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ABSTRACT  

Logistics and material delivery are important aspects in a building project where it has direct 

impact on the workflow and production schedule. Research on this subject has studied where 

one sees great opportunities for improvement. The research says that the delivery precision, 

construction site lay out plan and the productivity can be managed more efficiently and as a 

result can reduce construction costs up to 25-30%. This degree project examines and 

compares two building projects in Eskilstuna, one conversion (Högvakten 1) and a new 

construction (Kv. näven). The basis for the improvement work is of Toyota's production 

philosophy that has been studied and also known as Lean production where great importance 

is put on streamlining production by removing unnecessary work that does not increase 

added value of the end product. Examination of the construction site plan for each project 

and interviews was carried out by internal/external staff to be able to create a better 

understanding of the different workplaces. To study productivity at the workplaces 

fieldstudies were done through taking time of different work tasks that were divided into 

different categories. This was done on two separate days for each workplace. The first 

occasion was when a material delivery occurred, and the second day was a day without 

material delivery.  

Finally, a questionnaire was designed with different solutions that were developed with the 

help of the literature study, the interviews and sitevisits. The survey shows what the different 

construction sites think about the solutions where the result is described with percentage and 

opinones. 

Keyword: Logistics, material, workflow, construction site lay out plan, conversion, new 

construction, Lean production, Toyota's production philosophy 
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SAMMANFATTNING  

Logistik och materielleverans är betydelsefulla aspekter i ett byggnadsprojekt där det har en 

direkt påverkan på arbetsflödet och produktionstidsplanen. Forskning kring detta ämne har 

studerats där man ser stora möjligheter för förbättring. Forskningen menar att 

leveransprecisionen, APD-planen och produktiviteten kan skötas mer effektivt och följden 

kan reducera byggkostnader upp till 25–30 %.  

Detta examensarbete undersöker samt jämför två byggnadsprojekt i Eskilstuna, en 

ombyggnation (Högvakten 1) och en nybyggnation (Kv. näven). Basen till förbättringsarbetet 

har Toyotas produktions filosofi studerats och även känt som Lean produktion där stor vikt 

läggs på effektivisering av produktionen genom att avlägsna onödigt arbete som inte ökar 

mervärdet av slutprodukten.  

Undersökning av Intervjuer utfördes av interna/externa personal för att kunna skapa en 

bätttre förståelse kring de olika arbetsplatserna. För att studera produktivitet på 

arbetsplatserna gjordes fältstudier genom att ta tid på olika arbetsmoment som delades in i 

olika katergorier. Detta gjordes på två separata dagar för varje arbetsplats. Första tillfället var 

när det inträffade en materialleverans och andra dagen var en dag utan materialleverans. 

Slutligen utformades en enkät med olika lösningar som tagits fram med hjälp av 

litteraturstudien, intervjuerna och platsbesöken. Enkäten redovisar vad de olika 

byggarbetsplatserna tycker kring lösningarna där resultaet beskrivs med procentsats samt 

synpunker. 

  

 

Nyckelord: Logistik, materielleverans, arbetsflödet, APD-planen, ombyggnation, 

nybyggnation, Lean produktion, Toyotas produktions filosofi





 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund.................................................................................................................. 1 

1.2 Problemområde ....................................................................................................... 1 

1.3 Ombyggnation-Högvakten 1 ................................................................................... 2 

1.4 Nybyggnation-Kv. Näven ........................................................................................ 2 

1.5 Syfte ......................................................................................................................... 3 

1.6 Frågeställningar ....................................................................................................... 3 

1.7 Avgränsning ............................................................................................................ 3 

2 METOD ............................................................................................................................4 

2.1 Fältstudie/platsbesök .............................................................................................. 4 

2.2 Informationsinsamling ............................................................................................ 4 

2.3 Intervju ..................................................................................................................... 4 

2.4 Enkät ........................................................................................................................ 5 

2.5 Reflektion om metod och material ......................................................................... 5 

3 LITTERATURSTUDIE .....................................................................................................6 

3.1 Lean produktion ...................................................................................................... 6 

3.2 Kaizen ....................................................................................................................... 7 

3.3 Hansei ...................................................................................................................... 7 

3.4 Slöseri ...................................................................................................................... 8 

3.5 PDCA ........................................................................................................................ 8 

3.6 Just in time .............................................................................................................. 9 

Eliminera slöseri ............................................................................................................ 9 

Kanbansystemet ...........................................................................................................10 

Ostört arbetsflöde .........................................................................................................10 

Total quality control ......................................................................................................10 



 

Att anställda är involverade...........................................................................................10 

Relationer till leverantörer .............................................................................................10 

Ständiga förbättringar ...................................................................................................10 

3.7 Jidoka ......................................................................................................................11 

Inbyggd kvalitet .............................................................................................................11 

Stoppa vid fel ................................................................................................................11 

3.8 5S-metoden .............................................................................................................12 

3.9 Byggkonsoliderings Center/Tredjepartslogistik ..................................................12 

3.10 Fiskbenanalys ”Ishikawadiagram” ........................................................................13 

3.11 Praktisk problemlösning (5 Varför) .......................................................................14 

3.12 Lossningskalender .................................................................................................15 

3.13 RFID .........................................................................................................................15 

3.14 Kommunikationsradio ”walkie-talkies”.................................................................16 

4 AKTUELL STUDIE/EMPIRI ......................................................................................... 17 

4.1 Fältstudie logistik och materialhantering .............................................................17 

4.2 Externa och interna intervjuer ...............................................................................23 

4.3 APD..........................................................................................................................29 

4.3.1 Nybyggnation-Kv. Näven, Eskilstuna ..............................................................29 

4.3.1 Ombyggnation-Högvakten 1, Eskilstuna..........................................................30 

4.4 Enkät ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 

5 RESULTAT/LÖSNINGAR ............................................................................................. 31 

5.1 Enkät .......................................................................................................................31 

5.2 Tillämpning av 5S på arbetsplatsen ......................................................................31 

5.2.1 Container utförande, före ................................................................................32 

5.2.2 Container utförande, efter ...............................................................................33 

5.2.3 Valvcontainer utförande, före ..........................................................................34 

5.2.4 Valvcontainer utförande, efter .........................................................................34 

5.3 Sammanställning 5S checklista ............................................................................35 

5.4 5 varför checklista ..................................................................................................37 

5.5 Fältstudie ................................................................................................................38 

5.6 Enkät sammanställning ..........................................................................................39 



 

6 DISKUSSION ................................................................................................................. 41 

7 SLUTSATSER................................................................................................................ 47 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE ......................................................................... 49 

9 REFERENSER ............................................................................................................... 50 

9.1 Intervjuer .................................................................................................................52 

10 BILAGOR ...................................................................................................................... 53 

10.1 Bilaga 1 ...................................................................................................................53 

10.2 Bilaga 2 ...................................................................................................................54 

10.3 Bilaga 3 ...................................................................................................................54 

10.4 Bilaga 4 ...................................................................................................................55 

10.5  Bilaga 5 ..................................................................................................................56 

10.6 Bilaga 6 .................................................................................................................... 2 

10.7 Bilaga 7 .................................................................................................................... 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figurförteckning: 

Figur 1 . Visar byggnaden samt resultat av renoveringen av kök och toalett, från Kfast (u.å). Copyright Kfast. 

Återgiven med tillstånd. .......................................................................................................................................... 2 

Figur 2. kv. Näven är huset med tegel, möblerat lägenhet med 4 rum och kök, från Kfast(u.å.). Copyright Kfast. 

Återgiven med tillstånd. .......................................................................................................................................... 2 

Figur 3. illustration av Toyotas produktions filosofi. från Materialhantering, Lean och den industriella 

Byggprocessen (2015, s.10). Copyright år 2015, Luleå tekniska universitet. Återgiven med tillstånd. ................... 6 

Figur 4. Illustration av 5s. Från Graphicproducts (2019) Copyright Graphicproducts Återgiven med tillstånd. ... 12 

Figur 5. Beskriver byggkonsolideringscenter/tredjepartslogistik. Från Wrap (2011.) Copyright Wrap. Återgiven 

med tillstånd ......................................................................................................................................................... 12 

Figur 6. Fiskbensdiagram. Från Tools effso (2011.) Copyright Tools effso. Återgiven med tillstånd..................... 13 

Figur 7. kv. Näven, rör.         Figur 8. kv. Näven, verktygscontainer. .................................................................. 18 

Figur 9. kv. Näve, APD. .......................................................................................................................................... 29 

Figur 10.  Högvakten, APD. ................................................................................................................................... 30 

Figur 11. schematisk figur på 5s. ........................................................................................................................... 31 

Figur 12. Förebild av container               Figur 13. Förebild av container ............................................................ 32 

Figur 14. Förebild av container ............................................................................................................................. 32 

Figur 15. Efterbild av container                 Figur 16. Efterbild av container ......................................................... 33 

Figur 17. Efterbild av container ............................................................................................................................. 33 

Figur 18. Förebild av valvcontainer.    Figur 19. Förebild av valvcontainer........................................................ 34 

Figur 20. Efterbild av valvcontainer   Figur 21. Efterbild av valvcontainer ........................................................ 34 

Figur 22. Schematisk figur på 5 varför. ................................................................................................................. 37 

 

 

Tabellförteckning: 

Tabell 1. Materielleverans, nyproduktion, tisdag 16/4. ........................................................................................ 19 

Tabell 2. Materialleverans, Ombyggnation, måndag 8/4. .................................................................................... 20 

Tabell 3. Materielleverans, Nyproduktion, fredag 03/4. ....................................................................................... 21 

Tabell 4. Materielleverans, Ombyggnation, måndag 8/4. .................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Begreppslista: 

 Byggherre/beställare– Utför på egen räkning projktering och byggnader.  
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1 INLEDNING 

 

För att få ett effektivt byggande och hantering av materialflöde är logistiken den mest 

bidragande aspekten. Byggbranschen har ständigt försökt att utvecklas inom ramen för 

bygglogistik, men visat tröga framsteg. År 2009 gjordes stora framåtskridande genom att LiU 

anställande professor Martin Rudberg inom bygglogistik. Professorns forskning ligger främst 

i två delar, där första delen handlar om strukturen av materielleveransen till bygget samt att 

det nås fram i rätt tidpunkt (Karlberg, 2017).  

Ett område som kan förbättras är leveransprecision eftersom studier visar att precisionen 

ligger under 50 % där anledningen oftast kan bero på att leveransen har många stop, men 

även att arbetsplatsdispositionen är dåligt strukturerat (Rudberg, 2019).   

Enligt Rudberg (2019) bygger den andra delen på rationalisering av kostnader på 

byggarbetsplatsen. Professor Martin Rudberg menar att byggarbetarnas produktivitet ligger i 

vissa fall under 25 % av en vanlig arbetsdag. Professor Martin Rudberg nämner även att det 

finns stor potential att reducera byggkostnader upp till 25–30 %. Detta kan göras genom en 

förbättrad bygglogistik. 

 

Bra planering av materielleverans och logistik på en byggarbetsplats är alfa och omega. Ett 

bra arbetsflöde som gör att man kan hålla sig i rytm med sin produktionstidsplan. Försening 

av material leder till ett sämre flöde och betydligt mindre produktivitet på arbetsplatsen då 

byggarbetarna inte kan utföra de planerade arbetsmomenten. Ifall det finns inhyrda 

maskiner blir de stillastående, detta leder till onödiga kostnader. Konsekvenser av 

förseningar leder till en stressig arbetsmiljö då man har en produktionstidsplan att följa. För 

att ta igen förlorad tid blir många gånger påföljderna att man jobbar i en snabbare takt även 

att man jobbar övertid. Detta kan vara en stor påfrestning på personalen, det finns även 

chans att under dessa omständigheter utföra ett sämre arbete samt att arbetsmoral försämras 

hos personalen. Vi har fått möjlighet av Peab att undersöka två byggarbetsplatser där vi ska 

utvärdera och förbättra logistik och materielleveransen med hänsyn till byggarbetsplatsens 

position och gestaltning. De byggarbetsplatserna som skall examineras närmare är en 

ombyggnad respektive nybyggnad i Eskilstuna regionen där Peab är entreprenaden för dessa 

bebyggelser.  
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Enligt (Kfast, u.å.) byggdes Högvakten 1 under 50-talet och det är därför lämpligt att göra en 
ombyggnation för att slippa skador som exempelvis vattenläckor. Följden av detta blir att 
fastigheten får en lägre livslängd samt att hyresgästerna får ett bättre välbehag. 
Ombyggnationen innefattar en upprustning på 68 lägenheter i skogsängen från januari 2019 
till 2020. Varje lägenhet beräknas att ta omkring 10 veckor att renovera, men kan bli längre 
ifall bostaden har fuktskador. Under renoveringstiden har hyresgästen möjlighet att anordna 
egen bostad eller kan Eskilstuna kommunfastigheter AB som är byggherre/hyresvärden 
arrangera en tillfällig bostad. Det kommer utföras ett stambyte i bostäderna samt renovering 
av badrum, kök, tvättstugor, säkerhetsdörrar, förnyelse av elkablar i lägenheterna, modern 
belysning med rörelsesensor och nya element med mera (Kfast:1, u.å.). 

Figur 1 . Visar byggnaden samt resultat av renoveringen av kök och toalett, från Kfast (u.å). Copyright Kfast. Återgiven med 
tillstånd. 

 

Kv. Näven som ligger i Västra Munktellstaden är en nybyggnation på 3–4 våningar med grönt 
tak. Sammanlagt blir det 54 hyresrätter var storlekarna kommer ligga mellan 1–4 rum och 
kök. Området är bra placerat med nära gångavstånd till centrum, Stiga sportarena, 
Munktellbadet, gym, butiker, förskolor, restauranger och Eskilstunaån. Projektet startade 
Mars 2018 och planen är att inflyttning skall ske januari 2020. Byggherren är Eskilstuna 
kommunfastighet (Kfast:2, 
u.å.).  

 

 

 

 

 

Figur 2. kv. Näven är huset med tegel, möblerat lägenhet med 4 rum och kök, från Kfast(u.å.). Copyright Kfast. Återgiven med 
tillstånd.  
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Målet är att först kartlägga byggarbetsplatserna sedan styrka kunskaperna kring 

materielleverans och logistikarbeten. Kring det granskas faktorer som rationaliserar 

logistikarbetet samt vilka arbetsmoment på arbetsplatsen som verkar vara mindre 

funktionella. Arbetsplatserna som undersöks är nybyggnation samt ombyggnation där 

jämförelse mellan dess logistik, arbetsplats samt materielleverans studeras för att sedan 

kunna ta fram lösningar för förbättringar.    

 

 

 

 Vilka lösningar kan förbättra materielleverans och logistik på byggarbetsplatserna?   

