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Förbättrade och förenklade logistikrutiner 
för effektivare tidsanvändning inom bygg  

  



 
 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är en studie av logistikrutiner på en byggarbetsplats hos byggföretaget 
Peab. Rutiner och dokument har en stor roll i vardagen på en byggarbetsplats. Ett stort 
problem är tidsbrist som oftast uppstår p.g.a. att rutiner och dokument inte använts. 
Tidsbristen i sig gör att de inte har tid att följa rutiner och dokument. Det är en ond cirkel där 
de följer varandra. Valda rutiner och dokument undersöks och dessa frågeställningar kommer 
att besvaras: 

 Används rutiner och dokument i praktiken? Vilka?  
 Om inte, varför? 

 Hur skulle de kunna förbättras? 
 Skulle det behövas fler dokument/rutiner? Exempel? 

De rutiner och dokument som har undersökts är följande: 

 Mottagningskontroll  

 Lagringsdokument  
 Uppföljningar 

 Reklamation 
 Leveransplaner  
 Arbetsberedningar gällande leverans och lossning  

Författarna har utfört insamling av dokument och gjort intervjuer med personal på Peab. 
Analys av detta har lett till att hälften av de rutiner som skulle tittas närmare på har förbättrats 
och förenklats. Dessa kan användas i framtiden för att förbättra tidsanvändningen på 
byggarbetsplatser gällande valda rutiner. 

  



 
 

Abstract 

This dissertation is a study of logistic routines at a construction site run by the construction 
company Peab. Routines and documents play a big part in the everyday work at a construction 
site. A big issue that often occurs from not following routines and documents is lack of time. 
The lack of time itself leads to routines and documents not being followed. It’s a downward 
spiral where one follows the other. The selected routines and documents have been studied 
thoroughly and the following problem statements that will be answered are: 

 Are routines and documents actually used at the site? In that case, which ones?  
 If they are not, why? 

 Could they be improved? 
 Is there a need for more documents/routines? For example? 

The routines that have been studied are as follows: 

 Check of material at delivery 

 Documentation of where to store material 
 Follow ups 

 Complaints and claims of faulty material  
 Delivery plans 
 Work preparations concerning delivery and unloading of material 

The authors have collected information regarding the routines and documents, and performed 
interviews with the staff at Peab. An analysis of the information and the interviews has led to 
an improvement of half of the routines and documents. These can be used in the future to 
improve the use of time at construction sites regarding the chosen routines. 
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1 Inledning 
Här introduceras examensarbetet, bakgrunden till det och vad som ska studeras djupare. 
Vidare presenteras det aktuella projektet som arbetet utförts på och en kort 
företagsbeskrivning.   

1.1 Bakgrund 
Logistik är ett aktuellt område just nu. Byggindustrin utvecklas långsammare än andra 
industrier och logistik är ett av de områden som har utvecklats sakta inom bygg. Det finns 
mycket att arbeta på när det kommer till denna avdelning, speciellt inom bygg som är mycket 
traditionellt i sitt tänkande. Många fokuserar på de stora bitarna när de tänker logistik och hur 
de ska förbättras, till exempel transporter och lagring m.m. Små dagliga dokument och rutiner 
hamnar ofta i skymundan då de inte alltid genererar stora kostnader som syns vid första 
anblicken, men då de upprepas i stort sett varje dag är de något som borde läggas tid på.  

Alla byggföretag har sina bestämda regelverk, och rutiner och dokument för 
verksamhetsledning finns inom varje företag. Med rutiner och dokument menas de rutiner 
som ska följas vid dagliga händelser t.ex. mottagning av gods och kontroll att godset är 
korrekt. Dokumenten som används vid dessa rutiner är för att underlätta exempelvis 
dokumentering av fel på godset och var det lagras m.m.  

Dessa rutiner och dokument har vuxit fram genom tiden baserat på erfarenhet och kommer 
från att de vill ha en standard att följa på alla byggarbetsplatser på olika projekt som 
underlättar vardagen. Dessa har tagits fram för att gynna byggplatsen i form av bland annat 
mer tid, noggrannhet, ordning och reda, lättare uppföljning och mer kontroll. Att dessa följs 
gynnar inte bara byggplatsen utan även externa aktörer, exempelvis leverantörer och 
underentreprenörer i den bemärkelsen att de kan ta del av dessa och därmed samarbeta lättare.  

Ett av problemen som uppstår när det finns rutiner och dokument är att de gärna blir fler och 
fler och mer komplicerade. När de utvecklas tas inte alltid hänsyn till hur verkligheten ser ut. 
Många byggarbetsplatser skapar sina egna versioner som inte täcker allt utan bara det 
viktigaste då de ska gå fort att använda och göra. Dessa versioner funkar för stunden i 
vardagen men leder ofta till ett följdproblem som skulle kunna ha undvikits om originalen 
använts som oftast är mer genomtänkta.    

Något som har utvecklats och blivit stort inom allmän logistik är Lean, som är ett 
samlingsnamn för verksamhetsstrategier med specifik inriktning på att styra och förenkla 
logistiken. Det finns en gren inom Lean som heter Lean Construction som är speciellt 
framtagen för att kunna tillämpas på byggbranschens logistik. Lean handlar i stort om att 
skapa bättre rutiner och processer i företagets vardag för att hela verksamheten ska gå smidigt 
och effektivt. Speciellt för att skapa rutiner finns det en metod som heter Standard Operating 
Procedure, SOP. Standard Operating Procedures är instruktioner om hur en aktivitet ska 
utföras med hänsyn till säkerhet, kvalitet, kostnad och leverans. Även om små rutiner i 
vardagen inte alltid påverkar dessa fyra faktorer i en tydlig mening är det att föredra SOP. 
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För att ha ett så bra logistiksystem som möjligt krävs det förutom de stora delarna att de små 
vardagliga rutinerna optimeras så fokus kan läggas på det som är mer akut istället för att fokus 
läggs på ett logistiksystem som helst ska fungera i bakgrunden.  

1.2 Projektbeskrivning  
Examensarbetet ska utföras på byggföretaget Peab AB, Region Öst. Företaget valdes pga. 
tidigare kontakt och intresse för företaget.  

Peab bygger i bostadsområdet Lambohov i Linköping. Projektet kallas kvarteret Isstadion och 
där byggs det två hyreshus med sammanlagt 104 lägenheter, 1-4 rok samt tillhörande förråd, 
lekplats och parkering. Husen byggs med platsgjuten stomme, filligran, utfackningsväggar, 
platsgjutna valv, platsbyggt och plåtbelagt tak och putsad fasad i olika kulörer. Beställare för 
projektet är Peab Sverige AB men har en bestämd slutanvändare, bostadsbolaget Willhem, 
som köper alltihop när Peab har hyrt ut 95 % av lägenheterna. Projektet startade i maj 2012 
och första inflyttningen är planerad till september 2013 och sista till mars 2014. 
Entreprenadsumman för projektet är ca 100 miljoner kr. Medan examensarbetet skrivs är det 
ca 45 yrkesarbetare på plats fördelat på trä, betong, el, ventilation, rör, plattsättning, målning, 
puts, plåt, kran, parkett, ställning, hissmontör, mark, grävmaskinist och några tjänstemän. 
Handledaren från Peab är arbetsledaren Peter Larsson på kvarteret Isstadion. 

1.3 Företagsbeskrivning 
Peabs historia börjar med bröderna Erik och Mats Paulsson i Skåne 1959, när de 14 och 16 år 
gamla tog på sig att hämta sopor med sin fars traktor. 1967 grundades aktiebolaget Bröderna 
Paulssons Entreprenad AB, redan då kallat Peab. Deras tjänster var då grusning, schaktning 
och uthyrning av grävmaskiner. Att de började med bygg var en slump då det tog över ett litet 
byggföretag när det gick i konkurs medan de höll på att bygga Peabs nya verkstad.1 

Idag är de ett av de tre största byggföretagen i Norden med verksamhet i Sverige, Norge och 
Finland. Peab sysslar med allt från renhållning av gator till stora entreprenadarbeten. 
Koncernen har många dotterbolag som de har nära samarbete med på sina byggplatser.  

Peabs affärsidé är "Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total 
kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen 
yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för 
framtiden".2 

Peab Bostad är en avdelning som satsar stort på bostäder, både egenutvecklade och beställda. 
De är verksamma över hela landet, så man kan bo vart som helst i Sverige. De bygger hem 
som är anpassade för köparen och satsar på att bygga ”hem som håller”, vilket också är deras 
motto på Peab Bostad. Region Öst, numera Region Mellersta, spänner över Östergötland 

                                                 
1 http://www.peab.se/Om-Peab/Historien-om-Peab/ (2013-07-5) 

2 http://www.peab.se/Om-Peab/Affarside/  (2013-06-15) 
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1.4 Problembeskrivning 
Bland de vanligaste problemen på byggplatser hör tidsbrist och logistikproblem. Peabs 
byggarbetsplats, kvarteret Isstadion, är inget undantag. När detta examensarbete startade 
fördes diskussion med företagets handledare för att hitta ett problemområde i logistiken på 
byggarbetsplatsen som kan förbättras. Att saker och ting ska flyta på i en organisation är 
eftertraktat, speciellt i en sådan temporär organisation som en byggarbetsplats är. Förutom att 
byggplatsen är temporär är den även tidspressad och kostnadspressad. Att hitta en vardag som 
fungerar tar ibland mycket lång tid. Därför har företagen sina egna rutiner och dokument som 
ska underlätta att komma in i den vardagen. Precis som hos de flesta företag är Peabs rutiner 
och dokument bra och noggranna, men upplevs ibland som opraktiska och tidskrävande. Det 
finns ett behov av att ta fram förenklade rutiner och dokument som är bättre anpassade och 
mer relevanta. Innehållande bara den information som behövs blir de därmed kortare, enklare 
och tar mindre tid att använda och då flyter vardagen på smidigare. 

Diskussionen ledde till att det kom fram att man inte har nog med tid att hinna med allt som 
borde göras för att följa rutinerna och använda dokumenten som de ser ut i nuläget. Vid denna 
tidsbrist prioriteras akuta problem som behöver lösas direkt på plats och kontroller och 
uppföljningar av olika slag kommer då i andra hand. Till exempel om en leverans är fel på 
något vis; inte i tid, fel material osv., då måste tid läggas på att åtgärda problemet. Ibland blir 
hela bygget drabbat av detta, exempelvis om byggkranen måste användas till att lasta av 
leveransen istället för det den är planerad att användas för. När det här händer blir tid för 
kontroller och uppföljningar mindre pga. den oplanerade tiden den felande leveransen 
innebar. Den felande leveransen i sig har nog bakgrund i en dålig uppföljning eller kontroll.  

Om rutiner och kontroller sköts kan problem förhindras, exempelvis leveranser vid fel tid för 
att leverantörer inte hållits uppdaterade, att man letar efter material för att det inte 
dokumenterades var det lagrades eller att det upptäcks att en leverans inte stämmer då en 
kontroll inte gjordes vid mottagningen. Många av dessa problem som uppstår är problem som 
måste hanteras direkt på plats och som prioriteras istället för rutinerna. Logiskt sett om 
rutinerna prioriteras och följs, så skulle många av de problem som behövs tas om hand 
minimeras eller inte uppstå från första början. 

Om kontroller och rutiner prioriteras och uppmuntras att följas, kommer det i längden att 
bidra till att fel som tar tid undviks och då skapas mer tid för annat.  

1.5  Syfte 
Syftet är att undersöka Peabs rutiner och kontroller som redan finns rörande logistik, samt 
undersöka om de används i vardagen på byggarbetsplatsen och, om de inte används, granska 
varför. En analys av förbättringar/förenklingar ska leda till att dessa nya versioner av 
dokument och rutiner faktiskt används och underlättar på byggarbetsplatsen. 

1.6 Frågeställningar 
Frågeställningarna som ska besvaras med detta examensarbete och dess punkter som ska 
studeras har tagits fram i samråd med handledaren på företaget. Punkterna har arbetats fram 
med hänsyn till relevans ur ett logistiskt perspektiv i vardagen.  
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Dessa frågeställningar ska besvaras i slutet av projektet.  

 Används rutiner och dokument i praktiken? Vilka? 
 Om inte, varför?  

 Hur skulle de kunna förbättras? 
 Skulle det behövas fler dokument/rutiner? Exempel? 

