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Abstract 
Purpose: The problem with the construction industry is inefficient material handling 
that creates waste in form of unnecessary activities that do not increase the value of the 
product. The construction industry is accused of production delays, exceedance of 
budget and difficulties in having a high quality. 

The aim is to find opportunities for improvements to make the material handling on a 
construction site at deliveries, material storage and material transports more efficient. 

Method: A qualitative case study of an organisation was carried out to achieve the aim 
of the report. The methods used in this study was unstructured observations, semi 
structured interviews and document analysis. 

Findings: A checklist for material handling based on the theories of Muda, 5S and JIT 
within Lean has been designed as an improvement and is intended to be used at a 
construction site. The checklist is based on the collected empirical study and consists 
of three parts, based on the issues of the study, which were deliveries, material storage 
and material transport. The purpose of the checklist is to improve the material handling 
at a construction site by identifying and eliminating wastes in terms of waiting, 
transport, storage and defects. 

Implications: By using the checklist, follow the delivery plan, improve the 
construction site plan and improve the contract between the suppliers and the company 
that have been concluded from the study result, waste in deliveries, material storage 
and material transport can be reduced. The recommendation is to follow the suggestions 
for improvement to make the material handling more efficient and reduce waste on a 
construction site.  

Limitations: The limitations that have been made in the study is to identify the wastes 
in the material handling moments that have been used in the study during the different 
material handling processes. The communication between workers, in what way the 
company plans their work activities, work environment and quality of work is not 
included in the study. 

Keywords: Lean Production, TPS, JIT, 5S, Muda, waste, construction site plan, 
construction industry 
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Sammanfattning 
Syfte: Problemet i byggbranschen är ineffektiv materialhantering som skapar slöserier 
av resurser i form av onödiga aktiviteter som inte ökar värdet på slutprodukten. 
Byggnadssektorn anklagas för förseningar, budgetöverskridande och svårigheter att 
hålla en hög kvalitet.  

Målet är att hitta förbättringsmöjligheter för att effektivisera materialhantering på en 
byggarbetsplats vid leveransmottagning, materiallagring och materialförflyttning. 

Metod: För att uppnå studiens mål har en kvalitativ fallstudie av en organisation 
genomförts. De datainsamlingsmetoder som har använts är strukturerade observationer, 
semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys.  

Resultat: En checklista för materialhantering baserad på teorierna Muda, 5S och JIT 
inom Lean har utformats som ett förbättringsförslag och är tänkt att användas på en 
byggarbetsplats. Checklistan är gjord utifrån studiens insamlade empiri och består av 
tre delar som utgår från studiens frågeställningar leveransmottagning, materiallagring 
och materialförflyttningen. Syftet med checklistan är att effektivisera 
materialhanteringen på en byggarbetsplats genom att identifiera och eliminera 
slöserierna i form av väntan, transport, lager och defekter. 

Konsekvenser: Genom att använda checklistan, följa leveransplanen, uppdatera APD-
planen och förbättra kontraktet mellan leverantörer och företag som har framtagits i 
studiens resultat kan slöserier inom leveransmottagning, materiallagring och 
materialförflyttning minskas. Rekommendationerna blir att följa förbättringsförslagen 
för att effektivisera materialhanteringen och reducera slöserier på byggarbetsplatsen.  

Begränsningar: De avgränsningar som har gjorts i studien är att identifiera de valda 
slöserier inom Muda som behandlades i studien under olika materialhanteringsmoment. 
Kommunikationen mellan arbetarna, på vilket sätt företaget jobbar med att planera olika 
arbetsmoment, arbetsmiljö och arbetskvalitet ingår inte studien. 

Nyckelord: Lean Production, TPS, JIT, 5S, Muda, slöserier, APD-plan, byggbranschen 
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Begreppslista 
5S: Får sitt namn efter de fem japanska orden som används som steg för att skapa 
ordning och reda på arbetsplatsen. Dessa är: sortera, strukturera, systematisk städning, 
standardisera och självdisciplin.  

APD-plan: Arbetsplatsdispositionsplan, visar hur arbetsplatsen ska disponeras och 
försörjas under produktionen. 

JIT: Just In Time är ett verktyg inom Lean Production och handlar om att materialet 
levereras i samband till inbyggnadstillfällen i rätt mängd, i rätt tid och till rätt plats.  

Lean Production: En filosofi eller en utvecklingsstrategi som visar hur man använder 
resurserna på ett effektivt sätt så att slöseri i form av onödiga aktiviteter reduceras.  

Lean Construction: En utvecklingsstrategi med grunder i Lean Production anpassat 
till produktion av byggnader.  

Ledtid: Tiden för en process i ett projekt från start tills det att den är fullbordad.  

Muda: Ett japanskt ord som betyder slöseri. Begreppet används inom Lean produktion 
och omfattar 7+1 slöseri. Dessa slöserier är överproduktion, väntan, transport, 
överarbete, lager, rörelse, defekt och outnyttjad kreativitet i ett företag 

TPS: Toyota Production System är en utvecklingsstrategi som arbetar med att ständigt 
förbättra processer och minska onödiga slöserier av naturliga, mänskliga och företags 
resurser.  

Värdeflöde: En serie av aktiviteter utan slöserier med minsta möjliga ledtider som 
kopplas samman från inköp till färdig slutprodukt.  
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1 Inledning 
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår i programmet 
byggnadsutformning med arkitektur 180 hp på Tekniska högskolan i Jönköping. 

Arbetet är en studie för att hitta förbättringsmöjligheter för att effektivisera 
materialhanteringen på en byggarbetsplats och är gjort i samarbete med Botrygg AB. 
Studien utfördes på ett av deras nybyggnadsprojekt i Övre Vasastaden kv A, Linköping. 

I detta kapitel ges en bakrundsbeskrivning till studien. I kapitlet ges även en beskrivning 
av problemformulering, mål, frågeställningar och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Produktionskostnaderna är höga och utvecklingen går långsammare i byggbranschen 
jämfört med andra branscher (Statskontoret, 2009). De krav som beställaren ställer på 
byggbranschen är allt från kortare byggtider till lägre byggpriser, samtidigt som alla 
projekt skiljer sig åt och är unika, komplexa och med många inblandade aktörer. Detta 
gör att branschen blir mer komplex att utveckla, men det finns flera möjligheter att göra 
så. För att skapa bättre kundvärde behövs det en systematisk förbättring inom 
byggsektorn (Josephson & Saukkoriipi, 2009). För att effektiviseras och förbättra en 
byggarbetsplats måste onödiga aktiviteter som inte ger nytta till värdeflödet och även 
förkorta ledtiderna under materialförflyttningen på byggarbetsplatsen (Ohno, 1988). 

En av de mer väsentliga delarna inom byggproduktionen är materialkostnaderna som 
står för 42 % av totala byggkostnaden vilket betyder att det är en viktig del att studera 
närmare för att minska både kostnader och tider för produktionen. Under perioderna 
1998–2014 skedde en ökning av produktionskostnaderna på 151 % och en ökning av 
byggkostnaderna på 80 % (Sveriges Byggindustrier, 2015). 

Det läggs mycket tid och pengar på slöseri i form av väntan, stillastående maskiner och 
materialspill. De här formerna av slöseri står för mer än 10 % av produktionskostnaden 
(Josephson & Saukkoriipi, 2005). 

Flera undersökningar runt om i världen de senaste åren visar att slöseri finns i stor 
omfattning i byggbranschen. Inom Lean Construction räknas slöseri som något som kan 
hindra värdeflödet och måste elimineras och undvikas, detta kan ske genom att 
implementera Lean Construction principerna (Dineshkumar & Dhivyamenaga, 2016). 

1.2 Problembeskrivning 
Materialet på en byggarbetsplats står för de största produktionskostnaderna och det är 
därför viktig att materialplaneringen sker på ett omsorgsfullt sätt (Sveriges 
Byggindustrier, 2015). Materialhantering har varit ett problem i byggbranschen under 
längre tid och enligt en undersökning av Jayprakash, Devalkar och Aher (2015) kan 40 
% av den tiden som förloras på en byggarbetsplats härledas till dålig materialhantering, 
brist på material när det behövs, svårigheter att hitta material och otillräckliga 
lagringsplatser.  

Problemet beror på olika sorters slöseri i form av onödiga aktiviteter som inte ger någon 
nytta till värdeflödet, långa väntetider på material och upplagning av material på fel sätt 
och plats. Slöseri omfattar 30–35 % av produktionskostnaderna och mer än 10 % av de 
här orsakas av aktiviteter som kopplas till resursanvändning. Dessa är bland annat långa 
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väntetider på material, stillastående maskiner och materialspill (Josephson & 
Saukkoriipi, 2005). 

Enligt Thunbergs (2016) undersökning av ett projekt kom bara 38 % av leveranserna 
fram till byggarbetsplatsen i rätt tid, till rätt plats och i rätt mängd. 

En fungerande materialhanteringsplan består av rutiner och utvecklade arbetssätt som 
är betydande för produktionskostnaderna och gör att materialet levereras i tid, till rätt 
plats och i rätt mängd. En mer rutinerad och praktisk materialhantering gör att slöseri 
under byggnationen minskas (Révai, 2012). 

För arbetarna leder långa väntetider på material och viktig information till bristande 
materialhantering vilket orsakar längre ledtider och högre kostnader (Sandeep, 2012). 

Byggnadssektorn anklagas för förseningar, överskridande av budgeten och svårigheter 
att hålla en hög kvalitet (Josephson & Saukkoriipi, 2005). För att undvika de här 
problemen har Lean Production med sina grunder i TPS, utvecklingsstrategin har inte 
fått samma genombrott inom byggnadssektorn jämfört med produktionsindustrin 
(Nowotarski, Paslawski, & Matyja, 2016). 

Enligt Aziz och Hafez (2013) är byggprojekt som använder Lean Construction generellt 
lättare att hantera, säkrare att vistas på, kortare produktionstid, kostar mindre och är av 
bättre kvalitet. Författarna skriver även att det krävs mer forskning för att överföra 
tankesättet om Lean Production till byggnadssektorn.  

1.3 Mål och frågeställningar 

 Mål 
Målet är att hitta förbättringsmöjligheter för att effektivisera materialhantering på en 
byggarbetsplats vid leveransmottagning, materiallagring och materialförflyttning. 

Frågeställningar 
1. Hur kan leveransmottagning effektiviseras på en byggarbetsplats?
2. Hur kan materiallagring förbättras på en byggarbetsplats?
3. Hur kan materialförflyttning effektiviseras efter leveransmottagning till

användning?

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar i studien är att kommunikationen mellan arbetarna och hur planering 
har gjorts i tidigare skeden av projektet inte tas upp. Effektivisering av 
materialförflyttningen på en byggarbetsplats från leveransmottagning till 
materialanvändning innefattar olika materialadministrativa rutiner som inte ingår i den 
här rapporten. Bra arbetsmiljö och arbetskvalitet är också en viktig del av 
materialhanteringen och som påverkar tider och slöserier, men som inte finns med som 
ett fokus i den här studien. 

De 7+1 slöserier inom Muda är överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, 
rörelse, defekt och outnyttjad kreativitet i ett företag. Fyra av de här slöserierna som 
väntan, transport, lager och defekt studeras i rapporten. 

Examensarbetet genomfördes på en byggarbetsplats under stomkompletteringsskedet. 
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1.5 Disposition 
De datainsamlingsmetoderna som har använts i studien samt hur de här metoderna 
kopplas med frågeställningarna beskrivs i kapitel 2. De teorierna som har använts i 
studien och dess koppling med frågeställningarna förklaras i kapitel 3. Studiens empiri 
behandlas i kapitel 4. Studiens resultat beskrivs och analyseras i kapitel 5, här beskrivs 
även hur frågeställningarna kopplas till studiens mål. Rapportens diskussion och 
slutsatser samt förbättringsförslag beskrivs i kapitel 6.
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel beskriver de valda datainsamlingsmetoderna och motiverar även hur de 
har använts för att besvara frågeställningarna.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Undersökningsstrategin är en kvalitativ fallstudie av en organisation. De metoder som 
användes var strukturerade observationer, dokumentanalys och semistrukturerade 
intervjuer på en av Botrygg AB:s byggarbetsplatser. Det som studerades var 
leveransmottagning, materiallagring och materialförflyttning. Samtliga 
datainsamlingsmetoder har utförts för att identifiera slöserier i de här momenten och 
besvara frågeställningarna.  