 

 Finns det möjlighet att effektivisera de nuvarande arbetsplatsdispositionerna?   

 

 Jämföra lösningar för ombyggnation och nyproduktion gällande materielleverans respektive 

logistik?   

 

Att hålla ramen inom logistikeffektivisering samt materielleverans på två olika arbetsplatser. 

Där ena omfattar en nybyggnation respektive ombyggnation som kommer jämföras i 

synnerhet av materielleverans, logistik och påföljden som uppstår av detta. 
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2 METOD 

 

Fältstudier kommer göras på diverse byggarbetsplatser i form av 

observationer/intern/externa intervjuer. Beräkningar med hjälp av tidtagning av 

materialhanteringen, nödvändigt men icke produktivt arbete och slöserier på arbetsplatsen 

kommer att tillämpas för att kartlägga arbetsplatsens nuvarande situation. Det som mäts är 

materialhanteringstiden som sker när arbetaren lossar från lastbilen och placerar materialet 

på bestämd plats samt tiden som det tar för arbetaren att hämta material för att utföra 

arbetet. Tid kommer även att tas i form av oproduktiva arbeten där arbetaren nödvändigtvis 

måste flytta på material som står i vägen eller är felplacerad för utförandet av sin 

arbetssyssla. Detta ger oss chansen till att förbättra APD planen för att förhindra dessa 

onödiga arbetsmoment. Den sista delen innebär väntan på materielleveransen d.v.s. 

förseningarna då med hjälp av tidtagarur kan mäta mängden slöseri på arbetsplatsen. Dessa 

resultat kommer vara i förhållande till arbetstiden för en dag som kommer redovisas i 

procent för att se hur mycket av byggarbetarens värdeskapande tid tillför mervärde till 

produktionen. Målet med detta är att få en tydligare helhetsbild för att upplysa 

arbetsledningen om hur arbetsplatsen ser ut i nuläget.  

 

Informationen kommer samlas genom litteraturstudier från läroböcker, information från 

webbplatser i form av artiklar, men även gamla avhandlingar som delar samma ämnesval.   

 

De interna intervjuerna sker med olika arbetsroller i företaget för att få en helhetsbild. 

Leverantörerna är de angivna externa parten som intervjuas för att erhålla information kring 

deras relation/kommunikation. De interna roller som intervjuas är arbetsledare, 

projektledare, inköpare samt byggarbetare. Det förekommer även intervju med företag som 

skapar hjälpmedelstjänster för byggarbetsplatsen. 
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Slutligen kommer en enkät på vardera arbetsplats tas fram med en variation av lösningar 

som vi anser skulle fungera på arbetsplatsen. Dessa enkäter delas ut till alla medverkande på 

arbetsplatsen för att ta reda på vad de anser skulle kunna förbättra materielleveransen och 

logistiken i nuvarande arbetsplats. Exempel på en fråga kan vara, ” Tror du att 

implementering av lossningskalender skulle kunna förbättra arbetsberedningen? ”Med hjälp 

av observationer på byggarbetsplatserna och de interna/externa intervjuerna kommer vi lyfta 

fram lösningar som de anställda bedömer skulle kunna förbättra logistiken och 

materielleveransen. Enkäten redovisas i procent av vad majoritet av de anställda besvarat. 

Det kommer även finnas utrymme att tillägga egna åsikter i enkäten.   

 

 

Gällande intervjuerna kan svaren bedömas vara bristfälliga samt saknas kompetens för att 

besvara vissa frågor. Dessutom finns det risk att den som besvarar frågarna är pariskt för att 

värja företaget. För att säkerhetsställa svaren har gemensamma frågor ställts till olika 

arbetsroller. Såvitt vissa av de frågor som ställs inte kan besvaras kan platsobservationerna 

fylla de obesvarade frågorna.   

Vid fältstudien finns vissa felmarginaler som kan förekomma vid tidtagning av 

arbetsmoment. Exempelvis otydligheter till vilken kategori arbetsmomentet ska placeras i. 

Något som kan otydligöra vår bedömning vid tidtagning är placering av material vid lossning 

och onödig förflyttning av material. För att säkerställa typ av förflyttning ställs frågor till 

utförarna gällande arbetsmomentet.  

Enkäten kommer vara formad utifrån intervjuer där frågor ställts för att ta reda på vilka 

lösningar som de olika arbetsrollerna tror skulle kunna förbättra arbetsplatsen. 

Platsobservationen kommer även bidra till våra egna lösningar som vi anser skulle kunna 

optimera arbetsplatsen. Nackdelen med enkäten att det finns risk att den inte tas seriöst, 

detta på grund av att de som besvarar inte är lika fokuserade eller inte förstår frågorna i 

förhållande till personlig intervju. För att inbjuda arbetarna att ta del av enkäten kommer 

kakor och tilltugg att serveras som tack för deltagandet.   

Till stor del av den litteraturstudien som kommer undersökas är tillämpad för verksamheter 

inom industrin. Därutav nyttjas inte all information inom byggproduktionen, men en stor del 

av industriella tillvägagångsätt genomförs i byggframställningen.  
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3  LITTERATURSTUDIE 

Detta avsnitt innefattar litteratur gällande Toyotas produktionsfilosofi som har visat stor 

framgång inom industrin samt andra företagsamhet. Genom att tillämpa industriella 

tillvägagångssätt kan framsteg åstadkommas med hjälp av metoder och perspektiv 

beträffande verksamheten. Informationen som tagits fram redovisas i det följande avsnitt. 

 

Lean produktion är en välkänd produktionsfilosofi som är till för att effektivisera 
produktionen genom att avlägsna allt onödigt arbete som inte ger värde till slut produkten. 
Denna filosofi grundade sig i Japan inom företaget Toyota Motor Corporations. Forskning 
kring Toyotas produktion gjordes av forskaren från MIT för att ta reda på metoden gällande 
deras goda framsteg. Resultatet av forskningen redovisade att Toyota i jämförsele med andra 
Biltillverkare hade 

 Mindre lagerhållning 

 Mindre arbetsskador 

 Kortare tid för hela tillverkningsprocessen från koncept produktion lansering 

detta gjordes även med mindre material 

 Användning av leverantörer i lägre grad 

 Fel på produkter i lägre grad 

 Krävdes mindre kapitalsatsningar för att uppnå en given produktionskapacitet.  

  Mindre arbete utfördes för att utveckla, tillverka samt services av de producerade 

produkterna.  

Namnet Lean Produktion grundar sig och formades av det faktum att man behövde mindre 

av allt, men hade fortfarande mer värdeskapande gentemot slöseriet. Metoden kan användas 

inom olika branscher fast kan behövas anpassas 

för att fungera optimalt. (Liker, 2009)  

Figur 3. illustration av Toyotas produktions filosofi. från 
Materialhantering, Lean och den industriella Byggprocessen (2015, 
s.10). Copyright år 2015, Luleå tekniska universitet. Återgiven med 
tillstånd.   
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Kaizen kan beskrivas som förändring för det bättre och är till för att ständigt utveckla sin 

organisation. Kaizen är en fundamental del i toyota produktionssystem där ständig 

förbättring utförs på arbetsmoment, processer och personal.  

10 principer för Kaizen: 

1. Kontinuerligt förbättra allt. 

2. Ta bort föråldrade traditionella koncept. 

3. Inga ursäkter accepteras, handling måste ske.  

4. Undvik att stadga i utveckling, genomföra nya metoder under förutsättning att de 

kommer att fungera. 

5. Korrigera eventuella fel. 

6. Ge möjlighet för arbetare att vara del av problemlösningen.  

7. Ta synpunkter och feedback från olika personer. 

8. Fråga varför 5 gånger för att komma till grunden av problemet. 

9. Spara pengar genom förbättringar därefter investera för att utföra ytterligare 

förbättringar.  

10. Förbättring har ingen slutdestination och har därför inga gränser (Kanbanchi, u.å.). 

 

 

Hansei kan översättas till självreflektion och är en betydelsefull del i japansk kultur där 

reflekteras framgångar, misstag, styrkor och svagheter för att ta lärdom ifrån de. Detta görs 

kontinuerligt och skapar en förbättringsmentalitet till en organisation allt ifrån processer till 

personalens välmående. Hanseikai är reflektionsmöten som vanligtvis görs vid viktiga 

moment eller i slutet av ett projekt. Där reflekteras arbetet som utförts samt identifierar 

problem, föra vidare sina erfarenheter till hela företaget för att alla skall ta lärdom ifrån de. 

Genom att utföra dessa reflektionsmöten övergår man till att vara en lärande organisation. 

(Roy, 2016-12-05). 
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Inom Lean läggar man fokus på att förtydliga och sortera slösaktighet.  

 Muda - Ett slöseri som berör aktiviteter som inte är värdeskapande.  

 Mura-Slöseri i form av obalans och förändring i produktionen. 

 Muri-Slöseri i form av påfrestning av människa, maskin och system. 
 

Lean har delat in slöseriet i 8 olika kategorier (Liker, 2009). 

Överproduktion – menar att man produktionen är större än efterfrågningen, men även en 

tidigare start än efterfrågan av produktionen. Den klassas som den värsta av slöserierna 

eftersom överproduktion orsakar en kedjereaktion av andra slösaktigheter.  

Transport-beskriver onödiga delar i transporten av materialleverans/förflyttning som 

slöseri.  

Lager – beskrivs som slöseri genom att man lagrar material när det inte nyttjas.  

Rörelse-beskrivs som onödiga rörelse, förflyttning och arbete som kan skapa 

påfrestning/slitage för personalen och maskiner vid arbete. 

Väntan-beskrivs som ett outnyttjat värde vid väntan av transport och material som inte 

bearbetas. 

Överarbete-Arbete som bedöms vara ineffektivt då man utför mer jobb än vad man tar 

betalt för. 

Omarbeta (defekter)- kan beskrivas som något som inte ger värde till produkten utan 

något som bara är en kostnad för företaget. Eftersom omarbeta av en produkt inte inbringar 

någon förtjänst för kunden. 

Oanvänd förmåga- beskrivs som ett slöseri då man inte tar vara på de anställdas 

synpunkter och kompetens (Strandberg, 2019-04-17).  

 

PDCA står för Plan-Do-Check-Act är till för att förbättra en process i en verksamhet och kan 

även användas för att övervaka/lösa problem.   

Plan: planen är till för att skapa idéer som kan förbättra olika processer. Planera genom att 

göra förarbete, sätta upp mål och skapa de rätta förutsättningarna för att kunna genomföra 

förbättringen. För att kunna göra detta behöver man samla in information genom exempelvis 

observation, datainsamling, intervjuer m.m. 

Do: Genomföra vad man planerat samt samla in data för att sedan kunna mäta 

förändringarna.  

Check: Göra en kontroll av den insamlade informationen av själva utförande av 

förbättringsarbetet. Informationen kan sedan jämföras med det man förväntats att få som 

resultat. 

Act: i denna del justerar man och gör förändringar för att öka effektiviteten av själva 

förändringen som man eventuellt kommer göra i framtiden (Leansixsigmadefinition, u.å.). 
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Just-in-time (JIT) som grundade sina metoder på 1980-talet för att bevara och tävla mot sina 

konkurrenter. Just-in-time bygger på kommande huvudprincip där ett system som tillåter 

efterfrågandet av tillverkningen ska ske vid kundens behov. Syftet med metoden är att 

tillverka och leverera materialet i den tidpunkt och rätt mängd som efterfrågas tillför att 

minska överflöde av materialhantering vid logistikanläggning och lagerkostnader. JIT är en 

del av LEAN – principen därav en förutsättning för att logistikstyrningen i praktiken skall 

appliceras efter kundens behov, vilket medför en stor kundfokus. (Htindustrial, u.å.)  

Det förekommer ständigt ändringar inom byggbranschen och JIT har inte tillämpats till sin 

fulla kapacitet i branschen. För att byggföretag skall få produktiva resultat behöver JIT 

upplysas och mottagas respektive Lean-produktion anpassas inom verksamheten. 

Varje byggnation är unik i produktionsplanen och ser annorlunda ut på arbetsplatsen 

gällande logistik och bemanning. Därför krävs det förberedelser och väl organiserad 

arbetsplats för att optimera JIT. Detta förlitas genom de inblandande är engagerade i 

tidsplanen som sedan ger grund till att problem minskas och processen kan fortgå. 

Byggprojekt ger ständiga ändringar på ritningar och leveransförseningar, det leder därför 

störningar i processen. Andra kända faktorer som kan ge upphov till att JIT inte kan 

tillämpas på arbetsplatsen är om det delas ansvar under byggprojektet bland annat 

underentreprenörer som därpå berör byggherren och resterande underentreprenörer.  

 

Det krävs även tidsplanering av leverantörerna samt underentreprenörerna för att JIT skall 

vara användbar. Tidsplanering kan vara grundligt iordningställd, men fel uppstå på grund av 

saknad kommunikation inom arbetsledningen. Ett typiskt fall kan vara att leveransensens 

koordination var dålig och dubbelbokningar av maskiner uppkommer. Detta tyder på att 

underleverantörerna samt leverantörerna behöver vara vaksamma för JIT och följa sina egna 

tider. Regelbunden kommunikation bör ske mellan produktionsledare och leverantören för 

att stämma tiden för när material är tillgängligt och producering av materialet som 

distribueras i rätt tidpunkt. På detta sätt kan avvikelser och svårigheter för arbetsrollerna i 

byggarbetsplatsen minskas men även ur ett ekonomiskt perspektiv förbättras. 

JIT har, eller är, invecklad att praktisera inom byggbranschen. Marginal inom 

tidsplaneringen bör vara aktuellt eftersom byggprocessen riskerar att hamna efter tidspress. 

Svårigheten ligger i att få till en exakt balansmaterialbeställning med rätt mängd och beställa 

byggmaterial i rätt tidpunkt. En annan viktig beståndsdel som berör förseningar är 

väderförhållande för en kran att kunna användas (Wikner, 2017). 

För JIT finns sju viktiga grundbegrepp som anses för att JIT skall kunna upprätthållas 

Eliminera slöseri  

Att eliminera slöseri innebär att gör slut på alla former av slöserier som inte är givande till 

slutprodukten. Slöserier kan bland annat vara transport, inspektion, lagring och omställning 

av maskiner. Dessa slöseritider som uppstår kan kompenseras till att användas till att öka 

värdet hos produkten. För att möjliggöra detta behövs en bra grund från början, att göra rätt i 

starten kan slöseriet reduceras. Det är alltså fokus på moment som skapar brister och dessa 

skall iakttas. Ett exempel på slöseri är för långa ställtider (Zandén, 1997).  
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Kanbansystemet  

Kanban är en form av produktionsstyrning och framkallar en dragande effekt bakåt i 

tillverkningsprocessen. För att minska lagerhanteringen används en beställningsmetod som 

förhåller sig till hur mycket material som finns i lagret. De har kommit överens om en lager 

halt som alltid skall finnas på arbetsplatsen och gör beställningar när materialhalten sjunker 

ner till’ ’säkerhets mängd’’. Likheter kan dras till bilens bränslemätare som indikerar när 

nivån av bränslet är lågt (Likar, 2009). 

