite som att ta sig igenom en labyrint för att slippa kliva på formarna. Framkomligheten till
bygget känns bra med tanke på att huset som ligger närmst bodarnas och containrarnas
etablering har en öppen passage i mitten. Det gör att man kan gå rätt igenom istället för att
behöva gå runt byggnaden. Sedan finns det stegar och tillfälliga trappställningar för att ta sig
upp till det andra valvet. På andra sidan om uppehållsbodarna (framgår inte i APD-planen)
finns det en upplagplats där bl.a. prefabricerade balkonger lagras. De är för tunga för att lyftas
med den befintliga kranen. Det finns gott om parkeringar precis jämte etableringen och bra
med plats för större transporter och kranar att ta sig in på. Inne på arbetsplatsen är det lite
sämre med plats, vilket gör att man måste ta sig ut samma väg som man kom in.
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Verktygscontainrar
För tillfället finns det tolv verktygscontainrar. Byggentreprenören har fyra och underentreprenörerna har sex. Byggentreprenörens containrar är uppdelade på två mindre containrar
för betongarbetarna och två större containrar för träarbetarna. Under tiden vår utredning
pågått har även byggentreprenörens egna anläggare varit närvarande med två containrar. Vi
har valt att koncentrera oss till trä- och betongcontainrar eftersom det är de som utgör basen
och kommer vara med under hela projektets gång. De två träcontainrarna har sina bestämda
stationära platser jämte uppehållsbodarna. Betongcontainrarna är mer mobila, en av dem ska
följa med upp på valven allteftersom byggnaderna växer uppåt. Den andra är placerad mitt i
mellan de två husen.
I containrarna finns det ingen struktur. Det går inte att hitta några större samband mellan hur
verktygen är placerade. Man kan göra en jämförelse med att man hittar i sitt eget garage där
man vet var man lägger in grejer. Kommer det någon utifrån har de inte en aning om var de
ska börja leta för att hitta det man söker. Kommer det in en ny person på projektet måste han
lära sig röran för att hitta. Det går inte att försöka hitta saker genom att använda sig av ett
logiskt tänkande. Istället får man börja leta i en container och gå igenom varje hylla, för att
sedan gå över till nästa container och upprepa samma procedur tills man hittar det man söker.

Fig 3: Bild inifrån verktygscontainer

Fig 4: Bild inifrån verktygscontainer

Det visar sig också att det finns brister i framkomligheten inne i verktygscontainrarna. Det
borde vara lätt att gå in och plocka ut verktyg. Istället är det saker som är placerade i
mittgången i en del av containrarna. I ett fall blir man tvungen att gå på en slang för att
komma längst in i containern. I skottkärrorna förvaras de mest väsentliga verktygen eller de
mer dagliga verktygen. Det är inte alla som använder sig av en skottkärra, men de som gör det
förvarar dem inne i verktygscontainrarna över natten. Kommer inte skottkärrorna ut under
dagen kan de bli stående som kommande bild visar. Det gör att det blir trångt att ta sig förbi
den om man har ärende längre in i containern. Det blir även svårare att ta med sig verktyg ut
om de ska behövas lyftas över skottkärran, samtidigt som man måste gå i sidled för att ta sig
förbi.
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Fig 5: Bild inifrån verktygscontainer

Fig 6: Bild inifrån verktygscontainer

I en del fall har det visat sig att verktyg och material ställs in på ett sätt som gör det omöjligt
att komma åt andra verktyg och material. Det leder till att man kan bli tvungen att flytta på
verktyg och material för att nå det man vill ha. Som man kan se på bilden nedanför blir det
här också en säkerhetsfråga. Att man ska behöva flytta på en större säck för att göra det
möjligt att komma åt en brandsläckare är inte rätt.

Fig 7: Bild inifrån verktygscontainer

Fig 8: Bild inifrån verktygscontainer
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Övriga observationer vi gjorde var bl.a. att det hängdes upp mindre verktyg på väggen. Vilket
vi anser är ett bra sätt att för att göra det lättare att hitta diverse saker. Här finns stora
möjligheter att strukturera upp denna yta så att det blir ännu mer överskådligt.

Fig 9: Bild inifrån verktygscontainer

Den kommande bilden visar fodral för el-verktyg. Som det är nu måste man veta verktygets
seriebeteckning för att kunna se på fodralet vad det är för verktyg som finns i. Ett exempel är
som bilden visar GX 120 som är en spikpistol. Skulle man istället sätta en etikett på fodralet
där det står spikpistol förstår alla vad som finns i fodralet.

Fig 10: Bild inifrån verktygscontainer
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3.4 Intervju Arbetsledare 1 (A1)

2012-02-27

A1 har jobbat i byggbranschen i 15år. Till att börja med arbetade han som snickare. 2010
började A1 på sin arbetsledarutbildning i den interna skolan på företaget.

Icke värdeskapande aktiviteter
A1 är inte bekant med uttrycket icke värdeskapande aktivitet. Vi förklara innebörden av
uttrycket och efter det visar det sig att det finns kunskaper om ämnet. A1 menar på att det går
åt mycket tid till att springa och leta efter saker. A1 känner dessutom att en bättre struktur på/i
verktygscontainrar skulle leda till att man hittar saker snabbare och lättare
A1 tycker att frågorna kring de icke värdeskapande aktiviteterna är relevanta i dagens
byggande. För att det ska fungera måste det också bli relevant för yrkesarbetarna. De ser inte
alltid hur de kan tjäna pengar på de här frågorna. Som exempel menar A1 att om man har
ordning behöver man kanske bara lägga ner en minut på att leta. Skulle det istället vara
tvärtom försvinner det snabbt 10-15 minuter. Den tid som går att spara där ses inte alltid som
förtjänst hos alla.

Företagets värderingar
”Det finns principer och värderingar för allt” är första kommentaren. Det finns speciella
stöttepelare som man ska jobba efter och där nämns främst: ”Fokus och Enkelhet”. Företaget
vill också att det ska vara ordning och reda på arbetsplatsen då det ofta är de arbetsplatser som
har ordning som genererar mest pengar.
Det är upp till platsledningen att informera yrkesarbetarna om det skulle komma upp några
nya direktiv i värderingarna. Vidare anses det viktigt att yrkesarbetarna själva tar det här på
allvar och informerar varandra om vad som gäller. A1 säger: ”Kommer detta från gubbarna
så funkar det. Då blir det ofta att de som inte lever efter det sållar ut sig själva rätt fort”.
Betydelsen av att direktiv alltid kommer uppifrån betonas, man kan aldrig förändra nerifrån.

Arbetsplatsen
A1 har ritat APD-planen. A1 anser att alla som är delaktiga i projektet får en chans att säga
sitt om planen. Det beskrivs också hur det är ett levande dokument som ändras efter hand. I
början av projektet har det varit begränsat med plats pga. schaktmassor. Nu när det är återfyllt
har de fått tillbaka mycket plats. Annars tycker A1 att det är förhållandevis nära till allt och
bra med plats.
Ordningen och redan på arbetsplatsen beskriver A1 med orden: ”Det är en jädra röra!”. Man
har bestämt sig för att det ska avvaras en dag och göra en ordentlig uppröjning. Detta får ta
den tid det tar. Det ska struktureras upp lite bättre och föremål ska läggas där de ska vara.
Detta är viktigt ur säkerhetssynpunkt.
I dagens läge finns ingen som är utsedd som ansvarig för ordning och disposition. Det är upp
till var och ens intresse att hålla ordning. Det ska ligga i bakhuvudet på alla. Ibland behöver
man kranen för att kunna röja lite och den kan vara upplåst på formar. Vilket gör att
uppröjningar kan komma lite i andra hand.
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Verktygscontainrar
Enligt A1 finns det ingen struktur i containrarna. Förutom som A1 uttrycker: ”Det finns en
hylla som är för skruv och spik”. Man skulle satsa på att märka upp allting för att själv kunna
se hur mycket verktyg man har och göra det enklare att hitta. Containrarna rensas ut och
fräschas till inför ett nytt projekt.
Det finns heller ingen större samordning mellan verktyg som hör ihop, de läggs in efter var
det finns plats.

Verktyg
Det finns listor på de egna lite dyrare verktygen som man själv äger. Allt som hyrs får de en
hyres-lapp på, varje söndag. A1 berättar om att när A1 själv var snickare upplevdes att det var
bra med egna verktyg. A1 har tidigare jobbat på en firma där man fick kvittera ut en basuppsättning med verktyg. De verktygen var man oftast mer rädd om. För A1:s del var det här
en fördel, men menar på att det också fanns de som missköte det. Det fanns en del som
kvitterade ut verktyg hela tiden och skyllde på att det gått sönder eller blivit stulet.
När det kommer till de större och dyrare verktygen är det bättre att hyra. Eftersom de inte
används hela tiden och hyr man dessa är t.ex. klingor bytta och föremålen alltid i bra skick.
För att skilja på verktygen märks alla egna genom att bränna. Det gör också att stölder som
återfinns kan identifieras var de ursprungligen kommit ifrån. När de hyr in verktyg vill de ha
det samma dag som det ska användas alternativt dagen innan. Sedan är det inte alltid det
skickas tillbaka direkt när man är klar med maskinen. ”Det kan bli liggande ett bra tag. Folk
är inte alltid bra på att berätta när de är färdiga med verktyg”.

Eget ansvar
Det egna ansvaret när det kommer till ordning och reda kunde inarbetats lite mer. A1 menar
på att många tänker i banorna: ”Det här är inte mitt, det här har inte jag tagit fram. Tänker
alla så blir det rörigt till slut”. Hade alla istället tagit med sig lite skräp när man ska gå iväg
hade det blivit bättre ordning. Jobbar man på ackord får man ofta höra: ”Gå aldrig tomhänt”,
det är ett sätt att tjäna in lite extra pengar för yrkesarbetare.

Bodtomte
En bodtomte har i grund och botten uppgiften att hålla ordning och reda i bodarna. Bodtomten
ska se till att den dagliga driften flyter på. Bodtomten ska gå på vanlig timlön och inte utföra
uppgifter som gör att bodtomten bidrar till de andras ackord.
Det är en avsevärd skillnad på att ha och att inte ha bodtomte. Det underlättar mycket om man
kan ha en som håller koll och ordning i bodarna. Bodtomten kan också hjälpa till med
praktiska saker som att koppla på baskern på kranen, vilket gör att någon annan slipper
springa upp och ner för att fixa det.
Det är ofta de som börjar bli utslitna som går över till att bli bodtomte. Det gör att man
fortfarande kan vara kvar i branschen och fortsätta vara en del av gemenskapen i arbetslaget
man tillhört.
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Förändringar
Den största källan till allting är att få alla att inse att om det finns ordning och reda fungerar
det också bättre. Man förlorar inte på att stanna upp en stund och funderar över vad man kan
göra för att underlätta inför nästa arbetsmoment. ”Man måste hela tiden vilja det själv också,
annars kan det inte bli någon förändring”.
Sedan skulle man strukturera upp containrarna bättre. Där kan man bli av med mycket av
slöseriet, om man slipper leta. Man ska bara ha det man behöver för stunden och när det inte
behövs längre kör man iväg det till ett lager eller slänger det. Det gäller verktyg och material.
Man ska inte behöva ha något onödigt på arbetsplatsen. Blir det inbrott vill man inte ha grejer
på arbetsplatsen som egentligen inte hade behövt vara där.
Alla som arbetar har sina ID-brickor och med hjälp av dem skulle man kunna ha ett system
där man drar ID-brickan och läser av maskinens individnummer. Det hade gjort att man
lättare hade kunnat följa verktyg som försvinner.
A1 får i uppdrag att själv föreslå ett par punkter, efter vad som anses vara det mest väsentliga
för oss att tänka på när vi ska sätta ihop vårt arbete.



Strukturen – Att var sak ska ha sin plats och gott om utrymme. Virke ska vara lätt att
täcka. Det ska finnas plats till containrar. Allting ska vara lättåtkomligt.
Egna ansvaret
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3.5 Intervju Yrkesarbetare 1 (Y1)

2012-02-29

Y1 är betongarbetare sedan 24 år tillbaka, innan dess jobbade han som ställningsbyggare i
13år. Y1 är dessutom utbildat skyddsombud sedan ca 10år tillbaka.

Icke värdeskapande aktiviteter
Y1 är inte bekant med uttrycket icke värdeskapande aktivitet. Däremot finns det vissa tankar
om innehållet i begreppet. Något som har diskuterats är att när man går på rast ska det tas med
lite skräp som slängs på vägen. ”Det pratade vi om lite sist att man skulle med sig lite skit när
man går på rast, men det blir aldrig av.” Det är ett tight schema just nu, därför läggs mindre
kraft på framförallt städning.
Y1 anser att ämnet är relevant. Vid ett tidigare tillfälle har Y1 med resten av arbetslaget varit
på en skyddskurs. Där hade det bl.a. diskuterats att man aldrig ska gå tomhänt. Istället ska
man alltid ta med sig skräp när man ska gå in på rast. Detta för att öka ordningen på
arbetsplatsen och därmed uppnå en säkrare arbetsplats.

Företagets värderingar
Värderingarna har de upptryckt i en broschyr. Denna broschyr har gåtts igenom med
yrkesarbetarna. När det gäller ändringar och uppdateringar tror Y1 att det kommer ut på den
aktuella arbetsplatsen. Eftersom att platschefen på den aktuella arbetsplatsen är duktig och
seriös.

Arbetsplatsen
När det gäller strukturen på arbetsplatsen säger Y1 såhär: ”Den har inte varit sådär jättebra.
Det är jävligt trångt.” Det har uppstått problem när anläggningsdelen och husbyggardelen har
varit på arbetsplatsen samtidigt. Det har inte blivit någon riktig ordning på detta. ”Därför har
vi inte kunnat utnyttja våra ytor riktigt”. Anledningen till att det blivit problem är att det varit
vinter och tjäle. Därför har det tagit längre tid för anläggarna. Något som Y1 också tar upp är
att på tidigare arbetsplats har väggformarna använts kontinuerligt. På den aktuella arbetsplatsen har fler formar använts. Vilket har gjort att man ställt ner vissa formar på backen som
bara har kunnat användas på var tredje valv.
Det har funnits möjlighet för yrkesarbetare att påverka APD-planen. Innan bygget startades
hölls ett möte i Malmö där arbetslaget och platsledningen var med och gick igenom bygget
från början.
När det gäller ordning och reda i allmänhet säger Y1: ”Det är inte jättebra.” Jämför man med
andra arbetsplatser är det skapligt, men ändå inte riktigt bra. Det är inte bra just nu, eftersom
det ligger en massa formar på upplagsplatsen. Det har blivit bättre och det ska bli ännu bättre,
när formar som inte används blivit avlägsnade. Y1 anser att ansvaret för ordning och
disposition på arbetsplatsen är något som alla hjälps åt med. Det är dock platschefen som är
ansvarig.