Triangulering var ett viktigt begrepp för att besvara frågeställningarna utifrån olika 
vinklar och på så sätt generera ett mer trovärdigt resultat, vilket gav de här valen av 
datainsamlingsmetoder. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I detta avsnitt kopplas de metodval som gjordes med den fråga de har besvarat följt av 
argument för varför just de användes.  

För att besvara samtliga frågeställningar användes metoderna intervju, observation och 
dokumentanalys (se Figur 1). 

Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och metod (Elham, Hallman, 2017) 

 Hur kan leveransmottagning effektiviseras på en 
byggarbetsplats? 
Med hjälp av en kvalitativ och semistrukturerad intervjuteknik med utvalda personer 
på företaget gavs en tydligare bild av hur leveransmottagningen kan förbättras på 
byggarbetsplatsen.  

Observation är den andra datainsamlingsmetoden som utfördes på byggarbetsplatsen 
för att samla in information om leveransmottagningen. Med hjälp av en strukturerad 
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observation kunde mycket information om hur leveransmottagningen går till samlas in, 
analyseras och användas för att förbättra leveransmottagningen. 

Dokumentanalys görs för att studera hur leveransmottagningen har planerats i förväg 
och koppla den till hur det görs i verkligheten. 

 Hur kan materiallagring förbättras på en byggarbetsplats? 
Frågeställning 2 besvaras på samma sätt med samma datainsamlingsmetoder som 
frågeställning 1 och 3. 

 Hur kan materialförflyttning effektiviseras efter 
leveransmottagning till användning? 
Frågeställning 3 besvaras på samma sätt med samma datainsamlingsmetoder som 
frågeställning 1 och 2. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
De valda metoder för att samla in empiri är i form av dokumentanalys, strukturerade 
observationer och semistrukturerade intervjuer och har använts som en kvalitativ 
undersökningsstrategi. Triangulering har använts vid datainsamlingen, för att få en 
tydlig och utförlig bild av området från olika vinklar för att generera ett mer trovärdigt 
svar på frågeställningarna (Patel & Davidson, 2011). 

Observation 
De observationer som utfördes var av typen direkt observation, det som studerades var 
vad som inträffades framför observatörerna. Observatörerna var kända för arbetarna 
men deltog inte i arbetet, vilket är en icke deltagande observation. För att genomföra 
observationen på ett bra sätt krävs det mycket kunskap inom området som ska 
observeras (Patel & Davidson, 2011). 

Observationerna gjordes för att identifiera slöserier vid leveransmottagning, 
materiallagring och materialförflyttning. Alla observationerna utfördes på 
byggarbetsplatsen. Data som insamlades var kvalitativ för att ta fram information om 
typiska situationer och rutiner. 

Intervju 
Intervjuarna träffade personligen respondenten för att utföra intervjun. Målet med 
intervjuerna var att samla in personliga upplevelser och erfarenheter om de berörda 
områdena leveransmottagning, materiallagring och materialförflyttning på en 
byggarbetsplats. Intervjuerna var av semi-strukturerad form för att kunna inleda med 
mer öppna frågor som sedan avsmalnades till mer detaljerade frågor. Intervjufrågorna 
har gjorts utifrån rapportens problemformulering för att underlätta frågeformuleringen 
samt utföra datainsamlingen på ett effektivt sätt.  För att lägga grund för de 
intervjufrågor som användes påbörjades arbetet med att studera området frågorna 
behandlar samt en dokumentanalys av de dokument som företaget tillhandhöll. 
Intervjuerna spelades in, transkriberades och skickades till respondenterna för 
godkännande (Patel & Davidson, 2011). 

Dokumentanalys 
Den sista datainsamlingsmetoden i rapporten var dokumentanalys av logistikplaner som 
tilldelades av företaget. De relevanta dokument som tillhandahölls innefattade en APD-
plan, leveransplan, inköpsplan, maskinplan och arbetsbeskrivningar. De här 
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dokumenten användes för att besvara frågeställningarna och uppnå triangulering. 
Dokumenten har använts som kompletterande datainsamlingsmetod för att besvara på 
frågeställningar på ett mer faktabaserade sätt (Patel & Davidson, 2011). 

2.4 Arbetsgång 
I detta avsnitt behandlas arbetsgången för de valda datainsamlingsmetoder som 
användes för att besvara frågeställningarna och uppnå målet.  

Observation 
För att underlätta och utföra observationen på ett mer effektivt sätt utformades ett 
observationsschema. Schemat är indelat utifrån frågeställningar och är uppbyggt för att 
identifiera de valda slöserierna inom Lean. En observationsplan gjordes för att planera 
genomförandet och vilket arbetsskede på byggarbetsplatsen som skulle observeras 
(Patel & Davidson, 2011). Totalt utfördes 15 stycken observationer vid olika tillfällen 
på byggarbetsplatsen (se Tabell 1). 

Under observationerna gjordes anteckningar och dokumentationer med bilder av 
slöserierna på byggarbetsplatsen gällande leveransmottagning, materiallagring och 
materialförflyttning. För observationsschema se Bilaga 2. 
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Tabell 1 Observationsplan (Elham, Hallman, 2017) 

Intervju 
Intervjufrågornas uppdelning har gjorts efter frågeställningar och de valda teorierna 
inom Lean Production. Intervjuerna har genomförts enligt en intervjuplan. Totalt 
genomfördes åtta intervjuer med olika yrkesroller på företaget (se Tabell 
2). Intervjufrågor skickades till respondenterna i förväg för att ge mer 
förberedelsetid (Patel & Davidson, 2011).  
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Intervjun började med en kort presentation av rapportens mål och syfte samt en 
beskrivning av respondenternas bidrag till studien. Intervjun genomfördes i form av ett 
samtal, frågorna ställdes i ordningsföljd. Under intervjun dokumenterades svaren 
skriftligt samt spelades in för transkribering vid senare tillfälle och skickades till 
respondenterna för godkännande. Svaren sammanställdes sedan i empirikapitlet. För 
intervjufrågor se Bilaga 7. 

Tabell 2 Intervjuplan (Elham, Hallman, 2017) 

Dokumentanalys 
Dokumenten som erbjöds av företaget innehöll logistikplaner och arbetsbeskrivning. 
Dokumenten studerades och analyserades för att planera observationer och intervjuer 
samt se avvikelser mellan det som planeras och det som sker i praktiken. Dokumenten 
användes för att komplettera empirin från observationer och intervjuer.  

2.5 Trovärdighet 
Eftersom studien som utförts är av kvalitativ form så är det enligt Patel och Davidson 
(2011) inte lika enkelt att ha validitet och reliabilitet i de tillvägagångssätt som studien 
är gjord på jämfört med en kvantitativ studie där noggrannhet och säkerhet vid mätning 
samt bra instrument är det som ger studiens validitet och reliabilitet.  

I en kvalitativ mätning är det istället inte enbart datainsamlingen som ökar validiteten 
på studien utan även forskningsprocessens alla delar. För att en trovärdig studie 
studerades forskningen i nuläget inom området så att de väsentliga delarna vid 
datainsamlingen kunde urskiljas och användas i studien. Detta ger en ökning i den inre 
validitet, då en bra bild av vad som stämmer överens med verkligheten kan urskiljas. 
Problem med slöseri existerar på alla byggarbetsplatser i nuläget och alla företag kan 
förbättra sin process, därför blir studiens förbättringsförslag inte enbart applicerbart på 
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företaget undersökningen görs på vilket ökar den yttre validiteten (Patel & Davidson, 
2011). 

För att göra studien ytterligare trovärdig har triangulering använts för att besvara 
frågeställningarna utifrån olika vinklar (Patel & Davidson, 2011). 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel beskrivs kopplingen mellan teorierna inom Lean Production och 
rapportens frågeställningar samt valda teorier. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
De teorier som använts som underlag för att besvara frågeställningarna har sina grunder 
i Lean Production, den första teorin är Muda som är ett viktigt begrepp inom Lean 
Production, den går in på de 7+1 slöserierna som finns vid produktionen (Liker, 2009). 
De slöserier som ingår i studien är; väntan, transport, lager och defekt.  

Den andra teorin är JIT som också är en del av Lean Production och främst står för att 
minska flödestider inom produktionen (Ohno, 1988). 

Den sista teorin som användes är 5S, den står för att skapa ordning och reda på 
arbetsplatsen (Østbø, Wetherill, & Cattermole, 2016). 

Teorin Muda kopplas till samtliga frågeställningar genom observationsschemat där 
slöserierna ska identifieras. Slöserierna ska även identifieras vid intervjuerna som är 
utformade efter frågeställningarna. Empirin från båda datainsamlingarna ska analyseras 
och sedan användas för att ta fram ett förbättringsförslag. Teorin 5S har använts som 
förbättringsverktyg för att besvara på frågeställningarna 1 och 2. Teorin JIT har 
använts som förbättringsverktyg för att besvara på frågeställningarna 1 och 3 (se Figur 
2). 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och teorier (Elham, Hallman, 2017) 

3.2 Muda 
Muda är ett japanskt ord som betyder slöseri. Begreppet används inom Lean produktion 
och omfattar 7+1 slöseri (se figur 3). Dessa slöserier är överproduktion, väntan, 
transport, överarbete, lager, rörelse, defekt och outnyttjad kreativitet i ett företag 
(Liker, 2009). Med dessa slöserier anses aktiviteter som inte skapar något värde för 
kundens produkt. Genom att identifiera och eliminera slöserierna kommer 
produktionskostnaderna bli lägre och produktionstiden förkortas (Josephson & 
Saukkoriipi, 2009).  

Bristande standardisering och ineffektivt arbete orsakar slöseri, dessa typer av slöserier 
leder till en bristfällig produkt och även en missnöjd kund. För att identifiera dessa 
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slöserier och skapa värdeflöde krävs ett systematiskt arbete med Lean Production 
(Ohno, 1988).  

Slöseri uppkommer då samtliga resurser som material, maskiner och personal inte 
utnyttjas på ett effektivt sätt. Slöseri i resursanvändning ger inget värde för flödet utan 
ger bara höga kostnader (Tersine, 1994).  

En förenklad uppdelning av slöserier har gjorts, i form av tvingat slöseri och rent slöseri.  
Tvingat slöseri är nödvändiga för att genomföra ett produktionsmoment, som innebär 
förberedelser av olika arbeten men som inte ökar värdet på produkten till kunden. Rent 
slöseri är aktiviteter som är helt onödiga för produktionen och bör elimineras, dessa 
skapar inte heller något värde för kundens slutliga produkt (Josephson, 2013). 

 

Figur 3. 7+1 slöserier inom Lean Production (Blücher, Öjmertz, Hamon, & 
Jarebrant, 2007) 

 Väntan 
Väntan är ett slöseri på resurser som står stilla och inte skapar något flöde för 
produktionen. Det skapar även en ojämn produktionsprocess vilket inte leder till något 
ökat värde för kundens produkt. Det förekommer två typer av slöseri i form av väntan, 
den första typen är fysiskt slöseri som försenade leveranser, letande efter material på 
byggarbetsplatsen eller kvarstående arbete från tidigare skeden. Den andra typen är 
slöseri som sker under projekteringsfasen då olika aktörer är inblandade (Petersson, 
Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2009). 

 Transport 
De flesta transporter som sker under byggnationen på en byggarbetsplats är viktiga för 
att öka flöden, men en del av dem är onödiga och leder till slöseri i resurser och bör 
minimeras.  
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Dessa onödiga transporter skapar risker för materialskador, personalskador, 
miljöbelastning och väntetider för produktionen som leder till högre kostnader 
(Petersson et al., 2009). 

 Lager 
Lagring på en byggarbetsplats gör att en del av kapitalet som står och väntar på att 
användas och skapar inget värde i flöden. Med minskning av onödiga lagringar på en 
byggarbetsplats sänks beställarens kostnader. Att lagra materialet på en byggarbetsplats 
är dyrt för kunden. Dålig lagring kan riskera materialskador på grund av väder, 
påkörningar, stöld, förflyttning och hantering av materialet runt på byggarbetsplatsen. 
En ytterligare risk är att liggande material på byggarbetsplatsen blir oanvändbart 
(Petersson et al., 2009).  