Ostört arbetsflöde  

Att placera maskiner eller material vid varandra som tillhör samma kategori eller samma typ 

av arbete kan reducera onödiga sträckor vilket kan öka produktiviteten samt tiden. Ett fall är 

när en maskin som böjer armeringar ligga placerad vid armeringsstationen. Placeringen av 

material bör vara orienterade och tillhörande till platsen där arbetsmomentet skall ske, detta 

medför att arbetsskador eller dylikt reduceras vid förflyttning av redskap (Wikner, 2017). 

Total quality control 

Att vidta rätt åtgärder från början är en grund till att regelbundna problem inte uppstår. När 

problem uppstår inom verksamheten bör problemet identifieras och åtgärdas vid omedelbar 

verkan. Detta i sikt leder till att de anställda får mer noggrannhet samt att en korrekt metod 

används från början. Detta ger de anställda ansvar över utförandet av deras arbetsmetoder 

(Wikner, 2017). 

Att anställda är involverade 

Att ständigt utbilda eller ge chans för de anställda att ta lärdom av olika arbetsstationer ökar 

företagets flexibilitet. I företaget skall alla som utför arbete kunna veta vad JIT innebär och 

kunna tillämpa dess fördelar. Med denna inställning och motto skapas goda förutsättningar 

för företaget med hänseende på JIT (Högqvist & Piri, 2014-05-30). 

Relationer till leverantörer 

Har företaget goda relationer till sin leverantör bidrar det till rabatterade priser för 

råmaterial som efterfrågas. Genom att beställa från en och samma leverantör och sålla ut 

andra leverantörer som delvis behövs erbjuds billigare priser för råmaterial i längre 

utsträckning (Högqvist & Piri, 2014-05-30).  

Ständiga förbättringar 

Lean är i baserat 5S, PDCA-cykeln samt elimination av 7 typerna av slöserier. Filosofin 

grundar sig på att allt kan utvecklas vidare. Det är ett ständigt förbättringsarbete som 

fungerar som en drivkraft för produktionstillverkningen såväl organisationen. Detta är inte 

den enda fördelen utan arbetarna får även variation när man strävar efter att bli 

produktivare, arbetsmoralen tillväxer på arbetet (Fries, 2012). 
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Liker (2009) berättar att Jidoka tillsammans med JIT är basen för filosofin och jidoka kan 

översättas till rätt kvalitet. Det hela började med vävstolar som Toyoda tillverkade innan de 

började med biltillverkning. Stora framsteg hade gjorts gällande vävstolar där man hade 

automatiserat den för att känna av trådbrott och stanna på egen hand. Denna kvalitet 

besparade både tid och pengar då man inte behövde iaktta maskinen samt förlorade resurser 

då maskinen stoppades vid fel i processen.  

Jidoka baseras på att implementera kvalitet för att underlätta att det blir rätt från första 

början och snabbt stoppa processen om något går fel. Detta är mer fördelaktigt än att i 

efterhand avstämma ifall allt gick som planerat (Liker, 2009). 

Inbyggd kvalitet 

Kvalitet kan implementeras i både produkt och process. Målet är att göra det enkelt för 

arbetaren att jobba korrekt. För att skapa kvalitet för en process gäller det att arbetarna som 

kommer utföra arbetet har kompetens samt följer en standardiserad metod. (Bergman, 2012-

08-01). 

Stoppa vid fel 

Byggs på att stanna processen när fel uppkommer. Detta görs för att man omedelbart skall 

vidta åtgärder för felet. Ifall man stannar upp väldigt nära starten av problemet är det enklare 

att göra en felsökning jämförelsevis om det görs 3 veckor senare (Bergman, 2012-08-01). 

Bergman (2012-08-01) nämner bland annat att samma gäller processer som är mekaniska 

eller för hand där grunden handlar om att lösa problemet sedan se till att processen fungerar 

smidigt igen. Finns det inte någon möjlighet att åtgärda felet på ett effektivt sätt kan tillfälliga 

lösningar tillämpas för att vinna tid och samla ihop data angående situationen för att kunna 

lösa problemet. I många fall är de även mer fördelaktig att stanna upp, lösa problemet och 

tillverka en godkänd produkt i förhållande till att skapa felaktiga produkt som man senare 

försöker reparera. 
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Seiri-sortera 

Baseras på att skapa en specifik plats för material och verktyg som används på arbetsplatsen. 

Bara de nödvändiga sakerna ska förvaras där arbetsmomentet utförs. 

Seiton-systematisera 

Material och verktyg systematiseras efter att de sorteras där man placerar ut det för att 

effektivisera arbetsplatsen. 

Seiso- städa 

Att ha rutiner för att regelbundet städa arbetsplats och verktyg för att skapa en ren och 

organiserad arbetsplats.  

Seiketsu-standardisera  

Har som grund att dokumentera förbättringar för att på detta vis påverka hela företaget. 

Sammanställningen av data är grunden till att enkelt kunna implementera förbättringarna i 

resten av företaget.  

Shitsuke-sköta om  

Är att man ständigt sköter om och effektiviserar 5s i 

företaget med hjälp av checklistor, möten och 

utvärderingar  

(Graphicproducts, 2019).  

Figur 4. Illustration av 5s. Från Graphicproducts (2019) Copyright 
Graphicproducts Återgiven med tillstånd. 

 

Denna metod är till för att kunna skapa ett effektivt 

materialflöde på arbetsplatsen genom att materialet är 

förvarat på en byggkonsoliderings center. Detta 

grundar sig från byggprojekt i tätorter där det finns 

begränsat utrymme för både förvaring av material. Målet är att leverera materialet vid den 

period som det skall användas samt den mängd som skall användas även känd som JIT 

metoden. Denna tredjepartslogistik skapar även en möjlighet att kombinera leveranser med 

olika material till arbetsplatser för att minska lagerhållningen, antalet leveranser samt en 

ökad säkerhet i jämförelse till en direktleverans. Byggkonsoliderings center distribuerar till 

ett fler tal byggprojekt och har en viktig roll där de underlättar för entreprenörer rörande 

material och logistikhantering (Matouzko, 2012). 

  
 
 

Figur 5. Beskriver byggkonsolideringscenter/tredjepartslogistik. Från Wrap (2011.) Copyright Wrap. Återgiven med tillstånd 
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Fiskbensanalys eller fiskbensdiagrammet är ett sätt att hantera och förbättra ett valt 

problem. Detta illustrerar var källan av dessa problem som leder till själva 

problemsamlingen. I diagrammet behandlas nivå vis orsakerna och dess följder. I följd av 

detta kan huvudorsaken placeras på toppen av benet. Efter det undersöker man skälen till att 

huvudorsaken uppkom som sedan leder vidare till rotorsaken.  

 

En övergripande förståelse erhålls genom denna analys och problemen blir tydliga och 

detaljerade. Det beskriver vilka områden där problem uppkommer och har störst påverkan. 

(Levacic & Huynh, 2014–04). 

 

Figur 6. Fiskbensdiagram. Från Tools effso (2011.) Copyright Tools effso. Återgiven med tillstånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

5 Varför är en metod som stärker projektledningens processer, genom att ställa sig 5 frågor 

om varför problem uppstår vid oförutsedda tillfällen och uppläggningar som tillämpas 

hjälper det till att vidta åtgärder till och upptäcka roten till problematiken. Genom att 

förbättra processen istället för att skylla på orsaken till problemet är ett sätt att visa 

engagemang för företaget och tillsammans försöka lösa problematiken. Detta görs genom att 

frekvent upprepa varför problemet uppstod, därefter hitta en förklaring trots hur liten 

problemet är som sedan kan bättra på processen därtill hejda problemet i framtiden 

(Planview, 2019).  

Detta är ett exempel från Toyota där metodiken tillämpas och undersökas vid defekt för en 

maskin: 

Exempel av (Björn, 2011, 02 november) som beskriver 5 varför metoden nedan:  

”Det är en oljefläck på golvet. Varför? 

För att en maskin läcker olja. Varför läcker den olja? 

För att packningen är sönder. Varför är den sönder? 

För att packningarna inte är tillräckligt bra. Varför är de inte det? 

För att vi gick efter priset. Varför gick vi efter priset? 

 

Detta har sedan lett till att inköparna blir inblandade d.v.s. att packningen inte var tillräckligt 

hållbar då grunden till detta är att man velat göra ekonomiska besparingar. Det man istället 

bör göra är att värdera sina inköp noggrannare istället tänka långsiktigare och tillämpa 

packning med god kvalitet även om det medför dyrare kostnad (Produktivitetsloggen, 2011-

11-02).  
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Lossningskalendern grundades 1999 med avseende på leveransplaneringen. Inom 

byggsektorn verkställdes lossningskalender först år 2015 då det var under utveckling. 

Lossningskalendern har i ändamålet att frambringa ett projekts fulla förmåga att hantera 

logistik, simplifiering av planering samt placering på säker plats i arbetsplatsdispositionen 

(Björkholm & Östman, 2017). 

Denna typ av metod, att informera produktions logistikansvarige för dess tillkommande 

leveranser ger bättre koll på huruvida leveranser kan planeras i arbetsplatsdispositionen. 

Lossningskalender har vissa fördelar som förenklar användandet och det är genom att 

digitaliserad version finns tillgängligt för brukaren, det är lätt att uppfatta innebörden samt 

praktiskt vid användning. Utöver projektdeltagarens roll att svara för lossningskalendern kan 

underentreprenörer samverka i denna kalender då beställningar kan implementeras i avsikt 

för att få insyn. Den konventionella metoden till exempel tabelltavla som visar leveranser på 

arbetsplatsen är inte lika effektiv då arbetarna inte är lika uppdaterade i jämförelsevis med 

en digitaliserad lossningskalender, då man enkelt kan göra förändringar snabbare och 

dessutom nå ut till hela arbetsplatsen oberoende på var än de befinner sig (Björkholm & 

Östman, 2017).  

För att utveckla den konventionella lossningskalendern ytterligare blir nästa kliv 

kommunikationen mellan parterna. Att leverantören får dialoger via digitala 

lossningskalendern med arbetsledningen ger tydlighet samt undviks förseningar i tidigt 

skede. Detta innefattar av vem materialet distribueras från, vilken tidpunkt kan projektet få 

den kundbetjäning som de eftertraktar. (Björkholm & Östman, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFID som står för radiofrekvensindentifikation är ett sätt att underlätta vid identifiering 

samt spårningen av föremål för att åstadkomma en produktivare materialhantering. Genom 

att placera mikrochip på materialet effektiviseras materialhanteringen vid 
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leveransmottagning. Detta chip avläses från en mottagarenhet som trådlöst kan vara av olika 

former exempelvis handhållen dator med infogad RFID-läsare. I dagsläget används denna 

typ av spårningsmetod i bibliotek, hantering av lager, stöldskydd, men även inpassade i 

byggarbetsplatser och identifiering av objekt vid leverans (Pettersson & Wiberg, 2010). 

Det finns både passiva och aktiva RFID-taggar. De passiva kan information enkelt avläsas 

och har en obegränsad livslängd då det inte innehåller batterier. Den passiva har 

befattningen Read-Only som inte har funktionen att ändra information eller lagra dvs Read 

and Write. Aktiv tagg innehar information men även möjligheten att ändra och lagra 

information, men mindre förmånlig då den har en batterilivslängd på 10 år (Pettersson & 

Wiberg, 2010). 

 

Petterson och Wiberg (2015-05-22) pekar på att inom byggindustrin krävs att utrustning och 

verktyg är tillgängliga i rätt mängd. RFID-chip kan underlätta letandet av verktyg då det 

enkelt kan spåras på byggarbetsplatsen var det befinner sig i realtid. Detta ser till att 

byggarbetsplatsen spar tid och på så sätt kan effektiviseras.  

 

En del RFID-chip kan även upptäcka fukt då med hjälp av RFID-taggen kan identifiera 

mängden fukt på material. Exempelvis kan taggen placeras bakom en våtrumvägg som sedan 

läser av radiovågorna med hjälp av en handhållen RFID-läsare mängden fukt i respektive 

område (Pettersson & Wiberg, 2010). 

Vid stöld och inbrott kan byggarbetet försenas, förlora pengar och långa väntetider uppstå. 

Aktiva RFID-taggar kan placeras på maskiner, arbetare samt verktyg för att skapa en ökad 

säkerhet och tidsbesparing (Pettersson & Wiberg, 2010). 

För arbetarna kan chippet fungera som ett passerkort som motverkar obehöriga att få 

tillgång till exempelvis valvcontainern. Identifikationen gör genom att en RFID-läsare är 

placerad på containern och aktiveras med hjälp av byggarbetarens tagg. På verktyg och 

maskiner kan chippet implementeras för att lokaliseras för att undvika tidsslöserier 

(Pettersson & Wiberg, 2010). 

 

Historian bakom namnet kommer ursprungligen från andra världskriget då man började 

skapa radioapparater i mindre format. De kunde vara lika små som telefoner och var då även 

kända som handie-talkie. I dag kallas det walkie-talkie och kännetecknas av att den har ett 

mobilt radionät. Den bärbara kommunikationsradion består av radioantenn, sändare, 

mottagare och strömförsörjning (uppslagsverket, u.å.).  
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4 AKTUELL STUDIE/EMPIRI 

Detta avsnitt redovisar de insamlade data som studerats på de olika byggarbetsplatserna för 

att förbättra logistiken samt materielleveransen. Undersökning i form av fältstudie på 

arbetsplatsen har verkställts tillsammans med granskning av nuvarande APD-planen. 

Information kring byggarbetsplatsens har interna och externa personal intervjuats gällande 

materielleverans och logistik. 

 

Genom att samla data kan två metoder tillämpas, så kallade indirekta och direkta 

informationssamling. De direkta innebär att okulärt kunna samla data genom att vara på 

plats och observera det olika händelser till skillnad från indirekt informationssamling som 

innebär att samla in data som redan är behandlad och bearbetad i form av frågor (Jakobsson, 

2014). 