Verktygscontainrar
När det gäller betong-containrar önskas större containrar. När det kommer till strukturen på
betong-containrarna är det en lite mindre container som står ute på arbetsplatsen. Där finns
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ritningar. I denna container läggs även de viktigaste verktygen och förnödenheterna såsom
najmaskin och najtråd. I den andra betong-containern återfinns det som inte används lika ofta.
Det finns alltså en viss struktur. Det är dock inte att var sak har sin plats. När det kommer in
nya grejer är det första man ska bestämma vilken container de ska finnas i. Eftersom Y1 rör
sig mestadels i betong-containrarna säger han att det är lätt att hitta grejerna där. Beroende på
att det är vederbörande som ställer in verktygen. Y1 tror dock att det ibland kan vara svårt för
en som inte är betong-arbetare att hitta det som söks. På frågan om hur det skulle gå om Y1
skulle behöva något i en annan container t.ex. trä-arbetarnas sägs såhär: ”Då är det värre. Jag
glömmer alltid vilken container det är skruv och spik i.”

Verktyg
För Y1 finns det samordning mellan verktyg som hör ihop. Y1 påpekar också att alla
snickarnas el-verktyg återfinns i en trä-container.
Y1 föredrar att ha egna verktyg då han anser att de hyrda inte alltid är lika bra. Y1 tror dock
inte att man är mindre rädd om verktygen bara för att de är hyrda. När det gäller listor på
verktyg som finns på arbetsplatsen är det endast de inhyrda som finns listade. Däremot tycker
Y1 att det vore bra att göra en inventering på allt som finns på arbetsplatsen. Detta skulle leda
till att hyrda verktyg lämnas tillbaka för att ” det finns ju mkt grejer som vi har som vi skulle
kunna lämna tillbaka. Som aldrig blir av. Det ligger här hela byggtiden som vi betalar hyra
för.” Y1 tror att anledningen till att vissa verktyg inte lämnas tillbaka är för att de som
använder verktygen lägger dem i bodarna och sen blir de helt enkelt bortglömda. För att
undvika detta kommer Y1 med en idé: ”Det skulle man egentligen ta upp på något möte, på
fredagsmötena. Vad man hyr och vad som kan lämnas tillbaka. Detta kan man gå igenom
varje fredag.”

Eget ansvar
”De grejer man hyr är man lika aktsam eller oaktsam med som de egna. Det blir rätt så mkt
stryk. Alla elverktyg kommer in. Det är sällan något glömts.”

Bodtomte
”Bodtomte är nog jädrigt bra att ha.” Y1 anser att det hade varit en fördel att ha en bodtomte
på det aktuella projektet. Uppgifterna som en bodtomte skulle ha är t.ex. ordning i containrar,
köra iväg det som inte används och fylla på material. Det passar bra för de som har blivit
slitna och som fortfarande vill jobba i branschen.

Förändringar
”Hänga upp grejer, slangar och strukturera upp containrarna lite bättre.” Nu ställs det
mesta på golvet och det blir dåligt med plats. Denna yta borde vara fri. ”Nu kommer man inte
riktigt in där.” Inför en bodtomte som kan hålla kontinuerlig ordning i verktygscontainrar.
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Y1 får i uppdrag att själv föreslå ett par punkter, efter vad som anses vara det mest väsentliga
för att tänka på när vi ska sätta ihop vårt arbete.






Ordning och reda
Struktur
Var man har containrar, lättåtkomligt, nära, osv.
För egen del: lätt att få material till armering-stationen.
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3.6 Intervju Platschef (PC)

2012-03-05

PC började sin karriär som yrkesarbetare 1979. Han läste sedan vidare i den interna skolan
2005 och blev platschef efter denna utbildning. Sedan 2010 är PC certifierad platschef.

Icke värdeskapande aktiviteter
PC är inte bekant med uttrycket icke värdeskapande aktivitet. Däremot försöker man undvika
dessa aktiviteter. Detta görs genom att försöka hålla ordning och reda. Gör man inte detta blir
det mycket springande och det tar tid. Det försöks struktureras upp var grejer ska vara men det
är inte alltid det fungerar.
På frågan om PC tycker det är ett relevant ämne i byggbranschen svarar han: ”Ja det tycker
jag verkligen. Jag tror det slängs väldigt mycket i onödan. Det görs även om mycket på grund
av slarv.” Slarvet anses bero på den höga pressen för att få moment klara i tid.

Företagets värderingar
Företaget tar ständigt upp hur viktigt det är att städa och hålla i ordning på arbetsplatserna.
Största anledningen till detta är att säkra arbetsmiljön. ”Ligger det mycket grejer så är det risk
att någon går och snubblar och skadar sig. Så det gäller att ha ordning och reda.”
Direktiven erhålls som klara föreskrifter i pappersform, men de är inte speciellt bra
förklarade. PC anser dock att en stor del är sunt förnuft, t.ex. att man inte ska slänga saker
omkring sig.

Arbetsplatsen
”Nu gjorde vi ju en rejäl röjning förra veckan för att vi tyckte att det såg för jävligt ut.”.
Arbetsplatsen ska dock omstruktureras en gång till då ställningarna snart kommit på plats.
Efter att de har kommit kan samma struktur användas resterande byggtid. Om detta säger PC
såhär; ”Detta gör att vi får mycket mer plats. Sen får var sak ha sin plats.”
I jämförelse med andra arbetsplatser anser PC att det är gott om plats. Det finns plats till att
lagra t.ex. balkonger precis jämte själva arbetsplatsen.
För tillfället finns ingen utnämnd som har ansvar för ordning och disposition på arbetsplatsen.
I tidigare projekt har en bodtomte skött detta. PC vill att en bodtomte ska införas på aktuell
arbetsplats när projektet kommit en bit längre. Anledningen till detta är att det blir mer
logistik, mer som ska köras in och köras ut.
Det sker kontinuerlig städning i den mån att när det är dåligt väder, när någon har extra tid
över en halv dag eller när kranen inte går läggs denna tid på att städa och röja i containrarna.

Verktygscontainrar
Om ordning och reda i verktygscontainrar i allmänhet säger PC såhär: ”Det är bättre ordning
ute än vad det är i verktygsbodarna. Oftast så slänger de bara in grejerna. Det är tusen
batteriladdare som står på rad. Så det blir fort rörigt och så ska de in med de och de. Och så
har det regnat en dag så ska de hänga in grejerna på tork osv. Så det blir fort rörigt. Tyvärr.”
Detta anses vara ett generellt problem, speciellt på större byggen. ”Ju mer folk det är desto
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svårare blir det. Men nu har vi det ändå som så att snickarna har sina containrar och
betongarna/armerarna har sina. Sen har vi en liten container på bjälklaget som kommer
lyftas med upp så det borde ju gå att hålla i ordning. Sen är det ju inte så att man blir rädd
när man går in där men det kan vara rätt stökigt. Speciellt på vintern när alla slangar ska
tinas upp. Där ligger ju trädgårdsslangar överallt på vintern. Så på sommaren är det
bättre.”
Gällande struktur i verktygscontainrar ska det finnas en struktur. En stor bänk på ena sidan
där batteriladdare och dylikt ska stå. I en container finns en hylla där spik och skruv ska stå. I
en av containrarna finns ett litet rum längst in som ska användas som en form av lager där
spik, vinklar och annat som används i mängder under hela byggtiden ska finnas. Detta för att
det lätt ska kunna urskiljas när någonting håller på att ta slut och en nybeställning behöver
göras. PC anser att detta brukar funka relativt bra.

Verktyg
Det finns en viss samordning på de verktyg som hör ihop. Träarbetarna har sina verktyg i sin
container, armerarna likaså. Var sak har inte en speciell plats de ska ligga på. ”Man får ju
börja leta i containrar och sen kan det ju vara så att den har blivit kvarglömd ute och
förhoppningsvis ligger den ju kvar.”
Inventeringslistor finns bara på de hyrda verktygen. PC tycker dock att man egentligen skulle
ha det på alla verktyg. Detta eftersom verktyg kan försvinna. Vilket leder till att en ny beställs
och då kan det vara bra att hålla koll på vad som finns och vad som inte finns på
arbetsplatsen.
De större maskinerna hyrs in. Kollar man på mindre verktyg som t.ex. skruvdragare är det inte
lönsamt att hyra in dessa. Vid ett visst tillfälle kan det dock vara att föredra: ” Det skulle vara
om det är en topp på byggandet när det är mer folk på arbetsplatsen än normalt, då kan det
vara värt att hyra in verktyg så att man inte står med en massa verktyg som inte används efter
toppen.”
Vid frågan om hur det fungerar med återlämning av inhyrda verktyg och maskiner säger PC,
att man försöker hålla koll på att dessa används och om de finns på arbetsplatsen. ”Men vi går
inte runt och prickar av. Även om man kanske skulle gjort det någon gång per bygge. Det
hade nog inte varit fel.”
Varje söndag erhålls ett mail där företaget som hyr ut verktyg bifogar en lista på alla hyrda
verktyg som finns på arbetsplatsen. Efter en idé från en yrkesarbetare frågade vi platschefen
om det vore en bra idé att ta upp detta med yrkesarbetarna under fredagsmöten. PC tyckte
detta var en bra idé och ansåg att listan för hyrda verktyg borde erhållas under torsdagen
istället. Detta för att undvika att behöva betala hyra för verktyg som inte används mellan
söndag och fredag.
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Eget ansvar
”Det är väldigt olika beroende på arbetsplats. Här ser alla till att grejerna kommer in på
kvällarna och försöker hålla ordning. Här fungerar det bra. Det kan ju alltid va något som
glöms. Men det är inget problem. Man får säg till emellanåt så löser det sig.”

Bodtomte
Mycket beror på vem som är bodtomte. ”Men har du en bodtomte som tar det riktigt seriöst
så kan du inte ens gå in i containern utan att han frågar vad du har tagit för något. Dessa har
järnkoll och ordning och reda. Jag skulle gärna vilja ha en bodtomte här på minst halvtid.”
Det anses vara en fördel med bodtomte, om detta säger PC såhär: ” Man ska nog ha en
bodtomte framöver. Främst på större byggen. Jag tror man sparar jättemycket. Bara så enkla
saker som att hålla i ordning på sladdar, plocka i ordning, städa, ta emot kök. Om det
kommer 20 kök en dag så ska de in i olika lägenheter. Och att ha en bodtomte som ser till att
det kommer dit de ska är en fördel. Även om detta kanske inte är bodtomtens främsta uppgift.
Han kan hjälpa till lite här och där. Det är ju även hjälp för oss när han kan fixa lite
småsaker.”

Förändringar
PC tror att det kan vara svårt att genomföra en märkning av alla verktyg eftersom många
yrkesarbetare har sina grejer i en skottkärra. Däremot tror PC att det hade varit en bra lösning
att märka upp var spik och skruv ska stå, sorterade efter dimensioner. ”Det hade varit mycket
lättare när det gäller beställningar om det står en bricka t.ex. 3-tumsspik. Verktyg tror jag är
svårt. Även om det hade varit jättebra om man kunde gå in och se varje dag att t.ex. här ska
ligga en tigersåg.”
PC berättar om en intressant teori som nästan blev genomförd på ett tidigare bygge. ”Vi hade
en teori när vi började på ett tidigare bygge. Då var det verktygsvagnar. Vi skulle då utrusta
varje par (om de jobbar två och två) med en verktygsvagn. När de anlände till verktygsplatsen
så skulle där ligga en vagn med sticksåg, tigersåg, borrmaskin osv. Så är de uppmärkta med
nummer, PC-namn och företagsnamn. Så skulle de få ”sina” verktyg och sedan vara
ansvariga för dessa tills de lämnar arbetsplatsen. Men då blir det massor av verktyg. Och då
får man ha på de klara vilka verktyg som vilka kommer behöva. Problemet är då att om två
personer skulle vara sjuka en vecka så kanske man får sätta någon som inte har verktyg till
samma jobb till att göra detta. Då kan man ge sig fan på att de verktygen som behövs är
inlåsta i de sjukas vagn. Och då brister hela idén. Vi var inne ett bra tag på detta men det
blev inte verklighet.”
PC får i uppdrag att själv föreslå ett par punkter, efter vad som anses vara det mest väsentliga
för att tänka på när vi ska sätta ihop vårt arbete.





Placering, det som används oftast närmst dörren.
Plats, får inte bli för trångt. Hellre en extra container om det finns möjlighet.
Inte för mycket på varje hylla, det blir fullt ändå
Bodtomte, ansvarig för containrar.
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3.7 Intervju Arbetsledare 2 (A2)

2012-03-12

Började arbeta som elektriker. Utbildade sig senare till byggnadsingenjör och blev klar med
detta 2006. Jobbade därefter på ett par byggen som elektriker, ledande montör. 2007 fick A2
anställning på aktuellt företag. Till en början bestod A2:s arbete av kostnadsstyrning och
uppföljning. Detta höll A2 på med i nästan ett år. Sedan dess har A2 jobbat som arbetsledare.

Icke värdeskapande aktiviteter
”Man tänker på att det går tid när man springer och letar grejer, då blir man förbannad.”
När det gäller omarbeten är orsaken oftast brister i kommunikationen.
För att minimera de icke värdeskapande aktiviteterna anser A2 att man ska lägga vikt vid att
få in ett tänk där alla lämnar tillbaka grejer på samma ställe som man tagit dem. Det ska inte
lämnas kvar på platsen där det använts eller lägga det någon annanstans än där man tog det.
För inträffar detta kommer nästa person som behöver grejen inte hitta den.
På frågan om A2 anser ämnet relevant säger han: ”Ja det är kanonbra, idag kommer jag
säkert springa runt och leta efter något i minst en halvtimme. Så kan man minska detta
springande och man kommer överens med alla som är på bygget om att där har vi de och där
har vi de och alla följer detta så är mycket tid vunnen.”