 Defekt 
Slöseri i form av defekter på en byggarbetsplats uppkommer externt och internt. Det 
externa uppstår på grund av felaktiga leveranser av byggmaterial och leverans av skadat 
byggmaterial. De interna defekter uppkommer på grund av felaktigt arbete som ska 
åtgärdas på byggarbetsplatsen. Slöseri i form av omarbetningar minskas med 
yrkesarbetarnas ansvarstagande och vilja i sina insatser (Petersson et al., 2009). 

3.3 JIT 
JIT är ett av de två viktigaste begreppen inom Lean Production och handlar om att det 
ska finnas rätt material på rätt plats, i rätt mängd och i rätt tid (Ohno, 1988).  Ett 
karakteristiskt drag som beskriver JIT är kundfokusering, eftersom målet är att i så stor 
utsträckning som möjligt använda resurser som enbart leder till ett ökat värde i 
slutprodukten för kunden (Storhagen, 2011). Japan har använt sig av JIT väldigt länge 
och lyckats införa det på ett bra sätt är. Där jobbar företagen med liten användning av 
lager och uppfyller samtidigt hög kvalitet och produktivitet av arbetet (Tersine, 1994). 

Om företaget lyckas applicera JIT fullständigt ska det inte behövas några lager och 
materialet levereras då direkt till byggarbetsplatsen i rätt mängd i rätt tid och i samband 
med inbyggnation av materialet. En effektiv JIT leverans av material på en 
byggarbetsplats kräver genomtänkt och bättre planering i förväg, till exempel i hur stora 
mängder ska materialet levereras, under vilka tidpunkter, på vilket sätt och hur 
mottagningen ska ske på byggarbetsplatsen (Ohno, 1988). 

JIT är därför ett verktyg som företag kan använda för att ständigt förbättra sin 
produktion. Om det införs och utövas på rätt sätt kommer produktionen och därigenom 
också ekonomin definitivt att förbättras (Kumar & Panneerselvam, 2006). Enligt 
Petersson et al. (2009) minskas slöseri i form av väntetider och lagring som påverkar 
produktionsflödet betydande om samtliga aktiviteter genomförs vid rätt tidpunkt och på 
ett effektivt sätt.  

För att på ett framgångsrikt sätt införa JIT måste den omfatta hela 
produktionsprocessen, och ska användas som en lösning på problemen i produktionen 
så att problemen inte göms genom att anskaffa för mycket material, användning av för 
stora lager och för långa ledtider. Motsatsen till JIT är att något alltid förväntas gå fel i 
produktionen som i sin tur leder till överbeställning, stora lager och längre planerade 
tider, vilket är ett bra sätt att beskriva JIT (Tersine, 1994).  
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3.4 5S 
5S är ett effektivt verktyg för att minska slöseriet och en naturlig start för ett företag 
som vill förbättra arbetet med Lean verktyg. 5S används för att optimera resurser och 
standardisera arbetet, 5S leder till en bra organisation på arbetsplatsen som också 
kommer att ge ett positivt intryck på säkerheten och produktiviteten (Østbø et al., 2016). 
Om en förändring av organisationen och förbättring av produktiviteten på arbetsplatsen 
ska göras med 5S går det inte att se 5S metoden som en egen del av arbetet som görs 
vid sidan av de andra planeringsverktygen. Metoden måste istället ses som ett nytt sätt 
att arbeta på och för att lyckas med att införa det måste alla förstå vad det innebär och 
gemensamt jobba för att få det att fungera (Jiménez, Romero, Domínguez, & Espinosa, 
2015). 

5S får sitt namn efter de fem japanska orden som ska används stegvis för att skapa 
ordning och reda på arbetsplatsen, de fem S:en står för och beskrivs enligt Østbø et al. 
(2016) som följer: 

Sortera används för att göra sig av med material och verktyg som inte behövs eller är i 
vägen för arbetet och kan skapa problem.  

Strukturera, på effektivt sätt bestämma placering och lagring på arbetsplatsen, genom 
att på ett systematiskt sätt markera lagret vart material och verktyg ska placeras. Målet 
är att allt ska få sin egen plats för förvaring för att minska tider. 

Systematisk städning används för att underlätta arbetet, genom att hålla både 
arbetsplatsen och verktygen i bra skick kan säkerheten och framkomligheten på 
arbetsplatsen öka.  

Standardisering görs efter att de tre första stegen är klara och alla på arbetsplatsen är 
medvetna om hur det framtida arbetet ska fungera. Det är viktigt att standardiseringen 
till en början innehålla enkla riktlinjer som är lätta att följa och förstå. 

Självdisciplin är den sista men viktigaste och även svåraste delen i 5S, den handlar om 
att bevara arbetet i alla de tidiga momenten och kräver att alla arbetarna behåller det 
nya arbetssättet och inte återgår till vad de gjorde innan. 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Den här rapporten grundar sig på tre valda teorier inom Lean Production. Den första 
teorin är Muda som beskriver de fyra slöserierna väntan, transport, lager och defekt. De 
här slöserierna är i form av aktiviteter som inte ökar värdet på slutprodukten och kallas 
även för rent slöseri.  

Den andra teorin som valdes är JIT, teorin är ett av de viktigaste begrepp inom Lean 
och handlar om att materialet levereras till en byggarbetsplats i anslutning till 
inbyggnationstillfälle, vid rätt tid, i rätt mängd och på rätt plats. Målet med teorin är att 
det inte ska finnas några lager på arbetsplatsen.  

Den tredje teorin är 5S som skapar ordning och reda på arbetsplatsen, vid applicering 
av 5S förbättras materialhanteringen och leder till ett mer standardiserat arbete, i och 
med detta minskar slöserierna i resursanvändningen på arbetsplatsen. 5S står för att 
sortera, strukturera, systematisk städning, standardisera och självdisciplin. 
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Den första teorin har använts för att lokalisera slöserierna och kopplas sedan ihop med 
den andra och tredje teorin som är utvecklade åtgärder för att minska slöserier. Det här 
leder sedan till att materialhanteringen på en byggarbetsplats kan effektiviseras. 
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4 Empiri 
I detta kapitel behandlas samtlig insamlad empiri från observationer på 
byggarbetsplatsen Övre Vasastaden kv. A i Linköping, intervjuer med olika yrkesroller 
på företaget och tilldelade dokumenten från företagets logistikansvarig.  

4.1 Projektbeskrivning 
Rapporten skrivs i samarbete med Botrygg AB på ett av deras nyproduktionsprojekt i 
Linköping. Samtlig empiri i rapporten samlades in från projektet Övre Vasastaden kv. 
A under stomkompletteringsskedet. Kvarteret A omfattar Brf Vasatornet som består av 
102 lägenheter med inflyttningsstart våren 2018 och Brf Vasaporten som består av 59 
lägenheter med inflyttningsstart sommaren 2017 (se Figur 4). 

Figur 4 Områdeslokalisering Kv. A (Botrygg AB, 2017). 

4.2  Observation 
Observationernas upplägg gjordes enligt projektets logistikplan och genomfördes i 
anslutning till de aktiviteter som inträffade och de situationer som uppkom på 
byggarbetsplatsen. Det genomfördes totalt 15 stycken observationer. 

 Leveransmottagning  
Det genomfördes fem observationer på leveransmottagning. 

De flesta leveransmottagningar och avlastning av materialen gjordes med en 
teleskopslastare som kunde förflytta och lyfta upp materialen till sjätte våningen. Vid 
tre av leveranstillfällena som observerades var företagets logistikassistent närvarande 
och assisterade lastbilschauffören och maskinföraren. Maskinföraren var närvarande 
vid fyra av de fem leveransmottagningar. För lokalisering och husförklaring se bilaga 
3. 

Första leveransmottagningen vid Hus A1 observerades mottagning av prefabricerade 
betongskalväggar som kom levererade med två lastbilar vid två olika tider på dagen. 
Väggarna lyftes upp med kranen direkt till 15:e våningen. Vid leveransmottagningen 
var en av arbetsledarna, två arbetare, kranföraren och lastbilschauffören närvarande och 
avlastningen tog fyra timmar totalt. Avlastningen av den andra lastbilen tog längre tid 
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på grund av sämre förutsättningar att lyfta och rotera väggarna i luften, för att undvika 
det fick lastbilen byta plats.  

Vid andra leveransmottagningen observerades mottagning av en pall med 
plywoodskivor, en pall med bruk och en pall med socklar som totalt tog 30 minuter att 
lasta av. Lastbilen parkerade på gatan, logistikassistenten kontrollerade inkomna 
leveransdokumenten och hjälpte sedan chauffören och maskinförare med 
trafikanordningen, stoppade trafiken för både fotgängare och fordon för en säkrare 
avlastning. Leveransmottagningen tog längre tid än nödvändigt på grund av obestämda 
lagringsplatser och användningen av en smal gata som används av bussar, personbilar, 
fotgängare och fordon från andra byggföretag i området samt att 
material mellanlagrades på trottoaren utanför byggarbetsplatsen (se Figur 5). 

Figur 5 Mellanlagring efter leverans. 

Vid tredje leveransmottagningen observerades två pallar med träreglar som tog 20 
minuter att lasta av. Lastbilen parkerade på gatan vid leveransmottagningsplatsen och 
väntade på avlastningen medan maskinföraren försökte hitta en tillfällig lagringsplats, 
för att göra plats flyttades några pallar som lagrades utanför byggarbetsplatsen vid 
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gatukanten istället. De två nya pallarna lastades av med lastbilens kran vid Hus A3 (se 
Figur 6). 

Figur 6 Leveransmottagning. 

Vid fjärde leveransmottagningen, då tio gipspallar levererades på byggarbetsplatsen tog 
leveransmottagningen 35 minuter. Detta på grund av dåligt lagerutrymme direkt i 
anslutning till leveransmottagningsplatsen vid huvudentrén. Maskinföraren lastade av 
materialet med teleskopslastren och körde runt en lång sträcka från västra fasaden till 
södra fasaden mer än nödvändigt. Lastbilen parkerade på gatan och maskinföraren var 
tvungen att backa och svänga flera gånger på gatan, fick vänta och stoppa trafiken för 
att komma fram och lasta av materialen. Det var mycket svårare för maskinföraren att 
lasta av och flytta på materialet. Skadade material levererades (se Figur 7). 
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Figur 7 Defekt på fönster och gips från leverans. 

Vid femte leveransmottagningen kom två pallar med OSB-skivor, två pallar med 
isolering och mottagningen tog 20 minuter. OSB-pallarna placerades på trottoaren för 
tillfällig lagring eftersom maskinföraren inte hittade lagringsplats för dem. 
Pallarna med isolering lastades av och flyttades till Hus A3 nära inbyggnadsplatsen 
(se Figur 8). 
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Figur 8 Leveransmottagning och mellanlagring. 
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 Materiallagring 
Det genomfördes fyra observationer på materiallagring (se Tabell 1). 

För material och inventarier användes byggnadens garage och lediga platser runt hela 
kvarteret A för lagring. Mellanlagring av material och inventarier runt kvarteret gav 
svår framkomlighet för att transportera materialet, lagringen orsakade defekter på 
material och längre ledtiderna (se Figur 9).  

Figur 9 Defekt av material på grund av lagring. 

Dålig materiallagring utomhus runt kvarteret gav svåra möjligheter att transportera 
materialet runt arbetsplatsen med fordon. Materialet som lagrades utomhus runt om 
kvarteret var; gipsskivor, fönster, fönsterbänkar, dörrar, armering, isolering, reglar, 
inventarier m.m. Fyra containrar fanns placerade i anslutning vid kvarterets huvudentré 
och leveransmottagningsplats för lagring av byggverktyg (se Figur 10 och 11). 
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Figur 10 Materiallagring utomhus. 
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Figur 11 Materiallagring utomhus. 

För stort lager i byggnadens garage gav slöserier i form av extra tid för att hitta material 
man letar efter, risk för skador vid påkörning då annat material förflyttas (se Figur 
12). 

Flera tidiga leveranser lagras och tar stor plats i garaget. Dessa är isolering, radiatorer 
lagrade sedan den 18 nov 2016, dörrar från den 6 mar 2017, kakel och klinker från den 
11 mars 2017. De här tidiga leveranserna på byggarbetsplatsen gjorde att materialet 
lagrades i garaget under långa tider innan de kunde flyttas och användas (se Figur 12). 
Vilket medförde väntan på material, stora lager och defekt på material som är tre av de 
fyra slöserierna som beskrivs i det teoretiska ramverket.  
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Figur 12 Materiallagring i garaget våning -1. 