 

På denna insamling av data för examenarbetet utfördes platsobservationer på arbetsplatsen 

där aktiviteter som var önskvärda att ta insamling på iakttogs som hade förknippning med 

intervjufrågorna gällande logistiken samt materielleveransen. Med hjälp av tidtagarur och 

anteckningar kunde platsobservationerna förtydligas ytterligare för dokumentation. Inom 

logistiken studerades dess tre moment som anses vara essentiella till arbetet. Det ena är 

tidmätning av Materialhanteringen där nödvändiga moment för denna fas är lossning-

kontroll följesedel, placering, emballage, demontering/sophantering och täckning av 

material. Tidtagning togs för Nödvändigt men icke produktiv förflyttning som 

innefattar, förflyttning av material och förflyttning av maskiner. Exempel på sysslor som 

ansågs icke produktiva är följande: 

 Byggarbetare ser till att flytta på material som står i vägen på tillfälligplats. 

 Byggarbetare ser till att flytta på material som står i vägen för 

byggarbetarna. 

 Material/verktyg som tillfälligt står på icke anordnat plats. 

 Avvaktan på maskinförare som kör in material i byggnaden. 

 Prioriteter som anses vara viktigare som avbryter nuvarande arbete. 

 

Det sista är Slöseri som bedöms vara väntan på materielleverans, omarbete och letandet 

efter material.  
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Figur 7. kv. Näven, rör.         Figur 8. kv. Näven, verktygscontainer. 

 

I denna fältstudie har observatörerna sett till att finna aktiviteter som ansågs tillhöra ämnet 

materialhantering samt logistik. Fältstudien gjordes på en liten del av arbetsplatsen då det 

skulle vara omöjligt för oss att ha koll på hela byggarbetsplatsen. 

Det förekommer även andra arbetsuppgifter som innefattar byggarbetarnas dagliga sysslor. 

Exempel på sysslor som inte anses tillhöra ämnets målområde är tiden för byggarbetarna att 

beställa varor och sköta maskinfordon. 

På byggarbetsplatsen kan exempel se figur 7 & 8 identifieras som icke produktivt arbete men 

nödvändigt eftersom plats för material/container inte var lämpliga på andra platser. Detta 

resulterade att tillfälliga anordnade platser kunde användas. Dessa rör och verktygscontainer 

skall flyttas sinom tid då dessa kan stå i vägen samt förhindra framkomligheten för 

arbetsplatsen. Det är den tiden som observatörerna stämmer tid på. Under fältstudiens gång 

hade materialhanteringen observerats som sedan kunde ge understöd för kommande 

lösningar i denna uppsats. 
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Tabell 1: Tidtabell för dag med materielleverans, Nyproduktion, tisdag 16/4 

Produktivitet Materialhantering: 
Lossning-kontroll 
följesedel, Placering, 
Emballage, 
demontering/sophantering, 
täckning av material 
 
 

Nödvändigt 
men icke 
produktiv 
förflyttning: 
Förflyttning 
av material, 
förflyttning 
av maskin 

Slöseri: 
Väntan på 
materielleverans, 
omarbete, Leta 
material, väntan 
på hiss 
 
 

07:00 55 min  5 min 

08:00 60 min   

09:00 60 min   

10:00 60 min   

11:00 22 min   

12:00  15 min  11 min 

13:00  8 min  5 min 

14:00  13 min  

15:00  14 min 12 min 

16:00   4 min 

Total: 257 min 50 min 37 min 

7,75tim=465min 
26% 

55 % 11 % 8 % 

 

Tabell 1. Materielleverans, nyproduktion, tisdag 16/4. 

 

 

 

11%
8%

26%
55%

Resultat

Nödvändigt men icke produktiv
förflyttning:

Slöseri

Produktivitet

Materialhantering
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Tabell 2: Tidtabell för dag med materielleverans, Ombyggnation, tisdag 17/4 

Produktivitet Materialhantering: 
Lossning-kontroll 
följesedel, Placering, 
Emballage, 
demontering/sophantering, 
täckning av material 
 
 

Nödvändigt 
men icke 
produktiv 
förflyttning: 
Förflyttning 
av material, 
förflyttning 
av maskin 

Slöseri: 
Väntan på 
materielleverans, 
omarbete, Leta 
material, väntan 
på hiss 

07:00 60 min  6 min 

08:00 60 min   

09:00 60 min 5 min  

10:00 60 min  3 min  3 min 

11:00 60 min   

12:00 58 min 4 min  

13:00    

14:00  8 min  

15:00  14 min 4 min 

16:00    

Total: 358 min 34 min 13 min 

7,75tim=465min 
90 % 

87 % 7 % 3 % 

Eftersom materialhanteringen görs av inhyrdflytt hjälp (Smeexpress) kan tiden för materialhantering 

uteslutas. Det tog 6 timmar för dem att utföra flyttningen från lastbilen till anordnad plats i lägenheterna.  

 

 

Tabell 2. Materialleverans, Ombyggnation, måndag 8/4. 
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90%

0%

Resultat

Nödvändigt men icke produktiv
förflyttning:

Slöseri

Produktivitet

Materialhantering
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Tabell 3: Tidtabell för dag utan materielleverans, Nyproduktion, fredag 03/4 

Produktivitet Materialhantering: 
Lossning-kontroll 
följesedel, Placering, 
Emballage, 
demontering/sophantering, 
täckning av material 
 
 

Nödvändigt 
men icke 
produktiv 
förflyttning: 
Förflyttning 
av material, 
förflyttning av 
maskin 

Slöseri: 
Väntan på 
materielleverans, 
omarbete, Leta 
material, väntan 
på hiss 

07:00    

08:00  15 min 5 min 

09:00  7 min 4 min 

10:00  5 min  

11:00  8 min 2 min 

12:00    

13:00  2 min 10 min 

14:00  14 min 7 min 

15:00    

16:00  3 min  

Total:  54 min 28 min 

7,75tim=465min 
82 % 

 12 % 6 % 

 
 

Tabell 3. Materielleverans, Nyproduktion, fredag 03/4. 
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Tabell 4: Tidtabell för dag utan materielleverans, Ombyggnation, måndag 8/4 

Produktivitet Materialhantering: 
Lossning-kontroll 
följesedel, Placering, 
Emballage, 
demontering/sophantering, 
täckning av material 
 
 

Nödvändigt 
men icke 
produktiv 
förflyttning: 
Förflyttning av 
material, 
förflyttning av 
maskin 

Slöseri: 
Väntan på 
materielleverans, 
omarbete, Leta 
material, väntan 
på hiss 

07:00    

08:00  8 min  

09:00  10 min 3 min 

10:00  6 min  

11:00   4 min 

12:00    

13:00  17 min  

14:00  13 min  

15:00   5 min 

16:00    

Total:  54 min 12 min 

7,75tim=465min 
85 % 

 12 % 3 % 

 

Tabell 4. Materielleverans, Ombyggnation, måndag 8/4. 
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Intervjuer genomfördes med hjälp av Peabs medverkare som är essentiellt för rapportens 

diskussion och förbättringsförslag. Totalt genomfördes 8 intervjuades varav 2 arbetsledare, 1 

projektchef, 1 projektledare, 1 inköpare, 1 leverantör och 4 byggarbetare. I arbetet bedömdes 

intervjuerna som mest bidragande till arbetets resultat då svar och lösningar förekom från 

många olika arbetsroller. Under intervjuerna ställdes frågor med svar i följd som beskrivs 

nedan för olika arbetsrollerna. Fullkomliga frågor som ställdes inför intervjuerna se Bilaga 1. 

2 och 3. 

 

Ombyggnation Eskilstuna-Högvakten 1: Svar från platschef och arbetsledare 

frågor finns i Bilaga 1. 

 

Ombyggnationen består av rotrenovering på ett flerbostadshus. Bostadshuset består av 68 

lägenheter och ett par lokaler/affärer på bottenvåningen. Byggnaden som renoveras 

innehar 6 ertappar och de befinner sig just nu i den 3:e etappen.  

På arbetsplatsen arbetar ungefär 30–35 personer där 6 utav dessa tillhör Peabs egna 

arbetare och resterande underentreprenörer. I dagsläget beskriver Peab 

Generalentreprenad utformningen av byggarbetsplatsen som väl fungerande. Andreas 

anger att riktlinjerna de jobbar efter har en stor påverkan för att skapa en hållbar 

arbetsplats. Tidigt i byggskedet har inköp av underentreprenörer informerats om Peabs 

arbetssätt för att kunna jobb som lag och minska friktion under byggnadsplatsen. 

Lagbasen och underentreprenörerna har varit delaktiga under utformningen av APD-

planen då det flexibelt har kunnat influera utifrån deras arbetssätt, exempelvis placering 

av sophantering och materialplanering. Beträffande säkerheten för brand har man 

anpassat APD-planen för eventuell brandinsats att ta sig genom med brandbil. APD-planen 

befinner sig på en parkeringsplats där det eventuellt sker trafik för gående, därför har man 

delat ut APD-planen i två delar för att ge plats för framkomligheten för de boende.  

Andreas tycker att materialhanteringen inte kan effektiviseras mer. Beställning av 

material sker i god tid för att säkerställa att material kommer finnas tillgängligt innan 

arbetsmomentet påbörjas, detta är även känt som JIT metoden. De har även under 3 års tid 

inte haft en enda försening på leverans av material. Peab har både intern och extern lager 

som vid behov använts för att skapa ytterligare utrymme på APD-planen samt kunna ha 

tillgång till material vid behov och eliminera risken av defekter av materialet till följd av 

dåliga väderförhållanden. Det externa lagret är ett företag som kallas Berglunds åkeri som 

primärt arbetar med att transportera och mellanlagra varor åt sina kunder. Peab bedömer 

denna typ av metod vara lönsamt i förhållande till förseningar samt risken för skador på 

materialet som annars lagrats på arbetsplatsen.  

Platschefen nämner att kommunikationen mellan arbetsledningen och leverantören är 

viktig för att få ett bra flöde gällande materielleveransen. På denna byggarbetsplats har de 

goda relationer och återkopplingen sker frekvent rådande leveransen. Leverantör har även 

tillgång till produktionstidplanen som beskriver de olika arbetsmomenten. Varje vecka har 

de möten där de går igenom tidsplan samt nästkommande leveranser uppskrivet på en 

konventionell lossningskalender. Lagbasen ansvarar för materialhanteringen samt lagring 

av materialet på arbetsplatsen således deras kännedom är lämpligast vid utformning. 
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Leverantören meddelar arbetsledningen när beställningen ankommer till arbetsplatsen. 

Därefter meddelas lagbas som i sin tur pratar ihop sig med de övriga arbetstagarna för att 

utarbeta mottagningen av material. På denna byggarbetsplats tillämpas inte 

lossningskalender eftersom beställningar inte är omfattande jämförelsevis vid en 

nybyggnation där allt material exempelvis material för armering, stomme, fönster och 

dörrar med mera behövs för att utföra byggnaden placeras på arbetsplatsen.  

När det gäller organiseringen av verktyg ansvarar varje enskild entreprenör det 

självständigt med en egen förvarings container. 

Andreas beskriver ett scenario där de gjort en beställning på vitvaror i god tid. Det 

resulterade att leverantören i sista minuten delger om leveransförsening på den dagen de 

planerat att installera vitvarorna. Svårigheten var att kunden skulle flytta in två dagar 

efter vilket inte lämnar något utrymme för att lösa detta problem. Påföljden av detta 

resulterade en beställning från en annan leverantör.  

För att minska påfrestningen på arbetarna samt effektivisera byggprocessen har man hyrt 

in extern personal vid stora leveranser även rivningsarbeten. Parallellt med 

materielleveransen kan byggarbetarna fortsätta enligt produktionstidsplanen utan att 

förlora tid. Dessa externa personal anses vara billigare och snabbare än vanlig personal, 

därför är detta ett lönsamt tillvägagångsätt. 

RFID-mikrochips är en spårningsmetod för att effektivisera mottagningen av 

materielleveranser. Detta används inte på bygget eftersom behovet för det är inte 

erforderligt på grund av den minimala kvantiteten material. 

Vid ombyggnation finns det en mänskligfaktor som inte är lika synlig vid en nybyggnation 

eftersom förseningar kan ske vid ombyggnationen när hyresgästen fortfarande brukar 

lägenheten när den i själva verket skall renoveras. Detta kan bero på att hyresgästen glömt 

om renoveringen, sjukdom, dödsfall m.m. Detta ställer till det för arbetarna eftersom 

produktionstidplanen har en tidshorisont som ligger på 10 veckor per lägenhet. Under 

byggandet är man i behov av att transportera material via hissarna i byggnaden även om 

det skapas störningar då man anpassar sig efter hyresgästerna som vill nyttja hissen.  

Checklistor används inte i dagsläget eftersom det kan vara svårt att tillämpa då det finns 

en hel del underentreprenörer på byggarbetsplatsen. 

Enligt Andreas finns det specifika möten med platschefer runtom Södermanland där 

diskussion om förbättringsmöjligheter och erfarenhetsåterföring av tidigare arbeten kan 

föras vidare till varandra för en bättre kompetensutveckling.  

Andreas avslutar intervjun med att beskriva att arbetsledningens jobb består av att ge 

arbetarna rätt förutsättningar gällande materielleverans, logistik, arbetsmetoder och 

riktlinjer för att underlätta arbetarnas arbete. 
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Nybyggnation Eskilstuna-Kv. näven: Svar från projektchef och arbetsledare 

frågor finns i Bilaga 1. 

 

Denna byggnation omfattar ett nybygge av ett flerbostadshus i form av bostadsrätt. Det är 

en totalentreprenad där Peabs egen personal består av 22 hantverkare och 8 tjänstemän 

samt 35 underentreprenörer. Total är det ungefär 60 arbetare som jobbar inom 

produktionen. Nybyggnationen har en tidsplanering på ungefär 10 månader där 

byggstarten skedde i mars och förväntas vara klar vid årsskiftet. 

Projektchefen upplevde att arbetsplatsen var rörig eftersom arbetsplatsens nuvarande 

position är i närheten av en annan pågående byggprocess som också omfattar en 

nybyggnation, vilket gör att utrymmet begränsas och strukturen på APD-planen. Andra 

faktorer som begränsar utrymmen på arbetsplatsen är placeringen för tomkran, 

lastmaskin, teleskopare samt handlastare som dagligen är aktiva under produktionen.  

Organisering av material och verktyg placeras på olika bestämda platser för att förhindra 

och minska stölder som har skett på arbetsplatsen. AL nämner att de använder sig av 

valvcontainers som förflyttas varefter arbeten utförs. Detta gör att APD-planen inte är 

kompakt vilket leder till längre gångavstånd för avhämtning av verktyg.  

Projektingenjören och AL:S nämner att de använder sig utav en veckoplanering där alla 

tjänstemän och byggarbetare kan ta del av och fungerar det som en kommunikation mellan 

den andra nybyggnationen gällande materielleverans och framkomlighet av maskiner.  