Företagets värderingar
A2 är någorlunda införstådd gällande företagets principer och värderingar. Det sker inga
introduktionsmöten inom företaget. Värderingar och principer är istället något man får reda på
efter hand.
Information av ändringar och uppdateringar gällande värderingar och principer sker löpande
via mail. A2 anser dock att det ibland inte är intressant och att det därför inte alltid läggs ner
tid på att läsa det. A2 poängterar dock att det inte är någon brist på information.

Arbetsplatsen
”Det är kanon här, det är bättre sen vi fick återfyllt runt husen. Tack vare detta har vi fått
mer plats. Vet inte vad jag skulle kunna gnälla på här.”
Gällande ordning och reda i allmänhet på den aktuella arbetsplatsen säger A2: ”Den är
ganska bra.”
Det finns ingen som är utnämnd att ha det övergripande ansvaret för ordning och disposition
på arbetsplatsen utan detta anses vara ”rätt lika för alla”.
A2 anser inte att det sker någon kontinuerlig städning, utan att detta istället sker när det blivit
för rörigt eller när någon har lite tid över.

Verktygscontainrar
”Lite smårörigt i vissa. Det skulle kunna gå att lösa. Men det är en tidsfråga, gubbarna
ställer ju inte sig och städar en bod när de kan ställa upp väggar. Det sker när tid finns.”
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På frågan vad A2 anser om strukturen inne i containrarna säger han såhär: ”Jag vet inte
riktigt, jag har inte varit med PC på några tidigare arbetsplatser. Men just nu känns som det
är grejer lite överallt där inne.” A2 påpekar dock att det finns en uppdelning där betongarna
har sina grejer i bestämda containrar och snickarna har sina i andra. Det finns en viss struktur.
När det gäller att leta efter saker och att hitta det man söker säger A2 att han har någorlunda
koll och ”Vet ofta var den borde vara, men sen att den inte alltid är där är en annan femma.”

Verktyg
Gällande verktyg som hör ihop anses det inte finnas någon direkt samordning. Det påpekas
dock att många på arbetsplatsen jobbat ihop länge och därför har bra koll på var saker brukar
ligga. Det är lite värre om man är ny.
Vid frågan vad som föredras av hyrda eller egna verktyg beror detta på vad det är för verktyg.
Najomater som ofta går sönder är bättre att hyra. Medan en skruvdragare som ofta håller
under flera projekt är bättre att köpa.
Inventeringar av verktyg har skett på tidigare arbetsplatser. Detta har skett vid byggstart och i
ett senare skede har det stämts av vilka verktyg som finns kvar.
Märkning sker av verktyg i den utsträckningen att egna verktyg är märkta med företagets och
exempelvis platschefens namn.

Eget ansvar
”Vissa är bättre på det än andra, vissa skiter totalt i det.”

Bodtomte
”Jag har aldrig varit med på något projekt med bodtomte. Men jag ser ju fördelarna med det.
Någon som kan gå och hålla ordning och reda så är mycket vunnit.” Uppgifter som
bodtomten skulle sköta: ”Kolla så att vi har grejer framme. Att det finns spik och så. Ofta är
det så att gubbarna kommer och säger att det är slut. Och då är det inte så att det är tre paket
kvar utan då är det verkligen slut.”
På frågan om A2 tror att det hade varit en fördel med bodtomte på den aktuella arbetsplatsen
svarar den intervjuade såhär: ”Ja, finns det pengar till det och det sköts så tror jag nog det
hade varit bra. För då hade det blivit bättre ordning i containrarna och man hade haft koll på
grejerna bättre. Så det tror jag faktiskt det hade varit. En alldeles lysande idé. Bara man kan
strukturera upp det från början och dra gränser för vad han ska göra.”

Förändringar
”Det största är väll bara att få alla på arbetsplatsen att ta eget ansvar. Saker och ting ska
liksom tillbaka där man tog de.” Denna information skulle ges redan vid byggstart.
En annan sak som A2 föreslår är att: ”Man kan dela upp containern så att hyrda verktyg är i
en del och egna verktyg är i en. För ibland är vissa hyrda verktyg inte märkta. Så det händer
ibland att man skickar tillbaka sina egna verktyg. Har man en lång hylla så kan hälften vara
egna och hälften hyrda.”
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A2 får i uppdrag att själv föreslå ett par punkter, efter vad som anses vara det mest väsentliga
för att tänka på när vi ska sätta ihop vårt arbete.


Lägga tillbaka grejer på rätt plats. Har man kommit överens om en plats där ett
instrument, ett verktyg eller en maskin ska vara, ska det tillbaka till den platsen när det
inte används.
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3.8 Intervju Yrkesarbetare 2 (Y2)

2012-03-14

Trä-arbetare som började arbeta i branschen 1974 efter att ha gått ut byggskolan. Har jobbat
på samma företag under hela sin tid i branschen, dock under olika namn då firman först köpts
upp och sedan gått ihop med ett annat företag.

Icke värdeskapande aktiviteter
Det finns kunskap gällande innerbörden av icke värdeskapande aktivitet, ett exempel som tas
upp är när det sker kapning av material. Man bryr sig inte om att optimera så att det blir
minsta möjliga spill. Utan istället kapar man första bästa bit till den längd man behöver. ”Men
sen köper man till sig själv och då reagerar man och tänker att fan vad dyrt allting är och
försöker verkligen få ut så mycket som möjligt.”
Efter att vi förklarat vad vårt arbete handlar om får Y2 frågan om han tycker vårt ämnesval är
relevant i byggbranschen och svarar såhär: ”Ja, absolut! Det är säkert jättemycket att tänka
på när det gäller det. Så det tror jag inte alls är dumt.”

Företagets värderingar
Värderingarna kommer ut till arbetsplatserna och den tillfrågade har läst dessa, men kan inte
komma ihåg dem. Uppdateringar sker löpande i skrifter, om man läser dessa får man reda på
när något förändras.

Arbetsplatsen
Om man tittar på strukturen på arbetsplatsen anses denna vara: ”som på andra arbetsplatser,
det är väll kaos. Mer eller mindre.”
Det är dock meningen att den ska förbättras nu när återfyllnaden runt husen är klar. Det som
ska göras är bl.a. att material ska läggas fram och att sågskjulet ska vändas. Y2 säger dock att
det är svårt att hinna med detta då de är ”lite kort på folk och ingen känner att de hinner.”
På frågan om Y2 fått möjlighet att påverka APD-planen sägs att om Y2 hade velat hade säkert
haft möjlighet funnits till det. Y2 tycker dock att ”det är rätt okej, även om man har vissa
inlägg.”
Vid frågan hur det är med ordning och reda i allmänhet erhålls svaret: ”Det har väll inte varit
sådär jättebra. Nu tog ju platsledningen en dag när vi andra var på kurs och gick över och
städade av här. Så då blev de väll rätt så bra. Men nu är här rörigt igen.”

Verktygscontainrar
Gällande strukturen inne i verktygscontainrarna säger den intervjuade: ”Det är väll som det
alltid har varit, det är en jävla röra.”
Efter ett avslutat bygge städar man ut det som inte ska behållas i containrarna. När man
kommer till ett nytt projekt är det bra i ordning. Sedan när alla springer ut och in i
containrarna blir det snabbt rörigt.
När det gäller att leta efter grejer inne i containrarna tycker Y2 att det största problemet är när
förbrukningsvaror såsom spik och skruv tar slut. Det sker ofta att någon tar det sista paketet
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utan att informera om att det är slut. Ett exempel som tas upp är ett scenario som utspelades
samma dag som intervjun ägde rum. Y2behövde spikhylsor för att utföra ett arbete, men dessa
var slut i den dimension som behövdes. Detta berodde enligt Y2 på att informationen inte
kommit till platsledningen i tid. ”Men sen visst, ibland kan man få rota och leta. Sen är väll
jag lite sådär att ser jag inte det direkt så tror jag att: nej då finns det inte. Så då springer jag
upp till PC direkt så får han komma med ner. Och då har PC ofta koll på var det finns.”

Verktyg
Det finns oftast en samordning mellan verktyg som hör ihop, däremot finns inga bestämda
platser för var något ska finnas. Listor på verktyg finns, denna listan har platschefen.
Y2 anser att det är en fördel med att ha ”egna” verktyg. Y2 anser också att servicen som
genomförs på hyrverktyg inte alltid är tillräckligt bra. När det gäller att skicka tillbaka ett hyrt
verktyg när det inte behövs längre säger Y2 att man inte bryr sig om detta och att: ”Man
gapar efter att man vill ha den, men sen när man är klar med den så ställer man in den. Sen
kommer ofta platsledningen och frågar om man fortfarande behöver den.”
På frågan om hur det är med märkning av verktyg anses detta fungerar bra då PC bränner in
sina initialer på alla egna grejer.

Eget ansvar
”Det där med att plocka upp sin egen skit är många jävligt dåliga på. Det gäller även UE och
så. Sen vet jag att på många byggen har arbetsledarna fakturerat företagen (UE) för att vi
har fått städa. Och då har det blivit mycket bättre ordning på de.”

Bodtomte
Y2 anser att det är en fördel att ha bodtomte på större byggen. Y2 tar själv upp ett exempel på
hur det var att ha bodtomte på ett stort bygge för många år sedan. Detta var vid bygge av ett
sjukhus. ”Vi hade det så att vi fick stämpla in och ut. Så på morgonen när man stämplat in så
gick man ner till bodtomten och sa vad man skulle ha, så hade man brickor. Så lämnade jag
tre brickor, en för varje verktyg. Sen ansvarade jag för dessa under dagen. Om man hade
glömt något ute då så var det ju bara att gå och hämta in det. Och det var jättebra för han
fixade då och skötte om verktyg, klingor och så. Men det var ju ett stort bygge och jättemycket
folk. Där var man ju inte direkt glad i att låna ut sina grejer heller.”
Uppgifter som en eventuell bodtomten skulle ansvara för anser Y2 skulle vara: underhåll av
verktyg, byta klingor på exempelvis cirkelsågar, ta emot virke, se till att det inte är brott på
kablar, se till att det finns luft i hjulen på skottkärror och skicka iväg hjulen om det skulle vara
punktering. ”Så var det på ett tidigare bygge innan vi fick bodtomte, då var där punka på 6-7
skottkärror så då skickade dom iväg hjulen. Och då var där knappt några skottkärror att köra
med. Sen kom hjulen tillbaka och ingen hade tid att sätta tillbaka dom. Så då bara låg dom i
en hög.”

Förändringar
”För ett tag var de ju inne på att man skulle ha det som så att när man börjar på ett bygge så
får man typ: cirkelsåg, skruvdragare och batterimaskin och så fick du ha hand om det hela
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tiden. Men jag vet inte det har liksom inte blivit något av det.” Y2 tror att detta hade varit bra
att tillämpa eftersom: ”då har man nog mer ordning och reda på sina grejer. Som nu liksom.
Det har ju hänt att man har glömt en maskin ute och så är man på väg hem. Och då skiter
man i det.”
Egna verktyg är något som Y2 tycker man ska införa.
Y2 får i uppdrag att själv föreslå ett par punkter, efter vad som anses vara det mest väsentliga
att tänka på när vi ska sätta ihop vårt arbete.




Etableringen är jätteviktigt, att allt kommer rätt.
Bodtomte, med i ackordet trots att han går för sig.
Egna verktyg eller som på exemplet med sjukhuset.
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3.9 Sammanfattning fallstudie
Insamlingen av data har gett en tydlig bild över vad som fungerar bra och mindre bra på
arbetsplatsen. I denna del är meningen att ge en mer korfattad och komprimerad översikt över
vad intervjuerna bidragit med. Ett antal av de mer omfattande och viktiga frågorna finns att
hitta i matrisen nedanför.
Befattning/
Frågor

Befintliga
kunskaper IVA*?

PC

Är inte bekant med
uttrycket. Man
försöker undvika
dessa aktiviteter.

A1

Är inte bekant med
uttrycket. Har
tankegångarna att
det går mycket tid
till att leta.

A2

”Man tänker på att
det går tid när man
springer och letar
grejer, då blir man
förbannad.”

Y1

Är inte bekant med
uttrycket. Det finns
tankar att folk har
lätt för att titta åt ett
annat håll.

Y2

Det finns kunskap
gällande
innerbörden, ett
exempel som tas
upp är när det sker
kapning av
material.

Är arbetets
ämnesval
relevant?
Det tycker jag
verkligen. Jag
tror det slängs
väldigt mycket
i onödan.

Det är
jätteviktigt för
att det går åt
jättemycket tid
för YA att
springa och
leta efter
grejer.
”Ja det är
kanonbra, idag
kommer jag
säkert springa
runt och leta
efter något i
minst en
halvtimme."
Ja det tycker
alla. Det är
även viktigt ur
ett skydds
perspektiv. Har
man ordning
och reda
slipper man
springa och
leta.
”Ja, absolut!
Det är säkert
jättemycket att
tänka på när
det gäller det.
Så det tror jag
inte alls är
dumt.”

*Icke värdeskapande aktiviteter
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Finns det
värderingar och
principer?
Det tas upp
ständigt med
städning och
hålla ordning.
Mycket är för att
säkra
arbetsmiljön.
Det finns
principer för allt.
Fokus och
enkelhet.

Ordning och redan i
allmänhet?

Är någorlunda
införstådd
gällande
företagets
principer och
värderingar.

”Den är ganska
bra.”

Ja! Det har vi
förstått. Deras
värderingar har
de på en
broschyr. Den
har vi gått
igenom men om
du frågar mig
kan jag inte de
rätt av.
Värderingarna
kommer ut till
arbetsplatserna.
Uppdateringar
sker löpande i
skrifter.

"Det är inte
jättebra."

"Det är bättre
ordning ute än det
är i
verktygsbodarna."