1.7 Avgränsningar 

Examensarbetet har fokuserats på att granska Peabs formella rutiner och dokument, dvs. deras 
”guide” för hur saker ska skötas rörande daglig logistik och sedan hur de används i praktiken. 
Det finns mycket att fördjupa sig i angående rutiner och dokument på en byggarbetsplats, men 
det är direkta och indirekta logistikrelaterade rutiner och dokument som har fokuserats på i 
detta arbete knutna till frågeställningarna ovan. 

Alla byggen har sina egna rutiner och egenskapade dokument. Dock har fokus legat på 
kvarteret Isstadions byggarbetsplats som jämförts med företagets formella principer. 
Författarna valde tillsammans med handledaren att begränsa antalet personer som intervjuades 
till de som hade mest relevant koppling till logistik. En av de yrkesarbetarna från Kvarteret 
Isstadion som intervjuades arbetade under examensarbetets tid som arbetsledare på Kvarteret 
Braxen och går därmed under båda kategorierna yrkesarbetare och tjänstemän.  
 
Inga direkta kostnadsanalyser gjordes då fokus var på att underlätta och skapa mer tid.  

Även om arbetsberedningar är en daglig rutin som följs aktivt i vardagen, studerades inte 
traditionella arbetsberedningar ingående, utan nämns bara i samband med eventuella nya 
dokument. Detta på grund av att i samtal med handledaren på företaget valdes andra mer 
relevanta punkter ut då han tyckte att de klassiska arbetsberedningarna de hade fungerade på 
en god nivå.  
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2 Metod 
Det här metodkapitlet syftar till att mer ingående förklara hur examensarbetet har utförts och 
hur rapporten disponeras. Författarna tar även ställning till sådant som validitet och 
reliabilitet gällande rapportens innehåll och källor.    

2.1 Genomförande och disposition 
Examensarbetet har gjorts i sex större delar, se figur 1. Dessa sex delar är indelade i mindre 
delar i sig vilket blir tydligare allt eftersom. Som figur 1 visar har litteraturinsamlingen gjorts 
parallellt med planering/förarbete, datainsamling Peab och intervjuerna. De olika delarna 
kommer att förklaras närmare i nästa delkapitel. 

 

Figur 1- Disposition av examensarbetet 

2.1.1 Planering/Förarbete 

Innan examensarbetet påbörjades krävdes det möten och diskussioner med de två 
handledarna. Det som var givet var ämnesområdet, nämligen logistik på byggarbetsplatsen. 
Då det finns mycket att undersöka och studera närmare på det givna området var det svårt att 
hitta en inriktning som alla kände sig nöjda med. Författarna ville om möjligt ha en inriktning 
som de kände att de var nya inför. När inriktningen väl hade valts satte sig författarna med 
handledaren på företaget för att diskutera frågeställningar.  

2.1.2 Litteraturinsamling 
Sökning på litteratur har skett på varierande sätt. Författarna har tagit inspiration från en kurs i 
bygglogistik som författarna läst tidigare och utifrån det sökt vidare information som 
behandlar ämnet på ett relevant sätt. Sökningar har bland annat skett på det viset att nyckelord 
har skrivits in i Linköpings Universitetets biblioteks databas för alla typer av media. Utifrån 
resultatet sorterades det som ansågs mest relevant och tillgängligt. Då ämnet som författarna 
valt att fördjupa sig i är mycket specifikt och i vissa avseenden abstrakt har det varit 
utmanande att hitta litteratur som är användbar och tillämpbar.  

2.1.3 Datainsamling Peab 
Datainsamlingen utfördes genom att besök gjordes på byggarbetsplatsen och tillgång till 
Peabs intranät ”Planket” gavs så att den relevanta informationen kunde sökas med fria händer. 
Tips och ledning gavs av handledaren om vad som kunde vara intressant att granska. Denna 
insamling var givande och författarna fick på det stora hela allt de ville ha ut av insamlingen.  
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2.1.4 Intervjuer 

Dokumenten som samlades in användes till hjälp under utarbetning av intervjufrågor. 
Tidigare möten och diskussioner med handledaren på företaget hade gett lite idéer och 
frågorna utgick från det och dokumenten. Något som var viktigt för författarna var att inte 
vinkla frågorna, utan försöka hålla dem neutrala och att inte ha för många. Mottot var att ha 
kvalitet istället för kvantitet gällande frågor.  

Många tankar gick runt hur intervjuerna skulle genomföras. Att använda enkäter är smidigt på 
det sättet att alla svaren är nedskrivna. Dock är chansen stor att svaren blir väldigt korta då 
enkäter inte är speciellt omtyckta eftersom de kräver tid. Dessutom får de intervjuade inte en 
chans att fråga författarna om de inte förstår en fråga. Det beslutades att intervjuer skulle 
göras på plats och med ljudinspelning. På detta sätt kunde följdfrågor ställas på intressanta 
svar och ljudinspelning eliminerar den risk som finns för att tappa information om man endast 
skriver. Författarna kunde koncentrera sig på personerna och frågorna istället för skrivandet 
och är väldigt nöjda med beslutet att spela in. Alla personer tillfrågades innan inspelning 
började och gav sin tillåtelse. 

Författarna hade en intervjumall som användas vid alla intervjuer, se bilaga 1 för 
intervjufrågorna som först ställdes och bilaga 2 för de reviderade intervjufrågorna. 
Grundtanken var att frågorna skulle skilja sig lite mellan yrkesarbetarna och tjänstemännen 
pga. deras position och arbetsuppgifter på företaget, men det visade sig att alla behövde ha 
mer eller mindre kunskap om de områden som examensarbetet behandlade och därmed 
frågades alla samma frågor. Att författarna frågade samma frågor till de intervjuade gjorde 
också att författarna fick flera olika vinklar av samma situationer och uppgifter. Detta för att 
yrkesarbetarna och tjänstemännen upplever saker olika på grund av position och uppgift på 
projektet.  Tre tjänstemän och två yrkesarbetare intervjuades. Dessa valdes ut tidigt i 
processen med hänsyn till hur mycket de arbetade med logistik i vardagen. En av 
tjänstemännen arbetade på en annan byggarbetsplats. Intervjun med denna arbetsledare gör att 
författarna får en jämförelse om situationen på Isstadion liknar den på andra byggen. 
Författarna är medvetna om att detta inte är speciellt många men det är ett accepterat antal.  

2.1.5 Analys 
Detta skede börjar med en sammanställning av svaren på intervjufrågorna. Denna 
sammanställning ska tydligare klargöra vad som enligt personalen är problematiskt och vad 
som fungerar på bygget angående logistikrelaterade rutiner/kontroller/dokumentation. 

En analys av all insamlad information påbörjas där bland annat en jämförelse mellan svaren 
och dokumenten ska ge en bild över vad som skulle kunna förbättras för att rutiner och 
dokument ska användas i framtiden. Referenslitteraturen kommer att vara till stor hjälp då en 
förbättring eller lösning kanske inte är så uppenbar efter att jämförelsen gjorts. 

Efter jämförelsen ska eventuella lösningar/förbättringar tas fram som är realistiska och 
tillämpbara i praktiken. Dessa förbättringar kommer troligen att vara i form av papper, till 
exempel ett mottagningskontrollsdokument som är lättare och snabbare att använda än det 
gamla. Dock kan en del förbättringar/lösningar utmynna i rekommendationer gällande hur 
personalen borde hantera en viss logistiksituation. När dessa är finslipade och författarna är 
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nöjda ska de presenteras för personalen på bygget för att få feedback. Med feedbacken så 
kommer lösningarna/förbättringarna att justeras för att bättre fungera ute på bygget. 

2.2 Bias, validitet och reliabilitet  
Vid ett projekt är det viktigt att vara kritisk mot den information som samlas in. Den ska vara 
relevant för projektet och pålitlig. I examensarbetet har författarna tagit hänsyn till detta i sina 
efterforskningar.  

2.2.1 Datainsamling Peab 

Angående pålitlighet och bias, det vill säga hur objektiv eller subjektiv informationen är 
gällande de dokument som samlats in, så bedömer författarna att det inte finns någon risk då 
dokumenten i stort sett är ”instruktionsdokument” som är interna. Författarna anser att det inte 
går att vinkla instruktioner till någons fördel eller nackdel när det är till egen användning. 
Dessa dokument finns på en databas och går att hitta igen och källorna kan spåras vilket ökar 
reliabiliteten.  

2.2.2 Intervjuer 

När det gäller intervjuer är det de intervjuades åsikter och upplevelser som söks. Som alltid 
när det gäller människors egna åsikter och liknande måste man tänka hur partiska de svarande 
är och hur pålitliga svaren kommer att vara. Intervjufrågorna lades upp på det sättet att de i så 
stor utsträckning som möjligt inte var vinklade och därmed inte påverkade svaren redan i 
frågestadiet. Författarna känner att då intervjufrågorna inte behandlade ett område som är 
direkt känsligt så kände tjänstemännen och yrkesarbetarna inte stor press att få företaget att se 
bättre ut än vad det kanske är och därmed gav mer verklighetstrogna svar. De intervjuade 
upplevdes avslappnade och att de inte hade några svårigheter med att uttrycka sin egen åsikt. 
Reliabiliteten gällande intervjuer är relativ då åsikter och egna bedömningar ändras med tiden. 
Dessa svar är aktuella för just detta examensarbete och det aktuella bygget i dagens situation 
men inte nödvändigtvis andra byggen, företaget och framtiden. 

2.2.3 Litteraturinsamling 

Då författarna har valt att till stor del använda böcker och andra examensarbeten som teoretisk 
referensram är reliabiliteten stor. Denna litteratur kan lätt hittas igen med rätt information och 
kan alltid spåras till källor. Böcker och examensarbeten är antingen subjektivt eller objektivt 
skrivna till viss del. Dock så tror inte författarna att detta har en betydande del i 
examensarbetet då det är ren fakta som söks för att förbättra rutiner. All information kommer 
att granskas i den mån författarna kan baserat på sin egen kunskap.  

2.3 Projektavslut 
Projektet avslutas i en framläggning och en slutrapport som skrivs kontinuerligt under hela 
projekttiden för att den ska vara så korrekt och utförlig som möjligt. Framläggning kan göras 
först när arbetet är godkänt av examinator och handledare. 

2.4 Reflektion av metod 

Författarna har i efterhand förstått att samla in litteratur som är relevant för examensarbetet 
var svårare än förutspått, och var därför tvungna att lägga ner mer tid på det. Allt material som 
skulle samlas in, dvs. dokument och intervjuer m.m. samlades in förutom den sista intervjun 
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som väntades komma inom kort men som uteblev då personen som skulle bli intervjuad inte 
ansåg sig relevant för ämnet. Författarna är inte helt nöjda med datainsamlingen i den 
bemärkelsen att det inte fanns så mycket att samla in som det först troddes. Då det skulle 
samlas in dokument som användes på bygget kom det fram att det inte användes några 
speciella dokument. Det närmsta de på byggarbetsplatsen kom att använda dokument var att 
göra markeringar på fraktsedeln. Detta ger mindre att arbeta utifrån gällande förbättringarna 
som skulle användas eftersom de inte använder något alls. Istället för att förbättra byggets 
dokument, satsades de på att förbättra de dokument som de borde använda från Peabs 
internnät, ”Planket”, så att de kan användas. Intervjuerna gjordes i person och spelades in för 
att kunna skrivas ner senare. Författarna kände att på så sätt missades inget viktigt att skrivas 
ner under intervjuns gång. Den första intervjun som gjordes var med handledaren på företaget, 
se bilaga 1. Denna intervju blev som ett slags testintervju för att se vilka frågor som var 
relevanta då handledaren inte haft tid att sätta sig in i dem. Intervjun tog drygt en timme, och 
efter att den rundats av diskuterades vissa frågors relevans och listan reviderades med tanke 
på framtida intervjuer, se bilaga 2. De resterande intervjuerna gick betydligt fortare, ca 20 
min. Författarna är nöjda med sitt val hur de gjorde intervjuerna och det de fick ut av dem. 
Något som författarna eventuellt skulle göra annorlunda vid ett liknande projekt är att ha en 
gruppintervju, för att främja diskussion och fler tankar kring frågorna.  
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3 Problemformulering 
Tanken med examensarbetet är att förenkla rutiner och dokument som hör till för att spara in 
tid i vardagen för alla på byggarbetsplatsen. Utifrån frågeställningarna har det tagits fram vad 
som skall undersökas. Det finns väldigt mycket att undersöka och fördjupa sig i när det gäller 
logistiska rutiner. De rutiner och dokument som ska granskas har tagits fram med hänsyn till 
hur stor del av vardagslogistiken de har. Detta skedde i samråd med handledaren på Peab.  
Det finns naturligtvis fler aspekter än de som har valts, men de som har valts är de som inte 
alltid syns, men som kan påverkas direkt i produktion. Med tanke på detta uteslöts vissa 
rutiner och händelser, till exempel logistikplanering i inköp. Denna rutin skulle kunna 
förbättras men uteslöts pga. att den sker i planeringsstadiet och därmed inte är något som 
används i vardagen. Även arbetsberedningar är en rutin som kan kopplas till logistik. Dock så 
valde författarna och handledaren på Peab att inte gå djupare in på dem då de var nöjda med 
hur arbetsberedningar fungerade på Kvarteret Isstadion. Däremot rådde handledaren 
författarna att titta närmare på arbetsberedningar gällande enbart leveranser och lossning som 
i dagens läge inte existerar. De punkter som tagits fram är de som tros kunna bidra mest till en 
effektivare tidsanvändning.  