I lägenheterna fanns det bara nödvändiga material lagrade, som gipsskivor för att 
uppföra innerväggar. Lägenheterna var även bra städade och underhållna och det låg 
inga verktyg eller överflödigt material inne i dem (se Figur 13). 

Två pallar kakel lyfts upp och lagras i lägenheterna den 30 mars efter att ha lagrats i 
garaget nästan tre veckor, även säckar med spackel lyfts upp i lägenheten och lagras 
där tills väggarna ska kaklas (se Figur 13). 
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Figur 13 Materiallagring vid inbyggnadsplats. 

Allt material i garaget våning -1 behövde flyttas eftersom den delen skulle besiktas. 
Nya lagringsplatser för materialen blev längre ner i garaget, på våning -2 lagras nu 
radiatorer, duschväggar, isolering och rör. På våning -3 lagras mer isolering, 
taktäckning, fognings- material, kakelfix, våtrumsmattor, puts och murbruk. Längst 
ner i garaget på våning -4 lagras dörrar, glasparti, parkett och lampor (se Figur 14 och 
15).  
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Figur 14 Materiallagring i garaget. 
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Figur 15 Mellanlagring i garaget. 
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 Materialförflyttning 
Det genomfördes totalt sex observationer på materialförflyttningen (se Tabell 1). 

Vid första observationen iakttogs materialförflyttning som var lagrade i garaget våning 
-1. Samtliga förflyttningar i garaget gjordes med handtruckar, vagnar och två till fyra 
arbetare. Fem pallar med isolering flyttades från garageinfarten ner till ett annat 
utrymme i garaget. Flera pallar med fönsterbänkar och åtta pallar med radiatorer som 
var lagrade i garaget våning -1 förflyttades ner i garaget för att de var i vägen för 
rörmonteringen. Brukspallar flyttades med handtruck till garageporten och sedan med 
teleskåpslastaren till användningsområdet vid södra fasaden av Hus A3 (se Figur 16).

Vid andra observationen iakttogs förflyttning av 13 högskåpspallar från trottoaren där 
de var lagrade till entrén av Hus A4 med teleskåpslastaren, två arbetare plastade av 
pallarna och flyttade skåpen en och en med säckkärra in i hissen till respektive 
våningsplan och lägenhet. Totalt flyttades högskåpen tre gånger från mottagning till 
monteringsplats. Första och andra förflyttningen skedde på en trafikerad gata som 
försvårade förflyttningen och det tog längre tid (se Figur 16). 

Figur 16 Förflyttningar av isolering, radiatorer och högskåp. 
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Vid tredje observationen förflyttades ett flertal pallar med klinker, kakel, 
dörrar/dörrkarmar, fönster, isolering, byggverktyg, målarfärg, olika sorters bruk 
material, inbyggnadsmaterial och extra material till olika våningar i garaget. Två till 
fyra arbetare förflyttade dessa material med handtruck och gipsvagn. Materialen 
förflyttades till olika platser i våning -1 (se Figur 17).  

Figur 17 Extra förflyttning av olika material i garaget. 
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Vid fjärde observationen iakttogs förflyttning av tio pallar med gipsskivor som fanns 
lagrade vid vägkanten utanför byggarbetsplatsen. Logistikassistenten och 
maskinföraren pratade om hur och vart pallarna skulle förflyttas och lagras. De tio 
pallarna flyttades till platser närmare användningsplatsen ute på byggarbetsplatsen i 
norra fasaden av Hus A3 vid sju tillfällen (se Figur 18). 

Figur 18 Förflyttning av pallar med gipsskivor. 
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Det som försvårade förflyttningen var dels materiallagring på båda sidorna av vägen 
intill de olika husen, inga planerade lagringsplatser för levererat material och 
användning av en trafikerad gata vid materialförflyttningen (se Figur 19). 

Figur 19 Dålig framkomlighet för förflyttning. 
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Vid femte observationen iakttogs förflyttning av totalt 18 pallar. 14 pallar med 
finspackel, två pallar med våtrumsmattor och två pallar med målarfärg. Samtliga pallar 
lagrades på trottoaren utanför byggarbetsplatsen. Maskinföraren och logistikassistenten 
hade inga lagringsplaner för leveranserna i förväg och de diskturade vart dessa material 
skulle förflyttas och lagras. Fyra av finspackelpallarna lyftes upp till balkongerna på 
plan 2-5 i Hus A3 med teleskåpslastaren, säckarna plockades därifrån in för hand av tre 
arbetare in i lägenheterna. Förflyttning av varje pall tog 15 minuter. För att lyfta upp 
materialen i lägenheterna var två pallar med plywoodskivor, en pall med glasdörrar och 
två pallar med fönster tvungna att flyttas och lagras på trottoaren utanför 
byggarbetsplatsen. De här pallarna flyttades sedan tillbaka till ursprunglig lagringsplats 
tillsammans med de resterande tio pallar med finspackel och två pallar med 
våtrumsmattor. Målarfärgspallarna flyttades till garaget och lagrades utanför Hus 
A3 (se Figur 20). 

Figur 20 Förflyttning av finspackel, våtrumsmattor och målarfärg. 
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Två pallar med kakel och klinker och två pallar med plywoodskivor flyttades från 
garaget till trottoaren och sedan lyftes upp till olika våningar och in i lägenheterna via 
balkongen. Förflyttningen gjordes med teleskåpslastaren och tog totalt en timme 
(se Figur 21).  

Figur 21 Förflyttning av kakel, klinker och plywoodskivor. 
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Vid sjätte observationen iakttogs förflyttning av flertalet pallar från våning -1 till 
våningarna -2, -3 och -4 i garaget. Samtliga förflyttningar skedde på grund av 
besiktning i garagets våning -1. Pallarna flyttades med hjälp av två till fyra arbetare 
med handtruckar och gipsvagnar och sedan lagrades på olika ställen i garaget. 
Materialen som förflyttades var bl.a. dörrar, köks– och fönsterbänkar, isolering, 
bruksmaterial, armaturer, extramaterial och inventarier (se Figur 22). 

Figur 22 Förflyttning av material i garaget på grund av besiktning av vån -1. 
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Vid observation tre, fem och sex sågs defekt på material (se Figur 23). 

Figur 23 Defekt av fönster gips och dörrar på grund av förflyttning. 
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4.3 Intervju 
Det genomfördes totalt åtta intervjuer med olika yrkesroller på företaget (se Tabell 
3). Samtliga respondenter ser möjligheter för att utbilda arbetarna på företaget och vill 
även utbilda och lära sig nya arbetsmetoder och nya tekniker.  

Tabell 3 Arbetslivserfarenhet för de olika yrkesrollerna som intervjuades (Elham, 
Hallman, 2017) 

 Logistikansvarig och logistikassistent 
Leveransmottagning  
Logistikansvarig har varit med och tagit fram olika rutiner för hur 
leveransmottagningen ska fungera men har inte så bra uppfattning av hur det fungerar 
på arbetsplatsen.  

Logistikassistenten tycker att leveransmottagningen fungerar på ett bra sätt i nuläget. 
Han planerar med maskinförare när, var och hur leveransmottagningen ska gå till, 
kontrollerar även logistikplaner och arbetsplatsen så leveransmottagningen kan ske på 
ett effektivt sätt och det finns en förbestämd mottagningsplats. Logistikansvarig tycker 
däremot att leveranserna är för dåligt planerade för olika sorters material och görs inte 
på ett bra sätt. 
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Problem som båda kan se med leveransmottagning är att avisering från leverantörer 
fungerar dåligt, och enligt logistikassisten är det bara 10 % av leverantörerna som följer 
instruktioner om avisering.  Enligt båda kommer material till byggarbetsplatsen vid fel 
tider. 

För att förbättra leveransmotagingen anser logistikansvarig att det ska finnas en bättre 
planering för varje material. En annan viktig del som båda påpekar är att förbättra 
internkommunikationen på arbetsplatsen. Logistikassistenten ansåg även att 
logistikplaner bör uppdateras och att de ska använda sig av Toyotas logistik principer 
för att minska förlusterna. 

Materiallagring  
Båda respondenterna anser att det lagras för mycket material och att det lagras för länge 
på byggarbetsplatsen. Logistikansvarig tycker att lagringen stör andra arbetsmoment 
och leder till svårigheter att hitta material. Enligt logistikassistenten störs inte andra 
arbetsmoment på grund av stora lagringar och det finns inte svårigheter att hitta 
materialet. 

Materialskador på grund av lagring ser logistikansvarig att det uppkommer på 
byggarbetsplatsen och tycker att lagringen kan minskas avsevärt men att det inte går att 
jobba helt utan lagring. Logistikassistent tycker däremot att det sällan sker 
materialskador på grund av lager och att det finns bra med utrymme att lagra det på. 

För att förbättra lagerhanteringen måste vikten av att få hela kedjan att fungera från 
inköp till avrop sa logistikansvarig, som även påpekar att logistikplaner som APD-plan 
måste uppdateras och användas på ett bättre sätt, vilket inte görs idag. 

Logistikassistenten tycker mer att kommunikationen mellan samtliga inblandade är 
viktigast för att veta hur materialet lagras och APD-planen är inte utformad på ett bra 
sätt och anser att det inte går att planera till 100 %.  

Materialförflyttning  
Båda respondenterna pratar om målsättning när det gäller materialförflyttning, 
logistikansvarig vill att material ska placeras så nära huset det ska byggas in i som 
möjligt och flyttas upp via hiss med hjälpmedel som vagnar, handtruckar, kärror m.m. 
Båda respondenterna har som målsättning att materialet ska flyttas och finnas på 
inbyggnadsplatsen när det ska användas, men det sker inte i nuläget utan flyttas till 
lager. Logistikassistenten tyckte att materialförflyttningar görs på ett effektivt sätt vilket 
inte logistikansvarig tyckte. 

Båda anser att det görs för många förflyttningar på material i nuläget och att de måste 
minska på det, logistikansvarig ansåg att det skulle införas en plan för varje material 
från leveransmottagning till inbyggnadsplats, vilket enligt honom är en bra väg att gå. 
Logistikassistenten anser att för att minska antalet förflyttningar ska planer och 
processer för arbetet följas på ett bättre sätt och ständigt förbättras varje dag. 
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 Platschef 
Leveransmottagning  
Respondenten tycker att leveransmottagningen fungerar ganska bra nu, men påpekar 
ändå att det bara är ungefär 60-65 % av leveranserna som sker enligt leveransplanen. 
När han planerade leveranserna tidigare gjordes det en vecka innan materialet skulle 
användas, för att vara säker på att de kom i tid, det händer väldigt sällan att leverantörer 
är senare än tre till fyra dagar.  

Vid själva leveransen är det logistikassistenen som är ansvarig och ska bestämma tid 
och plats med leverantörerna samt kontakta maskinförare om leveransen. När materialet 
kommer kontrolleras att allt är med och att det inte finns skador på materialet.  

Det stora problemet platschefen ser vid leveranser är tidsplaneringen från 
leverantörerna och det måste förbättras från deras sida. Vid tidiga eller sena leveranser 
måste det finnas en plan och en plats på byggarbetsplatsen där material kan lagras. 

Materiallagring  
Enligt respondenten lagras stora mängder av material på byggarbetsplatsen idag vilket 
försvårar för arbetarna att hitta det de letar efter och stör och hindrar andra 
arbetsmoment, men respondenten sa även att materiallagringen inte leder till att det sker 
så många materialskador i nuläget. 

Problem som han kan se är att materialet lagras på fel sätt och fel plats och måste flyttas 
om vid ett senare skede vilket leder till slöseri i arbetsresurserna.  

Respondenten tror inte att en byggarbetsplats kan fungera utan lager, men för att 
effektivisera materiallagring måste tidplanen och leveransplanen förbättras och följas 
bättre anser respondenten. APD-planen är också ett bra verktyg men används och 
uppdateras inte nu, det här måste förbättras för att planera materiallagring, inventarier 
och verktyg på byggarbetsplatsen. 