"Det är en jädra
röra!"

”Det har väll inte
varit sådär
jättebra."

Befattning/
Frågor

Vem har ansvaret
för ordning och
dipositionen?
"Ingen är utnämnd.
Nu har
yrkesarbetarna
ansvar för sina egna
grejer. Vi vill ha en
bodtomte senare i
byggskedet som då
ska ha detta
ansvar."

Strukturen i
verktygsbodarna?

Det är upp till var
och ens intresse att
hålla ordning. Alla
vet ju att det ska
vara ordning och
reda. Det ligger i
bakhuvudet på alla.
Det finns ingen som
är utnämnd att ha
det övergripande
ansvaret för ordning
och disposition på
arbetsplatsen.

"Ingen struktur
alls, finns en hylla
som är för spik och
skruv."

Y1

Det är alla.

"Vi har ju byggt
upp dem. Ena är
för ritningar. Sen
har jag lite hyllor
som man lägger
verktyg och säckar
i botten. Det är lite
struktur." Gäller
betong-containrar

Y2

Nej.
Ska någon ha
ansvaret får det vara
en bodtomte.

”Det är väll som
det alltid har varit,
det är en jävla
röra.”

PC

A1

A2

Det ska finnas en
struktur.

”Lite smårörigt i
vissa. Det skulle
kunna gå att lösa."
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Sker
inventeringar
av verktyg?
Nä. Det skulle
man ju haft.
Både med eget
och inhyrda, det
finns ju mkt
grejer som vi
har som vi
skulle kunna
lämna tillbaka.
Som aldrig blir
av.
Allt som hyrs
får vi hyreslapp varje
söndag.

Bodtomte?

Inventeringar
av verktyg har
skett på tidigare
arbetsplatser.
Detta har skett
vid byggstart
och i ett senare
skede har det
stämts av vilka
verktyg som
finns kvar.
"Nej, bara på
det hyrda.
Egentligen
skulle man
faktiskt ha det.
Man har ju
verktyg som
följer med hela
tiden och rätt
som det är så
försvinner det
en och så
kommer det en
ny."
"Ja, det vet jag
att PC brukar
ha rätt bra koll
på."

”Jag har aldrig
varit med på
något projekt
med bodtomte.
Men jag ser ju
fördelarna med
det. Någon som
kan gå och
hålla ordning
och reda så är
mycket vunnit.”
"Bodtomte är
nog jädrigt bra
att ha."

"Man ska nog
ha en bodtomte
framöver.
Främst på
större byggen.
Jag tror man
sparar
jättemycket."

"Det är en
fördel om det
finns
bodtomtar."

Positiv till en
bodtomte.

Punkter vi bör lägga vikt vid
I slutet av alla intervjuer frågade vi vad som ansågs vara viktigast att lägga vikt vid under vårt
examensarbete. De punkterna som påpekades kommer vara riktlinjer för analysarbetet. Målet
är att med hjälp av intervjuerna, observationerna och teorin att hitta förslag och lösningar till
punkterna. Det kommer också pågå en diskussion kring punkterna i analyserna.
A1



Strukturen – Att var sak ska ha sin plats och gott om utrymme. Virke ska vara lätt att
täcka. Det ska finnas plats till containrar. Allting ska vara lättåtkomligt.
Egna ansvaret.






Ordning och reda.
Struktur.
Var man har containrar, lättåtkomligt, nära, osv.
För egen del: lätt att få material till armering-stationen.




Placering, det som används oftast närmst dörren (i verktygscontainrar).
Plats, får inte bli för trångt (i verktygscontainrar). Hellre en extra container om det
finns möjlighet.
Inte för mycket på varje hylla, det blir fullt ändå (i verktygscontainrar).
Bodtomte.

Y1

PC



A2


Lägga tillbaka grejer på rätt plats. Om man kommit överens om en plats där ett
instrument, ett verktyg eller en maskin ska vara ska det tillbaka till den platsen när det
inte används.





Etableringen är jätteviktigt, att allt kommer rätt.
Bodtomte.
Egna verktyg eller som på exemplet med sjukhuset. (Läs om sjukhuset under
Sammanställning Intervju Yrkesarbetare 2).

Y2
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4. Diskussion och resultat
Detta kapitel bygger på analysering av insamlad data. När analysering och diskussion sker
ligger de teoretiska kunskaperna från kapitel 2 som grund. Kapitlet är uppdelat i rubriker
som påminner om huvudpunkterna från intervjuerna. Varje del har en egen sammanvävd
analysering och diskussion.

4.1 Befintliga kunskaper
4.1.1 Värdeskapande aktiviteter
Den här delen av analysen är menad till att ge en beskrivning av de befintliga kunskaperna
kring icke värdeskapande aktiviteter.
Det visade sig att uttrycket icke värdeskapande aktiviteter inte var direkt känt ute på arbetsplatsen. Efter att förklarat vad uttrycket innebär med hjälp av Figur 1 på sidan 7 förstår alla
vad ämnet handlar om. Tankar finns kring att det går mycket tid till att leta efter diverse
material och verktyg. Orsak till slöseri i form av omarbeten ansågs vara
kommunikationsproblem.
Intrycket man får är att det finns mycket tankar kring de icke värdeskapande aktiviteterna.
Trots detta pågår det inget kontinuerligt arbete för att reducera dem. Istället kan man över en
rast diskutera fram ett förslag och sedan blir det inte mycket mer av det.
Y1 berättar om hur en idé rinner ut i sanden "Det pratade vi om lite sist att man skulle ta med
sig lite skit när man går på rast, men det blir aldrig av.".
Det här problemet får en anknytning till standardiseringsdelen i Kap 2. Där berättas att om ett
förbättringsarbete av en process påbörjas innan en standardisering av processen är gjord blir
det istället en ny process. Vilket leder till att det inte blir någon kontinuitet och som i det här
fallet inte heller efterföljs.
Alla har varit eniga om att frågor kring de icke värdeskapande aktiviteterna är relevant i
byggbranschen. Gällande ordning och reda för att minimera letande efter material och verktyg
tilläggs även att en strukturerad arbetsplats erhåller positiva effekter på säkerheten.
Eftersom det inte existerar några djupare kunskaper kring de icke värdeskapande aktiviteterna
blir det också svårt att få svar som är direkt knutna till dessa. Det märkliga är att det inte var
mer känt då 1/3 av den totala projektkostnaden kan bestå av rent slöseri. Istället diskuteras
och arbetas det mycket med att korta byggtider och pressa tidplaner för att få verksamheten
lönsam. Det hade varit önskvärt om det erbjöds kurser till medarbetare gällande ämnet. Där
skulle de grundliga kunskaperna erhållas gällande hur man uppmärksammar slöseri och hur
man kan gå tillväga för att sänka slöseriet. För att uppmuntra alla till att ständigt motverka
slöseri måste man kunna visa vad man har tjänat på att driva ut olika typer av slöseri. Bara
visa att de icke värdeskapande aktiviteterna kan delas in i olika kategorier hade förenklat
mycket. Man behöver inte starta med att behandla hela begreppet icke värdeskapande
aktiviteter. Istället kan man utgå ifrån de befintliga kategorierna och jobbat med en del i taget.
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Yrkesarbetarnas roll i det här blir viktigt eftersom de utför många av de arbeten där slöseri
kan förekomma. Det räcker inte att platsledningen känner till det. Får man in tänket kring
slöseri kommer säkerligen många yrkesarbetare uppleva en viss tillfredställelse i sitt arbete
där man lyckas bidra med ”det lilla extra”. I Lean Production beskrivs vikten av att lyckas
stimulera sin personal. Ofta genom att våga ge sin personal ett större eget ansvar som omfattar
egna observationer och lösningar.

4.1.2 Företagets värderingar och principer
Kunskaper kring värderingar och principer som finns inom företaget skiljer sig mellan
platsledningen och yrkesarbetarna. Platsledningen berättar om att det kommer påtryckningar
uppifrån gällande ordning och redan på arbetsplatsen. Detta har mycket med säkerheten att
göra, men även att arbetsplatser med bra struktur och ordning ofta genererar mer pengar. De
tar även upp att man ska jobba efter "Fokus och Enkelhet". För yrkesarbetarnas del är de
medvetna om att det finns värderingar och principer men det är inget de lägger ner tid på att
lära sig.
PC berättar att man får ut papper på hur arbetsplatsen ska skötas. Däremot är det ingen som
förklarar vad som menas med det som står i papperna. "Mycket är ju sunt förnuft, du sitter ju
inte här inne och läser en lapp. Går du ut så ser du ju att saker ska ligga på vissa platser."
Eftersom det inte finns klara direktiv på hur ordning och reda ska uppnås blir det att sunt
förnuft istället används. Det gör att arbetsledningar inom företaget har sina egna sätt att
utforma arbetsplatser. Detta kan skapa förvirring för yrkesarbetare om de flyttas från en
arbetsplats till en annan. Därför borde en grundmall för hur arbetsplatser ska utformas finnas.
Den skulle självklart fortfarande ge rum för egna idéer. Med detta i åtanke finns möjlighet att
jobba för ständiga förbättringar och fortfarande ha samma grundidéer på alla arbetsplatser.
A1 delar med sig av sina tankar kring värderingar. Han anser att om värderingar ska
efterföljas måste de vara tydliga. Det viktiga är att få med yrkesarbetarna för att de sen ska
kunna säga till varandra och nya på arbetsplatsen vad som gäller. " Såhär gör vi här.
Kommer detta från gubbarna så fungerar det. Då blir det ofta att de som inte lever efter detta
sållar ut sig själva."
Alla känner till att företaget har värderingar och principer. Några kan stötteorden som tas upp
i dessa. Den samlade informationen visar att många vet ungefär vad som efterfrågas men det
mesta handlar om sunt förnuft. När ändringar görs erhålls ofta ett mail med förändringar. Det
påpekas även att förklaringar för hur värderingarna ska efterföljas inte finns. Detta måste
ligga i företagets intresse om det ska nå ut. Dessutom fungerar det inte att skicka ut mail om
målet är att alla ska ta del av det. Detta eftersom platsledningen, som har uppgiften att
informera yrkesarbetarna om ändringarna ofta inte har tid att sätta sig ner och fundera ut hur
värderingar och principer ska efterföljas.
Som det nämns i Kap 2 ligger grunden för en lyckosam Lean Production satsning i företagets
värderingar och principer. Når det bara ut till en arbetsplats är det risk för att tänket kommer
försvinna allt eftersom platsledning och yrkesarbetare byts ut. Det viktiga med tydliga
värderingar och principer är att få alla att dra åt samma håll. Vid anställning på ett företag åtar
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man sig deras värderingar och principer. Skulle man inte gilla dessa är man ändå skyldig att
rätta sig efter dem. Däremot måste det alltid finnas möjlighet för diskussion om man har
förslag på ändringar eller oklarheter. Om alla rättar sig efter dem finns mycket att vinna. Är
principerna väl formulerade kan ett större ansvar till medarbetare ges utan att någon behöver
vara orolig för felbeslut. Det ska dock fortfarande lämnas utrymme till egna lösningar,
principerna fungerar som vägledare.
Ämnet är även viktigt gällande ordning och reda. Finns beskrivningar i företagets värderingar
och principer angående vad företaget förväntar sig av arbetsplatsen ska dessa efterföljas. Är
detta inte fallet finns risk att arbete för ordning och reda inte blir av. Eller att detta påbörjats,
men allt eftersom förutsättningar på arbetsplats förändras försvinner tänket. Det måste även
finnas ett engagemang från de högre instanserna i företaget, som lyckas visa vad som finns att
tjäna på genom att jobba efter vissa riktlinjer. Byggbranschen är en av de mest
olycksdrabbade branscherna att jobba i. Om ett tänk införs på alla nivåer i företaget samt i
dess värderingar att det ska vara ordning och reda på arbetsplatser kommer olyckor att
minska30.

4.2 Verktyg
4.2.1 Struktur
Det råder delade meningar gällande om det finns struktur i verktygscontainrarna eller inte. Vi
kan inte heller urskilja att platsledning säger en sak och yrkesarbetare en annan. Alla är dock
ense om att det finns en uppdelning mellan betong- och trä-containrar.
PC:s syn på struktur i verktygscontainrar "Det ska finnas en struktur. Stor bänk på ena sidan
där batteriladdare och dylikt ska finnas. På ena sidan i en container finns hyllor där spik och
skruv ska finnas. I den andra containern finns ett litet utrymme längst in i containern där vi
ska ha ett lager med spik, vinklar och liknande som man tar hit i mängder och som används
under hela byggtiden". PC tillägger att det är viktigt att säga till när sista paketet av en
förbrukningsvara tas, vilket brukar funka bra.
Andra kommentarer kring strukturen i verktygscontainrar:





"Ingen struktur alls, finns en hylla som är för spik och skruv." – A1
"Vi har ju byggt upp dem. Ena är för ritningar. Sen har vi lite hyllor som man lägger
verktyg på och sedan säckar i botten. Så det är lite struktur." – Y1
"Jag vet inte riktigt, jag har inte varit med PC på någon tidigare arbetsplats. Men just
nu känns det som det är grejer lite överallt där inne." – A2
"Det är väll som det alltid har varit, det är en jävla röra." – Y2

Våra egna observationer visar att det inte finns en tydlig struktur. Intrycket är att verktyg
placeras där det finns plats för tillfället. Det finns inga bestämda platser vilket betyder att det
är svårt att veta var verktyg ska placeras efter användning. En visualisering över var saker hör
hemma går inte urskilja. Om detta funnits kan det snabbt uppmärksammas om något saknas.
30