 Författarna känner att det var en skälig lista med punkter att studera under tiden 
examensarbetet pågår, då de ville kunna lägga tid på att göra en bra analys. Dessa punkter 
studerades för att kunna svara på frågeställningarna. 

 Mottagningskontroll  - Ett dokument som används vid mottagning av leveranser. Ett 
sådant dokument kan innehålla olika mycket information, till exempel kvalitet, mängd och 
tid för leverans m.m. Detta moment valdes att undersökas för att de i dagens läge inte var 
nöjda med hur mottagningskontrollerna fungerade på byggarbetsplatsen.  

 Lagringsdokument - Detta dokument syftar till att få bättre översikt över var material 
lagras på byggarbetsplatsen. Som det är idag är det mycket springande och letande efter 
material som inte ligger där det borde och ingen har någon direkt koll vart material ligger.  

 Uppföljningar - Författarna syftar här till hur rutiner följs upp, till exempel när ett 
mottagningsdokument fyllts i och något inte stämde. Hur följs detta upp?  

 Reklamation - Här menas de dokument som rör reklamationer av material. Är de lätta att 
fylla i eller är de så omständliga att man endast fyller i dem om det är mycket pengar det 
rör sig om? 

 Leveransplaner - Det finns väldigt olika leveransplaner och definitivt för olika 
materialtyper. Hur förmedlas leveransplaner till alla på byggarbetsplatsen? Är lossning 
och lagring något som inkluderas i dessa planer m.m. 

 Arbetsberedningar gällande leverans och lossning – Traditionella arbetsberedningar 
hanterar bara ett arbetsmoment, inte logistiken. På inrådan av handledaren på företaget ska 
det undersökas om ett dokument behövs och kan tas fram rörande lossning och leveranser.  
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4 Teoretiska referenser  
Här presenteras den teoretiska referensram som är tänkt att användas, först kort om vad 
logistik är och mer specifikt bygglogistik. En presentation görs av Lean som är ett 
samlingsnamn för olika verksamhetsstrategier inom logistik. Sedan tas de delar av Lean upp 
som är relevanta för examensarbetet. Slutligen skrivs det om Standard Operating Procedure 
(SOP) och Peabs egenutvecklade verksamhetsledningssystem (VLS). 

4.1 Logistik 

”Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning och 
lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredställa kundens behov 
och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet 
ska fungera.”3 

Ovanstående citat sammanfattar på ett bra sätt vad logistik handlar om. Logistik är ett område 
som blir allt viktigare och mer aktuellt i företagsvardagen. Det är logistiken som får en 
organisation att gå runt på ett smidigt och effektivt sätt.  

Logistiken har inte allid haft den breda omfattning som den har idag. Den började snävt och 
fram till 1960-talet låg fokus på enskilda aktiviteter som hade med logistik att göra. Man ville 
optimera de enskilda aktiviteterna, så som transport, material och lagring. Efter 1960 kom 
begreppet totalkostnadsanalys med in i bilden. Detta gjorde att synen på logistik breddades 
och det togs en titt på helheten istället för de enskilda aktiviteterna. Kostnaderna studerades 
tillsammans och valde det som gav minst totalkostnad. Att studera alla kostnaderna 
tillsammans gjorde att man insåg att de olika aktiviteterna måste arbeta gemensamt mot 
samma mål, den minsta totalkostnaden. 4 

Fram till 1980-talet började logistiken ta en ny vändning där kundservice hamnade i fokus. 
Att kundservice blev så stort kan härledas till att företagen såg lönsamhet i det. God service 
kunde ge fler kunder och man kunde ta ett högre försäljningspris. Kundservice blev därmed 
en konkurrensstrategi för företag eftersom det ökade lönsamheten. Man började också inse att 
integration och samarbete mellan kunder och leverantörer var av stor vikt. 5 

Under 1980-talet påverkades logistiken av Toyota bilindustri där variation och kvalitet var 
viktigt istället för den klassiska masstillverkningen av bilar. Man började effektivisera 
produktionen för att gynna kunden och använda minimum med resurser. I samband med detta 
började man förstå att logistiken var en viktig del för att kunna konkurera på marknaden.6 

På 1990- och 2000-talet kom mer och mer dator- och informationsteknologi som gjorde att 
information blev lättare att hantera. Tredjepartslogistik började försiktigt användas där man 
gav en tredje part utanför företaget ansvar för att ta hand om transport och leveranser. Detta 
kunde vara mycket kostnadseffektivt för ett företag då den tredje parten var specialiserade på 

                                                 
3 B. Oskarsson, H. Aronsson, B. Ekdahl, ’Modern logistik – för ökad lönsamhet’, Liber, Malmö, 2011, s. 21. 
4 P. Jonsson, S-A. Mattsson, ‘Logistik – läran om effektiva materialflöden’, Studentlitteratur AB, Lund, 2011, s. 
57-58 
5 P. Jonsson, S-A. Mattsson, ‘Logistik – läran om effektiva materialflöden’, s. 58-59 
6 P. Jonsson, S-A. Mattsson, ‘Logistik – läran om effektiva materialflöden’, s. 59-60 
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hantering av just detta. Företagen som arbetade med tredjepartslogistik utvecklades och 
började erbjuda fler tjänster så som paketering och inbärning.7 

Hela samhället är uppbyggt på en fungerande logistik, speciellt företag och organisationer där 
förflyttning av material är en stor del av vardagen för många, allt från mat, naturmaterial till 
bensin och fordon. Förutom att materialet ska förflyttas måste kunden och leverantören veta 
när materialet ska flyttas, hur mycket varje gång, hur ofta det ska levereras, vad som ska 
levereras och vart det ska landa. Logistik handlar om att planera och utföra dessa aktiviteter 
på ett koordinerat och effektivt sätt där alla involverade har rätt information och att kunden 
blir nöjd. Kundservice är ett ledord inom modern logistik. 

Världen är inte deterministisk och förutsättningarna i ett logistiksystem kan förändras med 
kort varsel. En av de viktiga komponenterna i logistik är hanteringen av informationsflödet. 
Utan en fungerande hantering av detta är det lätt att följdproblem uppstår som drabbar 
logistikens andra delar, till exempel att en leverans inte är i tid eller på rätt plats. Alla delar 
inom logistiken har en direkt konsekvens på en annan del. En felande del inom 
logistiksystemet påverkar andra delar av systemet eller produktionen, vilket är värre, 
exempelvis en leverans med fel antal kollin, detta kommer påverka produktionen negativt i 
den bemärkelsen att material saknas eller påverka logistiksystemet på det sätt att det är mer att 
lagra än planerat. Därför är det viktigt att logistiksystemet hålls funktionellt och uppdaterat 
för att undvika negativa konsekvenser.   

4.2 Bygglogistik 

Bygglogistik är som namnet antyder specifikt utvecklat för byggnadsbranschen. Den klassiska 
logistik-andan måste justeras innan den är tillämpbar på byggnadsbranschen, pga. att: 

 Byggarbetsplatsen är en tillfällig fabrik som monteras runt produkten snarare än den 
klassiska fabriken med rullande band. 

 Det finns minimalt med upprepningar då varje projekt är unikt och specialbeställt. 

 Försörjningskedjan är temporär, okonsekvent och föränderlig. 8 

De tre punkterna ovan är huvudorsakerna till varför det klassiska tillvägagångssättet inom 
logistik inte fungerar felfritt på en byggarbetsplats. På en byggarbetsplats är detta inte 
tillämpbart då arbetsplatsen ständigt förändras, inte bara förutsättningarna för byggandet utan 
även hur platsen fysiskt ser ut. Detta kräver att logistiksystemet är anpassningsbart och 
flexibelt under hela byggperioden för att det ska fungera. I en traditionell industrifabrik rullar 
ett logistiksystem på när det väl har konstruerats eftersom inga större förändringar sker för 
ofta och upprepningar sker, dvs. det är samma produkt som ska massproduceras. Ett 
byggnadsprojekt är unikt och sker bara en gång. Även om själva byggnaderna kan vara 
snarlika som byggs är förutsättningarna unika för varje plats, exempelvis jordförhållande, 
utrymme och klimat.  

                                                 
7 P. Jonsson, S-A. Mattsson, ‘Logistik – läran om effektiva materialflöden’, s. 60-61 
8 Vrijheof. R, Koskela. L, ’The four roles of supply chain management in construction’, European journal of 
purchasing and supply management,  utgåva  6, 2000,  s 171.      
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Det som menas med att försörjningskedjan är temporär är att relationen mellan 
byggarbetsplatsen och leverantörerna pågår medan bygget pågår, medan en traditionell 
industri kan ha samma leverantör i flera år. Detta pga. att i traditionell industri har man 
långvariga relationer med sina leverantörer eftersom de använder samma material hela tiden 
tills produkten ändras på något sätt. Något annat som skiljer mot byggbranschen är att alla 
stadier för produkten sker samtidigt vilket gör att kontinuerliga leveranser är givet medan 
stadierna för en byggnad sker allt eftersom vilket ger olika behov av material under olika 
stadier av byggnationen. Detta göra att både leverantörerna och platsledningen på 
byggarbetsplatsen måste vara förstående för den andres situation gällande att 
förutsättningarna ändras med tiden.  

Ett exempel på detta kan vara planering av upplagsplatser. Förutsättningarna för lagring av 
material förändras under hela byggtiden då platsen fysiskt ändras och material kommer och 
försvinner på platsen. Materialet som ska lagras är olika till volym och sort under tiden det 
byggs. Även lagringstiden och värdet för de olika materialen är olika. Alla dessa 
förutsättningar kan skapa stora logistikproblem om det inte är inkluderat logistiksystemet. 
Några problem kan vara att material kan bli skadat då de inte står på rätt lagringsplats, 
personalen kan få problem med att hitta materialet som ska användas och onödiga rörelser då 
de måste flytta annat material för att komma åt det som skulle användas precis då. Detta och 
mycket mer måste has i åtanke när det planeras i början av byggskedet och även under 
resterande tiden av byggandet. 

4.3 Lean 

Lean är en verksamhetsstrategi vars principer började grundas redan i början på 1900-talet 
under industriella revolutionen då Henry Ford kom på att använda det löpande bandet i sin 
biltillverkning. Med det löpande bandet menas att det som slutligen skulle bli en bil rörde sig 
på ett band framåt till varje station där det monterades något nytt i steg för steg tills hela bilen 
var komplett. Denna process var kontinuerlig så när man monterat något på en bil och den 
åkte vidare till nästa station så fick man en ny bil där samma del skulle monteras som på den 
förra. Det blir alltså ett konstant flöde av bilar. Innan arbetade man genom att bilen stod stilla 
på en plats och allt som skulle monteras togs dit allt eftersom.  

En Lean-princip som används idag och som fanns redan då var att det skulle ha rätt kvalité i 
alla led i processen så att man kan vara helt säker på att den slutgiltiga produkten varje gång 
lever upp till alla krav. T.ex. i Fords fabrik så testkörde de inte ens bilarna innan de sålde dem 
för man var så säker på att de fungerade som de skulle. 