Vid mottagning av material används följesedlar för att stämma av att kontrollera 

beställningen. Projektchefen säger att vissa av leverantörerna har på senaste tiden börjat 

implementera sig av RFID-chip vid beställning av material för att effektivisera 

mottagningen samt spårning av material. De känner att tekniken är fördelaktigt, men det 

kommer ta tid innan det kan introduceras inom deras byggarbetsplatser.  

Projektchefen placerar stor vikt gällande planering och kommunikation som de viktigaste 

faktorerna för att skapa en god materielleverans på bygget. Arbetsplatsen omfattar 

omkring 60 stycken personer och de delas in i olika arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper 

har även sina enskilda beställningar. Därför gäller det att man kommunicerar för att på 

bästa sätt placera ut materialet vid en materielleverans för att minimera störningar och 

öka säkerheten. Exempel på en bristande kommunikation vid bygget är när 

underentreprenörer väljer att placera sitt material på första bästa plats utan att meddela 

arbetsledningen, vilket kan leda till icke produktiva förflyttningar av material. Det gäller 

även att arbetarna tidigt meddelar arbetsledningen om behov av materialet som behövs för 

att snabbt kunna lägg en order. 

Tidsplaneringen ansvarar platschefen för och resten av tjänstemännen och byggarbetarna 

ser till att man följer tidsplaneringen. Projektchefen nämner att JIT tillämpas i den mån det 

går beroende på hur produktionstidsplanen ser ut samt utrymmet i arbetsplatsen. 

Exempelvis måste vitvaror beställas med JIT då materialet riskerar att skadas vid dåliga 

väderförhållanden. Detta löser man via en extern mellanlagringslogistik hos Berglunds 

åkeri.  

Den nuvarande APD-planen är relativt trång då själva byggnaden tar upp en stor del av 

utrymmet och logistiken i arbetsplatsen består av 30–40% av utrymme för material och 

maskinplacering. Under byggprocessens gång finns det även möjlighet att nyttja 



26 

byggnaden som en form av lagerhållning vilket är fördelaktigt för att skapa mer utrymmer 

i APD-planen.  

Leverantörerna har en stor påverkan för materialhanteringen och möjlighet att förvara 

beställningen i deras lager beror helt och hållet på belastningen från deras andra 

beställare. Vid större beställningar är inköpare inblandade för att jämföra offerter från 

olika leverantörer för att vinna rent ekonomiskt, men gällande armering, virke, gips och 

likande sker beställningen av arbetsledningen.  

Checklistor används inte av byggarna, men arbetsledningen gör regelbundna 

skyddsronder varje vecka. De varier på personalen som utför dessa för att få nytt 

perspektiv. 

 

Nybyggnation: Eskilstuna-Kv. näven: Svar från byggarbetare frågor finns i 

Bilaga 2. 

 

Byggarbetarna anser att byggarbetarplatsen är i god fas gällande inredning och stomme. 

Byggarbetare upplever att arbetsplatsen är stor men kan kännas rörigt i vissa tidpunkter. 

De anser även att kommunikationen ibland kan vara bristfällig mellan arbetare och 

leverantör samt andra yrkesgrupper på byggarbetsplatsen. I följd av detta leder det till 

sämre framkomlighet eftersom material, container och maskiner inte placeras på lämplig 

plats. Detta påverkar byggarbetarnas gångavstånd som kan bli påfrestande och 

tidsbeskostande i längden. Något förslag som togs upp av respondenterna var att installera 

en extra bygghiss då lyftanordningarna ofta är upptagna.  

 

Byggarbetarna påpekar att förbättring av markering och skyltning på lossningsplatsen 

förtydliga för chauffören då det inträffat missförstånd av leverans eftersom det sker 

många nybyggnationer parallellt i samma område. 

 

För att skapa mer utrymme kan man plana jord som har grävts upp som sedan kan 

användas för fyllnadsmaterial. Denna outnyttjade plats kan vara till fördel för logistiken 

vid placering av fundament. 

 

Byggarbetarna berättar att de stora leveranserna skrivs upp på whiteboardtavla, men en 

del leveranser är inte uppskrivna vilket leder till otydligheter.  

Ombyggnation: Eskilstuna Högvakten 1: Svar från byggarbetare/lagbas 

Lagbasen tycker att det ser bra ut byggarbetsplatsen, men var lite stökigt i första fasen då 

kommunikationen var bristande mellan underentreprenörerna och Peabs personal.  

Enligt lagbasen är uppfattningen av APD-planen som optimal och kan inte förbättras mer 

eftersom man skapat den på ett vis som inte ska frambringa störningar i bostadsområdet. 

Detta visas genom att APD-planen har delats upp i två områden för att framkomligheten 

av fordon och fotgängare skall enkelt ta sig förbi och slippa gå runt arbetsplatsen. 

Lagbasen förklarar även att de har en påverkan gällande APD-planen och att den är 

flexibel gällande förflyttning av containrar samt sågbod för att minimera gångavståndet. 

Lagbasen beskriver arbetsplatsen som väldigt självständiga där de olika yrkesgrupperna 

har sina egna metoder och tillvägagångsätt vid utförandet av sitt arbete. Byggarbetarna 
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blir tilldelade varsin verktygslåda med de nödvändiga instrument som de håller reda på 

själva. Utöver det har de en större container med gemensamma verktyg.  

Respondenten säger att det är svårt att tillämpa 5s på hela arbetsplatserna då det sker 

väldigt mycket självständigt arbete med egna verktyg. Det skulle kunna tillämpas på den 

gemensamma verktygscontainern, men hittills har de inte upplevt några störningar. 

Kommunikationen fungera bra på arbetsplatsen då byggarbetena blivit tilldelade 

hörselkåpor med bluetooth och mikrofon. Detta för att kunna föra en dialog på telefon i 

högljudda miljöer samt möjliggör ”handsfree” kommunikation.  

I nuläget använder Byggarna inte sig av några checklistor gällande 

städning/organisering, men att de utför städning veckovis samt självständig organisering 

vid behov.   

Svar från inköpare för ombyggnation och nybyggnation frågor finns i Bilaga 3: 

Vid val av UE/LE sker ett möte mellan entreprenadingenjör och inköparen för att stämma 

av förfrågningar, prisuppgifter, få en budget och lämna anbud. Efter att UE/LE har 

besvarat sitt anbud tar entreprenadingenjören tillsammans med inköparen ett beslut och 

upprättar kontraktet. 

Materialförseningar brukar ske till och från, därefter skickas vite till leverantören. När 

försening av material sker är den mest berörda delen i produktionstidsplanen, som förlorar 

mycket på tiden som de måste ta igen och dessutom förlusten av tiden som förorsakas av 

maskiner samt arbetskraft är betydligt större än vitan leverantören ersätter. 

Inköparen har i vissa fall spårning av olika leveranser som arbetsledningen kan ta del av, 

men det brukar sällan ske eftersom det oftast är direkt kontakt med leverantören nära 

leveransdagen. En utveckling av spårningsmetod för materielleveransen är ännu inte 

aktuellt av den orsaken att det funkar bra i nuläget. Inköparen tror att en digitalisering av 

lossning kalender skulle vara ett framsteg då det är väldigt viktig information som skrivs 

upp på tavlan. Digitaliseringen skulle medföra en effektivare kommunikation för hela 

arbetsplatsen.  

Vid materialförsening meddelar leverantören 8 veckor innan vid stora beställningar 

exempelvis takstolar. Ansvaret ligger hos leverantören som är skyldig att meddela om 

förseningen och dels får erlägg ett vite.  

Dåliga väderförhållande kan ha en negativ effekt på tiden av leveransen samt skapa 

defekter för exempelvis gips placeras på byggarbetsplatsen. Därför försöker man dela upp 

beställningarna eller lagra de på mellanlager för att slippa risken för skador.   

Omfattningen av användning rörande CCC/tredjepartslogistik beror helt och hållet på vad 

för projekt det är. Det brukar ofta användas vid större beställningar exempelvis vitvaror 

där det finns risk för defekter ifall lagerhållning sker på byggarbetsplatsen.  

Inköparen nämner även att det förekommer fel vid beställningar, detta är på grund av att 
när leverantörens beställningar blir omfattande kan det förekomma felbeställningar vilket 
komplicerar till planeringen. 
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Informationen gällande hur leveransen skall ske sköter arbetsledningen efter att avtalet 

har upprättats och godtagits eftersom arbetsplatsdispositionen ännu inte är färdigställts. 

Vanligtvis brukar man kontakta leverantören 2 veckor innan för att göra upp en plan för 

hur leveransen skall ske. 

 

Beijer: gemensam leverantör för båda byggarbetsplatserna frågor finns i Bilaga 

3. 

 

Kommunikationen mellan leverantör och arbetsledning sker till största del via telefon, men 

även mail och platsbesök sker på byggarbetsplatserna. Vid leveranser är det informerade 

gällande lossningsplatsen för på ett smidigt sätt leverera materialet. De är noggranna med 

att ta numret på beställaren för att kunna ringa ifall de blir några problem.  

De brukar meddela chaufförerna att ringa innan de lämnar lagret, men även ringa på väg 

till byggarbetsplatsen för att göra arbetsplatserna redo för leveransen. Respondenten 

säger att de sällan blir några förseningar för att det är viktig att de är punktliga med 

leveranser och det är deras starka sida.  

Det finns även möjlighet att göra klockslags leverans för en extra avgift denna tjänst 

använder inte Peabs sig utav, men leverantören prioritera deras leveranser eftersom de vet 

att de har en stor påverkan på produktionstidsplanen. De har även spårning’’Track and 

trace’’ på lastbilarna och ifall arbetsledningen skulle vilja veta vart leveransen befinner sig. 

Varning för eventuella förseningar sker genom chauffören eller på lagret ifall någon artikel 

skulle fattas.  

Leverantören känner att en digitalisering av lossningskalender som de kan ta del av skulle 

underlätta materialhanteringen samt kommunikationen ifall förändringar skulle ske. 

Svensk byggradio frågor finns i Bilaga 4. 

 

 

Svensk byggradio nämner Carl Karlsson att företaget lägger fokus på att utrusta 

nybyggnationer med handhållna radiokommunikationsmedel. Respondenten berättar att 

de har jobbat inom denna nisch i omkring 30år och ser en konstant en efterfrågan samt 

utvecklingsmöjlighet.  

Fördelarna med handhållna radiokommunikation i jämförelse med mobiltelefoner är att 

man enkelt når ut till alla på byggarbetsplatsen samtidigt, men det finns även möjlighet att 

dela upp det i olika frekvenser. Eftersom byggarbetare har handskar på sig kan det vara 

svårare att svara/ringa med telefonen då de använder sig vanligtvis av smartphones med 

pekskärmar.   

Nackdelen med radiokommunikation är att det kan ske störningar exempelvis ifall en 

annan när liggande byggarbetsplats använder sig av hjälpmedel. Det finns en chans att 

man använder sig av samma frekvens och då riskerar man att det blir missförstånd då 

man når ut till fel folkgrupp. 
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4.3.1 Nybyggnation-Kv. Näven, Eskilstuna 

Arbetsplatsdispositionen för nybyggnationen kv. näven finns det tillräckligt med utrymme för 

placering av material och verktyg i denna fas. Lossningsplatsen är ungefär lika nära till huset 

som platsen för material vilket gör materielleveransen effektiv. Vid leverans av fuktkänsligt 

material kan de placeras i ett tält för att ges skydd mot regn och snö. 

Förstahjälpen, skyddsanordningar, spikar, verktyg och andra tillbehör förvars i de två 

orangea containrarna markerade med (20’) samt en sågbod som är placerad lite längre bort 

till höger som är Peabs egna. De resterande gråa/mörkbruna bodarna är för 

underentreprenörerna bestående av VS och EL.  

Valvcontainrar finns på den första våningen där de placerar aktuella verktyg som är kopplade 

för just det arbetsmomentet de utför för att minska onödig rörelse för byggarbetarna. 

Valvcontainern är ej markerad på APD-planen eftersom den flyttas då man skiftar 

arbetsmoment. I nuläget håller de på med armering, förberedelse av EL och VVS 

installationer för det kommande mellanbjälklaget. Armeringsstationen är placerad efter 

lossningsplatsen där man klipper och bockar armering. Gällande sophantering finns det fyra 

containrar placerade runt omkring samt en återvinningscontainer. De röda ringarna som är 

markerade beskriver placeringen samt räckvidden av stationära kranarna som används vid 

exempelvis förflyttning av former som används vid platsgjutning av väggar och 

mellanbjälklag. De planerar att snarligen byta ut de stationära kranarna och använda sig av 

en större mobilkran som de tänkt placera på den grönmarkerade ytan. Av den orsaken 

kommer arbetsplatsdispositionen att placeras om.   

Gällande säkerheten finns 

brandsläckare och förstahjälpen 

utspritt på byggarbetsplatsen även 

i etableringsplanen. Det finns två 

utrymningsvägar en vid 

lossningsplatsen den andra är 

grinden, men det går även att 

utrymma genom det 

grönamarkerade området. För att 

förse arbetsplatsen med el finns 

det tillfälliga el-stationerna 

placerad runt om på 

byggarbetsplatsen. 

 

 

 

Figur 9. kv. Näve, APD. 
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4.3.1 Ombyggnation-Högvakten 1, Eskilstuna 

I denna ombyggnation är arbetsplatsdispositionen begränsat till sin kapacitet, detta kräver 

en väl genomtänkt planlösning för hur placering av containers och arbetsmaterial skall 

placeras i området. Det är även essentiellt att placerade de mest användbara container för att 

få så lite gångavstånd som möjligt. Bilden visar Peabs magasineringscontainer 

(orangefärgad) placerade tätt intill varandra medan UE:s förvaringscontainers inte är 

planlagt. I nuläget har UE arrangerat sina containers där det är mest behövligt för 

arbetsplatsen och ansvarar för sina egna containers. Detta har sedan lett till trånga 

utrymmen vid inhämtning av material och verktyg. Beträffande logistiken kan lägenheterna 

också fungera som en förvaringsplats där material som är känsliga för fukt eller dylikt 

förvaras i lägenheterna tills dess användning tillfogas.  

 

De streckade gulmarkerade linjen beskriver tillgängligheten för lastbilar, ambulans samt 

brandbils framkomlighet vid arbetsplatsen. Det är i synnerhet viktigt att vägen är fri från 

hinder, men även att de beboende kan orientera sig på platsen. För att inte förtränga 

utrymmen på arbetsplatsdispositionen har arbetsledning valt att placera sina bodar på 

baksidan av en skola där utrymme för bodarna är behagligare, skapar mindre störningar 

samt brandsäkrare.   