Fransson, M. (2011)
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Människor kommer alltid kunna hitta i ”sin egen röra”. Däremot om många på en arbetsplats
samsas om utrymme och verktyg är det inte längre ”ens egen röra”, dvs. du är inte ensam om
att skapa röran. Med detta menas att verktyg inte alltid återfinns på samma plats där man själv
placerat dessa.
A2 är ny i platsledningen i jämförelse till tidigare projekt. Det gör att A2 inte rört sig i dessa
verktygscontainrar innan. A2 förklarar detta såhär: "Många av gubbarna har haft grejerna
många byggen så de har rätt bra koll. Det är lite värre om man är ny.”.
För de som jobbat tillsammans under en längre tid och använt samma verktygscontainrar
upplevs säkert en struktur. Detta blir då mer en tänkt struktur som inte fungerar så väl som det
finns möjlighet för. De flesta har säkerligen en bild i huvudet över hur de vill att det ska se ut.
Problemet som då uppstår är att det inte finns en gemensam bild. Istället finns risk för att
medarbetare tänker till sitt eget arbetsmoment och därmed får upp en bild över var verktyg
borde finnas för att underlätta för den specifika arbetaren. Även om olika medarbetare inte
utför samma arbetsmoment kan gemensamma verktyg behövas till båda arbetsmomenten.
Finns inte ett gemensamt upplägg väljer människan det som underlättar mest för sig själv.
Därför ska struktureringen ske på ett sätt där alla arbetsmoment beaktas. Arbetare måste vara
beredda på att kompromissa för att skapa en optimal lösning för hela arbetsplatsen.
Enligt 5S, en metod i Lean Production ska varje verktyg ha sin specifika plats. Märkning ska
ske så verktyg och tillbehör blir lätta att identifiera. Enligt metoden ska dessutom
användningsfrekvens beaktas vid placering av verktyg. Verktyg som används bör delas in i
kategorier t.ex. används dagligen, någon gång i veckan, någon gång i månaden och mer
sällan. Detta underlättar utplacering av dessa, verktyg som används dagligen ska vara lättast
att få tag i. Verktyg som inte används speciellt ofta bör inte förvaras på arbetsplatsen. De ska
hämtas in när det finns behov. Genomför man detta kommer mer plats till de mer väsentliga
verktygen erhållas. Det ger dessutom en mindre negativ effekt vid eventuella inbrott. Det som
inte finns på arbetsplatsen kan inte heller försvinna från arbetsplatsen. För att uppleva en god
struktur är det viktigt att man inte pressar in allt på ett ställe. Det ska vara luftigt och gott om
plats. Det är bättre med två luftiga verktygscontainrar än en överfull.
För att sedan kunna behålla strukturen med APD-planen som grund krävs engagemang och
eget ansvar från alla som brukar arbetsplatsen. Detta är en av de svårare delarna som Lean
Production behandlar. Det är viktigt att man lyckas göra det till en vana att alltid sträva efter
att behålla ordningen. Lyckas man med detta kan man undvika både att det blir rörigt och att
man lägger arbetstid på att leta i röran. Platsledningen ska inte behöva ta en hel dag till att
städa och strukturera om en arbetsplats pga. röra. Det blir bara en ond cirkel där man skapar
ett nytt slöseri som går in i gruppen outnyttjad kreativitet. Hade det däremot varit för att
förbättra strukturen i ett funktionellt syfte på arbetsplatsen är det inget fel i sig att strukturera
om.

Letande
Överlag anses man hitta det som söks, men det kan ta tid. Vissa anser inte att detta är ett större
problem medan andra anser att det kunde varit betydligt enklare. Ofta finns en uppfattning om
var man ska börja leta men det är långt ifrån alltid som det sökta återfinns där. Utöver verktyg
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finns förbrukningsvaror i verktygscontainrar. Vissa är mindre konsekventa än andra med att
underrätta platsledning när dessa snart är slut.
A2 anser att han ofta vet var han ska börja leta men sen om det som söks finns där är inte
säkert. Han menar även att detta skapar irritation då man får springa och leta. Därefter
lägger han in kommentaren " Idag kommer jag säkert springa runt och leta efter något i minst
en halvtimme. Kan man minska detta springande och komma överens med alla som är på
bygget om var allt ska återfinnas och alla följer detta så är mycket tid vunnen, självklart."
Y1 rör sig mest i betongcontainrarna där han anser sig ha bra koll. Det kan bli lite värre när
han ska ge sig in i träcontainrarna, "Jag glömmer alltid vilken container det är skruv och spik
i. För det är två stora containrar jämte varandra. Det kan vara lite blandat där."
Y2 tycker att ett av de större problemen är att vissa inte säger till när de tar det sista paketet
av en förbrukningsvara. Anledningen till att detta inte sköts tror han är: "Jag vet inte varför,
om det bara är stress eller tankspriddhet. Eller att man glömmer av det.". Han menar
dessutom att många gånger får man rota och leta efter det man behöver. "Sen är jag lite
sådan att ser jag inte det direkt så tror jag: nej då finns det inte.”
Det som verkar skapa mest förvirring är förbrukningsvarorna. De kan ta slut och man kan då
gå och leta utan att de ens finns på arbetsplatsen. Verktyg kommer i princip alltid fram när
man börjar leta efter dem. Gällande letande av verktyg kommer en tydlig struktur att
minimera den tid som går till att leta. Däremot täcker inte detta in förbrukningsvaror i samma
utsträckning. Det har visat sig att det nuvarande systemet där underrättning av platsledning
ska ske när man tar sista eller näst sista paketet av en förbrukningsvara inte fungerar på bästa
sätt. En orsak kan vara att man tänker; jag säger till senare. Och då är det bortglömt. Därför är
det viktigt att finna en lösning som inte tar tid. En idé kan vara att lämna ett meddelande inne
i containern direkt när man tar det sista eller näst sista paketet. Det bör finnas en sektion i en
verktygscontainer där enbart förbrukningsvaror finns. Bredvid sektionen kan en materiallista
finnas, här ska alla förbrukningsvaror som finns på arbetsplatsen återfinnas. På materiallistan
ska man sedan bocka av varje gång man tar en förbrukningsvara eller öppnar ett nytt paket.
Därefter skulle någon med utsett ansvar ha till uppgift att titta igenom materiallistan varje dag
och göra en utvärdering över vad som behöver beställas in på nytt.
Att sätta en markering i materiallistan varje gång man tar en förbrukningsvara kan vara att
föredra. Det är bättre att sätta detta i system då det fungerar på samma sätt hela tiden. Då har
en standardisering av processen skett. Om man istället endast markerar när man tar det sista
paketet blir det inte samma rutin varje gång. Det finns då en ökad risk att någon glömmer
sätta en markering i materiallistan.
För att visa på hur mycket det kan kosta att inte ha ordning och reda på arbetsplatsen
illustreras en tabell. Tabellen utgår ifrån byggentreprenörens 12 egna yrkesarbetare. Sedan
börjar det beräknas med att alla 12 yrkesarbetare lägger 10 minuter om dagen på att leta. Det
stegrar vidare med lämpliga intervaller upp till att yrkesarbetarna måste lägga ner 2 timmar
om dagen på att leta, vilket innebär 25 % av deras arbetstid. Kostnaden för en yrkesarbetare
har PC på det aktuella projektet tagit fram. Kostnaden uppgick till ca 305 kr/h.
47

Tabell 1: Hypotetisk tabell för kostnad/år för tid som går åt till att leta efter exempelvis
verktyg.
Antal YA

12 st.
12 st.
12 st.
12 st.

Tid varje enskild
YA lägger på att
leta/dag
10 min
30 min
1h
2h

Kostnaden för
12YA/dag
29 280 kr
29 280 kr
29 280 kr
29 280 kr

Kostnad letande
för 12YA/dag
610 kr
1 830 kr
3 660 kr
7 320 kr

Kostnad letande
för 12 YA/år (220
arbetsdagar/år)
134 200 kr
402 600 kr
805 200 kr
1 610 400 kr

Den här tabellen styrks av ett citat från en av intervjuerna.
"Företaget vill att alla arbetsplatser ska ha ordning och reda för att det är oftast dessa
arbetsplatser som generar mest pengar." – A1

4.2.2 Kontinuerlig städning
När ett projekt är slutfört rensas containrar ut. I samband med detta görs en större städning där
allt man inte kommer behöva i nästa projekt slängs. Därför är det ofta bättre ordning i början
av ett projekt. Ju längre projektet kommit desto mer grejer har anlänt och desto mer grejer
finns på arbetsplatsen. Ofta utan att det som använts tidigare har avlägsnats. Det blir därmed
mer grejer och sämre ordning. Skulle man få tid över en dag under projektets gång brukar
denna tid gå till att röja upp och plocka i ordning.
Y2 berättar att man slänger ut allt gammalt inför nästa bygge och snyggar till. Sedan plockar
man in det nya som behövs. När bygget väl startar motiverar han att det är svårt att behålla
denna ordning såhär: ” Alla springer ju in och ut. Och har alla då samma arbetsmoment så
blir det en jävla röra..." Han menar på att om ett par stycken utför samma arbetsmoment så
är det svårare att behålla ordning samt veta var verktyg finns.
När man har samma arbetsmoment under en längre tid blir det mer rörigt för de berörda. Detta
eftersom man blir fler som skapar röran. När inte verktygen rna har en bestämd plats i
containrarna leder det till att de placeras på olika ställen hela tiden. Beroende på vem som
använt dem under sista delen av dagen och därmed är den som lagt tillbaka verktyget eller
maskinen. Därför är det viktigt att införa en mer kontinuerlig städning för att se till att verktyg
återfår sina rätta placeringar. Hur ofta detta ska ske bör förändras beroende på vilket skede i
projektet man är i.
Med kontinuerlig städning menas inte att det ska sopas och dammas i varje hörn. Det handlar
istället om att återställa arbetsplatsen till ett skick där det återigen är lätt att hitta det man
behöver. Det räcker inte att plocka i ordning en gång och sedan tro att detta kommer hålla i
längden. Man måste med jämna mellanrum se till att verktyg åter kommer på sina rätta
platser. Som det ser ut idag blir det exempelvis att man plockar lite skräp och slänger detta om
man har tid över. Det sker inte att man går in i en verktygscontainer och lägger tillbaka
verktyg på sina rätta platser. Eftersom en sådan struktur inte existerar. Hade man istället
kunnat se om något ligger fel hade det varit lätt att åtgärda då man har tid över. Finns detta
upplägget på arbetsplatsen kan man ersätta direkt icke värdeskapande aktiviteter med
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aktiviteter som tjänar igen sin tid genom att man slipper leta efter verktyg dagen efter. Det
borde ligga i allas intresse att arbeta för att alltid ha något att göra.
Som vi nämnde i det första kapitlet har tidigare studier visat att 33% av en yrkesarbetares
arbetstid kan vara direkt slöseri. En del av den här tiden utgörs av kategorin väntan där man
egentligen inte gör någonting. Det är den delen av det direkta slöseriet som man skulle
omvandla till förebyggande arbetsmoment.
Detta är ingen kritik som är riktad direkt mot den arbetsplats vi har samarbetat med. Det riktar
sig istället mot alla arbetsplatser där det kan uppstå en väntan mellan aktiviteter. Man borde
sträva efter att fylla dessa luckor med arbeten som kan löna sig längre fram i tiden. Kan man
skapa en standardisering där de anställda kan inrikta sig på förebyggande arbeten under
produktionsavbrott finns mycket tid att tjäna.
En annan intressant teori är om man ska påbörja ett nytt arbetsmoment när man har en timme
kvar av arbetsdagen. Kräver det nya arbetsmomenten andra verktyg och material än det man
har framme kanske det inte lönar sig. Det hade gjort att tiden det tar att hämta och lägga
tillbaka verktyg och materialet hade varit en stor del av den totala tiden.
Exempel
Låt oss säga att man har en timme kvar av dagen och precis slutfört ett arbetsmoment. Man
vet att nästa arbetsmoment kräver andra verktyg och material. Vi säger att det tar en kvart att
hämta och lägga tillbaka det. Det skulle då utgöra 25 % av arbetet som utförts. Säg istället att
man påbörjar arbetsmomentet nästa dag och man är klar med det lagom till lunch. Då har man
jobbat från 07:00 till 12:00 med en halvtimmes frukost, alltså 4,5 timme. Den kvarten det tar
att hämta och lägga tillbaka verktyg och material utgör då 5,6 % av arbetet som utförts.
Det man vill ha sagt med det här är inte att man ska gå hem om man byter arbetsmoment med
bara en timme kvar av arbetsdagen. Däremot kan det löna sig i längden att utföra förebyggande arbeten som man kan gå direkt på att utföra. Här måste det vara tydligt vad man kan
utföra för arbeten istället. Det lönar sig inte om man ska behöva och springa och fråga vad
man kan göra istället. Det enklaste att säga är att uppstår den här situationen sista timmen av
dagen måste man hitta ett förebyggande arbete där man kan få ett direkt arbete uträttat mellan
45-60 minuter för att det ska ge en värdeökning.
Många påpekar som tidigare nämnt att tid som blir över går till att plocka skräp och städa lite.
Här kan man visualisera en lista med med förebyggande arbetsmoment som kan utföras vid
sådana tillfällen när man inte har något att göra.
Exempel på uppgifter
– Förbereda inför kommande arbetsmoment
– Hjälpa andra med förberedande arbetsmoment. T.ex. om man har en kvart över kan man
städa upp efter en kollega som färdigställt ett kök så medarbetaren bara kan gå vidare och
börja på nästa kök.
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– Gå in i en verktygscontainer och lägga föremål på sina rätta platser.

4.2.3 Verktygsflöde
Verktygen som befinner sig på arbetsplatsen köps eller hyrs in. Ibland lånas de internt mellan
olika projekt. De mindre verktygen som har en längre livslängd tjänar man på att köpa in t.ex.
skruvdragare. De kan följa med från projekt till projekt. Men det finns även verktyg som går
sönder ofta, dessa är bättre att hyra. Skulle något hyrt gå sönder kan det enkelt fås en ny till
arbetsplatsen.
A2 sätter svart på vit varför man bör köpa in vissa verktyg, "Hyr du en skruvdragare under
ett bygge så har du betalat den. Men den håller mer än ett bygge."