Ur löpande bandet kom också idén med ett kontinuerligt flöde av nytt material till de olika 
monteringsstationerna. Detta sätt att arbeta är nu en princip i Toyota Production System 
(TPS). 

Det löpande bandet var en mycket effektiv process men variationer av produkten blev svåra 
att få då allt grundar sig på att ha exakt samma led för alla produkter. Man kunde tillverka 
väldigt många bilar men alla var likadana. Senare krav på olika färg och olika modeller på 
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bilar gjorde det svårare för Ford att anpassa så produktionen blev mer och mer komplicerad 
och fick mer och mer kostnader. 

Några år senare i Japan utvecklade Sakichi Toyoda, ägare av en vävfabrik, en automatisk 
vävstol. Denna vävstol som, förutom att den arbetade av sig själv utan en person som vävde, 
hade också ett system som stängde av vävstolen om tråden gick sönder. Väven skulle annars 
förstöras om stolen tilläts fortsätta väva med trasig tråd. Lite senare började också löpande 
bandet-principen användas i tillverkningen. 

Sakickis son, Kiichiro Toyoda, var intresserad av bilindustrin och efter besök på olika 
bilfabriker, inkl. Fords fabrik, startade han Toyota Motor Company för att kunna 
implementera Fords effektiva massproduktion och ändå möta kraven på stora variationer på 
produkten. I Toyota Motor Company uppfanns begreppet Just-In-Time (JIT) vilket innebär att 
man har stort fokus på att tillverka precis de saker som behövs precis i samma tid som man 
behöver dem utan någon tid emellan när de bara lagras och inte gör någon nytta. Grundat i 
stor del på JIT och kombinerat med andra principer skapade fabrikschefen på Toyota, Taiichi 
Ohno, i slutet på 40-talet Toyota Production System (TPS). De andra principer det grundar sig 
på är bl.a. Fords idé om löpande band och vävstols-fabrikens tillverkning med automatik och 
stopp i tillverkningen när det blir fel. 

Toyotas effektivitet spred sig inte till resten av världen förrän på 70-talet då Toyota efter 
oljekrisen gick mycket bättre än andra företag. Vid en studie där det jämfördes olika 
biltillverkare kom man fram till att Toyota var mycket bättre på produktion och kvalité än 
tillverkare i västvärlden. Resultaten publicerades i en bok år 1990 kallad The machine that 
changed the world av James.P Womack, Daniel Roos och Daniel.T Jones och det är i den som 
begreppet Lean först påträffas. 

Sättet som Toyota arbetade på ansågs vara ”smärt och smidigt” vilket är ungefär vad Lean 
betyder. Allt handlar om att använda det man har på bästa möjliga sätt och eliminera allt 
slöseri, alltså att vara så ”resurseffektiv” som möjligt. Sedan bildandet av Lean har detta 
tillämpats i flera olika sektorer, t.ex. sjukvården, och man börjar bli mer inställd på att tänka 
att allting ska flöda framåt så effektiv som möjligt.9 

Utifrån detta har Lean Construction utvecklats som är Lean anpassat till byggbranchen. 

4.4 Lean Construction 

Begreppet Lean Construction användes för första gången 1993 när International Group for 
Lean Construction (IGLC) hade sitt första möte. IGLC är en samling av experter och forskare 
inom arkitektur, konstruktion och bygg som då tyckte att man behövde göra stora 
förändringar inom byggbranschen. De hade sett hur framgångsrikt Lean hade varit i 
fabriksindustrin och kom på idén att applicera Lean-tänkande på byggbranschen och kallade 
då detta för Lean Construction. En kärnegenskap i Lean Construction är också samarbete 
mellan alla aktörer i alla skeden ända från planeringen. IGLCs största del är en årlig konferens 

                                                 
9 P. Petersson, O. Johansson,  M. Broman, D. Blücher, H. Alsterman, ’Lean- Gör avvikelser till framgång!’,  Part 
Media, Kristianstad, 2009, s. 23-29 
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där man tar fram och diskuterar nya metoder och principer inom en rad olika områden, till 
exempel prefabricering.10 

När sedan Lean Construction spridit sig i världen grundades 1997 The Lean Construction 
Institute (LCI). LCI är en icke-vinstdrivande organisation som idag, förutom sitt huvudkontor 
i USA, också har nationella kontor i Storbritannien, Danmark, Norge, Finland, Tyskland och 
Austrailen.11 LCI arbetar med att samla Lean teorier, tekniker och principer, och anpassa 
dessa för att effektivisera byggbranschen. De arbetar också med att skapa en standard som 
används av alla och sprida dessa kunskaper ut i branschen.12 Bl.a. så har de tagit fram The 
Last Planner System (LPS) som är ett system för att få effektivare projektstyrning.13 

Andra verktyg som tagits fram för Lean Construction är visuell planering och Work Force 
Planning. Visuell planering är något som är relativt stort i byggbranschen. Vissa har starkt 
anammat visuell planering och BIM (Building Information modeling, 3D-planering där man 
har en 3D-modell som man kan vrida och vända på) och andra föredrar enkla 2D ritningar, 
dvs. platta ritningar i pappersformat. Det viktiga är att vad man än väljer är alla aktörer 
överens om vilket man ska använda tillsammans.  

 

4.5 Olika tillvägagångssätt inom Lean 

Här beskrivs de metoder inom Lean som är relevanta vid utarbetning och hantering av 
rutiner. Metoderna är skrivna i den ordning som de följer. Metoderna börjar med ett 
helhetsperspektiv och blir sedan mer ingående och konkreta att använda.  

4.5.1 Value stream mapping 

Lean har introducerat ett nytt sätt att se på processer där man ser processerna som ”value 
streams” eller ”värdeflöden”. Genom att identifiera flödena kan man urskilja det som ger 
värde för produkten och det som inte ger värde, med andra ord slöserier. Slöseri finns i alla 
processer och genom att eliminera slöserierna finns det mycket pengar och tid att spara.  

Value Stream Mapping, förkortat VSM och översatt värdeflödesanalys, är att man visuellt 
presenterar alla flöden i kartmodeller som ska vara enkla att förstå och att man enkelt ska 
kunna följa flödena. Oftast görs detta på en produkt eller produktfamilj från råvara till 
slutprodukt. Detta leder till att man får en bra överblick över alla flöden och på så sätt kan 
identifiera de flöden som inte ger värde.  

                                                 
10 www.iglc.net (2013-06-14) 

11 http://www.leanconstruction.org/about-us/ (2013-06-13) 
12 http://www.leanconstruction.org/ (2013-06-13) 
13 http://www.leanconstruction.org/about-us/history/ (2013-06-13) 
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Figur 2 - Exempel på hur kartläggning kan se ut i första steget 

En VSM gör man vanligtvis i två kartor, en nuläges-karta, se figur 4, över hur alla flödena ser 
ut i nuläget och en framtid-läges-karta över hur man vill att flödena ska se ut i framtiden. När 
man gör kartan över framtiden är det viktigt att ta med realistiska åtgärder/förändringar som 
faktiskt har stor chans att implementeras. En VSM ska leda till förändringar, inte till en fin 
karta på en drömvision som inte har en realistisk grund i verkligheten.  

En bra start på kartläggningen och ett bra sätt att få koll på nuläget är att man systematiskt går 
igenom hela processen och bit för bit gör en karta över alla flöden man ser. Detta ger en tydlig 
bild över vilka flöden som faktiskt ger värde och ger en ledtråd till vad man ska fokusera på 
för att göra förbättringar. Om det är en mycket stor process så kan detta sätt ta mycket lång tid 
innan man kommer fram till att faktiskt behandla problemet. Ett annat, kanske snabbare sätt, 
är att starta med att kartlägga vad man tror är det stora värdeflödet och direkt försöka förbättra 
detta och att lite senare gå igenom och kartlägga övriga flöden.  

Ett värdeflöde börjar typiskt när ett behov har efterfrågats att uppfyllas till dess att all aktivitet 
har avslutats. 14 I ett bygg-perspektiv kan detta ses som när först ett behov uppstår av t.ex. 
bostäder till dess att bostäderna är färdigbyggda och redo att användas. Eftersom ett 
byggprojekt är en lång process så är det mycket att titta på, och man kan välja ut olika delar 
av processen. Mer inpå själva produktionen kan man bortse från planering och annat som 
händer innan själva byggandet och se början av värdeflödet som när etableringen av bygget 
startar. I detta ingår då också flödena av material och resurser till och från byggarbetsplatsen. 
I detta examensarbete bortses också dessa flöden och fokus ligger bara på processer inom 

                                                 
14M.A.Nash, S.R. Poling, ‘Mapping the Total Value Stream: A Comprehensive Guide for Production and 
Transactional Processes ‘, Productivity Press, USA, 2008, s. 2-3 
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byggarbetsplatsen. Genom att identifiera värdeflödena i alla de små processerna som händer 
varje dag kan man hitta det som inte ger värde och därefter eliminera dessa. I detta fall ska 
detta uppnås genom att förbättra eller skapa nya rutiner som då kan förändra gamla 
värdeflöden till de bättre och på så sätt förhindra att andra flöden, så som att leta efter material 
som är slöseri, uppstår. 

Det man kan ta med sig från VSM till förbättring av dokument och rutiner är att rita upp en 
karta över aktiviteten som dokument och rutin berör för att få en överblick. Kartan kan ge en 
överblick som visar vad som påverkar aktiviteten och då ge insikt om det borde finnas med i 
dokumentet.  

4.5.2 7+1 sorters slöseri 

En klassisk del av Lean är något som kallas 7+1 sorters slöserier, där man delat upp processer 
generellt i olika sorters slöserier som förekommer. Först var det bara 7 sorters slöserier, men 
på senare tid har man lagt till den sista punkten, ”outnyttjad kreativitet”, för det är ett lika stort 
slöseri som de andra punkterna, därav ”7+1”. Dessa slöserier är: 

 Väntan – När man väntar på leveranser eller på varandra, väntan som uppkommer av 
dålig planering. 

 Överproduktion – När det produceras mer än vad som behövs. Det leder till mindre tid 
av produktion av det man faktiskt behöver. 

 Onödigt lager – När saker lagras i onödan, till exempel material på byggarbetsplatsen 
långt innan det behövs. 

 Omarbete – När man får göra om eller komplettera något. Det tar tid från annat arbete 
som behövs. 

 Onödiga transporter – När det flyttar saker på bygget för att de ligger i vägen pga. 
dålig logistik planering över var saker borde ligga. 

 Överarbete – När de producerar bättre kvalitet än kunden efterfrågar. Man behöver 
bara göra det kunden ber om, det räcker. 

 Onödiga rörelser – När t.ex. hantverkarna får gå och leta saker, eller hämta verktyg. 
Dessa rörelser tar tid som skulle kunna användas till direkt arbete om man planerat 
mer så att t.ex. verktygen legat vid arbetsstationen.  

 Outnyttjad kreativitet – När t.ex. hantverkarnas erfarenhet och idéer för att 
lösa/förhindra problem inte utnyttjas.15 

                                                 
15 E.Hamon, C. Jarebrant ’Effektivt byggande – utmana dina processer’, IVF industriforskning och utveckling 
AB, Malmö, 2007, s. 8-9 
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Figur 3 - Figur visande de olika slöserierna 

Dessa slöserier finns i viss mån på varje arbetsplats och på flera olika sätt. Många av 
slöserierna kan kopplas till rutiner, till exempel; har man lagringsdokumentation av något slag 
så alla vet var verktyg, material m.m. ligger, blir det mindre onödiga rörelser. När man 
granskar rutiner och dokument och vill förbättra dessa kan denna lista tas till hjälp, då varje 
dokument kan relateras till en eller flera av dessa slöserier. Är flera slöserier kopplade till 
samma dokument kanske det behöver prioriteras. En av punkterna, ”Outnyttjad kreativitet”, är 
en av slöserierna som lagts till på originallistan, där av namnet ”7+1 slöserier”. Den här 
punkten är något som skulle kunna användas vid förbättringar, oavsett vad det gäller då den 
syftar till att man inte utnyttjar sina medarbetares kreativitet till max.  