 
Figur 10.  Högvakten, APD. 
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5 RESULTAT/LÖSNINGAR 

Detta avsnitt redovisar de insamlade data som studerats på de olika byggarbetsplatserna för 

att förbättra logistiken samt materielleveransen. Undersökning i form av fältstudie på 

arbetsplatsen har verkställts tillsammans med granskning av nuvarande APD-planen. 

Information kring byggarbetsplatsens har interna och externa personal intervjuats gällande 

materielleverans och logistik. 

 

Enkäten kommer att bygga på lösningar som tagits fram genom intervjuer, 

platsobservationer, tidigare forskning och litteraturstudier.  

Sammanställningen av alla intervjuer där svar som ansågs vara lösningar togs fram som 

förslag i enkäten. Med hjälp av tidigare forskning kring ämnet samt litteraturstudie kunde 

även metoder och lösningar för förbättringar hämtas. Genom platsobservationen kunde egna 

lösningar tas fram. Se bilaga 7. 

 

 

 

 

 

Figur 11. schematisk figur på 5s. 

 

1.Sortera

2.Systematisera

3.Städa4.Standardisera

5.Sköta om
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5.2.1 Container utförande, före 

I detta avsnitt har 5S metoden tillämpats på kv. Näven där en container med verktyg och 

material är placerade i icke strukturerad ordning. Bilderna nedan har en del 

framkomlighetsbesvär för byggarbetarna som träder in och skall hämta material som är vid 

behov. Verktygslådor, spikar, skruvar och andra byggmaterial står osorterade med öppna 

förpackningar där den större delen av skruvförpackningarna är blandade och osorterade. 

Detta i sin tur kan leda till att arbetarna ständigt får i uppgift att leta efter rätt innehåll i 

lådorna som kan ge följd för tidsspillan. Det förekommer även föremål som har med farten av 

byggarbetarna tappats på golvet som kan ge upphov för skaderisker.  

  

Figur 12. Förebild av container               Figur 13. Förebild av container  

 
 

Figur 14. Förebild av container  
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5.2.2 Container utförande, efter 

Här är den sorterade varianten av container där tillämpning av 5S metoden utnyttjas vid 

respektive delområde. ”Seiri d.v.s. att sortera och specifikt skapa plats för material och 

verktyg som används i arbetsplatsen. De mest använda verktygen är placerade närmast 

ingången då byggarbetarna är i behov av mest, för att få så lite gångavstånd som möjligt. 

Material och verktyg har även systematiserats och går vid namn ”Seiton” som är en del av 5S 

metoden. Verktygen har sorterats och kan tydligt identifiera platserna för respektive 

avdelning för att förtydliga för inhämtning och besparandet av att leta efter produkt. 

Slutligen har golvet som befann sin inom riskzonen av skaderisker städats ”Seiso” och 

undanröjt allt som är olämpligt att befinna sig på golvet.  

 

  

Figur 15. Efterbild av container                 Figur 16. Efterbild av container 

 
 

Figur 17. Efterbild av container 
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5.2.3 Valvcontainer utförande, före 

I valvcontainer som är placerad på andra plan där arbete av mellanbjälklag sker var det 

ganska stökigt. Verktygen hade ingen angiven plats utan placerades lite varsomhelst eller på 

golvet, samma sak gäller för sprayflaskor, laddningsstation och skruvar m.m. 

  

Figur 18. Förebild av valvcontainer.    Figur 19. Förebild av valvcontainer 

5.2.4 Valvcontainer utförande, efter 

Valvcontainern sorterades genom att placera verktyg och annat material på en plats istället 

för att ligga utspritt på golvet. Denna disposition skapade mer utrymme och rörlighet i 

valvcontainern. Byggarbetarna kan fortsättningsvis sortera på denna mån för att göra det 

enklare för sig själva.  

 

   

Figur 20. Efterbild av valvcontainer   Figur 21. Efterbild av valvcontainer 
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Kommande resultat av 5S checklistan på arbetsplatsen redovisas nedan i form av ”ja/nej” 

samt kommentarer och förslag av lösningar från olika yrkesgrupper: 

Nybyggnation 

  JA NEJ Kommentarer 

1 Finns det risk för olycka på 
arbetsplatsen?  

91 % 
 

9 % 
 ’’ Mycket kommunikation med 

alla angående risker i alla 
arbetsmoment’’  

 ’’ Mer tid till planering’’ 

 ’’Finns på alla arbetsplatser’’ 

 ’’Utbildning, arbetsledning, sunt 
förnuft, arbeta smart och säkert’’  

2 Finns det otydligheter på 
arbetsplatsen gällande 
markering eller skyltning? 

36 % 64 % 
 ’’ Tydlighet är A och O’’ 

 ’’Finns på APD samt fysiskt på 
arbetsplatsen’’ 

 ’’Stor arbetsplats’’ 

3 Är material och verktyg 
lättillgängligt? 

91 % 9 % 
 ’’ Ja, det är det’’ 

4 Är ditt arbetsområde fri från 
skräp? 

86 % 14 % 
 ’’ Alla tar reda på sitt eget skräp, 

lättillgängliga avfallscontainrar’’  

 ’’ Svårt att ha helt rent’’  

 ’’ Alla på arbetsplatsen tar reda på 
sina egna sopor’’ 

5 Är utrustningen i bra 
kondition? 

77 % 23 % 
 ’’ Vi hyr maskiner så de ska vara i 

bra kondition’’ 

 ’’ Ja, då vi hyr utrustning’’  

 ’’ Hyr samtliga maskiner där 
uthyraren sammanställer att 
utrustningen är besiktigad och i 
bra skick’’ 

6 Är framkomligheten på 
lossningsplatsen samt andra 
transportvägar bra? 

95 % 5 % 
 ’’ Ja, annars kan inte avlossning 

av fordon ske’’  

 ’’ Ja, det måste det vara’’  

7 Är sopcontainer lätt åtkomlig? 73 % 27 % 
 ’’ Ja, annars kan de inte tömmas’’ 

8 Är valvcontainer organiserad? 32 % 68 % 
 ’’ Oorganiserad ordning’’  

 ’’Ja och nej, det får hantverkarna 
styra över själva’’ 

 ’’ En person bör avsätta lite tid att 
inventera samt fylla på och 
meddela om trasiga maskiner och 
dylikt’’  

9 Finns det något som bör flyttas 
på APD-planen för att 
optimerade det? 

41 %  59 % 
 ’’ Allt går att optimera’’  

 ’’ Går alltid att förbättra’’ 

Övrig kommentar eller 
synpunkt för 
förbättring av 
checklista? 

Inga övriga synpunkter.  
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Ombyggnation  

  JA NEJ Kommentarer 

1 Finns det risk för olycka på 
arbetsplatsen?  

50 % 
 

50 % 
 
 

2 Finns det otydligheter på 
arbetsplatsen gällande 
markering eller skyltning? 

50 % 50 %  

3 Är material och verktyg 
lättillgängligt? 

100 % 0 % 
 

4 Är ditt arbetsområde fri från 
skräp? 

50 % 50 % 
 

5 Är utrustningen i bra 
kondition? 

100 % 0 %  

6 Är framkomligheten på 
lossningsplatsen samt andra 
transportvägar bra? 

100 % 0 % 
  

7 Är sopcontainer lätt åtkomlig? 100 % 0 % 
 

8 Är valvcontainer organiserad? 0 % 100 %   

9 Finns det något som bör flyttas 
på APD-planen för att 
optimerade det? 

0 %  100 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig kommentar eller 
synpunkt för 
förbättring av 
checklista? 

Inga övriga synpunkter. 
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En 5 varför checklista sammanställdes för att förtydliga grundorsaker till problem som 

uppstår. Detta skapar en lättare förståelse över hur roten till problem i tidiga skeden uppstår 

och gör det enklare att åtgärda exempelvis vid materialförsening och logistik, se bilaga 5.  

På nybyggnationen samlades sammanlagt två’’5 varför’’ checklistor som tog upp problem på 

arbetsplatsen.  

Checklista 1: Armering sticker upp i dörröppning. 

Varför: armerare sätter fel järn på fel ställe. 

Varför: otydlig ritning. 

Checklista 2: Cirkelsågen är slö.  

Varför: Klingan har använts länge. 

Varför: För att personen som använder klingar inte har bytt ut den. 

Varför: För att personen anser att det är jobbigt.  

Varför: För att då måste personen hämta ut en ny och byta.  

Grundorsak: Lathet.  

Kortsiktiglösning: Byta åt personen.  

Lånskitiglösning: Säkerställa att personen har en ny klinga nära till hands och säkerställer att 

personen byter ut den slöa klingan efter behov.  

 

Figur 22. Schematisk figur på 5 varför.  
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Sammanställning av fältstudier har gjorts där den genomsnittliga procentsatsen från de två 

dagarna som undersöktes från respektive byggarbetsplats. Fältstudien utfördes på en dag 

med materielleverans och en utan för att få en bättre förståelse av arbetsplatsen. 

Produktivitet  

Produktiviteten omfattar allt som byggarbetaren producerar på dagen som ger mervärde för 

slutprodukten.  

Nybyggnation:
(26%+82%)

2
 =54 % av arbetsdagen. 

Ombyggnation: 
(90%+85%)

2
=87,5 % av arbetsdagen. 

Materialhantering:  

Materialhantering omfattar mottagning av material allt ifrån Lossning-kontroll följesedel, 

Placering, Emballage, demontering/sophantering, täckning av material 

Nybyggnation: 55% av arbetsdagen. 

Ombyggnation: 87% av arbetsdagen som den inhyrda arbetskraften utförde. 

Nödvändigt men icke produktiv förflyttning: 

Att vänta på maskiner dvs lull har varit en stor del av det icke produktiva arbetet men 

nödvändiga på byggarbetsplatsen men även förflyttningar av maskiner eller material som 

hindrar. Denna tid som togs kan även innehålla tider som exempelvis flyttandet av material 

exempelvis gipsvagn, palltruck eller container på arbetsplatsen. 

 

Nybyggnation: 
(11%+12%)

2
=11,5% av arbetsdagen. 

Ombyggnation: 
(7%+12%)

2
=9,5% av arbetsdagen. 

Slöseri: 

De tider som togs var väntan på materielleverans, letande av material och omarbeten. 

Nybyggnation: 
(8%+6%)

2
=7 % av arbetsdagen. 

Ombyggnation: 
(3%+3%)

2
=3 % av arbetsdagen. 
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Följande frågor är direkt kopplade till enkäten där svar från respondenterna erhålls i form av 
”ja/nej”, se bilaga 7:  
 
Nybyggnation  
  

Ja  Nej  
Tror du att implementering av checklistan gällande’’5s’’ kan skapa en förbättring gällande logistiken 
på arbetsplatsen. Checklistan finns som bilaga 1.  
Kommentar: 

  ”Absolut, svårt att att skapa intresse”  

 ”Absolut, alla hjälpmedel kan underlätta” 
  

67%  33%  

Tror du att implementering av’’5 varför’’ kan hjälpa att komma till grundorsaken av problem?   
Kommentar:  
 

   ”I vissa fall kan det hjälpa till”  

 

 61%  39% 

Tycker du att man borde digitalisera lossningskalendern för att effektivisera kommunikationen på 
arbetsplatsen gällande materielleverans?  
Kommentar:  

 ”Vart hittas informationen och vem uppdaterar?”  

 ”En kombination av både digitalt för plastledningen och analogt för hantverkare” 
  

 33%  67% 

Tror du att erfarenhetsåterföring för byggarbetare skulle kunna bidra med framsteg 
på arbetsplatsen gällande logistik och materielleverans då det redan används för arbetsledningen?  
Erfarenhetsåterföring går igenom de positiva/negativa aspekterna av ett projekt där man har möjlighet 
att dela med sig av sina erfarenheter för att utvecklas som ett kollektivt.  
Kommentar:  
  

    ”Det borde man ha även under halva byggtiden”  

 ”All erfarenhet positiv/negativ är bra att förmedla vidare” 
  

 100%   

Tror du att RFID chip skulle dra ner på tiden vid materiallossningen?  
RFID placeras på materialemballaget som sedan scannas av istället för följesedel.  
Kommentar:  
  

    ”Skulle bli ett moment extra, men kan absolut kanske underlätta”  
  

 44%  56% 

På arbetsplatsen med stort utrymme exempelvis industrier och 
byggarbetsplatser tillämpas handhållen kommunikationsradio även känd som ’’walkie talkie’’, tror ni 
att kommunikationen skulle kunna förbättras om det tillämpades på byggarbetsplatsen?  
Kommentar:  

   ”Används idag, fungerar bra”  

 

 88%  12% 
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Ombyggnation 

 
Ja  Nej  

Tror du att implementering av checklistan gällande’’5s’’ kan skapa en förbättring gällande logistiken 
på arbetsplatsen. Checklistan finns som bilaga 1.  
Kommentar: 

  ”Bra struktur”  

 ”I mån av tid och plats. Vi är bra på att anpassa oss efter som förutsättningar som finns” 
  

42%  58%  

Tror du att implementering av’’5 varför’’ kan hjälpa att komma till grundorsaken av problem?   
Kommentar:  
 

   ”för att motverka föregående problem” 

  ”Mycket är handhavande och slarv. tiden räcker inte alltid till att analysera” 

 

 33%  67% 

Tycker du att man borde digitalisera lossningskalendern för att effektivisera kommunikationen på 
arbetsplatsen gällande materielleverans?  
Kommentar:  
  

 58 %  42 % 

Tror du att erfarenhetsåterföring för byggarbetare skulle kunna bidra med framsteg 
på arbetsplatsen gällande logistik och materielleverans då det redan används för arbetsledningen?  
Erfarenhetsåterföring går igenom de positiva/negativa aspekterna av ett projekt där man har möjlighet 
att dela med sig av sina erfarenheter för att utvecklas som ett kollektivt.  
Kommentar:  
  

    ”Erfarenhetsåterföring är alltid bra”  

 ”Absolut så länge man får jobba tillsammans ” 
  

 100%  0% 

Tror du att RFID chip skulle dra ner på tiden vid materiallossningen?  
RFID placeras på materialemballaget som sedan scannas av istället för följesedel.  
Kommentar:  
  

    ” Fel packat och restade produkter finns alltid. Chip eller inte spelar ingen roll”  
  

 0%  100% 

På arbetsplatsen med stort utrymme exempelvis industrier och 
byggarbetsplatser tillämpas handhållen kommunikationsradio även känd som ’’walkie talkie’’, tror ni 
att kommunikationen skulle kunna förbättras om det tillämpades på byggarbetsplatsen?  
Kommentar:  

   ”fungerar bra med mobil”  

 

 42%  58% 
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6 DISKUSSION  

Utifrån resultatet av platsbesök, intervjuer, fältstudien, checklistor och slutligen enkäten har 

vi kommit fram till konkreta fakta kring byggarbetsplatserna.  