Egna verktyg
Det fanns vissa önskemål om att få ha sina egna verktyg. Som det ser ut nu äger platschefen
en del egna verktyg men yrkesarbetarna har inte ett personligt ansvar över t.ex. skruvdragarna
som de använder. Det gör att de i vissa fall letar upp de bästa verktygen och sedan låter de
sämre vara kvar till nästa som kommer. Som exempel kan det stå ett antal cirkelsågar varav en
har en dålig klinga, vilket gör att den i stort sett är obrukbar. Ingen känner då något ansvar för
att se till att den fräschas till eftersom det personliga ansvaret inte existerar.
A1 berättar att han upplevde det som en fördel att ha egna verktyg när han jobbade som
snickare. ”Om man exempelvis kvitterar ut en låda, som det var på en annan firma jag jobbat
på. Då fick man en basuppsättning som man var exempelvis två och delade på. De som var
mer rädda om verktygen kunde ha dem hur länge som helst."
Att få fram en ändring på hur verktyg ska tillhandahållas styrs för högt upp i företaget för att
få fram en direkt förändring. Det skulle krävas en bredare utvärdering än den vi har gjort.
Däremot kan vi lägga fram lösningar till problemen som finns med att inte ha sina egna
verktyg.
Det tydligaste problemet som kommit fram är att om en maskin är sämre väljer man att ta en
annan. Hade man haft egna verktyg hade man sett till att hålla det i bättre skick. Man skulle
därför avvarat en sektion i en verktygscontainer för exempelvis cirkelsågar som behöver ny
klinga och andra verktyg som enkelt kan servas på arbetsplatsen. Det hade gjort att man
kunnat lägga utslitna grejer där och satt t.ex. en post-it lapp på vad som är fel. Har man en
bodtomte kan det ses som ett av hans uppdrag. Annars får det vara en av de saker som kan
utföras när man har tid över en dag.

4.2.4 Inventeringar
Det sker inga kontinuerliga inventeringar på de egna verktygen man har. Däremot får man ut
en hyres-lapp en gång i veckan där man ser vad som är hyrt. Hade man vetat exakt vilka
verktyg man hade på arbetsplatsen hade det blivit lättare att se till att bara de mest nödvändiga
fanns att tillgå. Man hade med hjälp av en inventeringslista snabbt kunnat gå över vad som
skulle kunna köras iväg av de egna verktygen. Trots att man får ut en hyres-lapp en gång i
veckan är det problem med att få tillbaka hyrda verktyg som man inte behöver längre.
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PC berättar att man inte har inventeringar där man går och prickar av. Istället går man och
kollar om verktyg används och om de finns på plats. Hur återlämningen av verktyg sker
beskrivs med " Vi får ett mail från uthyrnings-företaget varje söndag kväll, så tittar vi igenom
det på måndagen, och skickar tillbaka de verktyg som inte används."
Y1 tycker att det borde varit mer inventeringar av de verktyg som befinner sig på arbetsplatsen. Han säger "Det finns ju mycket grejer som vi har som vi skulle kunna lämna tillbaka.
Som aldrig blir av. Det ligger här hela byggtiden och vi betalar hyra för dem.” Han forsätter
att beskriva problemet med att det slarvas med att säga till när man är klar med de hyrda
sakerna. Istället läggs de in i en container och blir liggande.
Y2 känner att platschefen har bra koll på vad som finns på arbetsplatsen. Han tillägger att
det finns de som inte har någon koll på vad som finns över huvudtaget. När det kommer till att
säga till när man är klar med hyrda verktyg beskriver han detta med orden ”Man gapar efter
att man vill ha den, men sen när man är klar med den så ställer man in den. Sen kommer ofta
platsledningen och frågar om man fortfarande behöver den."
Med tanke på hur det ser ut i containrarna idag finns en enkel förklaring till att mer ingående
inventeringar inte kan utföras. Strukturen gör det omöjligt att bara gå med en lista och titta
vad som finns på hyllorna och sedan pricka av. Vill man ha ett system där verktyg är
sorterade efter användningsgrad behöver man veta vad som finns och inte finns på arbetsplatsen. För det här systemet säger att verktyg som inte används i någon större utsträckning
inte heller borde befinna sig på arbetsplatsen. Skulle man tappa kontrollen över detta går den
tid man ska vinna förlorad till att leta efter verktyg som man inte riktigt vet var de befinner
sig. Har man en tydlig struktur i verktygscontainer kommer inte heller inventeringar bli
speciellt betungande.
De verktyg som tycks skapa de största problemen är de hyrda. Man är bra på att jobba efter att
inte plocka in hyrda verktyg förrän man behöver dem. Problemet är när de ska lämnas tillbaka. Många gånger kan hyrda saker bli liggande och kosta pengar utan att de används. Det
känns som ett enkelt problem som kunde lösas genom att se till att alla säger till när man är
klar med ett hyrt verktyg eller maskin. Här är samma problem som med att plocka sista
paketet av en förbrukningsvara, det glöms bort.
Eftersom hyreslapp erhålls en gång i veckan på vad man har hyrt borde det gå snabbt att
tillsammans gå igenom listan och skicka tillbaka det man inte behöver längre.
Ett förslag från Y1 var att gå igenom denna lista på fredagsfrukosten då både platsledning och
yrkesarbetare är närvarande. Där hade man snabbt kunnat få svar från de berörda om de är
klara med verktyget eller maskinen och därefter hade man kunnat skicka tillbaka det.

4.2.5 Märkning
Märkning av verktyg fungerar bra. De egna sakerna märks med företagets namn och platschefens initialer, med hjälp av en brännare. Det gör de lätt att identifiera återfunnet stöldgods.
Ingen har tyckt att det är några problem att skilja på det hyrda eller egna. Däremot finns det
ingen märkning för vilken verktygscontainer de tillhör.
51

Har verktygen sina bestämda platser kan det vara lämpligt att ha markeringar efter vilken
verktygscontainer de tillhör. Det räcker med en grön prick på verktyget eller maskinen och en
grön prick på verktygscontainern där det ska finnas när man låser för dagen. Har man flera
verktygscontainrar på arbetsplatsen kan det vara svårt att veta i vilken man ska lägga in
verktyget eller maskinen. Sådan förvirring gör många gånger att man inte orkar bry sig och
därför lägger in saker efter vad som är smidigast. Det blir dock svårare att gå emot detta
system om det är lätt att identifiera var saker hör hemma.

4.2.6 Eget ansvar
I ett avseende är de intervjuade i stort sett överens. Det är sällan att något el-verktyg eller
liknande glöms ute. Detta tyder på att det finns ett tänk på arbetsplatsen där man försöker
hålla ordning på sina egna grejer. Kollar man istället på hur det fungerar med att plocka upp
skräp efter sig är det inte lika självklart. Y2 säger t.ex. ”Det där med att plocka upp sin egen
skit är många jävligt dåliga på. Detta gäller även UE.” Sen råder det skilda meningar om hur
det sköts i övrigt. Vissa är mer medvetna än andra när det gäller att hålla ordning. Det har
förespråkats att när man ska gå och hämta något kan man passa på att ta med sig lite skräp och
slänga på vägen. Detta har dock inte fungerat så pass bra som det är tänkt. A1 tror att många
tänker ”Det här är inte mitt, det här har inte jag tagit fram. Tänker alla så blir det rörigt till
slut.” Vi tror att detta tänk måste förändras till något i stil med ”Jag tar det här denna gång,
nästa gång är det någon annan som plockar i ordning efter mig.” Det nämns även att ett
begrepp man ofta får höra när man jobbar på ackord (vilket yrkesarbetarna gör på aktuell
arbetsplats) är ”Gå aldrig tomhänt.”
Vill man få bättre ordning och reda på arbetsplatsen ligger det stor vikt vid att få med alla på
varför detta ska göras. Här har platsledningen ett stort ansvar att förklara för yrkesarbetarna
varför det är så pass viktigt med eget ansvar. Ett av de 5 S:en i metoden 5S är självdisciplin.
Detta är starkt kopplat till eget ansvar. Självdisciplinen anses vara det svåraste steget i 5Smetoden. Steget handlar om att förändra attityd och beteende från företagets medarbetare.
Därför kan det ibland ta flera år innan man uppnår önskat resultat. Det är viktigt att man inte
ger upp om man inte ser önskat resultat snabbt. Det tar lång tid att få förändringar till en vana.
När vi frågade om hur det var med det egna ansvaret var det inga utförliga svar vi fick. Vi
spekulerar i att det kan bero på att detta inte är något som har uppmärksammats tillräckligt
mycket. Vill man ha bättre ordning på arbetsplatsen tror vi att det bör läggas mer vikt på att få
in ett tänk där alla hjälps åt att förbättra arbetsplatsen. Detta är något som bl.a. Lean
Production uppmärksammar mycket. Lean lägger dessutom stor vikt vid att man ska kunna
lämna ett större ansvar till medarbetare utan att behöva vara orolig för felbeslut.

4.3 Bodtomte
Alla intervjuade var överens om att en bodtomte kan underlätta på större byggarbetsplatser.
Förutsatt att personen som blir bodtomte är seriös och tar uppgiften på allvar. Intrycket som
ges är att om det funnits en bodtomte hade det varit bättre ordning och struktur. Framför allt i
verktygsbodarna, men även ute på själva arbetsplatsen.
Några citat gällande bodtomte:
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”Bodtomte är nog jädrigt bra att ha.” – Y1
”Det är en avsevärd skillnad, det underlättar väldigt mycket att ha en som håller
ordning och håller koll vid bodarna.” – A1
”Jag har aldrig varit med på något projekt med bodtomte. Men jag ser ju fördelarna
med det. Någon som kan gå och hålla ordning och reda så är mycket vunnit.” – A2
”Har du en bodtomte som tar det riktigt seriöst så kan du inte ens gå in i containern
utan att han frågar vad du har tagit för något. Dessa har järnkoll och ordning och
reda. Jag skulle gärna vilja ha en bodtomte här på minst halvtid.” – PC

Man får dessutom en genomgående inställning till att bodtomten bör vara någon som jobbat i
byggbranschen innan, men som av någon anledning inte klarar av att arbeta som yrkesarbetare
längre. Detta är något som kan få positiva effekter på två håll. Dels för de som jobbar på
arbetsplatsen sen innan som får en bättre struktur, lättare att hitta grejer samt kan få hjälp med
vissa moment i produktionen. Det kan även ge en positiv effekt på personen som blir
bodtomte. Även om personen i fråga inte klarar av de tyngre arbetsmomenten i branschen får
han/hon ändå möjlighet att arbeta, känna gemenskap och bidra till fortsatt utveckling.
Det är viktigt att definiera bodtomtens arbetsuppgifter redan innan denna tjänst tillsätts på en
arbetsplats. Annars finns det risk att bodtomten utnyttjas till moment som kommer i vägen för
dennes huvudsakliga syfte. A1 påpekar att bodtomtens huvudsakliga uppgifter bör vara
ordning och reda i containrar samt att se till att den dagliga driften flyter på. Det råder lite
skilda meningar om hur bodtomten ska ingå i ackordet eller om han ska gå på timpeng. Vi tror
dock att det är en fördel om bodtomten går på timpeng. Anledningen till detta är att om
han/hon skulle ingå i ackordet finns det risk att bodtomten inte värderar sina egna
huvudsysslor och istället blir ”en extra yrkesarbetare”.
Arbetsuppgifter som bodtomten skulle kunna sköta enligt de tillfrågade:













Plocka i ordning
Städa
Ta emot leveranser
Köra ut lägenhetsbaserade leveranser till rätt lägenhet
Hålla ordning i containrar
Köra iväg verktyg som inte används
Fylla på material
Se till att det finns spik och skruv
Underhåll av verktyg
Underhåll av kablar
Se till att det finns luft i däcken på skottkärror
Koppla på baskern på kranen

Våra tankar om dessa arbetsuppgifter är att det redan finns en klar bild av vad bodtomten bör
ha för arbetsuppgifter. Dessa uppgifter präglas genomgående av att underlätta för övriga som
jobbar på arbetsplatsen. Ser man till ovanstående punkter underlättar en bodtomte både för
platsledning och för yrkesarbetare. Platsledningen slipper t.ex. att hålla koll på om det finns
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spik och skruv på arbetsplatsen. Yrkesarbetarnas fördelar är bl.a. att de inte behöver oroa sig
för att få en cirkelsåg med slö klinga eller att de ska behöva leta efter verktyg i samma
utsträckning. I övrigt tror vi att med en bodtomte erhålls en mer inbjudande och strukturerad
arbetsplats, något som alla har nytta av. Om detta kan uppfyllas tror vi att både platsledning
och yrkesarbetare får en mer tillfredsställande tillvaro där de kan inrikta sig mer på sina
huvudsakliga arbetsuppgifter.

4.4 Förändringar
Denna punkt har varit väldigt fri, de intervjuade har inte fått några som helst direktiv och har
därför berättat om väldigt olika möjliga förändringar.

Struktur Containrar
Flera av de intervjuade anser att struktur i verktygscontainrarna är något som hade varit
uppskattat. Y1 säger t.ex. ”Hänga upp grejer, slangar och strukturera upp containrarna lite
bättre.” Nu ställs det mesta på golvet och det blir dåligt med plats. Denna yta borde vara fri.
”Nu kommer man inte riktigt in där.” För att få bättre ordning i containrarna anser A1 att
endast de verktyg som används för tillfället bör finnas på arbetsplatsen. Här påpekas dessutom
att om det skulle ske inbrott minimeras stölder. I detta resonemang kan starka kopplingar till
Lean Production och framför allt 5S urskiljas.
Det finns två olika idéer från de intervjuade på hur man skulle strukturera upp i containrarna.
Den första är att det som används mest ska vara närmst ingången och mest lättåtkomligt. Den
andra är att dela upp verktyg så att hyrda står på ett ställe medan arbetsplatsens egna står på
ett annat. Båda idéerna är bra och man hade kunnat ha hyrda verktyg på en sida i containern
och egna verktyg på andra sidan. Strukturerade så det som används mest är närmst ingången.