4.5.3 5S 

Alla arbetsplatser vill ha ordning och reda. Hiroyuki Hiranos 5S är en allmän guide som 
arbetsplatser kan följa för att få en välorganiserad och funktionell arbetsplats. 16 Den 
härstammar från Japan och Lean konceptet och är ett av de första stegen de flesta företag tar 
när de ska börja implementera Lean i sitt vardagstänk. Något som är viktigt att tänka på när 
man använder 5S är att det inte ska bli som ett stort städprojekt av arbetsplatsen, i detta fall 
byggarbetsplatsen. Ett grundläggande mål bör vara att alla, även ledningen är delaktig i alla 
steg av 5S.  

De 5S:en står för: 

 Seiri – Sortera. Detta steg handlar om att sortera det mest uppenbara på arbetsplatsen, 
exempelvis verktyg, förbrukningsvaror m.m. Det som används ska naturligtvis ligga 
på bra och tillgängliga platser medan det som inte används kanske inte bör vara där 
över huvudtaget eller ligga på en mindre prioriterad plats. 

 Seiton – Strukturera. Här handlar det om att saker ska vara lätta att hitta och 
tillgängliga för de som behöver det, exempelvis hyllor i bodar som är uppmärkta med 
det de ska innehålla; skruv, spik, tejp m.m eller att dokument som behövs ligger på en 
bra plats så de slipper slösa tid på att leta efter sakerna.  

                                                 
16 H. Hiroyuki ‘5 Pillars of the visual workplace’, Productivity Press, Portland, 1995 
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 Seiso – Städning. Detta steg kan sägas vara mer förberedande åtgärder så att man 
minskar ner den faktiska städningen. Det kan vara att ta upp säckar på ett våningsplan 
som man arbetar på och på så sätt sortera skräpet direkt och undvika att det är i vägen 
när de arbetar, istället för att ha det liggande på marken och sortera det sen. 

 Seiketsu – Standardisera. Här vill man att man tillsammans ska standardisera sättet 
som de arbetar på. Det kan vara allt från små saker som hur leveranser mottags till 
stora saker som gjutning. 

 Shitsuke – Självdisciplin/Skapa vana. Det sista steget i 5s är att skapa vana, det vill 
säga att man upprätthåller allt det som man lagt ner tid på i de föregående stegen. Att 
skapa nya vanor är jobbigt, speciellt om man inte tycker att det andra sättet var fel, 
utan att det bara behövde förbättras. Så länge alla, både ledning och yrkesarbetare 
arbetar tillsammans för att fortsätta med dessa 5 steg, borde införandet av 5S inte vara 
något större problem.17 

 

Figur 4 - figur över de 5S:en 

5S är något som man kan implementera i alla steg av ett projekt, från förstudie och planering 
till avetablering. Det behöver inte vara extrema åtgärder, utan kan räcka med att förbättra hur 
man hanterar ritningar i bodar, till exempel att man färgkodar eller någon annan enkel lösning 
som förenklar vardagen. 

De 5S:en skulle kunna användas i utveckling av rutindokument. Först sortera dokumenten 
efter användning/relevans eller liknande, strukturera upp dokumenten i den mån man 
kan,”städa bort” de delar av dokumenten som inte tillför något och införa att det är standard 
att använda dokumentet och skapa en vana av att göra det. Dessa steg skulle vara bra på vägen 
till att optimera rutiner och dokument. Att upprepa processen kontinuerligt håller nivån på 
dokumenten och rutinerna hög och fungerande.  

                                                 
17 P. Petersson, O. Johansson,  M. Broman, D. Blücher, H. Alsterman, ’Lean- Gör avvikelser till framgång!’,  
Part Media, Kristianstad, 2009, s. 192-194 
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4.5.4 Plan, Do, Check och Act 

Något som ibland anses vara kärnan inom Lean är ständiga förbättringar, som heter Kaizen på 
japanska. För att det ska bli lyckat måste Kaizen ske på alla nivåer i hela organisationen. Som 
bilden nedan visar på är det viktigt med repetition, dvs att man gör detta flera gånger, vissa 
varje dag, medan andra räcker med en gång i månaden. 

 

Figur 5 – Exempel på PDCA-Cykeln 

De olika stegen är 

 Plan/Planera - Analysera nuläget, ta reda på fakta och se potentiella förbättringar. 

 Do/Genomföra – Ta förbättringarna/lösningarna i bruk. 
 Check/Kontrollera – Utvärdera och analysera hur de funkade. 
 Act /Standardisera– Använd och ta förbättringarna/lösningarna i permanent bruk. 

En tanke som genomsyrar detta är att företagets övergripande mål och visioner ska vara 
knytna till Leans grundläggande tanke som är ständiga förbättringar. 18 

Att använda denna metod, PDCA, funkar väldigt bra ihop med arbetet av 5S som togs upp 
tidigare. Detta göra att målet med metoden 5S, dvs. en funktionell och organiserad arbetsplats, 
uppfylls samtidigt som alla får träna sig i att göra ett bra förbättringsarbete genom PDCA. 19 

I byggbranschen kan detta fungera på det mesta, till exempel gällande rutiner och dokument. 
Man tittar på hur det fungerar idag och funderar ut eventuella lösningar/förbättringar och tar 

                                                 
18 E.Hamon, C. Jarebrant ’Effektivt byggande – utmana dina processer’, s. 28-29 
19 P. Petersson, O. Johansson,  M. Broman, D. Blücher, H. Alsterman, ’Lean- Gör avvikelser till framgång!’,  
Part Media, Kristianstad, 2009, s. 198 
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dem i bruk vid bästa tillfälle. Efter det att den nya lösningen prövats så görs en utvärdering 
där man tittar på hur de fungerade kontra det gamla sättet. Var det en bra lösning så ska man 
göra sitt bästa för att implementera den permanent i sina dokument och rutiner. Denna process 
ska upprepas med ett kontinuerligt intervall för bästa resultat. 

4.5.5 Standard Operating Procedure, SOP 

SOP står för Standard Operating Procedure, och definieras enligt följande:  
“A Standard Operating Procedure (SOP) is a set of written instructions that document a 
routine activity that is to be followed by members of an organization. Standard Operating 
Procedures are essential parts of good quality systems. Sound and well-written SOPs should 
enhance consistency and reduce human error. Note: sometimes standard operating procedures 
are referred to as Work Instructions.”20 

SOPs finns för att eliminera mänskliga fel och ge bra kvalitets system. Det är samma 
anledning som man har rutiner och dokument som ska följas.  Detta är strikta instruktioner för 
hur man ska hantera en given situation. SOP finns inom militären, sjukvården och industri 
m.m. Däremot är det inte lika känt inom byggbranschen på samma sätt. Inom bygg, precis 
som andra organisationer, finns det många instruktioner och guider för hur situationer ska 
skötas. Som citatet ovan säger beskrivs ibland SOP som arbetsinstruktioner. Att ha väldigt 
strikta standard operating procedures inom bygg kan vara en utmaning då branschen är 
föränderlig och varje situation har olika förutsättningar. Rutiner och dokument som används 
vid rutiner är en del av SOP. Dessa borde kunna vara striktare så att de följs och används. Då 
byggbranschen är av naturen traditionell kan det vara svårt att helt plötsligt sätta en etikett på 
instruktioner och kalla dem SOP. På Peab har de ett verksamhetsledningssystem, s.k. VLS. 
Det är i grunden exakt samma sak som SOP i den meningen att det är instruktioner för hur 
vissa situationer ska hanteras.  

 

 

  

                                                 
20 http://www.sixsigmadaily.com/methodology/standard-operating-procedures  (2013-07-24) 
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4.6 Peabs Verksamhetsledningssytem - VLS 

Peab har ett verksamhetsledningssystem gällande bygg och anläggning. 
Verksamhetsledningssystemet, VLS, består av bland annat systembeskrivning för bygg och 
anläggning och VLS-rutiner. Detta verksamhetsledningssystem används för att Peab ska nå 
sina ambitioner och visioner och följa regler och policys. Detta i sig görs genom att de 
fokuserar på sina kärnvärden som är: 

 Jordnära 
 Utvecklande 

 Personliga 
 Pålitliga 

 

Figur 6 – Peabs verksamhetsledningssystemets uppbyggnad 

Som man ser längst ner i pyramiden i figur 6 ovan så består grunden av hjälpmedel, råd och 
anvisningar, systemverktyg, Peabs handböcker, mallar och blanketter och rutiner. Allt detta 
finns i verksamhetsledningssystemet och täcker allt som behövs för att Peab ska uppfylla sina 
mål och driva ett lyckat projekt. Verksamhetsledningssystemet har rutiner för mycket, till 
exempel hur en mottagningskontroll ska gå till. Det står i stort sett steg för steg hur rutinerna 
ska utföras och har bilder för ytterligare tydlighet, för exempel se figur 7. 
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Figur 7 - Exempel på upplägg VLS-Rutin 

I varje VLS-rutin står det en hänvisning till regler och lagverk. Det står också vilka 
hjälpmedel som behövs för att genomföra rutinen, till exempel om det behövs en blankett, så 
står det vad den heter. Dessa dokument syftar till att man ska få in en rutin som är likadan på 
varje projekt. Detta leder till att man inte måste ”uppfinna hjulet” varje gång det är ett nytt 
projekt utan det finns vana och att medarbetarna känner en samhörighet i att de arbetar på i 
stort sett samma sätt på alla projekt. Har man vana och rutin på vardagen är det lättare att vara 
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effektiv och satsa på att förbättra sig. Alla VLS-rutiner som finns idag ligger på Peabs 
intranät. Alla som är delaktiga i ett Peab-projekt och har tillgång till dator kan ta del av dessa 
när så behövs. 21 

De rutiner som valts att undersökas finns i viss mån beskrivna i VLS. VLS har dessa 
dokument över rutiner: 

 Mottagningskontroll – Det finns ett dokument som beskriver hur en 
mottagningskontroll ska utföras och kort vad man ska tänka på, en så kallad VLS-
rutin. Detta dokument refererar sedan till ett dokument som ska fyllas i vid 
mottagning. 

 Reklamation - Det närmaste reklamation man kommer i dokumentform är ett 
revisionsdokument och avvikelserapporter. I VLS-rutinen för mottagningskontroller 
hänvisas det till ett reklamationsdokument som inte finns.  

 Generell arbetsberedning – Det finns en VLS-rutin för arbetsberedningar. Dessa är 
klassiska, med andra ord inte anpassade för leverans och lossning.  

 Leveransplaner – Det finns ingen VLS-rutin för detta, utan det som finns är en 
”plansch” som används som tavla och fylls i över arbetsplatsens leveranser. 

 Lagringsdokumentation – Det närmsta man kommer lagringsdokumentation är VLS-
rutin över skydd av material och produkter. 

 Uppföljningar – Ingen VLS-rutin för uppföljningar finns.  

De dokument som finns tillgängliga från Peab gällande ovanstående rutiner ligger som 
bilagor, se lista i innehållsförteckningen. 

  

                                                 
21 Peabs Verksamhetsledningssystem, 2013-03-25 
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5 Intervjuer med yrkesarbetare och tjänstemän 
Här följer en sammanställning av intervjuerna med yrkesarbetarna och tjänstemännen. 
Intervjuerna har skrivits ner som en sammanfattning av vad som sagts under inspelningen. 
För att se frågorna som ställdes se bilaga 1 och 2 och för att se de dokument som visades se 
bilaga 3 och 4. Detta delkapitel avslutas med kort sammanfattning av alla intervjuerna. 

5.1 Peter, arbetsledare på Kvarteret Isstadion 

Tisdag den 11 juni, 2013  

5.1.1 Mottagningskontroller 

Peter säger på frågan om mottagningskontroller att de inte har någon direkt sådan utan att de 
checkar av mot ordererkännandet om vad som ska komma med leveransen. Det är inte något 
annat dokument som fylls i. Det finns inget som sparas. 

När det är stora material är det lättare att räkna och checka av jämfört med mindre material. 
Peter säger att han skulle vilja ha ett mer konsekvent system mot hur man hanterar material 
och sparar dokumentation, t.ex. en liggare, en sorts dagbok, där man för in information. 