APD-planen på nybyggnationen har vid vissa tillfällen haft dåligt med utrymme, men andra 

tillfällen raka motsatsen. Byggarbetsplatsen är i ett område där många nybyggnationer sker 

parallellt med Peabs nybyggnation, men det finns en nybyggnation som är i samma 

produktionsfas. Därför finns en kommunikation mellan de två byggarbetsplatserna där de 

har en gemensam tavla där leveranser skrivs upp för att motverka sammanstötningar då de 

använder sig av samma lossningsplats. 

På Kv. näven är de överens om att kommunikationen kan vara bristande vid exempelvis 

materielleverans då de olika yrkesgrupperna placerar sin leverans på första bästa plats utan 

att kommunicera med arbetsledningen. Detta gör att APD-planen inte blir optimal. Eftersom 

truckar och lyftanordningar hyrs in medför det till förlorad tid och pengar vid ändring av 

APD-planen. Detta har en direkt påverkan på byggarbetenas 

gångavstånd/framkomlighet vid hämtning av material på APD-planen. Något som 

byggarbetarna ville införa var en extra bygghiss då lyftanordningen ofta är upptagna, detta 

leder ofta till förflyttning för hand som kan vara påfrestande (Muri).  

Arbetsledningen påpekade att denna metod inte var lönsam då bygghissen flyttas med jämna 

mellanrum runt byggarbetsplatsen. Arbetsledningen menar att det är mer lönsamt ur ett 

ekonomiskt perspektiv att kalla in de inhyrda maskinerna och förare som sköter 

logistiken för att utföra förflyttningarna istället för en extra bygghiss. 

Både på ombyggnationen och nybyggnationen har det varit ett problem med chaufförer med 

utländsk bakgrund som antingen kommit till arbetsplatsen utan att meddela eller haft svårt 

att hitta till arbetsplatsen eftersom det sker fler nybyggnationer i samma område samt att 

skyltningen inte varit tydlig(nybyggnation).  

Arbetsledningen skulle kunna utnyttja personalens språkkunskaper för att 

underlätta/förtydliga för chauffören var lossningsplatsen skall ske. Detta görs lämpligast 

genom att Peabs ledningsgrupp sammanställer personalens språkfärdigheter, som en 

lista för att på säkert sätt exempelvis när materielleveranser kommer, kunna kommunicera 

med lastbilschauffören på rätt språk (Kaizen). 

Angående digitalisering av lossningsklaneder på ombyggnationen är inte 

nödvändigt eftersom de minimala beställningsmängden samt skalan av själva 

byggnadsprojektet. 

Däremot kan nybyggnationens kommunikation mellan arbetsledning, leverantörerna och 

byggarbetare förbättras genom en digitalisering av lossningskalendern där alla 

medverkande kan ta del av kontaktuppgifter, leveransdatum, skicka information om 

lossningsplats samt ta del av produktionstidsplanen. Detta effektiviserar kommunikationen 

vid förändringar i produktionstidplanen istället för att skriva upp det på tavlan eller meddela 

arbetsplatsen via möten kan man enkelt nå ut till de olika yrkesgrupperna.  

Eftersom nybyggnationen Kv. näven är i parallell fas med närliggande nyproduktion anses 

digitalisering av lossningskalender lämpligast då de har en gemensam lossningsplats. 

Fördelen med denna digitaliserade lossningskalender är att man snabbt och 

effektivt med rätt behörighet kan meddela om förändringar som främjar 
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lossningsplatsen av gods. Leverantören och inköparen känner att digitaliseringen skulle vara 

ett steg närmare mot en effektiv byggarbetsplats gällande kommunikation.  

Genom frågesamtalen med arbetsledningen på både nybyggnation och ombyggnationen var 

en viktig del erfarenhetsåterföring (Hansei). Peab har skapat möten för alla platschefer inom 

regionen likadant för arbetsledarna där de diskuterar fördelar och nackdelar av 

projekt/processer för att utveckla hela organisationen. Dock kände byggarbetarna att denna 

form av erfarenhetsåterföring saknades hos de och att det skulle vara något som skulle kunna 

tillämpas för att förbättra kompetensen på byggarbetsplatsen.  

Vid ombyggnationen förlitar man sig mycket på tredjepartslogistiken d.v.s. 

Berglunds åkeri eftersom de har en liten APD-plan i jämförelse med nybyggnationen. Denna 

metod skapa ett bra arbetsflöde och minskar chansen för förseningar. Därför är JIT 

lämpligast vid materialhantering och leverans på små arbetsplatser. 

Materialhanteringen är väldigt effektiv i nuläget gällande kommunikationen med 

leverantörerna där de har frekvent kontakt rörande leveranserna. Nybyggnationen använder 

sig också av tredjepartslogistik, men inte i samma omfattning eftersom tillgängligheten 

för gods på APD-planen räcker längre, men det förekommer JIT för exempelvis vitvaror och 

virke då de är känsliga för dåliga väderförhållanden.  

Fältstudie/platsbesök  

Vi kunde i tidigt skede tydligt inse att nyproduktionen hade ett mer omfattande arbete i 

jämförelse med ombyggnationen där det endast bestod av få arbetsmoment exempelvis 

baxandet av material, montering av vitvaror, stambyte, kök och badrumsrenovering. Tiden 

som ackumulerades på arbetsplatserna skiljde sig med 33,5% mindre av produktiviteten 

på nybyggnationen, men detta är inget vi blev förvånade över att det skiljde sig 4/7 eftersom 

ombyggnationen anlita inhyrd bemanning som utförde materialhanteringen. Detta 

möjliggjorde att personalen kunde skapa mervärde genom att utföra sina arbetsmoment 

samtidigt som materielleveransen ägde rum av den inhyrda personalen från Smeexpress. Det 

anses även att de inhyrda flyttpersonalen är billigare samt effektivare än ordinarie 

personal, därför användes denna ekonomiska och tidsbesparande alternativ. 

Andra indikationer som påverkade produktiviteten var storleksskillnaderna av 

arbetsplatserna, mängden arbete och personal.  

Resultatet av fältstudien var intressant eftersom man tydligt kunde se skillnader mellan 

ombyggnationen och nybyggnationen. Angående slöseriet väger den större delen på 

nybyggnation som har en slöseriprocentsats på 7 % kontra ombyggnation som 

motsvarar 3 %. Det vi kunde konstatera på arbetsplatsen var mer omarbeten samt letandet 

av material större på nybyggnationen. Nybyggnationen har ett mer komplext och 

genomgripande projekt av den orsaken ökar chansen till slöseri(muda/mura/muri). Den 

största delen av slöserierna som observerades var långa gångavstånd till verktygscontainers, 

men även letandet av material på grund av oreda i verktygcontainer. 

Lösningen till detta problem var att påbörja ett förbättringsarbete med hjälp av 

tillämpning av 5s på verktygscontainer samt valvcontainer. Att kontinuerligt städa, 

sortera och systematisera bidrar till att arbetarna slipper leta efter material och istället spara 

tid som kan läggas på produktivt arbete. För att bibehålla ordningen på arbetsplatsen har en 

5s checklista skapats som en kontrollåtgärd som ständigt kan förbättras med hjälp av 

synpunkter från personalen. Checklistan är ett levande dokument som ständigt kan 
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förändras och det skapar en kommunikation mellan arbetsledning och personal för att 

förbättra hela APD-planen (Kaizen & PDCA).  

 Checklista  

Nybyggnation 

Resultatet av checklistan för nybyggnation var det vissa som inte kände att de inte var någon 

risk för olyckor medan 91 % besvarade att det fanns risk för olyckor. Kommentarerna ger 

förlag om att förbättra kommunikationen, utbildning och planering eftersom den är viktiga 

aspekter gällande säkerheten, andra menar att det alltid kommer finnas risk på 

arbetsplatsen.  

Gällande otydligheterna på arbetsplatserna svarade 64 % att det inte var dåligt skyltat på 

arbetsplatsen medan 36 % ansåg att det behövs förtydlighet. Vi upplevde att skyltningen var 

tydlig och markeringar var placerade på lämplig plats, men andra menar att APD planen är 

omfattande i yta därför kan de finnas risk för oklarheter samt att det har inträffat incidenter 

där lastbilschaufförer gått till fel arbetsplats eftersom det parallellt sker flera nybyggnationer 

i området. 

Gällande tillgängligheten för material och verktyg är den har stora delen svarat ja (91 %) och 

vi anser att container var bra fördelade och i närheten av arbetsmomenten samt placerade 

valvcontainrar på aktuella våningsplan.  

Åsikter angående skräp på arbetsområdet var motsägelsefull då vissa menar att de brukar ta 

reda på sina egna sopor, men andra kände att det inte var så utan gav ett förslag om att alla 

borde ta hand om sina egna sopor samt göra avfallshanteringen mer tillgänglig. 86 % tyckte 

att deras arbetsplats var fri från skräp och 14 % håll inte med om det.  Vi håller med om att 

det inte var så skräpigt på arbetsplatsen, men det fanns en del material som låg ostrukturerat 

på arbetsplatsen.   

Skicket av utrustningen svarade 71 % att det var i bra kondition eftersom uthyraren 

besiktigar de maskiner och lyftanordningar på arbetsplatsen. Vi håller med om detta då vi 

inte såg några trasiga maskiner eller delar.  

95 % svarade att framkomligheten är god på lossningsplatsens och även håller med om detta. 

Det fanns gått om utrymme för truckar och lastbilar att navigera. 

Tillgänglighet av sopcontainrar var i anordnad plats som enligt APD-planen och 95 % håller 

med om att det är lättillgängligt. Vi håller med om detta då det upplevdes nära till containrar 

på båda sidorna av lossningsplatsen.  

Denna fråga gav en variation av svar då vissa tyckte att det var en oorganiserad ordning, 

andra tyckte att hantverkare får självständigt sortera och en person föreslog att avsätta en 

person för att enbart inventera samt fylla på att meddela om trasiga maskiner eller dylikt.  Vi 

upplevde att det var stökigt i containern samt svåråtkomliga verktyg som var placerad på 

olämpliga platser och var besvärliga att hämta. Vi instämmer med byggarbetarna, men vi 

skulle föreslå att arbetsledningen använder sig av 5s checklistan veckovis för att hålla 

ordning och reda i containern. Förslaget om att avsätta en person som enbart skall 

ordna verktygscontainern är också en lysande ide.   

59 % kände att APD-planen kunde optimeras ytterligare medan 41 % tycket att den var i sin 

optimala form. I helhet var APD-planen genomtänkt, men enligt Toyotas produktions filosofi 

bör man ständigt stäva mot förbättringar. Genom kommunikation med jämna mellanrum 
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angående APD-planen mellan arbetsledningen och byggarbetarna erhålls synpunkter, 

framförhållning och förslag till förbättring då arbetsplatsen ständigt förändras. 

Ombyggnation  

Eftersom det var så få som svarade på checklistan på ombyggnation kan det vara svårt att 

bedöma svaren på checklistan där det endast gav ja/nej svar utan några kommentarer. Det 

var endast två personer som svarade med delade meningar, men ibland inträffade olika 

åsikter. Enkäten belyser att denna arbetsplats var emot implementering av 5S checklistan där 

de kände att de redan hade en bra struktur på arbetsplatsen. Genom den bristfälliga 

information samt antalet personer som svarat på enkäten finns det inte tillräckligt med 

underlag att undersöka checklistans resultat APD-plan. 

  5 varför 

Checklistor för att komma till grunden av problem som inträffar på arbetsplatsen som togs 

fram var’’5 varför’’ och ”Fiskbensanalysen”.  Genom att prata med arbetsledningen samt våra 

egna åsikter var’’5 varför’’ mest lämplig för arbetsplatsen eftersom den var tydligare och 

kunde användas av all personal på arbetsplatsen. Två personer på nybyggnationen använde 

sig av’’5 varför’’ och det visar exempel på hur man kommer till grundorsaken av problem som 

uppstår på arbetsplatsen samt motverkar att det uppkommer igen. Tyvärr användes den inte 

på ombyggnationen. Enkäten visade att’’5 varför’’ inte var önskad på ombyggnationen.  

 

Felmarginal 

Vid tidtagning hade vi upptäckt svårigheten med att vara i precision med att börja ta tid och 

avsluta det efter önskat arbetsmoment som observerades. Därför bestämde vi oss för att 

försöka vara så noggranna som möjligt. I vissa fall kunde arbetsmomenten uppfattas som 

andra moment där det var lite otydligheter kring. Därför frågades personalen i mån av att få 

noggrannare inblick av vad de utför för arbete för att placera det i rätt kategori. En viktig 

notering som ansågs väsentlig var att personalen vi valde att observera bestod av ett litet 

urval av arbetare. Därför skulle detta resultat kunna variera ifall vi hade valt att följa en 

annan grupp som utför andra arbetsmoment. Arbetarna kunde exempelvis i vissa tillfällen 

avsluta sina arbetsmoment för att hjälpa någon annan, därför kunde det ske 

störningar vid tidtagning då arbetsmomenten varierade under tiden det togs tid 

på.  

Kommunikationsradio  

Kommunikation och planering är viktigt på arbetsplatsen gällande logistik. På arbetsplatsen 

insåg vi att kommunikationen mellan arbetarna var bristfällig då det ständigt 

vidarebefordrades via andra arbetare tills det som skulle förmedlas, tog alldeles för långt tid 

eller inträffade inte alls. Under fältstudien upptäckte vi att en lösning med en direkt 

kommunikation mellan arbetare skulle effektiviseras genom att används sig utav handhållna 

kommunikationsradion. Inom industrioch byggbranschen har man använt sig utav detta 

hjälpmedel för att så snabbt som möjligt förmedla information, detta har visat sig ge goda 

resultat på större arbetsplatser (PDCA). Denna typ av hjälpmedel anses vara 

förmånligt för Kv. nävens byggarbetsplats som både spar tid, minskar 

otydligheter och ger en uppdatering för alla på arbetsplatsen. 
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Ombyggnationen behöver ej tillämpa denna typ av metod eftersom det är en mindre 

byggarbetsplats som inte är i behov av ständig kommunikation då personalen är jobbar 

väldigt självständigt samt att mängden materielleveranser inte är genomgripande. 

Arbetsledningen har utrustat personalen med hörselkåpor med bluetooth och 

mikrofon som möjliggör att de kan pratat utan att använda sina händer, därför 

kan man utesluta handhållen radiokommunikation på denna arbetsplats.   

RFID 

För att skapa inbyggd kvalitet (Jidoka) gällande materielleveransen med hjälp av RFID 

ansågs inte som en populär metod till materielleveransen säger arbetsledningen på båda 

arbetsplatserna. Huruvida det nämns gällande RFID chip på materialemballaget för att spara 

tid till personalen som lossar materialet har varit irrelevant för respondenterna.  