Ordning och eget ansvar
A1 anser att något av det viktigaste är att få alla att inse att om man får bättre ordning på
arbetsplatsen är mycket vunnit. A2 är inne på liknande ämne då han säger att ”Det största är
väll bara att få alla på arbetsplatsen att ta eget ansvar. Saker och ting ska tillbaka där man
tog de.” Detta visar att stor vikt vid förändringarna bör ligga på att få en större insikt om
fördelarna som erhålls när alla hjälps åt att hålla ordning. För att kunna uppnå detta tror vi det
kan vara bra att starta med en kurs för alla på arbetsplatsen. Där fördelarna med att ha bra
ordning på arbetsplatsen kommer fram. Kan man visa att det ger ett bättre resultat kommer
ämnet väcka intresse. För att sedan kunna behålla detta under en längre tid bör det tas upp
med jämna mellanrum där alla får chans att utvärdera hur de tycker att ordning och eget
ansvar sköts och vad som kan förbättras. Detta arbetssätt kan kopplas till Lean Production där
stor vikt ligger på ständig förbättring. A2 klargjorde dessutom att vid varje nytt projekt bör
man sätta sig ner och berätta hur det ska fungera med ordning och eget ansvar på aktuellt
projekt. Detta är något vi tycker borde finnas, vid ett sådant tillfälle har man dessutom stora
möjligheter att ge denna information till nya medarbetare om detta skulle vara aktuellt.

Struktur helhet
En punkt som återkommer i alla intervjuer på olika sätt är struktur. A1 säger t.ex. att var sak
ska ha sin plats, att det ska finnas plats till containrar och att allting ska vara lättåtkomligt. Y1
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nämner strukturen i helhet, samt att det ska vara nära och lättåtkomligt att ta sig till containrar
och att det ska vara lätt att få fram material till armerings-stationen. Eftersom struktur
återkommer på ett eller annat sätt i alla intervjuer anses detta vara en viktig punkt. Då det
redan finns ett stort intresse gällande denna punkt anser vi att det också finns stora möjligheter
att införa ett förbättringsarbete med hjälp av 5S-metoden för att förbättra strukturen. Här bör
man använda sig av hela metoden för att få ett bra resultat.

Skottkärror
I dagsläget förvarar majoriteten av yrkesarbetarna sina verktyg som används mest frekvent i
skottkärror. Dessa ställs in i bodarna när dagen är över och körs sedan ut igen morgonen efter.
De intervjuade var överens om att man är näst intill tvungen att ha någon slags vagn eller
kärra för att slippa springa fram och tillbaka med grejer man behöver. Då skottkärra känns
ganska otympligt ställdes frågan om detta anses vara den bästa lösningen. PC svarar såhär:
”Det finns ju verktygsvagnar. Men vi har provat dessa och det är bara en person som
använder det nu. De andra föredrar skottkärra. Men sen om det skulle regna en dag så är det
värdelöst med skottkärra. Man skulle haft någon bra vagn. På de vagnar som finns nu måste
man lyfta bort innerlådor och då blir det ofta att någon maskin inte passar. Det skulle funnits
något som inte är för stort, som man bara sticker ner verktygen i ett fack. Men det blir så
mycket special då eftersom olika märken har olika bredd på samma sorts maskin. Så det är
inte lätt. Men det hade varit smidigt. Det ska dock ändå vara en vagn du kan köra med två
händer. De vagnarna vi har testat drar man efter sig och det är värdelöst.” Då detta är
utanför vårt ämne kommer vi inte lägga någon vikt vid att försöka lösa utformningen på denna
vagn. Vi anser däremot att det är relevant att försöka finna en vagn som är mer tillfredsställande för yrkesarbetarna. Det är trots allt något som används dagligen. En annan aspekt
som bör tas hänsyn till är att eftersom det inte finns några fack i en skottkärra är det lätt att de
lite mindre delarna som t.ex. ett borr lätt hamnar längst ner under en massa andra grejer. Här
tillkommer då ett letande samt ett irriterande moment för personen som behöver borret.

Egna verktygsvagnar
PC beskriver en idé som diskuterades inför ett tidigare projekt: ”Vi hade en teori när vi
började på ett tidigare bygge. Då var det verktygsvagnar. Vi skulle då utrusta varje par (om
de jobbar två och två) med en verktygsvagn. När de anlände till arbetsplatsen så skulle där
finnas en vagn med sticksåg, tigersåg, borrmaskin osv. Dessa är då redan uppmärkta med
nummer, PC-namn och företagets namn. Då skulle de få ”sina egna” verktyg och sedan vara
ansvariga för dessa tills de lämnar arbetsplatsen. Men då blir det massor av verktyg. Och då
får man ha på de klara vilka verktyg som vilka kommer behöva. Problemet är då att om två
personer skulle vara sjuka en vecka så kanske man får sätta någon som inte har verktyg till
samma jobb till att göra detta. Då kan man ge sig fan på att de verktygen som behövs är
inlåsta i de sjukas vagn. Jag hade iallafall låst in dem. Och då brister hela idén. Vi var inne
ett bra tag på detta men det blev inte verklighet.”
Detta är en intressant idé som även Y2 tar upp under intervjun: ”För ett tag sedan var de inne
på att man skulle ha det som så att när man börjar på ett bygge så får man typ: cirkelsåg och
skruvdragare och så fick du ha hand om detta hela tiden. Men jag vet inte det har liksom inte
blivit något av det.” Den intervjuade tror att detta hade varit bra att tillämpa eftersom: ”då
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har man nog mer ordning och reda på sina grejer. Som det är nu har det hänt att man har
glömt en maskin ute och så är man på väg hem. Och då skiter man i det.”
Våra reflektioner kring denna idé är att det kan vara värt att testa den på ett mindre bygge för
att sedan utvärdera den. För att undvika problemet med att komma åt vagnar när någon
medarbetare är frånvarande bör platsledningen ha en reservnyckel till dess verktygsvagn.
Detta medför dock en viktig aspekt; att alla tar sitt ansvar om man skulle använda någon
annans verktygsvagn. För att kunna tillämpa denna metod så effektivt som möjligt bör bra
verktygsvagnar som fyller yrkesarbetarnas behov inskaffas. En intressant parantes på denna
idé är att det finns en stark koppling till Lean Productions tänk. Var sak ska ha sin plats och
förvaras på optimal plats, dvs. där arbetet ska utföras. Eftersom man då alltid har med sig det
man behöver kommer man kunna reducera tidsslöseri gällande letande och springande. Som
annars uppkommer när man behöver hämta verktyg i containrar eller behöver låna dessa av
medarbetare. Nackdel med denna metod är att det kräver en hel del förberedelser för platsledningen, men vi tror ändå att fördelarna kan överväga detta. Kan man verkligen få yrkesarbetarna att inse att: nu är verktygsvagnen och dess innehåll ert ansvar under hela projektet
bör detta resultera i att de är mer aktsamma och ser till att de inte tappar bort ”sina” grejer.
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5. Mall för 5S i byggbranschen
Vill man uppnå en funktionell och effektiv arbetsplats kan man använda sig av 5S som är en
metod inom Lean Production. Det är en metod som består av 5st huvudrubriker där vi via
intervjuer, egna kunskaper och litteraturstudier utformat en mall som kan användas på
byggarbetsplatser. Det är dock viktigt att belysa att vår metod är inriktad till en specifik
arbetsplats med dess förutsättningar. Det kan behövas förändringar för att applicera metoden
på en annan arbetsplats.

5.1 Införande
För att införa ett 5S arbete på en byggarbetsarbetsplats av typen vi utgått ifrån är det första
som ska göras att noggrant informera om Lean Productions värderingar och principer, för alla
på arbetsplatsen. Det är viktigt att detta görs på ett seriöst sätt. Alla ska bli införstådda på att
detta är ett långsiktigt arbete som alla ska hjälpas åt med. Det som ska förklaras på denna
introduktion är att det ska ske en sortering och strukturering av arbetsplatsen. När detta är
gjort ska alla hjälpas åt att behålla strukturen. Det ska förklaras att satsningen görs för att
skapa en bättre arbetsplats i funktionellt syfte. Vilket kommer underlätta och effektivisera för
alla medarbetare. Målet är inte att lägga mer tid på att städa och plocka i ordning utan istället
att förebygga att röra uppkommer. Det ska införas ett tänk där alla är införstådda på: om man
lägger fem minuter på att lägga tillbaka en maskin på rätt ställe kan detta förebygga att
nästkommande slipper leta en halvtimme efter aktuell maskin.
När introduktionen har skett bör någon person utses som har det övergripande ansvaret för att
detta sköts på arbetsplatsen, exempelvis en bodtomte. Det är viktigt att belysa att det inte är
endast bodtomten som ska sköta detta, bodtomten kommer behöva hjälp med detta arbete.
Bodtomten ska dessutom backas upp av platsledningen som belyser för medarbetare hur
viktig bodtomten är för att få en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Platsledningen ska även
belysa att det är viktigt att medarbetare underlättar bodtomtens arbetsuppgifter. Genom att
lägga tillbaka saker på rätt plats och underrätta bodtomten när något behövs/håller på att ta
slut osv.
När man introducerat metoden på arbetsplatsen ska metoden appliceras.
Förslagen som nämns längre ner i kapitlet är menade som riktlinjer. De ska hjälpa till att få
igång tankeverksamheten och ses som en grund som sedan kan byggas vidare på.
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Modellen nedanför är till för att illustrera hur ett arbete med 5S skulle kunna tillämpas i
byggbranschen. Tiden som illustreras är den mellan två projekt. Blocket högst upp är menat
som en start för satsningen. Här tar man de första stegen genom att sortera ut det gamla från
det färdigställda projektet och in med det nya för det kommande projektet. En inventeringslista ska upprättas, vilket gör att man vet vad man har med sig till kommande projekt.
Samtidigt som sorteringen sker i verktygscontainrarna kan man också börja på att strukturera
upp verktygen på ett lämpligt sätt.
Nästa steg blir strukturen vad det gäller APD-planen. Alltså hur man ska optimera den arbetsyta man har att tillgå. Här ska man också tänka över säkerheten. Det kan tänkas att detta och
föregående steg löper parallellt. Eftersom planering av ett kommande projekt ofta påbörjas
innan det pågående är färdigställt.
Innan arbetet ute på fältet börjar ska man gjort klart över vem som ska ha det övergripande
ansvaret för ordning och redan. En bodtomte är lämpligt på ett större projekt.
En uppföljning är en viktig del av metoden. Det gör att man kan konservera erfarenheter från
tidigare projekt. Sedan kan man använda erfarenheterna till att skapa riktlinjer till kommande
projekt.
Hela tiden ska det pågå ett förbättringsarbete från alla som befinner sig på arbetsplatsen. Man
ska hela tiden sträva efter att förbättra sina standardiseringar genom att uppmärksamma
avvikelser i processerna.
Det här är en översiktsbild över hur arbetet för att skapa en bättre arbetsplats kan se ut. Nedan
följer mer ingående beskrivningar över vilka arbeten punkterna kan innehålla. Vår mall ska
ses som en grund för att införa metoden. Sedan är det upp till de som vill använda sig av den
att ständigt arbeta efter nya lösningar och metoder.

Projektstart/slut
Sortering

Uppföljning
Utvärdering

Ständig Utveckling
Standardisering
Disciplin

APD-Plan
Struktur
Säkerhet

Ansvarsområde
Struktur

Fig 11: Egen modell över hur metoden kan tillämpas.
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5.2 Sortera
Steg 1 - Etablering
Vid start av ett nytt projekt är det första man ska tänka på i metoden etablering. Här planeras
inte strukturen utan istället hur många verktygscontainrar, uppehållsbodar och kontorsbodar
som kommer behövas. I detta steg bör man även ställa frågan till underentreprenörer, hur
många verktygscontainrar de kommer behöva och hur många personer de kommer ha på
arbetsplatsen. Detta för att få en bra uppfattning om hur mycket plats som kommer gå till
bodar och containrar. I detta steg är det också viktigt att veta vilka övriga stationer som
kommer behövas på arbetsplatsen, det kan vara t.ex. sågskjul och armeringsstation.
Eftersom det läggs stor vikt vid återvinning och sortering av sopor kommer det även finnas ett
stort antal återvinningscontainrar, exempelvis isolering, trä, gips, plast. Dessa ska också tas
hänsyn till vid etablering. Här ska man veta vilka material som kommer användas under
byggtiden och när de kommer användas. Det möjliggör planering av hur många
återvinningscontainrar som kommer behövas vid olika skeden under projektets gång.
Steg 2 – Inventering av innehåll i verktygscontainrar
Innan ett nytt projekt startar ska en inventering ske av allt som finns i verktygscontainrar. Här
ska allt som kommer finnas i containrarna redogöras i en lista så att det är lätt att se vad som
finns på arbetsplatsen. Denna lista ska sedan uppdateras kontinuerligt under projektets gång
när det kommer in nya föremål eller om föremål avlägsnas.
Det som är överflödigt inför projektet plockas ut och läggs på lager. Det som är defekt eller
överblivet lagas eller slängs. Under inventering ska det som kommer finnas kvar i containern
sorteras efter användningsfrekvens. Det som används ofta ska finnas mest lättåtkomligt i
containern.
Förslag - verktygsindelning
Som förslag kan man dela upp så att verktyg som används dagligen, placeras mest
lättåtkomligt. Ofta hamnar dessa föremål i skottkärror. Här kan man fundera på bättre
förvaringsmöjligheter.
Nästa grupp är det som används någon gång per vecka. Dessa föremål bör vara lättåtkomliga,
men de ska inte vara i vägen för något som används dagligen.
Verktyg som bara används någon gång per månad bör inte finnas i verktygscontainrarna. Här
får man göra ett avvägande. Är det att föredra att föremålet står i containern och tar plats eller
är det smidigare att förvara föremålet på ett lager och sedan hämta det när det behövs.
Aspekter som ska tas hänsyn till kan vara: storlek på föremålet, värde med tanke på stölder,
avstånd till lager, om man vet i förväg när det kommer behövas.
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5.3 Strukturera
Steg 1 – APD-plan
Detta steg bygger vidare på Steg 1 – Etablering från sorteringsdelen. Ofta blir kranen det
centrala man får utgå ifrån när en arbetsplats ska struktureras. Här är storlek på kran och dess
räckvidd en viktig aspekt. När man valt placering på kran blir nästa steg att placera ut
containrar, bodar, stationer, tänkta materiallager osv. Här ska framkomlighet i form av
avstånd och tillgänglighet tas hänsyn till. Man ska också här ta hänsyn till användningsfrekvens. Placering av verktygscontainrar kan t.ex. vara i anslutning till uppehållsbodar då
man kan gå inom containrarna efter en rast. Sågskjul kan vara i anslutning till materiallager av
trä för att minimera avstånd som material behöver flyttas.
Förslag - Gångvägar
Som förslag för underlättning av framkomlighet och för att minska risker kan gångvägar ritas
in i APD-planen. Dessa vägar ska då hållas fria från material och andra föremål. Väljer man
att lägga material på denna väg får man komma på en ny lösning, det ska alltid finnas en väg
som är smidig att ta sig fram på.
Steg 2 – Struktur i verktygscontainrar
Indelning av containrar beroende på arbetsuppgift där det finns uppdelat för trä-arbetare och
betong-arbetare är definitivt att föredra. Det är bra att det finns en uppdelning som är lätt att
förstå sig på. För att underlätta denna ytterligare kan dessa märkas upp.
Inne i containrarna bör varje verktyg, maskin eller förbrukningsvara ha en specifik plats.
Föremål som alltid finns på arbetsplatsen och kan hängas upp, t.ex. sladdar och slangar ska ha
en specifik plats på väggen, där de har en märkt plats. Denna märkning kan ske antingen med
en s.k. skuggtavla eller med en namnbricka. En namnbricka är att föredra när det gäller
verktyg som inte finns under hela byggtiden då man lätt kan byta bricka. Föremål som
återfinns på hyllor ska ha en specifik plats uppmärkt i form av en namnbricka vilket gör att
det är lätt att se var det ska finnas. När föremål finns i lådor, t.ex. spikpistoler ska lådan
märkas upp med en klisterlapp så att det är lätt att se vad som finns i lådan utan att behöva
öppna den. Om man märker alla egna verktyg enligt denna princip är det lätt att se vad som är
hyrt och vad som inte är hyrt. Hyrda verktyg kan även placeras på egna hyllor för att göra
detta ännu mer överskådligt. Detsamma gäller förbrukningsvaror. De ska ha en bestämd plats,
där platsen är märkt med namnbricka. Lyckas man hålla detta så är det lätt att se när t.ex. en
spiksort håller på att ta slut. Mer om detta i kommande kapitel: standardisering.
Förslag - uppdelning och märkning av containrar och verktyg
Förslag till uppdelning är färg och ett nummer. Betong-containrar kan ha en grön prick med
ett nummer i. Detta för att underlätta när man ska hämta något. Har alla containrar ett unikt
namn kommer man inte behöva leta i fel container. Förutsatt att man vet vilken container ett
föremål finns i. Om föremål också är uppmärkta enligt samma princip vet man var man ska
placera föremålen efter användning.
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För att effektivisera arbetsplatsen ytterligare bör verktyg märkas med samma färg och
nummer som containern de ska återfinnas i.