Vi visade mottagningskontrollsdokumentet för honom och han hade inte sett det tidigare. Han 
tyckte att det var lite för generellt men om man gjorde mindre justeringar skulle det nog 
användas. Några förslag av justeringar var att man skulle göra dokumentet mer 
materialspecifikt, t.ex. fönster eller kök, göra kolumnerna liggande och att man skulle skriva 
in faktura nummer och numret på ordererkännandet. Ett av våra förslag var att man skulle ha 
så kallade kryssboxar för att det ska gå fort att fylla i men ha lite utrymme för egna noteringar. 

Peter förklarar att han har ett eget papper över plattbärlag som han använder vid 
mottagningskontroll för att det är ett kritiskt moment och viktig leverans. Detta finns länkat i 
Excel med noteringar av de leveranser som har fel. Detta får ekonomiska konsekvenser som 
man vill ha kompensation för från leverantören. Och att det är mer motiverat/viktigare 
använda dokument om det har direkta och/eller får stora ekonomiska konsekvenser eller att 
produktion stannar. 

5.1.2 Lagringsdokumentation 

Bara APD-plan. Där finns platser tilldelade för upplagsplats för material, lite organiserat 
beroende på skydd av material. Peter tycker att det är en fantastiskt bra idé med mer specifika 
platser (A,B, C) som man skulle kunna skriva in i mottagningskontrollsdokumenten. Som det 
är idag har de problem med att hitta saker. 

Att ha en tavla över lagring ute på bygget tycker han är en bra idé men ju fler papper ute på 
bygget desto rörigare att hålla uppdaterat. Få dokument är bättre och enklare.  

5.1.3 Uppföljningar 

Vid fel tar man upp allting direkt i större eller mindre utsträckning. Om något saknas tar man 
reda på var det är. Angående leveransplaner så uppdateras tavlan och informationen i pärmar 
man har. Detta tas sen upp på möten på fredagar där yrkesarbetarna är med.  
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5.1.4 Reklamation 

Det finns inte någon direkt reklamationsblankett som de använder. De ringer folk, tar reda på 
hur läget ser ut och framtida åtgärder.  Det finns inga direkta rutiner för reklamationer. Skador 
reklameras direkt via telefon och mail.  

5.1.5 Leveransplaner 

De har en stor samlad tavla över viktiga leveranser och en tavla över betong. Fler tavlor skulle 
krångla till det, det är lagom och fungerar med två tavlor. De uppdateras så ofta det behövs. 
Några dagar innan bekräftas leveranserna med leverantörerna. Peter tycker att det behövs 
bättre ansvartilldelning vem som fixar vad. 

5.1.6 Arbetsberedningar gällande leverans och lossning 

Arbetsberedningar gällande leveranser och lossning sker dagligen i muntlig form och 
successivt, inget protokoll förs över detta. Peter tycker att det inte behövs ett möte innan, utan 
det fixas direkt på plats. Däremot skulle det kanske behövas i början av bygget när man 
planerar logistiken med lagbas och platschef. 

5.1.7 Slutsummering 

Peter är väldigt entusiastisk och optimistisk när det kommer till logistiken och hur den kan 
förändras till det bättre. Han tror att om man lägger ner lite tid och får rutinerna att flyta på 
kommer det inte bli några problem med att använda dessa.  

 

5.2 Magnus, snickare på Kvarteret Isstadion 

Tisdag den 11 juni 2013 

5.2.1 Mottagningskontroller 

När vi frågade Magnus om mottagningskontroller görs så tyckte han att det var lite otydligt 
vad som menades med mottagningskontroll, han uppfattar att vi menar en 
mottagningskontroll är när man kollar om godset är skadat vid leveransen. Han säger att 
ibland hinner de inte ens räkna att det är rätt antal, har de mycket att göra och det kommer 
många paket/kollin/pallar så blir det ibland att man inte räknar. Dock så skriver de under att 
de fått leveransen.  Han framhäver att det är annorlunda på olika projekt, till exempel när man 
bygger villor. Då kan det vara så att man tar emot tre kök istället för femton, och man blir 
noggrannare när det gäller att granska leveranser desto färre det är. Magnus menar att de 
skulle vara bra att ha en logistikansvarig som bara har hand om logistiken som då skulle 
kunna fokusera på alla bitar rörande detta område.  Slutsatsen på den första frågan är att det 
görs väldigt sällan, och när det görs är det en kontroll av antal. Skador kollas sällan om det 
inte är stora och uppenbara, då rapporteras de till arbetsledningen, oftast.  

Vi frågade Magnus om han trodde att de skulle använda ett mottagningskontrollsdokument 
om det var enkelt formulerat och inte tog så lång tid. Han svarade att han ärligt inte trodde 
det. Kanske ett par gånger men inte i längden då man har annat att göra. Han påpekar igen att 
en logistikansvarig säkert skulle ha nytta av ett sådant då det blir en rutin, men som 
hantverkare blir det svårt att införa en rutin för något man inte gör hela tiden.  Att material 
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inte ligger i rätt ordning som de ska användas är också ett problem som han tycker skulle 
lösas om det fanns en logistikansvarig. Vi frågade om han skulle kunna tänka sig att 
kontrollera sådant när han tar emot leveranser till sitt arbetsmoment om det gavs tid till det, 
han svarade att han definitivt skulle kunna tänka sig det, om det fanns tid.  

5.2.2 Lagringsdokumentation 

Här frågade vi om lagringsdokumentation, om de hade det m.m. vilket de inte har. Vår 
följdfråga på det var hur de vet vart allt ligger, han svarade att de inte vet det. Magnus 
ansedde att de inte behövs, om man har en logistikansvarig. Vi föreslog att man kunde dela in 
upplagsplatsen i förslagsvis 3 delar, A, B och C. Tanken var att material ska ha sin bokstav, 
t.ex. Fönster och tillbehör lagras på plats A osv. Vi undrade vad han tyckte om det. Det var en 
bra idé, då skulle det bli mindre letande efter material för alla.  

5.2.3 Uppföljningar 

Då det inte görs så mycket mottagningskontroller så finns det inte så mycket uppföljningar på 
det. Det som verkligen följs upp av alla rutiner och hålls uppdaterad som Magnus trycker på 
är leveransplanerna. 

5.2.4 Leveransplaner 

Leveransplansplanschen är väldigt uppskattad och hålls uppdaterad enligt Magnus. Den 
förmedlas ut på ett bra sätt och han menar också på att man får ta och titta själv om man är 
intresserad av vad som komma skall. 

5.2.5 Arbetsberedningar gällande leverans och lossning 

De har inga speciella arbetsberedningar gällande leverans och lossning.  Det är mer något som 
sker i vardagen, kommer det en leverans så pratar man om hur det ska gå till. Det är en 
kontinuerlig dialog och Magnus menar att det inte behövs några dokument som fylls i förutom 
leveransplanen. 

5.2.6 Slutsummering 

Magnus pratar mycket om att det skulle bli lättare för alla om de hade en utsedd 
logistikansvarig som kunde tänka på alla bitar som rör logistik utan att störas av andra 
arbetsuppgifter som måste göras också.  

 

5.3 Andreas, platschef på Kvarteret Isstadion 

Tisdag den 11 juni 2013 

5.3.1 Mottagningskontroller 

Andreas svarade på frågan om mottagningskontroller att det beror lite på vem som tar emot 
leveransen, och att det absolut är något som de kan förbättra. När han tar emot en leverans så 
tittar han på godset för att se att det inte är skadat innan han skriver på fraktsedeln. Vi frågade 
om han använde något dokument förutom att skriva på fraktsedeln, och de gjorde de inte. Då 
visade vi honom Peabs egna dokument för mottagningskontroller och frågade varför de inte 
använde den. Han svarade att det var för att han inte visste att den fanns. Dock så sa han att all 
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information som finns på mottagningskontrollsdokumentet finns annars också, fast på flera 
olika papper. När vi frågade om han trodde att de skulle kunna använda 
mottagningskontrollsdokumentet om den förenklades svarade han ja, men att det bästa vore 
om man hade en logistikansvarig, för han/hon skulle nog använda detta papper men att det är 
svårt när man är fyra-fem olika personer som tar emot leveranser. Det vore bra att få ner all 
information på ett papper som inte är fraktsedeln.  

5.3.2 Lagringsdokumentation 

Det finns ingen lagringsdokumentation, utan lagbasen har i huvudet vart allt ligger. Andreas 
tycker att det är svårt att ha lagringsdokumentation och liknande saker för de kräver mycket 
resurser. Vi föreslog att man skulle dela in upplagsplatserna i olika avdelningar och frågade 
vad han tyckte men han trodde inte att det skulle funka, att det lät lite för teoretiskt.  

5.3.3 Uppföljningar 

Platsledningen har olika ansvarsområden angående leveranser. Det är leveranserna som 
prioriteras och följs upp enligt Andreas. 

5.3.4 Reklamation 

Andreas förklarar att det har en liggare, som är en slags dagbok, där de skriver in fel av olika 
typer för att ha koll på läget. Vissa saker kan man reklamera direkt. Men de stora bitarna, 
exempelvis kök och plattbärlag, skrivs också in i liggarna detaljerat samtidigt som man tar 
kontakt med leverantören. Vi visade ett reklamationsdokument som finns på ”Planket”, och 
han sa att de inte visste att det fanns, precis som mottagningskontrollen. Han sa att han kunde 
tänka sig att använda det dokumentet som vi visade för honom då det täcker mycket av det 
som han behöver. Han tycker att det är bra att fylla i dokument online för att de mailar mycket 
och man slipper skanna in ett handskrivet dokument.  

5.3.5 Leveransplaner 

Andreas tycker att leveransplanerna fungerar bra eftersom de stora sakerna skrivs upp på den 
stora leveranstavlan. Han tycker att den tavlan det har fungerar utmärkt. Det är upp till var 
och en att gå och titta på den regelbundet. De har en whiteboard-tavla nere hos yrkesarbetarna 
som de fyller i när det är stora leveranser. De går igenom alla leveranser på veckomöten.  

5.3.6 Arbetsberedningar gällande leverans och lossning 

De har inget officiellt möte, utan det är mer en dialog mellan de som ska vara inblandade i 
lossning av leveranser.  

5.3.7 Slutsummering 

Andreas tycker att de skulle kunna bli bättre på dessa rutiner som har frågats om men att man 
nog borde ta det i små steg så att det inte blir för stort för snabbt. Han är också inne på att en 
logistikansvarig skulle lösa många problem.  
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5.4 Stefan, Lagbas på Kvarteret Isstadion 

Fredag den 14 juni 2013 

5.4.1 Mottagningskontroller 

Stefan säger att de tar emot och skriver på en lapp, man hinner inte kolla något. Man signerar 
och se efter att det stämmer på ett ungefär. Han hade inte heller sett 
mottagningskontrollsdokumentet innan. Han tror inte att det skulle användas för att det är för 
krångligt.  

5.4.2 Lagringsdokumentation 

Det finns ingen lagringsdokumentation, det finns i huvudet på någon säger han. Han tycker att 
det skulle fungera med indelning av upplagsplatser, men kan vara svårt med nuvarande 
planering. Han tror att det skulle vara svårt att få det att fungera men att det är en bra idé.  

5.4.3 Uppföljningar 

Han säger att det inte finns uppföljning förutom om man upptäcker att det saknas något.  

5.4.4 Leveransplaner 

De stora leveranserna skrivs upp, och uppdateras i mån av tid. Dock så får alla själva hålla sig 
uppdaterade om vad som står på tavlan. 

5.4.5 Arbetsberedningar gällande leverans och lossning 

Inga arbetsberedningar finns gällande lossning och leverans. Det tänks igenom och pratas 
ihop. Man måste tänka på vilka maskiner och hjälpmedel som behövs. Det Stefan tycker 
skulle behövas är en liten arbetsberedning gällande logistik.  

5.4.6 Slutsummering 

Stefan tycker att det är bra med rutiner men att det kan vara svårt att de hålls. Han tycker att 
det egentligen inte finns tid till att ha ordentliga dokument m.m. Om man ska ha exempelvis 
en uppdelad lagringsplats måste detta följas strikt annars kommer det inte att fungera. Stefan 
tycker att när det gäller dokument så är så kallade kryssboxar att föredra framför öppna 
frågor.  

5.5 Ulf, Arbetsledare på Kvarteret Braxen 

Torsdag den 13 juni 2013 
Kommentar: Ulf arbetade tidigare som snickare på Kvarteret Isstadion men när intervjun 
skedde arbetade han som arbetsledare på Kvarteret Braxen och han har svarat på frågorna 
utifrån det perspektivet och inte med tanke på Kvarteret Isstadion. 