Responsen vi fick av arbetsledningen var att behovet inte är erforderligt på grund av den 

minimala kvantiteten av material som kontrolleras. Den konventionella metoden är 

effektivt och därför behövs ingen reform både på nybyggnationen samt 

ombyggnationen, men de känner att tekniken är fördelaktigt, men det kommer 

ta tid innan det kan introduceras inom deras byggarbetsplats.  

Enkätsvar 

 

Nybyggnation 

 

Beträffande fråga 1 angående 5s i enkäten tyckte 67 % att 5s checklistan skulle kunna 

bidra till en förbättring av arbetsplatsen. Kommentarerna som mottogs var positiva 

där enstaka tryckte att det skulle kunna vara svårt att införa detta på byggarbetsplatsen på 

grund av bristande intresse.  

Från 2 svara de 61 % ja till implementering av ”5 varför” vilket vi inte var förvånade 

över eftersom våra egna erfarenheter i arbetslivet har lösningarna som tillämpats oftast varit 

ytliga som inte kommer till roten av problemet. Med hjälp av 5 varför kan man skapa 

långsiktiga lösningar och djupare förståelse till uppkomsten av problemet. 

Byggarbetsplatsen var överens om att en digitalisering av lossningskalendern inte 

skulle effektivisera kommunikationen på arbetsplatsen. 67 % var emot förslaget, men en 

del som var för förslaget tyckte att det skulle vara bättre med en uppdelning av det, där ena 

tillämpas för arbetsledningen och andra för hantverkare eftersom viss informationen oftast 

är irrelevant för de olika yrkesgrupperna. Dock var en person fundersam över var 

informationen skulle hittas och vem som uppdaterar den digitala lossningskalendern. 

Informationen som ställdes som fråga i enkäten borde utvecklas mer där vi beskriver utförligt 

hur det skulle fungera exempelvis vilka enheter som den digitala lossningskalendern kommer 

vara tillgänglig på. 

En fråga som 100 % av arbetsplatsen var överens om var erfarenhetsåterföring 

för byggarbetarna då det redan förekommer för arbetsledningen. 

Majoriteten 56 % av arbetsplatsen var emot implementering av RFID chip och ansågs inte 

vara praktiskt eftersom det skapar extra moment för materiallossningen.  
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På byggarbetsplatsen ansåg 88 % av personalen att applicering av ”walkie talkie” var en bra 

ide som rationaliserar kommunikationen på den stora arbetsplatsen. En person påpekade att 

detta används idag, men inte för hela arbetsplatsen. Genom vår platsobservation 

noterade vi att användning av kommunikationsradio användes för lyftkransoperatören.  

 

Ombyggnation 

58 % av arbetsplatsen kände att tillämpning av 5s checklistan skulle inte vara 

passande för arbetsplatsen. Vi håller med om det eftersom de jobbar väldigt 

självständigt och städar regelbundet därav är en checklista inte är nödvändig.  

5 varför checklistan var inte något som de tror skulle ge något värde till problemhantering 

då de känner att de i vissa fall kan innebära ödlans av tid när man analyserar ett problem 

djupgående, 67 % var emot förlaget.  En del hade positiv inställning till 5 varför då det 

motverkar problem så de inte uppstår i framtiden.  

Digitalisering av lossning kalendern är mindre lämplig anser vi eftersom den minimala 

mängden leverans denna byggarbetsplats har samt att Peabs personal inte utför lossningen 

och baxningen av materialet. Där var vi överraskade av resultatet av respondenternas svar 

som visade att 58 % var för föslaget.  

Även i denna arbetsplats fick erfarenhetsåterföringsförslaget 100 % instämmelse av 

respondenterna vilket visar att detta saknas för byggarbetena.  

 

RFID-chipet som skulle kunna effektivera materialhanteringen för denna byggarbetsplats 

är inte populär då 100 % var emot förslaget. Eftersom arbetsplatsen inte har en stor 

mängd leverans är investering i spårningsverktyget inte lönsamt.  

Eftersom byggarbetsplats använder sig av hörselkåpor med mikrofon och bluetooth kan 

implementering av kommunikationsradio inte vara till god effekt till denna arbetsplats. Vi 

förmodar att byggarbetarna känner att den nuvarande kommunikationsverktyget är 

tillräcklig det visar även procentsatsen med 58 % som var emot förslaget.   
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7 SLUTSATSER 

Målet med examensarbetet var att förbättra arbetsplatsen gällande materielleverans och 

logistik. Lösningarna som togs fram för att förbättra materielleveransen och logistik är 

följande: 

 5s checklista 

Denna lösning är till för att ska skapa ordning och reda på arbetsplatsen för att 

spara tid. Checklistorna är levande dokument som hela tiden kan ändras och 

skulle kunna appliceras veckovis. Att förse 5S checklista skapar en god 

förutsättning på byggarbetsplatsen beträffande ordning och reda på APD-planen. 

Checklistan skall vara placerad innanför varje verktygscontainer eftersom det står 

till centrum till byggarbetarnas dagliga rutiner, men även vid anslagstavlan i 

kontoret. 

 

Nybyggnation:       Ja:67% Nej: 33 % 

Ombyggnation:       Ja:42% Nej: 58 % 

 

 5 varför checklista 

För att komma till grundorsaken av problem som berör arbetsplatsen har denna 

checklista bidragit till att underlätta och tydliggöra komplikationer på 

arbetsplatserna. Följden av denna checklista att man når roten av problemet som 

sedan kan bearbeta fram en lösning.  

 

Nybyggnation:       Ja:61% Nej: 39 % 

Ombyggnation:       Ja:33% Nej: 67 % 

 

 Digitalisera lossningskalender 

I dagsläget använder både arbetsplatserna sig av konventionella anslagstavlor 

som lossningskalender. Denna metod kan bytas till en digitaliserad version av 

lossningskalender där arbetsledningen/leverantörer/byggarbetare kan 

ändra/granska information kring tidsplanering, leveranser, logistikplats m.m. 

Detta göra att kommunikationen sker i realtid samt att digitaliseringen möjliggör 

att man kan ändra/granska informationer även utanför arbetsplatsen.   

 

Nybyggnation:       Ja:33% Nej:67 % 

Ombyggnation:       Ja:58% Nej: 42% 

 

 Erfarenhetsåterföring för byggarbetsplatsen (Hansei) 

 

Byggarbetsplatserna hade erfarenhetsåterföring för platschef och arbetsledare där de 

diskuterar för/nackdelar med projekt/processer. Detta skulle även kunna tillämpas för 

byggarbetarna för att öka kompetensen i företaget.  

Nybyggnation:       Ja:100% Nej:0 % 

Ombyggnation:       Ja:100% Nej: 0% 
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 RFID-chip för materialhantering  

I dagsläget används inte RFID-chip för någon av arbetsplatserna utan vanliga 

följesedlar vid materialhantering, men de är överens om att denna teknik kommer 

tillämpas i framtiden förutsatt att den i dagsläget finns i andra branscher. 

 

Nybyggnation:       Ja:44% Nej:56 % 

Ombyggnation:       Ja:0%  Nej: 100 % 

 

 Kommunikations radio’’walkie talkie’’  

Lösningen kan enkelt tillämpas till att förbättra kommunikationen och på 

effektivt sätt nå ut till ett flertal personer på arbetsplatsen vid samma tillfälle. I 

synnerhet skall ’’walkie talkie’’ tillämpas på arbetsplatser med stora ytor och stor 

antal personal på arbetsplatsen därav är Kv. Näven lämpligast för detta 

kommunikationsverktyg. 

 

Nybyggnation:       Ja:88% Nej:12 % 

Ombyggnation:       Ja:42% Nej: 58 % 

 

 APD-plan 

 

Nybyggnationen 

APD-planen på Kv.näven innehar gott om utrymme att placera verktygscontainrar, 

avfallscontainrar, sågbod m.m. Det finns utrymme att effektivisera APD-planen för att 

minska gångavståndet, slitage och arbetstiden för personal. I 5s checklistan har specifika 

frågor utformats som berör APD-planens tillstånd. 

Checklistan skapar möjligheten för byggarbetarna att ge förslag eller lyfta upp problem som 

bör åtgärdas. Eftersom alla förflyttningar görs med maskiner som är inhyrda är checklistan 

ett bra verktyg som arbetsledningen kan nyttja för att planera ut alla förflyttningar på APD-

planen när maskinerna är tillgängliga för att utföra förflyttningarna på ett effektivt sätt. 

Andra lösningar som påverkar APD-planen är kommunikationsradion efter som det skett 

problem vid tidigare tillfällen där personal placerat material på första bästa plats utan att 

meddela arbetsledningen. Med hjälp av’’walkie talkie’’ kan man enkelt meddela om vart man 

tänkt placera ut materialet, men även ett sätt att kommunicera på ett verksamt sätt för att 

minska missförstånd. 
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Ombyggnation 

Kv. Högvakten 1 har en begränsad yta att nyttja för att placera containrar för verktyg och 

avfallshantering. Denna APD-plan är anpassad för att främja framkomlighet för fotgängare, 

fordon och räddningstjänst i området. I nuläget är APD-planen som bäst strukturerad och 

därför tillförs inte alternativa lösningar kring utformningen. Byggarbetarna är delaktiga i att 

flytta containrarna vid avslutad etapp för att skapa en bekvämare och kortare stäcka mellan 

containrarna och arbetsområdet. 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Med hjälp av resultatet av enkäten kan lösningaran som valts ut av byggarabetspalatsen 

tillämpas gällande produktivetet samt intervjuer göras för att se ifall arbetsplatsen förbättrats 

ytterligare. Även utföra en liknande studie fast på andra byggarbetsplatser med samma 

förutsättningar.  
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10 BILAGOR 

För Bilaga 1–3 är det frågor som ställdes under de interna och externa intervjuerna. De 

frågorna som är grönt markerade var frågor som var gemensamma för alla arbetsroller för att 

få en jämförelse.  

 

 Frågor till arbetsledningen   
o Vad är det för typ av byggnad ni producerar?  
o Vad tycker du om utformningen av arbetsplatsen i nuläget?  
o Vart befinner ni er i produktionstidsplanen och ligger ni i fas? åtgärder? 
o Tror du att mottagning av materielleveransen kan effektiviseras, iså fall hur? 
o Vad använder ni för spårningsmetod? RFID. 
o Hur väl är materielleveransen vid byggarbetsplatsen gällande framkomlighet/lossning? 
o Inträffar problem gällande framkomligheten?  
o Brukar det uppstå köer vid materiellossning? 
o Hur löser ni det med logistiken?  
o Hur transporteras byggmaterial inom arbetsplatsen? (truck)  
o Hur synkroniserar ni materielleveransen med produktionstidsplanen? 
o Tillämpar ni er av JIT metoden?  
o Anlitas utomstående lagerutrymme utöver APD-platsen? isfall är det lönsamt och har du 

siffror på hur lönsamt det kan vara?  
o Tycker ni att APD-planen är optimal eller finns det utrymme för förbättringar? 
o Hur handskas ni med rutiner vid byggmaterialleverans? 
o Hur sker kommunikationen mellan arbetsledningen/leverantören/byggarbetarna rådande 

materielleverans? 
o Hur informerade är personalerna gällande leverans av material?  
o Använder ni er av lossningskalender? 
o Brukar förseningar och fel ske vid materielleverans? Hur gör ni för att åtgärda detta? 
o På vilket sätt arbetar ni för att organisera arbetsplatsen exempelvis verktyg, 

maskiner samt material m.m.?  
o Hur arbetar ni med de dagliga rutinerna, använder ni er av 

checklistor? t.ex. maskinkontroll, städning m.m. 
o Applicerar ni er av 5s-metoden? 
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Intervju för byggarbetarna  

  
o Vad är det för typ av konstruktion ni producerar?  
o Vad tycker du om byggarbetsplatsen i nuläget?   
o Vart befinner ni er i produktionstidsplanen och ligger ni i fas?    
o Hur väl är materielleveransen vid byggarbetsplatsen gällande framkomlighet/lossning?   
o Inträffar problem gällande framkomligheten?  
o Brukar det uppstå köer vid materiellossning?   
o Hur löser ni det med logistiken?  
o Hur transporteras byggmaterial inom arbetsplatsen? (truck). 
o Tycker ni att APD-planen är optimal eller finns det utrymme för förbättringar?  
o Behöver ni frekvent gå långa sträckor för att hämta material och verktyg, iså fall hur ofta 

per dag?  
o Skulle man kunna på något sätt effektivisera det?  
o Hur handskas ni med rutiner vid byggmaterialleverans?   
o Hur sker kommunikationen mellan arbetsledningen/leverantören/byggarbetarna rådande 

materielleverans? 
o Hur informerade är personalerna gällande leverans av material?  
o Använder ni er av lossning kalender?  
o Brukar förseningar och fel ske vid materielleverans? Hur gör ni för att åtgärda detta? 
o På vilket sätt arbetar ni för att organisera arbetsplatsen exempelvis verktyg, maskiner samt 

material m.m.?  
o Hur arbetar ni med de dagliga rutinerna, använder ni er av 

checklistor? t.ex. maskinkontroll, städning m.m. 
o Applicerar ni er av 5s-metoden? 

 

Frågor till inköpare och leverantör för ombyggnation och nybyggnation: 

o Hur ser relationen mellan er och arbetsledningen ut?  
o Brukar det ske materialförseningar, om ja, iså fall hur ofta?  
o Har entreprenören tillgång till spårning av materielleveransen?  
o Finns det något varningssystem där man meddelar entreprenören om 

risk för materialförsening?  
o Skulle en digitaliserad lossningskalender som sammanfogar arbetsledningen och 

leverantören som underlättar planeringen? I så fall hur 
o Hur stor är vädrets påverkan på materielleveransen?  
o Vad använder ni för spårningsmetod? RFID  
o Hur väl informerade är ni gällande arbetsplatsens tillgänglighet vid lossning av material?  
o Brukar det uppstå köer vid materiellossning? 
o Hur sker kommunikationen mellan arbetsledningen/leverantören/byggarbetarna rådande 

materielleverans? 
o Brukar förseningar och fel ske vid materielleverans? Hur gör ni för att åtgärda detta?  
o Förlitar ni er mycket på CCC/tredjepartslogistik för lagerhållning? 
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Frågor till Svensk byggtjänst 

o Vilka byggen brukar använda sig av radiokommunikation? 

o Har det skett en ökning av användningen gällande radiokommunikation? 

o Vilka stora fördelar har dessa radiokommunikationer på en byggarbetsplats? 

o Vad skulle nackdelarna vara? 
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