Materialförflyttning  
Respondenten tycker inte att materialförflyttningarna görs på ett effektivt sätt. Målet är 
att materialet ska flyttas max två gånger vilket det inte görs i nuläget. Respondenten 
tyckte att material lagras och flyttas mycket innan det kommer till inbyggnadsplats. 
Tycker även att materialförflyttningen kan göras effektivare. 

För att förbättra detta anser respondenten att de ska ha en bättre uppfattning av hur 
leveranserna görs och inte beställa för mycket material. De måste även planera bättre 
hur och vilka förflyttningar som ska göras. 

 Arbetsledare 1, 2 och 3 
Leveransmottagning  
Arbetsledare 1 och 3 tycker att leveransmottagningarna fungerar på ett ganska bra sätt, 
och när materialet väl kommer vet dem vart det ska ta vägen och behöver inte leta plats. 
Vid tidiga och sena leveranser måste de planera om arbetsschemat vilket är slöseri i 
resurser sa arbetsledare 3 

Arbetsledare 2 tycker att leveransmottagningen fungerar dåligt, de vet inte när 
materialet ska levereras, hur mycket som ska levereras och det går inte planera med 
övriga arbetare. Alla arbetsledare påpekade att de flesta defekter är från leverantörerna.  
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För att effektivisera leveransmottagningarna tycker arbetsledare 1 att de ska göra 
mindre antal ordrar med större kvantitet i förväg och lagra mer på byggarbetsplatsen. 
Arbetsledare 2 tycker att materialet ska levereras i små mängder från ett externt lager 
för att kunna planera på ett effektivare sätt, med rätt mängd och att det kommer i rätt 
tid. Arbetsledare 3 tycker att kontraktet mellan leverantörerna och företaget måste 
förbättras för att undvika slöseri och behöva planera om arbetet.  

Materiallagring  
Materiallagringen fungerar enligt arbetsledare 1 ganska bra och tycker inte det lagras 
för länge på arbetsplatsen. Men tycker ändå att lagringen stör andra arbetsmoment och 
det kan vara svårt att hitta vissa material. Skador på materialet på grund av lagring 
händer men inte så ofta. Enligt arbetsledare 2 fungerar materiallagring bättre nu men 
att det är mycket material som lagras för länge, det händer också att lagringen stör andra 
arbetsmoment och att det ibland kan vara svårt att hitta material på grund av lagringen. 
Materialskador sker ibland på byggarbetsplatsen vilket är omöjligt att undvika enligt 
respondenten. Arbetsledare 3 tycker att materiallagring fungerar på ett bra sätt på den 
här byggarbetsplatsen, och planeras för att lagras i anslutning till inbyggnadsplatsen, 
men att mellanlagringar ibland stör och hindrar andra arbetsmoment, men att det inte är 
svårt att hitta material man letar efter. Ungefär 10 % av materialskadorna är på grund 
av lagring under längre tider enligt respondenten. 

APD-planen vet arbetsledare 1 och arbetsledare 2 vad det är och att det finns på 
byggarbetsplatsen men inte på vilket sätt den används för att planera lagringen. 
Arbetsledare 3 sa att APD-planen används för att organisera byggarbetsplatsen. 

För att lagerhanteringen ska effektiviseras tycker arbetsledare 1 att de ska arbeta med 
mindre lager, respondenten tror även att arbetsplatsen skulle kunna fungera helt utan 
lager men att den inte blir fullt effektiv. Arbetsledare 2 tycker att de måste planera 
leveranserna bättre och att material levereras i små mängder och vill se om en 
byggarbetsplats fungerar utan lager. Arbetsledare 3 tycker att det krävs mer organiserat 
arbete på byggarbetsplatsen och att de vanliga materialen ska vara mera tillgängliga. 
Att lyckas applicera JIT på en byggarbetsplats skulle vara idealiskt men respondenten 
tror ändå inte att en byggarbetsplats skulle fungera utan lager.  

Materialförflyttning  
Hur materialförflyttningar går till beror enligt arbetsledare 1 på materialet, vissa 
material planeras på ett bra sätt och flyttas till inbyggnadsplatsen. Respondenten anser 
inte att material flyttas runt i onödan på byggarbetsplatsen och att materialtransporter 
inom byggarbetsplatsen sker på ett effektivt sätt.  

Enligt arbetsledare 2 försöker de så mycket som möjligt flytta materialet till 
inbyggnadsplatserna vid inbyggnadstilfällen, men att stora leveranser måste lagras 
innan de används. Ibland flyttas material runt mer än nödvändigt på byggarbetsplatsen 
och beroende på material görs vissa förflyttningar effektivare. 

Enligt arbetsledare 3 flyttas inte materialet direkt till inbyggnadsplatsen efter 
leveransmottagningen utan lagras några dagar innan. Det händer att material flyttas runt 
mer än nödvändigt och han tror att det kan vara svårt att minska antalet onödiga 
förflyttningar. Respondenten tycker att de transporter som görs inom byggarbetsplatsen 
sker till 90 % på ett effektivt sätt.  
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 Yrkesarbetare/lagbas och yrkesarbetare/maskinförare 
Leveransmottagning  
Leveransmottagningen fungerar enligt Lagbas bra på byggarbetsplatsen, vid tidiga 
leveranser lagras materialet på byggarbetsplatsen och det finns alltid lediga platser för 
lagringen, för sena leveranser ger det inte så stora problem. Enligt maskinförare 
fungerarar leveransmottagningen bra, de vet i förväg leveransmängd, leveransdatum 
och leverantör. Maskinföraren upplever att vid tidiga leveranser kan det vara svårt att 
hitta lagringsplatser och därför måste vissa material flyttas mer än nödvändigt på 
byggarbetsplatsen. Ett problem enligt maskinföraren är materialskador från leveranser 
som måste lagras på byggarbetsplatsen. 

För en effektiv leveransmottagning anser lagbasen att den egna planeringen av 
leveranserna måste bli bättre, leverantörerna kan också bli bättre i deras planering. 
Maskinföraren vet inte exakt hur leveransmottagningen kan effektiviseras.  

Materiallagring  
Materiallagringen fungerar enligt lagbas bättre idag än tidigare och tycker inte material 
lagras i för stora mängder eller för länge på byggarbetsplatsen och anser att det måste 
finnas lager på en byggarbetsplats. Ibland finns det störningar i andra arbetsmoment på 
grund av mellanlagringar på byggarbetsplatsen, men det finns inte så stora 
materialskador på grund av lagring. Enligt maskinföraren lagras det för stora mängder 
material runt om på byggarbetsplatsen vilket försvårar framkomligheten med maskiner, 
stör andra arbetsmoment och det kan vara svårt att hitta material. Men att det inte finns 
några materialskador på grund av lagringen. 

Enligt lagbas har arbetarna inte tillgång till APD-planen, de kommunicerar och 
diskuterar med varandra för att planera olika arbeten, bestämma vilka platser som kan 
användas för materiallagringen. Enligt maskinföraren används APD-planen och det 
fungerar bra. 

För att förbättra materiallagringen tycker lagbas att planer och ritningar måste förbättras 
och vara tillgängliga för att allt ska fungera på byggarbetsplatsen. Maskinföraren tror 
att en byggarbetsplats kan fungera utan något lager. 

Materialförflyttning  
Materialet som levereras flyttas enligt lagbas oftast till lagringsplatsen istället för att 
flytta dem direkt till inbyggnadsplatsen. Onödiga materialförflyttningar sker inte enligt 
lagbas på den här byggarbetsplatsen. Hur effektivt materialtransporterna sker inom 
byggarbetsplatsen beror på situationen och arbetarnas insats. 80 % av alla 
materialtransporter sker med bygghissar, maskiner och truckar enligt lagbas. Enligt 
maskinföraren förflyttas materialet både till inbyggnadsplatsen och till lagret efter 
mottagningen, men att de försöker flytta så mycket som möjligt till inbyggnadsplatsen. 
Det förekommer ibland att materialet flyttas runt och lagras på olika ställen flera gånger 
i garaget, men enligt maskinföraren fungerar förflyttningar på ett effektivt sätt.  

För att eliminera antalet onödiga förflyttningar på byggarbetsplatsen måste enligt 
maskinföraren kommunikationen mellan arbetare fungera bättre så att arbetarna ber 
maskinföraren i tid att förbereda platser eller flytta material.  
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4.4 Dokumentanalys 
Logistikplaner som tilldelats av företaget är APD-plan, maskinplan, PM till 
leverantörer, inköpsplan och leveransplan. 

APD-planen var inte uppdaterad vid dokumentanalysen och stämmer inte överens med 
hur byggarbetsplatsen ser ut i nuläget, har inte uppdateras sedan 2016-09-14 se bilaga 
3. Punkter som inte finns med på APD-planen är:

• Skyltning inom området
• Lossningsplats
• Interna transportvägar
• Arbetsmaskinplats
• Plats för miljö och avfall (källsortering, farliga avfall)

Maskinplanen saknar kostnadstabell och uppföljning för verklig 
användningstid, verklig kostnad, differens och orsak se Bilaga 7. 

I PM till leverantör står inte när avisering från leverantörerna ska göras se bilaga 6. 

Inköp- och leveransplan ser bra ut, kan användas för uppföljning på ett bättre sätt. 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 

Observationer 
Det genomfördes fem observationer på leveransmottagning, fyra observationer på 
materiallagring och sex observationer på materialförflyttning. Observationerna utfördes 
på Övre Vasastaden kv. A, en av Botrygg ABs byggarbetsplats i Linköping.  

Leveransmottagning sker på en gata med mycket trafik, det är fullt med lagrat material 
runt hela kvarteret vilket försvårar framkomligheten för lastbilarna att köra in i kvarteret 
och lasta av materialet till lagringsplats eller närmare inbyggnadsplatsen. Vid varje 
leveransmottagning avlastades materialet antingen utanför byggarbetsplatsen på 
trottoaren eller kördes in till byggarbetsplatsen.  

Det lagras mycket material runt hela kvarteret och i garagets alla våningar vilket stör 
och hindrar andra arbetsmoment. De flesta av materialen lagras länge och osorterat på 
flera olika ställen. Det fanns skador på grund av regn och påkörningar av lagrat material. 

Onödiga materialförflyttningar skedde då de lagrade materialen förflyttades fler gånger 
än nödvändigt på grund av att de störde ett annat arbetsmoment. Två till fyra arbetare 
användes för att flytta på materialen. Materialskador på grund av onödiga förflyttningar 
fanns på byggarbetsplatsen.  

Intervjuer 
Totalt genomfördes åtta intervjuer med olika yrkesroller på företaget vilka var 
logistikansvarig, logistikassistent, platschef, tre arbetsledare, en lagbas och en 
maskinförare.  

Logistikassistenten, maskinföraren och yrkesarbetare/lagbas tyckte att 
leveransmottagningen fungerar på ett bra sätt, de vet i förväg tid, plats och vart 
materialet ska lagras vid leverans. Platschefen, arbetsledare 1 och arbetsledare 3 tyckte 
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att leveransmottagningen fungerar ganska bra då leveranserna inte alltid följer 
leveransplanen. Arbetsledare 2 tyckte att leveransmottagningen fungerar dåligt då 
material inte levereras enligt planerna. 

Logistikansvarig, logistikassistent, platschef, arbetsledare 2 och maskinförare tyckte att 
materiallagringen på byggarbetsplatsen är för stor och det lagras för länge medan 
arbetsledare 1, arbetsledare 3 och yrkesarbetare/lagbas tyckte inte det.  

Logistikansvarig, platschef, arbetsledare 1, arbetsledare 2 och maskinförare tyckte att 
det kan vara svårt att hitta material på grund av lagringen, resterande tyckte inte det. 
När det kommer till att lagringen stör andra arbetsmoment påpekar samtliga 
respondenter att det händer förutom yrkesarbetare/lagbas som sa att det sker ibland. Att 
det sker materialskador på grund av lagring tyckte samtliga respondenter men de är inte 
så stora.  

Efter leveransmottagning förflyttas materialet enligt yrkesarbetare/lagbas till lager. 
Arbetsledare 1, arbetsledare 2 och maskinförare anser att det beror på materialet och 
flyttas antingen till lager eller direkt till inbyggnadsplats. Arbetsledare 3 sa att 
materialet flyttas till lager efter leveransmottagning. Både logistikansvarig och 
logistikassistent sa att materialet flyttas till lager i nuläget. 