5.5.1 Mottagningskontroller 

Ulf säger att de har en godsmottagning och de räknar kollin när de kommer för att se att de 
stämmer överrens. Det skriver också på att de tagit emot godset. Han hade inte heller sett 
mottagningskontrollsdokumentet och men trodde att man skulle använda det om man fick in 
det som en rutin. Han menar att de utsedda godsansvariga skulle vara de som skulle använda 
detta dokument.  
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5.5.2 Lagringsdokumentation 

På kvarteret Braxen har de hela parkeringsplatserna tillgängligt. De ska försöka att ha 
uppdelat så alla entreprenörer har sina egna platser och att de är tydligt uppskyltatde. De 
kommer troligen skriva in på APDn hur upplagsplatserna delas upp. 

5.5.3 Uppföljningar 

På frågan om de har uppföljningar svarade han att de inte har mycket sådant utan det är sådant 
som pågår allt eftersom. Han tycker att man skulle kunna bli betydligt bättre på uppföljningar. 
Oftast får yrkesarbetarna inte vara med på uppföljningsmöten då de redan är på nästa bygge. 
Han tycker att ett ”halvtidsmöte” skulle vara en bra idé.  

5.5.4 Reklamation 

Han säger att de endast fyller i något slags dokument när emballaget på en leverans är trasigt, 
och detta skrivs på fraktsedeln. Han tror på att de skulle kunna använda 
reklamationsdokumentet som finns på ”Planket” om man får in den rutinen. Ulf föredrar att 
fylla i dokumentet för hand.  

5.5.5 Leveransplaner 

De kommer att använda en stor leveranstavla precis som på Kvarteret Isstadion. På bodarna 
utanför har de en whiteboardtavla som de kommer fylla i så yrkesarbetarna kan se tydligt. De 
vill gärna att chaufförerna ska meddela innan de kommer så man kan kolla av att allt är i fas 
och att de har rätt utrustning för lossning av leveransen. 

5.5.6 Arbetsberedningar gällande leverans och lossning 

De har inga direkta arbetsberedningar när det gäller leverans och lossning. När det är stora 
material, t.ex. stora bilar och släp så att de måste stänga av gatan eller liknande som tar lång 
tid pratar de igenom och gör en plan för hur de ska lossa på bästa sätt. 

5.5.7 Slutsummering 

Detta är Ulfs första gång som arbetsledare och han är optimistisk angående logistiken på 
Kvarteret Braxen. Han tycker att det är bra med rutiner och ser positivt på att de dokumenten 
som visades för honom och han tror att de skulle användas.  

 

5.6 Kort sammanfattning av alla intervjuer 

Det som brister mest på kvarteret Isstadion är mottagningskontrollerna, det finns ingen direkt 
rutin för detta och personalen tycker inte att de har tid att göra det ordentligt så som 
dokumentet från Planket ser ut idag. I dagsläget har byggarbetsplatsen ingen typ av 
lagringsdokumentation och har därmed vissa svårigheter att lokalisera material när det 
behövs. Författarnas förslag om att dela upp upplagsplatsen i avdelningar, A,B,C osv. togs 
emot med öppet sinne och alla utom en var positiva till idén. Dock fick författarna intrycket 
av att detta är något som ska implementeras i startskedet av ett bygge och inte i ett så långt 
gånget bygge som på Kvarteret Isstadion. När det gäller uppföljningar finns det inga 
dokument utan det är sådant som sker när det är något som måste rapporteras. Det blir alltså 
inga uppföljningar så länge saker och ting fungerar smidigt. Leveransplanerna fungerar och 
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förmedlas ut till alla på byggarbetsplatsen på ett bra sätt. De hade ingen klagan på detta 
område utan var väldigt nöjda som det är idag. De har inga arbetsberedningar angående 
leveranser och lossning utan det är sådant som sker kontinuerligt under dagarna i dialogform 
mellan de involverade. Dock tyckte vissa av de intervjuade att en typ av arbetsberedning 
kanske skulle behövas i startskedet på ett bygge där man går igenom allt som har med 
leveranser och lossning att göra. De tycker gemensamt att ha en logistikansvarig skulle lösa 
många av de logistiska problemen då en sådan kan fokusera enbart på det och inte påverkas 
av att de har annat att göra egentligen.   
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6 Analys och resonemang kring förbättringar 
Här kommer författarna att diskutera hur de resonerar och hur de tog fram de eventuellt nya 
dokumenten och rutinerna. För att se dokumenten se bilagor. 

6.1 Analys av intervjuer och befintliga rutiner 

Det största skälet till att de på Kvarteret Isstadion inte använder en ordentlig 
mottagningskontroll är att de inte visste att en sådan fanns och när den visades för dem så 
tyckte de att den var generell och krånglig. Den var inte anpassad för deras situation på det 
bygget i den meningen att dokumentet inte var materialspecifikt. Vissa sa att de skulle 
använda den om den förenklades och innehöll mer relevant information. Med detta i åtanke 
gjorde författarna några förslag på hur mottagningskontrollsdokumentet skulle kunna se ut. 
Författarna använde metoden 5S när dessa dokument utformades. De anammade tänket 
”förenkla” och att bara ha relevant information. Det första som gjordes var att ha ett liggande 
format på dokumentet, på det viset blev kolumnerna större och därmed lättare att fylla i. Alla 
onödiga kolumner togs bort och i slutet fanns endast de kolumnerna som tillförde relevant 
information. Dokumentet gjordes i dataprogrammet Excel, vilket gör att den som är ansvarig 
för mottagningskontrollerna kan lägga in nödvändiga information där innan 
mottagningskontrollen sker. Dokumentet är materialspecifikt, vilket var en önskan från 
Kvarteret Isstadion. Se kapitel 7.2 och bilaga 7. 

Reklamationer görs endast av tjänstemän och de använder egengjorda dokument som de gör i 
Excel där de fyller i den informationen de behöver. När författarna visade 
reklamationsdokumentet som finns på deras databas Planket förklarade de att de inte sett det 
förut. Detta är anledningen till varför de inte använder företagets eget dokument. De tittade 
kort på dokumentet och sa att de skulle kunna använda det, de såg ingen anledning till varför 
de inte skulle göra det. Detta har gjort att författarna har svårt att göra nya då det faktiskt finns 
dugliga dokument som inte är bristfälliga. Författarna har granskat dokumentet och det verkar 
väl genomtänkt. Detta dokument kan skickas till leverantören och täcker allt. Beslut togs att 
inga ändringar görs rörande detta dokument före mer feedback från företaget fås. Dock så 
gjordes ett mindre invecklat och täckande dokument som skulle kunna användas för 
reklamation. Se kapitel 7.2 och bilaga 4. 

Kvarteret Isstadion har i dagens läge ingen lagringsdokumentation. När författarna föreslog 
detta var de flesta positiva till idén om lagringsdokumentation. Idén är att dela upp 
upplagsplatsen i olika områden, exempelvis A,B,C osv, efter behov. Sedan är tanken att när 
en leverans tas emot med material som ska lagras får den ett angivet område, detta skrivs ner 
på ett lagringsdokumentationspapper som förslagsvis sitter i en bod nära upplagsplatsen. 
Dock så känner författarna att de inte kommer att anamma detta förslag under byggtiden på 
kvarteret Isstadion då de hunnit så pass långt och nya rutiner är svåra att implementera 
halvvägs in. Författarna gjorde ett förslag på hur det skulle ha kunnat se ut om de hade haft 
lagringsdokumentation för att få feedback från företaget. Här användes Kvarteret Isstadions 
arbetsplatsdisposition (APD) som exempel. Med feedbacken ska författarna ta fram ett 
generellt förslag som eventuellt ska kunna appliceras på vilken byggarbetsplats som helst. Se 
kapitel 7.2 och bilaga 5. 
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På inrådan av handledaren på företag togs punkten ’arbetsberedningar gällande leverans och 
lossning’ med i undersökningen. Meningen var att undersöka om det skulle behövas en 
arbetsberedning gällande leverans och lossning. Efter intervjuerna kände författarna att det 
inte fanns grund nog för att ett dokument skulle användas om ett sådant togs fram. Detta på 
grund av att de inte kände något behov av att fylla i ett dokument. De kände starkt att det 
räckte med att ha en dialog angående detta när det behövdes. Slutsatsen som författarna tog 
gällande denna punkt var att de inte skulle använda ett nytt dokument men att förbättra sin 
kommunikation innan momentet sätter igång. Författarna kommer att rekommendera att den 
person som är ansvarig för leverans/mottagningen av ett material pratar med de involverade så 
att alla har den information de behöver.  

Leveransplanerna och hur de förmedlas är något som alla tyckte fungerade utmärkt på 
byggarbetsplatsen. Som läget är idag har de en stor plansch där de skriver upp alla leveranser 
förutom förbrukningsmaterial, de har även en egen tavla för betongleveranser. På frågan om 
de önskade fler tavlor som är materialspecifikt så som för betong svarade de enhälligt att det 
skulle bara göra det förvirrande och att det är bra som det är. Om det var något som nämndes 
var bristande så var det bokning av hjälpmedel till leveranser, exempelvis hjullastare. Det som 
författarna kan tänka sig som en förbättring är att man tydliggör vem som är ansvarig för en 
sådan bokning och att det skrivs upp på tavlan när det har bokats. Detta kommer att 
rekommenderas som en förbättring.  

Uppföljning var en väldigt abstrakt punkt att undersöka. De finns inga uppföljningar förutom 
på sådant som inte fungerar. De har inte tid eller vilja att göra fler uppföljningar, exempelvis 
på sådant som har fungerat, utan de tycker att så länge det fungerar behövs inga uppföljningar. 
Det enda som de intervjuade svarade faktiskt blev uppföljt var leveransplanerna i den mening 
att den uppdateras men det var inte det som författarna syftade på. När författarna pratade om 
uppföljningar syftade de mer på hur rutiner och dokument följs upp, dvs. en slags utvärdering 
av hur t.ex. mottagningskontrollerna fungerar. Författarna har diskuterat hur de skulle kunna 
föreslå förbättringar angående detta men tror att intresset på en byggarbetsplats är väldigt lågt 
för detta. Att göra utvärderingar gällande rutiner och dokument är nog något som VLS-
gruppen borde ha på sitt bord då det faktiskt är de som har utvecklat rutinerna och 
dokumenten. Med detta som grund tänker författarna inte gå vidare med denna punkt då det 
inte finns något att förbättra dokumentmässigt och författarna förstått att det är något som inte 
finns tid eller intresse för på byggarbetsplatsen.  

6.2 Feedback och justeringar 

När de nya dokumenten hade utvecklats och producerats, skickade författarna dem till 
handledaren på företaget för att få feedback från byggarbetsplatsen. Författarna skickade in tre 
stycken dokument, mottagningskontrollsdokument, lagringsdokument och ett dokument 
rörande fel i leverans. Handledaren skickade tillbaka dokumenten med feedback på vad som 
förslagsvis borde ändras. Författarna tittade igenom förslagen och ansåg att det var logiska 
ändringar och implementerade dessa i dokumenten. De skickades sedan ytterligare en gång till 
handledaren för återkoppling, innan de presenterades i den form de återfinns i bilaga 4, 5 och 
7. 
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7 Resultat  
Här kommer resultatet presenteras med kommentarer. Författarna har kort tagit upp 
frågeställningar och besvarat dessa, och sedan skrivit om de sex rutinerna som undersökts 
och vad de lett till på respektive punkt.  

Författarna hade fyra frågeställningar att besvara: 

 Används rutiner och dokument i praktiken? Vilka? 

 Om inte, varför?  
 Hur skulle de kunna förbättras? 

 Skulle det behövas fler dokument/rutiner? Exempel? 

Rutiner och dokument användes inte flitigt på det utvalda bygget, några egengjorda dokument 
var det närmsta man kom. De anses ta för mycket tid i anspråk och vara omständliga vilket 
gör att personalen inte är så ivriga att använda dem. Efter intervjuerna hade författarna en 
relativt tydlig uppfattning om vad som behövde förbättras och förenklas. De behövs absolut 
inte fler dokument, dock gjorde författarna ett extra dokument med hänsyn till en av de sex 
rutiner de valt att studera närmare.  