5.4 Säkerhet
Även om säkerhet inte finns med i grundtänket i 5S metoden har vi valt att lägga till den i vår
mall. Säkerheten kommer bli bättre på arbetsplatsen även utan att någon speciell hänsyn tas
till denna aspekt under införande av 5S. Vill man förbättra säkerheten ytterligare kan den
medtas i metoden, vilket vi gjort i detta fall. Som det beskrivs i teorin ska det sjätte S:et
läggas in i ett tidigt skede av metoden. Det görs för att man inte ska glömma tänka på
säkerheten när arbetsplatsen struktureras. Förslag på vad man ska tänka på i punkten
"säkerhet" är direkta skador, dvs. skada pga. något som kan hända på arbetsplatsen. Men även
ergonomiska risker och förslitningsskador bör tas hänsyn till under denna del av metoden.
Säkerheten är starkt kopplad till strukturen, finns det en väl utarbetad struktur med låg
riskprofil blir säkerheten därefter.
I säkerhet kan kommande delar gällande standardisering och självdisciplin starkt anknytas.
Eftersom man hela tiden måste vara kritisk mot den aktuella strukturen för att få en säker
arbetsplats.
Förslag - Säkerhet
Som nämnt i föregående del Strukturera kan gångvägar ritas ut på APD-planen för att hålla
dessa fria. Under denna del av metoden kan skyddsombudet blandas in metoden då ombudet
kan ge förslag till möjligheter och lösningar som sänker arbetsplatsens riskprofil.
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5.5 Systematisk Städning
Som vi nämnde i teorin är vikten på denna punkt inte att ha en arbetsplats som är kliniskt ren.
Vikten ligger istället på att behålla ordning och struktur.
Steg 1 – Kontinuerlig städning
När arbetsplatsen är strukturerad ska ordningen behållas. Det ska göras genom att föremål
läggs tillbaka på rätt plats. Här är det viktigt att alla tar sitt ansvar. Sköts detta på ett bra sätt
kommer man behöva återställa ordningen (städa) vid färre tillfällen. Eftersom man
kontinuerligt plockar i ordning genom att lägga tillbaka föremål man använt på rätt plats.
I systematisk städning ingår dessutom att se till att inga defekta föremål finns på
arbetsplatsen. Detta är något som inte ska planeras utan ska istället skötas kontinuerligt, hela
tiden. Är något defekt skickar man det direkt på lagning eller om möjligt lämnar man
föremålet till bodtomten för lagning.
Förslag - Kontinuerlig städning
Ibland uppstår luckor i produktionen då man kan behöva vänta på att andra arbetsmoment ska
bli färdigställda. Dessa luckor bör fyllas av arbeten som lönar sig längre fram i tiden. Här
finns ett utmärkt tillfälle att plocka i ordning i exempelvis verktygscontainrar. Om dessutom
uppmärkning av bodar och verktyg har skett är det lätt för vem som helst på arbetsplatsen att
göra detta.
Det kommer mer konkreta förslag under punkten standardisera.
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5.6 Standardisera
Vid denna punkt är målet att standardisera de tre inledande punkterna. Det är bra att
standardisera processer för att definiera hur en process ska fungera. När man vet hur en
process ska fungera kan man upptäcka avvikelser.
Exempelvis om man standardiserar städandet till att det ska ske sista timmen på fredagar och
beskriver vad det är som ska städas t.ex. verktygscontainrar, material läggs på sin rätta plats,
uppröjning på arbetsplatsen m.m. Kommer man tillbaka på måndagen och ser att det inte är
städat är det enkelt att kolla till standarden och konstatera avvikelsen att det aldrig städades
den sista timmen på fredagen. Därefter får man tänka över varför det inte städades och
fundera vad som behövs göras för att det inte ska hända igen.
Att hela tiden ha ögonen öppna för avvikelser gör att processerna ständigt är under utveckling.
För att göra processerna bra krävs det att man är kritisk till dem och aldrig blir helt nöjd. Man
måste som sagt tidigt definiera hur man vill att standardiseringarna ska se ut för att kunna
hitta avvikelser. Sedan måste de skrivas om allteftersom man ändrar dem.
Viktigt att tänka på i standardiseringen är att det görs på ett simpelt sätt som kräver låg
administration. Gör man det för avancerat är det svårt att behålla standardiseringen under en
längre tid.
Förslag till standardiseringar
Eftersom varje bygge är unikt borde man inför varje nytt projekt sätta sig ner och sätta upp
riktlinjer för hur man vill ha det. Därefter ska standardiseringar utformas för hur riktlinjerna
ska uppfyllas och sedan ska de utvecklas under projektets gång. Riktlinjerna kan skapas med
hjälp av det föregående projektets utvärderingar över vad som varit bra och mindre bra. Sedan
ska man sträva efter att göra det som varit bra ännu bättre och det som varit mindre bra bättre.
Exempel på riktlinjer








Underhåll av defekta verktyg
Bättre ordning på förbrukningsvaror
Upprätta inventeringslistor
Upprätta en tydligare struktur i verktygscontainrar
Allt ska ha sin specifika plats
Vi ska inte hyra verktyg längre än nödvändigt
Vi ska ha ordning och reda på vår arbetsplats

Problemet med förbrukningsvarorna är att man inte allid säger till när man tar det sista
paketet. Istället för att behöva säga till när man tar det sista paketet hade en lista över alla
förbrukningsvaror kunnat uppföras. Listan hade man sedan haft ute i verktygscontainern
tillsammans med alla förbrukningsvaror. Systemet skulle sedan vara att man alltid prickar av
när man tar någonting. Det viktiga är att man utformar ett system där man alltid ska pricka av
eftersom det blir en rutin som alltid görs på samma sätt. Därefter behöver man en ansvarig
som kan gå igenom listan och titta efter vad som använts och måste beställas mer av.
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För att det ska bli en kontinuerlig ordning och reda krävs det att man standardisera
städningen. Hur ofta man ska återställa arbetsplatsen till sitt ursprungliga skick kan ändras
under projektets gång. Beroende på vilken fas man befinner sig i. En enkel standardisering är
att man städar och återställer arbetsplatsen sista timmen på fredagar.
För att motverka defekta verktyg på arbetsplatsen kan en standardisering utformas. Först kan
man skapa en avsedd plats för defekta föremål som man själva kan åtgärda. Det gör att ingen
behöver ta ett defekt föremål som någon annan redan har uppmärksammat. Med hjälp av en
post-it lapp kan man skriva vad som är defekt och placera på föremålet.
Verktyg som hyrts kan bli liggande på arbetsplatsen utan att användas. För att motverka detta
kan man vid exempelvis vid en gemensam frukost eller lunch en gång i veckan gå igenom
hyres-lappen från leverantören. Sedan kan de verktyg man ej behöver längre skickas tillbaka.
Det viktiga är att man utformar sina egna standardiseringar efter de behov och krav man
måste/vill uppfylla.
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5.7 Självdisciplin
Med självdisciplin menas att alla på arbetsplatsen hjälps åt med att behålla 5S-arbetet. Att
arbetet sköts och att det arbetas för ständig förbättring.
Denna punkt upplevs ofta som den svåraste vid införande av 5S. Anledningen till det är att
man i detta steg förändrar medarbetares beteende och attityd. Ibland kan det ta flera år innan
5S fungerar så bra som det är tänkt. Detta eftersom metoden grundar sig i att medarbetare
ständigt själva söker förbättringar. Därför är det viktigt att ha tålamod och inte dra förhastade
slutsatser att metoden inte fungerar så pass bra som det är tänkt. För att kunna behålla en
positiv inställning till metoden krävs engagemang. Framförallt från de ledande rollerna.
För att motivera medarbetare måste det finnas en ledare som kan förklara varför metoden
används och vad man vinner på att använda sig av den.
Även om man har sorterat och strukturerat upp arbetsplatsen en gång betyder inte det att den
är optimerad. Man kan alltid hitta bättre lösningar och dessa lösningar ska uppmärksammas.
En av de större frågorna är hur man ska lyckas motivera de anställda till att jobba efter
metoden. Till en början är det lättare att inspirera men allteftersom brister och svårigheter
visar sig kommer inspirationen att försvinna. Samtidigt är det tänkt att det är bristerna och
svårigheterna som ska vara en del av inspirationskällan. Det ska ge en möjlighet till att
påverka arbetsplatsen med egna idéer och förslag som hela tiden ska bidra till utvecklingen.
För att inspirationen ska finnas kvar måste man se till att förslag och idéer tas på allvar och
faktiskt används. Annars är det ingen som vill lägga ner tid på det.
Förslag till motivering
Visualisering är ett bra hjälpmedel för att motivera och inspirera. Kan man med simpla
modeller och tydliga siffror visa resultat som metoden bidragit med är det antagligen det
bästa. Resultat kan man inte visa upp en gång i veckan, utan man behöver också en vardaglig
visualisering. Varför inte sätta upp egna slagord och principer som man kommit fram till
gemensamt på arbetsplatsen.
Exempel på slagord och principer



På den här arbetsplatsen är vi stolta över vår ordning och reda
Lägger jag 5 min på att lägga tillbaka verktygen på rätt plats slipper nästkommande
person att leta i 30 min.

De här hade man enkelt kunna fått tryckt som man sedan hade kunnat ha på en vägg i
uppehållsbodarna. Det är enkelt att göra och påverkar.
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6. Slutsats
I detta slutliga kapitel ska betydelsen av ämnet bekräftas ännu en gång. Det har också visat
sig att Lean Production och metoden 5S är något som fler fått upp ögonen för i byggbranschen.
Avsaknaden av mätningar på hur mycket tid som går åt till att leta gör att vi inte kan illustrera
förlusterna med en god noggrannhet. Därför har vi valt att utgå ifrån data som kommit fram
under arbetets gång. I kap 2 framgår att på en arbetsplats med mindre bra struktur kan letande
av material, verktyg och information uppgå till hela 25 % av arbetstiden. Under en av
intervjuerna fick vi citatet "Idag kommer jag säkert springa runt och leta efter något i minst
en halvtimme.". – A2
Som det illustrerades i en tidigare tabell i kap 4 blir det snabbt dyrt att behöva använda sin
arbetstid till att leta efter verktyg, material och information.
Genom att använda sig av 5S kan man uppnå en arbetsplats där letandet har blivit minimerat.
Det är dock inte den enda positiva effekten som erhålls av metoden. Tittar man tillbaka till
bilden slöseri i kap 2 kan man se att en funktionell arbetsplats med ordning och reda kan ha en
positiv effekt på de flesta slöseri grupperna. Sedan tillkommer en ökad säkerhet vilket är
väldigt viktigt i byggbranschen som är en av de mer olycksdrabbade branscherna.
Det slutliga intrycket vi fått under arbetets gång är att ordning och reda på arbetsplatser är
något som uppmärksammas allt mer i branschen. Vi har erhållit positiv respons från arbetsplatsen vi samarbetat med, både från platsledning och från yrkesarbetare. Utöver detta har det
uppmärksammats att under tiden som vi arbetat med vår rapport har företaget startat upp ett
par pilotprojekt med målet att skapa en säkrare och effektivare arbetsplats genom ordning och
reda. Metoden som används på dessa pilotprojekt är samma som vi använt oss av, dvs. 5S. Ett
annat intressant faktum är att medan vi sammanställde det sista i vår rapport fick platsledningen på arbetsplatsen vi samarbetat med en introduktion gällande just 5S.
Med detta i åtanke så vågar vi antyda att ämnet vi valt är relevant och ”i sin tid”. Kan man
implementera 5S eller likvärdig metod på byggarbetsplatser så kommer viktiga aspekter
såsom säkerhet och effektivitet förbättras.
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