Gällande onödiga förflyttningar så sa logistikansvarig, platschef och arbetsledare 2 att 
det händer. Arbetsledare 3 och maskinförare sa att det delvis sker. Logistikassistent, 
arbetsledare 1 och yrkesarbetare/lagbas tyckte inte att det sker.  

Att materialet förflyttas på ett effektivt sätt runt på byggarbetsplatsen tyckte 
logistikassistent, arbetsledare 1, arbetsledare 3, yrkesarbetare/lagbas och maskinförare. 
Platschef, arbetsledare 2 sa att förflyttningen delvis görs effektivt, logistikansvarig 
tyckte inte att det sker på ett effektivt sätt. 

 Dokumentanalys  
Logistikplaner som tilldelats av företaget och studerades var APD-plan, maskinplan, 
PM till leverantörer, inköp- och leveransplan. 
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5 Analys och resultat 
I kapitlet analyseras de insamlade empiri i relation till rapportens teoretiska ramverk 
som sedan besvarar rapportens frågeställningar och utifrån det uppnås målet med 
studien.  

5.1 Analys 
I kapitel 3.2 beskrivs slöseri inom Muda, fyra slöserier i form av väntan, transport, 
defekt och lager som identifierats under leveransmottagningen och materialförflyttning. 
Tre av de fyra slöserierna i form av väntan, lager och defekt identifierades under 
materiallagring med hjälp av insamlad empiri.  

Leveransmottagning 
Samtliga respondenter påpekade att sena och tidiga materielleveranser skedde vilket 
orsakade långa väntetider och gav slöseri i form av väntan. Tre av dem ansåg att 
materialet transporterades extra mycket under leveransmottagningen (se Tabell 4).  

En leveransmottagningsplats saknades i APD-planen vid dokumentanalysen och enligt 
sex av respondenterna uppdaterades inte planen i takt med projektets utveckling se 
Bilaga 3.  

Vid samtliga observationer iakttogs att leveransmottagningarna genomfördes utanför 
byggarbetsplatsen på en trafikerad gata som gjorde att det tog längre tid och gav slöseri 
i form av väntan. Material lastades av och mellanlagrades på trottoaren utanför 
byggarbetsplatsen och flyttades sedan till lagringsplatsen, vilket gav slöseri i form extra 
lagring och förflyttning vid fyra av observationerna. Under observationen iakttogs 
svårigheter vid mottagning, avlastning och förflyttning av leveranserna på grund av 
stora materiallagringar på vägen runt hela kvarteret (se Tabell 5).  

Att materialet levererades skadat från leverantörerna tyckte sex av respondenterna och 
observerades även under en observation, detta gav slöseri i form av defekt och gör det 
till en viktig aspekt att åtgärda. Enligt empirin från intervjuerna ska skadade leveranser 
reduceras med bättre kontrakt mellan leverantörerna och företaget.  

Utifrån intervjuer, observationer och dokumentanalyser finns slöserier under 
leveransmottagningen och det fungerar inte på ett effektivt sätt. För att förbättra 
momentet kan förbättringsverktyget JIT användas, för att materialet ska komma i rätt 
tid, i rätt mängd och till rätt plats. Även förbättringsverktyget 5S kan användas för att 
det ska finnas möjligheter att flytta materialet till rätt lagringsplats i anslutning till 
inbyggnationstillfällen och undvika mellanlagring vid trottoaren.  
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Tabell 4 Koppling mellan intervjuer om leveransmottagning och slöserier inom 
Muda (Elham, Hallman, 2017) 

Tabell 5 Koppling mellan observationer på leveransmottagning och slöserier inom 
Muda (Elham, Hallman, 2017) 

Materiallagring 
Materiallagringen fungerade inte på ett effektivt sätt. Material lagrades i stora mängder, 
på ett osorterat sätt och under längre tider både inomhus och utomhus vilket orsakade 
slöseri i form av lager. Vilket framtagits i samtliga intervjuer och observationer 
(se Tabell 6 och 7). 

Slöseri i form av väntan identifierades under samtliga observationer och vid sex av 
intervjuerna. Detta på grund av att det lagrades material ute runt hela kvarteret som 
försämrade framkomligheten för både maskiner och arbetare, slöseri i form av väntan 
uppkom även genom att material lagrades under längre tider och gav inte något flöde i 
processerna. Sex av respondenterna sa att lagring gjorde att det tog längre tid att hitta 
material man letar efter vilket gav slöseri i form av väntan (se Tabell 6 och 7). 

Slöseri i form av defekt då material utsätts för väderskador ute och påkörningar påstod 
bara tre av respondenterna och observerades vid två av observationstillfällena (se 
Tabell 6 och 7). Det gör att slöseri i defekt kan reduceras men finns inte i samma 
omfattning som slöserierna lager och väntan. 

En uppdaterad APD-plan som följs kan reducera slöserierna som lager, väntan och 
defekt och även minska lagringskostnader, lagringstider och materialskador på grund 
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av lagringen. Detta uppnås med en APD-plan där man ser strukturerade och sorterade 
lagringsplatser samt att lagringar görs närmare inbyggnadsplats, detta förbättrar även 
lokaliseringen av material och underlättar framkomligheten på byggarbetsplatsen. För 
att effektivisera materiallagringen och utforma en bra strukturerad APD-plan kan 
verktyget 5S användas vid utveckling av ett förbättringsförslag.  

Tabell 6 Koppling mellan intervjuer om materiallagring och slöserier inom Muda 
(Elham, Hallman, 2017) 

Tabell 7 Koppling mellan observationer på materiallagring och slöserier inom 
Muda (Elham, Hallman, 2017) 

 Materialförflyttning  
Materialförflyttningar görs inte på ett effektivt sätt i nuläget utifrån empirin från 
intervjuer, observationer och dokumentanalys.  

Sju av respondenterna sa att det mellanlagrades material minst en gång på 
byggarbetsplatsen (se Tabell 7). Vid tre av observationerna iakttogs att 
materialet mellanlagrades minst två gånger innan de flyttades till inbyggnadsplatsen 
(se tabell 8). Dessa mellanlagringar medför slöseri i lager och leder till dålig 
resursanvändningen då maskiner och arbetare används för att flytta material mer än 
nödvändigt.  

Slöseri i form av onödiga transporter av material sker enligt fem av respondenterna 
och det visades vid samtliga observationer (se Tabell 7 och 8). Slöserierna i form av 
extra 
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transporter leder till materialskador, personalskador, miljöbelastning och högre 
kostnader vid produktion.  

Dålig framkomlighet för transporter gav slöseri i form av väntan vid samtliga 
observationer, men enbart tre av respondenterna tyckte att transporter på 
byggarbetsplatsen inte gjordes på ett effektivt sätt (se Tabell 8 och 9).  

Slöseri i form av defekt på grund av förflyttning tyckte bara två av respondenterna att 
det sker på byggarbetsplatsen vilket är underligt då det vid tre av observationstillfällen 
identifierades defekter på material på grund av materialförflyttningar (se Tabell 8 
och 9).  

Det saknades angivelser i APD-planen och i verkligheten ute på byggarbetsplatsen som 
skulle kunna minska slöserierna och förbättra materialförflyttningen. Det saknas 
skyltning inom området som försämrar körningen vid förflyttningar. Det finns inga 
interna transportvägar markerade på APD-planen vilket försämrar framkomligheten på 
byggarbetsplatsen. Det fanns inte någon arbetsmaskinplats som också försämrar 
transporterna då maskiner står i vägen för arbetet. 

För att effektivisera materialförflyttningen kan förbättringsverktyget JIT användas för 
att förflyttningar ska göras i anslutning till leveransmottagningen, då materialet ska 
förflyttas till rätt plats i anslutning till inbyggnationstillfällen efter mottagningen. 

Tabell 8 Koppling mellan intervjuer om materialförflyttning och slöserier inom 
Muda (Elham, Hallman, 2017) 
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Tabell 9 Koppling mellan observationer på materialförflyttning och slöserier inom 
Muda (Elham, Hallman, 2017) 

5.2 Resultat 

 Hur kan leveransmottagning effektiviseras på en 
byggarbetsplats? 
Ett förbättringsförslag i form av en checklista för materialhantering under 
leveransmottagningen utifrån insamlad empiri och Lean teorierna Muda, 5S och JIT har 
framtagits, vilket hjälper företaget att identifiera och reducera slöserier i 
momentet leveransmottagning (se Tabell 10). 

En effektivare leveransmottagning minskar slöserier i resursanvändningen på 
byggarbetsplatsen. Sena och tidiga leveranser till byggarbetsplatsen ska reduceras med 
en bättre leveransplan som följs av både leverantörer och företaget. Med en bättre APD-
plan som uppdateras parallellt med produktionsutvecklingen kan slöserierna i form av 
extra mellanlagringar och onödiga förflyttningar under leveransmottaningen minskas. 
Defekt på material vid leveranser från leverantörerna kan minskas med ett bättre 
kontrakt mellan företaget och leverantörerna.  

 Hur kan materiallagring förbättras på en byggarbetsplats? 
För att effektivisera materiallagringen har en checklista för materialhantering skapats 
utifrån insamlad empiri och Lean teorierna 5S och Muda som ska underlätta för 
företaget att följa och använda teorierna på ett enklarare sätt samt bevara de nya 
arbetsmetoderna och följa de rutiner som finns för arbetet. (Se Tabell 10). 

En bättre materiallagring på byggarbetsplatsen minskar slöserier i resursanvändning på 
byggarbetsplatsen. Störningar av andra arbetsmoment, svårigheter att hitta material och 
att materialet lagras på ett bättre sätt närmare inbyggnadsplats måste effektiviseras. 
Detta ska göras genom att uppdatera APD-planen för att innehålla strukturerade och 
sorterade lagringsplatser av olika material, det här ska sedan följas fullt ut i 
verkligheten.  

 Hur kan materialförflyttning effektiviseras efter 
leveransmottagning till användning?  
Ett förbättringsförslag i form av en checklista för materialförflyttning har utformats 
utifrån empirin och teorierna Muda, 5S och JIT inom Lean. Checklistan används på ett 
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systematiskt sätt för att först identifiera slöserierna och sedan beskriva ett 
åtgärdsförslag som tas upp med ansvarig person för området (se Tabell 10).  

Materialförflyttningen effektiviseras genom att minska antalet onödiga förflyttningar 
och mellanlagringar av materialet under förflyttningen innan de kommer till rätt plats. 
Vid minskning av onödiga förflyttningar minskar även risken för materialskador och 
de extra väntetiderna då materialet förflyttas.  

För att förbättra materialförflyttningen utifrån empirin ska en APD-plan som 
uppdateras och följs i anslutningen till produktionsutvecklingen. Ändringar i 
verkligheten måste uppdateras i APD-planen och på samma sätt ska olika korrigeringar 
i planen följas i verkligheten.  

Checklista 
Checklistan är utformad med information om företag, projekt, arbetsplats och datum 
samt information om materialet som ska levereras till byggarbetsplatsen. Checklistan 
följer sedan varje material under hela materialhanteringsprocessen från att det levereras 
tills det att materialet byggs in och varje kontrollpunkt besvaras för att det inte ska 
uppkomma slöseri i arbetsmomentet. Kontrollpunkterna är utformade utifrån 
identifierade slöseri i momenten under empiriinsamlingen, punkterna har sedan 
utvecklats med hjälp av teorierna 5S, JIT och Muda inom Lean och teoriernas lösningar 
på hur slöseri kan reduceras (se Tabell 10). 

Tillämpning av checklistan på arbetsplatsen blir platschefens ansvar som ska se till att 
den används regelbundet. Checklistan ska användas av arbetsledare och de identifierade 
slöserierna dokumenteras och markeras hur snabbt problemet ska åtgärdas samt vilken 
ansvarig person på byggarbetsplatsen som ska åtgärda det under arbetsledarens ansvar. 

Tabell 10  Checklista för materialhantering. 
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5.3 Koppling till målet 
Målet är att hitta förbättringsmöjligheter för att effektivisera materialhantering på en 
byggarbetsplats vid leveransmottagning, materiallagring och materialförflyttning. 