Tre av de sex rutiner fokuserades närmare på efter intervjuerna och nya dokument 
producerades.  

7.1 De tre punkter som inte förenklades och förbättrades 

Arbetsberedningar gällande leverans och lossning 
Denna punkt blev det inget av efter intervjuerna, författarna kände att de inte fanns något 
behov alls av denna punkt och släppte därmed punkten.    

Leveransplaner 
Leveransplanerna fungerade bra och det fanns inte direkt något att klaga på, alla arbetare var 
mycket nöjda med hur det fungerade. Med detta sagt så kände författarna att om man skulle 
lägga till saker på denna punkt så skulle den tappa sin effektivt som den har i dagsläget. Enkla 
men effektiva är leveransplanerna.  

Uppföljningar 
Detta är ytterligare en punkt som släpptes då den inte var tillräckligt relevant, det är inte en 
enskild aktivitet som hänvisas till något speciellt, utan detta ska ske på allt som görs i stort 
sett och därmed tyckte författarna att den inte borde läggas fokus på.  

7.2 De tre punkter som förenklades och förbättrades 

Reklamation 
Efter intervjuerna tog författarna beslutet att inte försöka ändra det dokumentet som redan 
fanns utan satsade på att göra ett mindre invecklat och täckande dokument med mindre att 
fylla i som eventuellt skulle kunna användas för reklamationer eller för egen koll på 
reklamationer. Se bilaga 3 och 4 för att se det nuvarande reklamationsdokumentet och det 
lättare dokument som tagits fram. 
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Lagringsdokument  
Då bygget inte hade någon lagringsdokumentation och författarna hade en ide hur det skulle 
kunna se ut så lades det ner mycket tid på denna punkt. Författarna tog fram ett dokument 
som visar en bild över byggets lagringsplatser och ett enkelt system som man fyller i som 
visar vart material ska ligga. Se bilaga 5.  

Mottagningskontroll   
De hade dokument som inte användes. Författarna förenklade och förbättrade de dokumenten 
för att de skulle kunna användas. Se bilaga 6 och 7 för att se Peabs mottagningskontroll och 
den nya som författarna tagit fram.  
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8 Reflektioner 
Här kommer vi (författarna) att diskutera kring vad vi kommit fram till i detta examensarbete. 
Vi kommer ta upp själva resultatet som vi fått fram, sedan kommer vi även diskutera vidare 
hur framtiden kanske kommer se ut och vidare forskning. 

8.1 Logistikrutiner 

Vi var hela tiden fokuserade på att välja en inriktning inom logistik. Inriktningarna var olika 
men till slut hamnade det på logistikrutiner och att förbättra/förenkla dessa. Vi trodde från 
början att vi skulle komma fram till storslagna lösningar som skulle kunna användas med 
glädje! Så var inte fallet. Det visade sig att många dokument redan fanns, det var bara det att 
ingen hade visat personalen att de fanns eller hur de skulle användas. Först kände vi att vi inte 
visste vad vi skulle göra när det faktiskt fanns dokument. Då blev det mer fokus på att 
förbättra och förenkla dessa dokument så att de skulle användas. Dokumenten var relativt bra 
och heltäckande, men tog alldeles för mycket tid i anspråk. Dokumenten var också för 
allmänna och inte speciellt specificerade för det bygget eller material det gällde. Vi gjorde om 
dokumenten så de blev enklare och vi gjorde ytterligare ett dokument om 
lagringsdokumentation. De har ingen lagringsdokumentation som det ser ut i dagsläget och 
spenderar mycket tid på att leta material. Detta gjorde att vi ville göra ett förslag på hur ett 
lagringsdokument skulle kunna se ut med deras bygge som bas. Vi tycker att detta dokument 
är ett av de bättre som vi kom fram till då det skulle kunna användas med lätthet.  

Något som nästan alla intervjuade påpekade var att alla problem skulle lösas med en 
logistikansvarig. Vi instämmer till viss del. Vi tror att de som föreslår att en logistikansvarig 
skulle lösa alla problem, inte inser att de själva är en del av problemet. Det kommer alltid 
finnas dokument som måste fyllas i och saker som måste göras av andra än logistikansvarig. 
Många av problemen grundar sig på lathet och dålig prioritering. Vi tror att de inte känner att 
det ingår i deras arbete att ta tid att fylla dokument. Att arbeta på ett bygge är stressigt och det 
prioriteras bort då de tror att någon annan fixar det. Något som skulle kunna göras är att ha en 
minikurs eller liknande som visar alla på bygget, både YA och tjänstemän, hur viktigt det är 
att följa rutiner och vilka positiva konsekvenser det blir, och vilka dokument som ska fyllas i.  

Vi är nöjda med resultatet som vi fick, men även fast dokumenten är förbättrade så är det inte 
lätt att få personalen motiverad att använda dessa kontinuerligt. Vi är inte så säkra att det 
kommer bli någon skillnad på bygget som var delaktigt i detta projektarbete. En stor del på 
grund av att projektet är färdigt om några månader och att de inte kommer se någon mening 
med att skaffa nya rutiner mer än halvvägs in i projektet. Förhoppningsvis kommer 
arbetsledningen ta med sig de nya dokumenten till sina nya byggen i framtiden och försöka 
implementera dem redan från början.  

8.2 Framtidsvision 

I en väldigt avlägsen framtid tror vi att det skulle kunna vara så att man digitaliserat mycket 
mer inom bygg än vad det är i dagsläget. Vi tror även att företagen kommer satsa mer på 
logistikansvariga och att ha minst en sådan på varje bygge. Det satsas redan mycket idag på 
att utveckla logistiken och vi tror detta kommer fortsätta och bli bättre med tiden. Något som 
borde tryckas på enligt oss är att man verkligen markerar hur viktigt det är att alla ska dra sitt 
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strå till stacken, logistiken är beroende av alla medarbetare i mer eller mindre utsträckning. Vi 
har fått intrycket av att yrkesarbetarna inte anser att det ingår i deras arbetsuppgifter att ha 
med logistiken att göra, det är inte deras ansvar enligt dem.  

8.3 Framtida forskning 

Något som vi känner att det vore intressant att studera närmare är materialhantering i den 
meningen att de inte vet vart material ligger. Detta innebär att de måste spendera mycket tid 
på att leta material och hitta platser för materialet. Mätningar skulle kunna göras på hur 
mycket tid de förlorar på detta. Tid är pengar, och om man ser hur mycket pengar man 
förlorar, skulle man kanske se logiken med ett lagringsdokument. 
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Intervjufrågor till YA och TM på Peab 

Mottagningskontroll 

 Gör ni mottagningskontroller? Hur går en sådan till?  

o Använder ni någon form av dokument vid dessa kontroller? 

o Hur ser dokumentet ut? 

o Täcker dokumenten allt som behövs? 

 Skulle de kunna förenklas/förbättras? 

o Hur? 

o Exempelvis mer/mindre att fylla i, färdig info ifylld m.m. 

o Vill man ha öppna frågor eller kryssboxar? 

Lagringsdokumentation 

 Har ni lagringsdokumentation? (dvs. vart saker ligger, hur mycket det finns, om det flyttas, 

vart det flyttas m.m.)  

 Om inte, hur vet ni vart allt ligger/ska ligga? 

 Skulle det behövas? 

 Tror ni det skulle underlätta om man hade bestämda lagringsplatser som stod på APDn, 

exempelvis A, B, C osv.   

 Skulle containrarna behöva vara mer uppdelade och ha lagringsdokumentation?  T.ex hylla 

som är markerad med en skylt där det står skruv eller liknande.  

 Tror ni att ni skulle använda en sådan om den gjordes enkel och inte tog så mycket tid i 

anspråk? 

Uppföljning 

 Har ni uppföljning av t.ex. mottagningskontroller?  

o Stämmer saker inte, borde det följas upp direkt eller är det rätt att ta det i slutet?  

 Hålls alla viktiga rutiner uppdaterade? T.ex. leveransplaner, förmedlas detta till alla? 

 Skulle ﾐi kuﾐﾐa täﾐka er att fylla i eﾐ ”uppföljﾐiﾐgsblaﾐkett” på större ﾏoﾏeﾐt/lossﾐiﾐgar 
där man fyller i hur det gick, om blanketten var enkel och kort? 

Reklamation 

 Har ni reklamationsdokument?  

 Vem fyller i reklamationsdokument/vem borde fylla i dem?  

 Används de? 

 När borde dessa dokuﾏeﾐt fyllas i?( Ska ﾏaﾐ fylla i de vid ﾏiﾐsta sak, eller bara vid ”större” 
grejer?) 

 Vilket skulle ni föredra, fylla i online eller i pappersform? 

 Skulle de kunna förenklas/förbättras? 

o Hur? 

o Exempelvis mer/mindre att fylla i. 

o Vill man ha öppna frågor eller kryssboxar? 

Leveransplaner 

 Har ni leveransplaner? 
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 Förmedlas alla leveransplaner ut till alla? 

o Hur förmedlar ni ut leveransplaner för olika material? 

 Ni har en specifik tavla för betong vilket ger bra tydlighet, borde fler material ha specifika 

tavlor? 

 När leveranserna planeras, tar man med lossning i planeringen? 

o Vart det ska lagras, borde det stå med på tavlan? 

Arbetsberedningar gällande leverans och lossning 

 Har ni arbetsberedningar gällande leverans och lossning? 

 Detta skulle syfta till att förbereda hur ni skulle lossa leveranser och hur de skulle lagras med 

tanke på:  

o Vart? 

o Hur? 

o Vem? 

o Maskin? 

 Borde det finnas? 

 Tror ni att ni skulle använda en sådan om den gjordes enkel och inte tog så mycket tid i 

anspråk? 
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Intervjufrågor till YA och TM på Peab  

Mottagningskontroll 

o Gör ni mottagningskontroller? Hur går en sådan till?  

o Använder ni någon form av dokument vid dessa kontroller? 

o Hur ser dokumentet ut? 

o Täcker dokumenten allt som behövs? 

 Skulle de kunna förenklas/förbättras? 

o Hur? 

o Exempelvis mer/mindre att fylla i, färdig info ifylld m.m. 

o Vill man ha öppna frågor eller kryssboxar? 

Lagringsdokumentation 

 Har ni lagringsdokumentation? (dvs. vart saker ligger, hur mycket det finns, om det flyttas, 

vart det flyttas m.m.)  

 Om inte, hur vet ni vart allt ligger/ska ligga? 

 Skulle det behövas? 

 Tror ni det skulle underlätta om man hade bestämda lagringsplatser som stod på APDn, 

exempelvis A, B, C osv.   

 Tror ni att ni skulle använda en sådan om den gjordes enkel och inte tog så mycket tid i 

anspråk? 

Uppföljning 

 Har ni uppföljning? Av t.ex. mottagningskontroller?  

o Stämmer saker inte, borde det följas upp direkt eller är det rätt att ta det i slutet?  

 Hålls alla viktiga rutiner uppdaterade? T.ex. leveransplaner, förmedlas detta till alla? 

Reklamation 

 Har ni reklamationsdokument?  

 Vem fyller i reklamationsdokument/vem borde fylla i dem?  

 Används de? 

 När borde dessa dokuﾏeﾐt fyllas i?( Ska ﾏaﾐ fylla i de vid ﾏiﾐsta sak, eller bara vid ”större” 
grejer?) 

 Vilket skulle ni föredra, fylla i online eller i pappersform? 

 Skulle de kunna förenklas/förbättras? 

o Hur? 

o Exempelvis mer/mindre att fylla i. 

o Vill man ha öppna frågor eller kryssboxar? 

Leveransplaner 

 Har ni leveransplaner? 

 Förmedlas alla leveransplaner ut till alla? 

o Hur förmedlar ni ut leveransplaner för olika material? 

 Ni har en specifik tavla för betong vilket ger bra tydlighet, borde fler material ha specifika 

tavlor? 
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 När leveranserna planeras, tar man med lossning i planeringen?   

o Vart det ska lagras, borde det stå med på tavlan? 

Arbetsberedningar gällande leverans och lossning 

 Har ni arbetsberedningar gällande leverans och lossning? 

 Borde det finnas? 

 Tror ni att ni skulle använda en sådan om den gjordes enkel och inte tog så mycket tid i 

anspråk? 
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Projekt:
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