För att besvara frågeställningarna och uppnå målet med studien har ett förslag på en 
checklista utformats utifrån förbättringsteorier inom Lean Production och insamlad 
empiri, som ska hjälpa företagen att arbeta på ett bättre och mer effektivt sätt i sin 
materialhantering. Samtliga frågeställningar besvarades med ett antal punkter för varje 
moment, det utformades en gemensam checklista för samtliga momenten vilket 
effektiviserar materialhantering från leveransmottagning till användning. Det finns 
därför en tydlig koppling med resultatet till målet i examensarbetet.  

Koppling mellan metod, frågeställningar och teori presenteras i Figur 24. 

 

Figur 24 Koppling mellan metod, frågeställningar och teori (Elham, Hallman, 
2017)
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6 Diskussion och slutsatser 
I kapitlet utförs en diskussion av studiens resultat och metodval. Därefter beskrivs 
studiens begränsningar och vidare redovisas slutsatser och rekommendationer kring 
studiens resultat. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
En checklista för materialhantering har utformats som ett förbättringsförslag och är 
baserad på teorierna Muda, 5S och JIT inom Lean samt insamlad empiri. Checklistan 
är tänkt att användas på en byggarbetsplats, från leveransmottagning tills materialet har 
använts och består av tre delar som utgår från studiens frågeställningar.  

Eftersom checklistan är framtagen med en koppling till insamlad empiri och 
identifiering av slöserierna väntan, transport, lager och defekter under både 
observationer och intervjuer. Detta gör att när checklistan används på byggföretag 
kommer de här slöserierna identifieras i momenten leveransmottagning, materiallagring 
och materialförflyttning och kan sedan reduceras i förväg innan problem uppkommer.  

Svagheten med checklistan kan vara att den inte har använts tidigare och att den inte 
följs regelbundet i praktiken då det blir ett nytt arbetssätt för arbetarna på 
byggarbetsplatsen, därför är det viktigt att det finns ett bra engagemang från arbetarna 
att använda checklistan. En annan svaghet kan vara att checklistan inte omfattar alla de 
7+1 slöseri inom Muda vilket gör att alla sorters slöseri inte kan reduceras.  

Utifrån en kvalitativ fallstudie på en av Botrygg ABs byggarbetsplatser har studiens 
resultat tagits fram. Åtta intervjuer med varierande yrkesroller och flera års 
arbetserfarenhet i byggbranschen på olika byggarbetsplatser och i olika roller, totalt 15 
observationer av tre olika materialhanteringsmoment på byggarbetsplatsen och 
dokumentanalysen gav en tydlig bild av hur materialhanteringen fungerar på 
byggarbetsplatsen. Antalet intervjuer, observationer och dokumentanalyser gör att 
studiens resultat är trovärdig och även generaliserbar i andra projekt med liknande 
arbetsförutsättningar. Studiens mål uppnås då de valda datainsamlingsmetoderna 
formulerades på ett systematiskt och genomtänkt sätt utifrån studiens frågeställningar. 
För en mer trovärdig studie har triangulering använts och varje frågeställning 
besvarades med tre olika datainsamlingsmetoder och sedan analyserades för att få en 
bättre bild av problemet.  

6.2 Metoddiskussion 
Metoder som valdes för att besvara frågeställningarna och målet var en kvalitativ 
fallstudie av en organisation med datainsamlingsmetoderna; intervjuer, observationer 
och dokumentanalys. De här metoderna användes för att uppnå triangulering och 
besvara frågeställningarna utifrån tre olika vinklar. Efter att resultatet har tagits fram 
känns det som att de var väl valda metoder för att besvara frågeställningarna. För att 
tillämpa metoderna på ett bra sätt studerades mycket teori om datainsamlingsmetoderna 
före studien påbörjades och den empiri som framtagits är vad som behövdes för att 
besvara frågeställningarna vilket säkerställer att metoderna använts på ett bra sätt i 
studien. Empirin samlades in parallellt med alla tre metoderna under några veckor, 
något som kan ha genererat ett bättre resultat hade varit att utföra studien med 
metoderna efter varandra för att komplettera empirin bättre, genom att till exempel 
utforma intervjufrågor efter observationerna.  
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Intervjufrågorna har skickats till samtliga respondenter i förväg, alla intervjuer spelades 
in, transkriberades och skickades tillbaka till respondenterna för godkännande. 
Validiteten angående intervjuerna kunde höjts med flera gjorda intervjuer med både 
underentreprenörerna och leverantörerna på byggarbetsplatsen. Ett observationsschema 
som hjälpte observatörerna om vad som skulle observeras har utformats i förväg. 
Observationerna dokumenterades med anteckningar och fotografier på 
byggarbetsplatsen och sammanfattades sedan skriftlig i rapporten. Validiteten kring 
observationerna kunde höjts med en mer noggrann observationschecklista. 
Dokumentanalysen har gjorts i anslutning till intervjuerna och observationerna. 
Förberedelserna i form av olika planer som visade vilka personer som ska intervjuas, 
vilka tider, vilka arbetsmoment som ska observeras när och hur samt vilken utrustning 
som behövdes inför intervjuerna, observationerna och dokumentanalysen ökar 
trovärdigheten i studien ännu mer. 

6.3 Begränsningar 
De avgränsningar som har gjorts i studien är att identifiera enbart de slöserier i 
materialhanteringsmomenten som rapporten behandlar. Även om den empiri som 
framtagits och analyserats enbart kommer från ett företag och en arbetsplats så är 
resultatet som framtagits fortfarande generellt giltigt. Då det enligt tidigare 
undersökningar av Josephson och Saukkoriipi (2005) finns slöseri på alla 
byggarbetsplatser och alla företag kan arbeta med att effektivisera sin 
materialhantering. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Slöseri i form onödiga aktiviteter som uppkommer på grund av väntetider på material, 
stillastående maskiner och materialspill på en byggarbetsplats omfattar 30-35 % av 
produktionskostnaderna och mer än 10 % av kostnaderna uppkommer vid 
resursanvändning (Josephson & Saukkoriipi, 2005). Enligt Jayprakash et al. (2015) kan 
40 % av den tiden som förloras på en byggarbetsplats härleds till dålig förvaring, brist 
på material när det behövs, svårt att hitta material och bristande lagring. I en 
undersökning av Thunberg (2016) levererades bara 38 % av materialet i rätt tid, till rätt 
plats och i rätt mängd till byggarbetsplatsen.  

Slöserier på byggarbetsplatsen identifierades i studien och ett förbättringsförslag i form 
av en checklista för materialhantering baserat på teorier inom Lean och rapportens 
empiri har framtagits. Checklistan ska användas för att minska de slöserier som finns 
vid leveransmottagningen, materiallagring och materialförflyttning på en 
byggarbetsplats.  

 Slutsatser 
• Slöseri i form av väntan, transport, lager och defekt finns i stora grader under 

materialhantering på byggarbetsplatsen. 
• Materialhanteringen på byggarbetsplatsen görs inte på ett effektivt sätt. 
• Uppdatering av APD-planen görs inte regelbundet och parallellt med 

produktionsutvecklingen. 
• Sena och tidiga leveranser förekommer och leveransplanen följs inte. 
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 Rekommendationer  
För att på ett effektivt sätt minska slöseri i materialhanteringen på en byggarbetsplats 
rekommenderas att följande punkter följs av samtliga inblandade i materialhanteringen.  

• Använd checklistan för materialhanteringen som framtagits, dokumentera 
avvikelserna och lös problemet. 

• Följ leveransplanen. 
• Uppdatera APD-planen och följ den genom hela produktionen för att 

effektivisera materialhanteringen vid leveransmottagning, materiallagring och 
materialförflyttning  

• För företaget studien genomfördes på bör kontraktet förbättras mellan företaget 
och leverantörerna. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning utifrån resultatet kan vara att använda checklistan för 
materialhantering som framtagits och följa ett material för att undersöka 
effektiviseringen i arbetet, göra tidsberäkningar och intervjua inblandade personer om 
deras uppfattning av att arbeta på det sättet.  

Göra en liknande undersökning på en annan byggarbetsplats för att se hur 
materialhanteringen fungerar där gällande leveransmottagning, materiallagring och 
materialförflyttning.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Checklista för materialhantering 
Bilaga 2 Observationsschema 
Bilaga 3 APD-plan 
Bilaga 4 Leveransplan  
Bilaga 5  Inköpsplan 
Bilaga 6 Leverans PM 
Bilaga 7 Intervjufrågor 
Bilaga 8 Intervju logistikansvarig 
Bilaga 9  Intervju logistikassistent 
Bilaga 10 Intervju platschef 
Bilaga 11  Intervju arbetsledare 1 
Bilaga 12  Intervju arbetsledare 2 
Bilaga 13  Intervju arbetsledare 3 
Bilaga 14  Intervju yrkesarbetare/lagbas  
Bilaga 15 Intervju maskinförare 



  F ö r e t a g s n a m n    P r o j e k t n a m n   B y g g a r b e t s p l a t s   D a t u m

M a t e r i a l t y p :  

L e v e r a n s t i d :  

M ä n g d :  

A n v ä n d n i n g s p l a t s :  

L E V E R A N S M O T T A G N I N G  

K o n t r o l l  B e s k r i v n i n g Å t g ä r d a t /
S i g n a t u r  

G
R
Ö
N

G
U
L

R
Ö
D

1 

Finns lagringsplats? 

2 
Avlastningsplats för 
leverantör? 

3 
Framkomlighet vid 
leveransmottagning? 

4 
Förflyttningsmöjligheter till 
inbyggnadsplats/ lager? 

5 

Mottagningsteknik/sätt? 

6 

Leveranskontroll? 

7 

Leveransmottagningstid? 

8 

Sen eller tidig leverans? 

M A T E R I A L L A G R I N G  

1 
Finns material lagrat på fel 
plats/sätt? 

2 
Finns lagring som stör 
framtida arbetsmoment 
enl. tidsplan? 

3 
Behöver material sorteras 
bort? 

B i l a g a  1



- Bör åtgärdas då tid finns.
- Bör åtgärdas snarast.
- Bör åtgärdas omedelbart.

4 
Är lagringsplatsen 
strukturerad efter 
användningstid/sort/plats? 

5 

Är lagringsplatsen städad? 

6 

Finns skador på material? 

7 
Lagras material efter APD-
planen? 

M A T E R I A L F Ö R F L Y T T N I N G  

1 
Finns det hinder som 
försvårar förflyttningen? 

2 
Risk för materialskador vid 
förflyttning? 

3 
Finns möjligheter att flytta 
material från lager till 
inbyggnadsplats? 

4 
Görs onödiga förflyttning? 
Hur ska det förbättras till 
nästa förflyttning? 

5 
Mellanlagras material vid 
förflyttning till 
inbyggnadsplats? 

6 
Sker materialförflytningen 
på ett effektivt sätt? 

7 
Finns utrustning för att 
utföra förflyttningen på rätt 
sätt? 

GRÖN 
GUL 
RÖD 



Aktiviteter 

Slöserier på 
byggarbetsplats 

Beskrivningar 

Leveransmottagning 

Materiallagring 

Materialförflyttning 

V
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Leveranser per vecka, kv.A Övre Vasastaden Gulmarkerat= Sista ändringsdag Rev. 2017-03-20

Trph/hus Plan Vecka Dag Datum Klockslag Entreprenör/Leverantör Ordernummer Antal Entreprenör/material Planerad leverans Anmärkning Materialkontroll Bekräftad leverans
A1,A2 50 tisdag 2016-12-13 Nordic Radiator 100127 126st med tillbehör 3.7 Radiatorer 2016-12-13 ok
A3,A4 2 måndag 2017-01-09 Daloc 237206 5st stålluckor i fasad 3.13 Ståldörrar och luckor 2017-01-09 ok
A1 pl.9-11 2 måndag 2017-01-09 Acticon 2416238 42st+9st+51st 3.5 Tilluftsdon 2017-01-09 9st TD5-2 kommer 3dgr försenade ok
A3 2 tisdag 2017-01-10 Nytec plast 6234 4st luckor 3.3. Rökgasluckor 2017-01-10 ok

2 tisdag 2017-01-10 Daloc 237151 3st SD+8st BGV luckor 3.13 Ståldörrar och luckor 2017-01-10 ok
A1&A2 2 tisdag 2017-01-10 Optimera 7697188-01 800+357+51+50 m2 cellplast Isolering 2017-01-10 ok
A4,A3 2 onsdag 2017-01-11 Beijer Bygg 070 8039873-01 518m2+btg skruv och bricka 3.16 Isolering Rock Orbit 2017-01-10 ok
A4,A3 3 måndag 2017-01-16 Träförädlingen inget 3 pallar träregel 45x70x4200 ingen 2017-01-16 ok 
A41 3 tisdag 2017-01-17 Parkettfreund 233744 1092m2 parkettskiva 5.1 Stegljudsskiva parkett 2017-01-17 ok 17-01-13
A1 pl.11&12 3 torsdag 2017-01-19 Domlux 38773 31st fönster 3.4. Fönster 2017-01-19 hela leverans kommer tidigt o k 17-01-17
A41 pl.1-3 4 måndag 2017-01-23 Woody 352403 520m2 parkett 5.2 Parkett 2017-01-23 ok
A33&A34 4 tisdag 2017-01-24 Derome Takstolar A33&A34 3.1 Takstolar 2017-01-24 ok
A3&A4 4 tisdag 2017-01-24 inegn Marmor källare 2017-01-24 ok 31 BARA 
A31 4 onsdag 2017-01-25 Parkettfreund 233756 1092m2 parkettskiva 5.1 Stegljudsskiva parkett 2017-01-25 var för sent ändra till v9 (mail v3'4) ok en dag tidigt 
A41 pl.4-5 4 onsdag 2017-01-25 Woody 352403 401m2 parkett 5.2 Parkett 2017-02-06
A3,A4 5 måndag 2017-01-30 Hytorc 1st hydrauliskt verktyg För demontering av byggkran ok 17-1-27
A2 5 måndag 2017-01-30 Nytec plast 6245 2st rökgasluckor till tak 3.13 Ståldörrar och luckor 2017-01-30 ok
A41 5 måndag 2017-01-30 Christian Berner 3304766-1 Stegljudsmatta för hallklinker 4.9. Stegljudsmatta 2017-01-30 ok 17-1-27
Garage plan -1 5 tisdag 2017-01-31 Daloc 237151 27st ståldörrar 3.13 Ståldörrar och luckor 2017-01-31 ok 17-1-30
A1&A2 5 torsdag 2017-02-02 Hellbergs dörrar 52453 2st BGV luckor 3.3 Rökgasluckor 2017-02-02 ok
Alla 5 fredag 2017-02-03 Velux 134128 persienner till takfönster 3.4 Fönster 2017-02-03 ok
A41 6 måndag 2017-02-06 Nordic Radiator 100109 13st h-torkar samt tillbehör 3.7 Radiatorer 2017-02-06 ok
A41 6 tisdag 2017-02-07 Marazzi 20170024598 13 pallar med kakel/klinker A41 4.2 Kakel klinker 2017-02-07 ok
A1&A2 pl.9-13 6 tisdag 2017-02-07 Nordic Radiator 100105 85st radiatorer samt tillbehör 3.7 Radiatorer 2017-02-07 ok
Garage 6 tisdag 2017-02-07 Swedoor via Woody 220876 11st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar 2017-02-07 ok
A32 6 onsdag 2017-02-08 Five brothers kina ingen Fönsterbänk 2017-02-08 ok
A4,A3 6 onsdag 2017-02-08 Ventisol 5739 5st vindstrappor 3.3 Rökgaslucka 2017-02-08 eller 2017-02-09 ok
A31 7 måndag 2017-02-13 Christian Berner 3304766-1 Stegljudsmatta för hallklinker 4.9. Stegljudsmatta 2017-02-13 ok
A41 pl.1-3 14 måndag 2017-04-03 Electrolux 5000043166 Vitvaror till lgh 1511-1532 5.12 Vitvaror 2017-04-03
A41 pl.3,4,5 14 torsdag 2017-04-06 Electrolux 5000043303 Vitvaror till lgh 1533-1552 5.12 Vitvaror 2017-04-06
A41,A31 7 tisdag 2017-02-14 Spis&Miljö 18737,18738,18739,18741 4st öppna spisar 3.10 Öppen spis 2017-02-14 ok
A41 pl.1-3 7 tisdag 2017-02-14 GK Door 55359 23st innerdörrar, samt vent.överstycke till badrum 5.3 Innerdörrar 2017-02-14 ok
A41,A3 17 måndag 2017-04-24 Nytec plast 6781 4st luckor 1150x2500+4st extra plåt, 2st luckor 1150x2800+1st extra p 3.3 Rökgaslucka 2017-04-24
A32 7 onsdag 2017-02-15 ingen Marmor marmor 2017-02-15 ok
A1,A2,A3,A4 Sista ändringsdag onsdag 2017-02-15 Matek 228530 Impregnerings-och rengöringsmedel till fasadsten 3.12 Fasadsten 2017-02-15
A31 7 torsdag 2017-02-16 Swedoor via Woody 224945 Sista ändringsdag 23st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar ok
A41 pl.4-5 7 torsdag 2017-02-16 GK Door 55360 22st innerdörrar, samt vent överstycke till badrum 5.3 Innerdörrar 2017-02-16 ok

7 fredag 2017-02-17 Träförädlingen 240419 1st kombination skjutdörrar 1G+1L+1ST för provmontering 5.7.1. Skjutdörrsgarderober 2017-02-17 ok
Garage plan -2 8 måndag 2017-02-20 Daloc 237151 12t ståldörrar, 5st BVG luckor 3.13 Ståldörrar och luckor 2017-02-20
A1 plan 13 8 måndag 2017-02-20 Domlux 38774 31st Fönster 3.3 Fönster 2017-02-20
A41 8 tisdag 2017-02-21 Ahlsell 46967375 19st soft close wc lock 4.4 wc+sits 2017-02-21
Garage 8 tisdag 2017-02-21 Swedoor via Woody 220878 7st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar 2017-02-21
A41 8 tisdag 2017-02-21 Ballingslöv ? Kök+elskåp till 13st lägenheter 5.5 Kök och elskåp 2017-02-21 Obs! Täckskiva 1541 restad,ej lev.tid än
A41 8 onsdag 2017-02-22 Baltijos Brasta DP-2017-02-021 14 st 80x90, 2st 70x80 4.3 Duschväggar 2017-02-21
A31 8 onsdag 2017-02-22 Marazzi 20170039044 8+1 pallar med kakel klinker (resten fr.överblivna kv.C+Odal) 4.2 Kakel klinker 2017-02-21 Obs! 1 pall med prover till SL i denna
A32 plan 1-3 13 tisdag 2017-03-28 Woody 356290 330 kvm parkett 5.2 Parkett 2017-03-28
A32 plan 4-5 13 torsdag 2017-03-30 Woody 356290 330 kvm parkett 5.2 Parkett 2017-03-30
A41 8 onsdag 2017-02-22 Ahlsell 37564872 9st diskbänkar SID621 5.6 Diskbänk 2017-02-22
A41,A31 8 onsdag 2017-02-22 Kåbe Mattan 81521 4st torkmattor med alu ram 6.11 Skrapmatta 2017-02-22
Garage 8 fredag 2017-02-24 Swedoor via Woody 220879 Sista ändringsdag 7st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar
A41 9 måndag 2017-02-27 Swedoor via Woody 224944 24st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar 2017-02-27
A1 pl.12-15 9 måndag 2017-02-27 Acticon 2416239 Intagskanaler och Easy Vent 3.5 Tilluftsdon 2017-02-27

9 måndag 2017-02-27 Häfla Bruks X690553 250st L-profil,272st Z-profil

Garage pl.-02,-01 18 onsdag 2017-05-03 Daloc 237151 2st dörrar: SD10Ah+ SD10Bv 3.13 Ståldörrar och luckor 2017-05-03
9 tisdag 2017-02-28 Velux (XL Bygg) 136215 1st ny isolerruta till takfönster 3.4 Fönster 2017-02-28

A41, A31 pl.-01 9 tisdag 2017-02-28 Garantell 46530 Förrådsinredning till plan -01 del 1 (A41&A31) 6.7 Förrådsväggar 2017-02-28
A41 9 tisdag 2017-02-28 Libab 1378 Sockel och foder i vitt och ek 5.4 och 6.4. Listverk 2017-02-28 OBS! Eken kommer ons eller tors

15 tisdag 2017-04-11 Electrolux 5000036255 1st kolfilter till fläkt 1512 5.11 Köksfläktar 2017-04-11
A33 13 tisdag 2017-03-28 Marazzi 20170097004 10 pallar kakel klinker 4.2 Kakel klinker 2017-03-28
A31 12 måndag 2017-03-20 GK Door 55692 Extra dínnerdörrar&trösklar  för de som Alin tog till C51 5.3 Innerdörrar 2017-03-20
A41 9 tisdag 2017-02-28 Falegnameria 2965 9st kommoder 80cm, 5st 60cm 4.5 Badrumskommoder 2017-02-28
A41 9 tisdag 2017-02-28 Ahlsell 46962090 Blandare till A41 4.7 Badrumsblandare och 5.10 Köksbl 2017-02-28
A41 9 onsdag 2017-03-01 Reco port 26320 Leverans och montage av garageport 3.15 Garageport uppsk.lev.dag
A41,A31 9 torsdag 2017-03-02 Utvägen Kontrastmarkeringar till trappor 6.16 Kontrastmarkeringar 2017-03-02
A41 9 fredag 2017-03-03 Träförädlingen 304687,-721,-712,-699 Kommoder:2st strict vit 80cm,2st str svart 80cm,1st str vit 60cm 4.5 Badrumskommoder 2017-03-01 1522,1541,1532,1552. Obs!1541,1532 restade
A41 10 måndag 2017-03-06 Ahlsell 47795119 4st diskbänkar SID610 5.6 Diskbänkar 2017-03-06
A31 pl.1-3 10 måndag 2017-03-06 Woody 352403 435m2 parkett 5.2 Parkett 2017-03-08 försenad till v10
A4,A3 10 måndag 2017-03-06 Beijer Bygg 070 8039873-01 518m2+btg skruv och bricka 3.16 Isolering Rock Orbit 2017-03-06
A41 10 tisdag 2017-03-07 Swedoor via Woody 224944 1st trädörr ytterdörr till lägenhet 6.2 Tamburdörrar 2017-03-07
Garage plan -3 10 tisdag 2017-03-07 Daloc 237151 14st ståldörrar 3.13 Ståldörrar och luckor 2017-02-20
A1 pl.14,15 10 tisdag 2017-03-07 Domlux 38775 18st fönster 3.4 Fönster 2017-03-07
A41 2017-03-10 Träförädlingen 304687 restade kommoder till 1541, 1532  2st 4.5 Badrumskommoder 2017-03-10 skickas fr.fabrik 2017-03-09
A41 10 onsdag 2017-03-08 BB Gruppen 1049531 13st klädhyllor och 100st gardinbeslag 5.13 Hatthylla och gardinbeslag 2017-03-08
A32 11 måndag 2017-03-13 Christian Berner 3304829-1 ca 80m2 stegljudsmatta under klinker 4.9. Stegljudsmatta 2017-03-13
Garage 11 tisdag 2017-03-14 Swedoor via Woody 220877 6st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar 2017-03-07 obs! försenade med 1 vecka!
A32 11 tisdag 2017-03-14 Marazzi 20170075783 5 pallar kakel klinker till A32 4.2 Kakel klinker 2017-03-14
A34 11 fredag 2017-03-17 Acticon 2416235 44st intagskanaler,44st Easyv,44st komfortfilter 3.5 Tilluftsdon 2017-03-17
A41 12 måndag 2017-03-20 Electrolux 21997251 13st köksfläktar 5.11 Köksfläktar 2017-03-20
A31 pl.4-5 12 måndag 2017-03-20 Woody 352403 312m2 parkett 5.2 Parkett 2017-03-20 fösenad till v 12
A41 12 tisdag 2017-03-21 Ljusglimten inget Balkong- och entrébelysning, samt ljuskällor 5.16, 6.10 2017-03-21 (uppsk.)
A41 12 tisdag 2017-03-21 Ballingslöv ? Högskåp till 13st lägenheter 5.5 Kök och elskåp 2017-03-21
A31 12 tisdag 2017-03-21 Ahlsell 46967855 15st soft close wc lock 4.4 wc+sits 2017-03-21
A31 13 tisdag 2017-03-28 Baltijos Brasta DP-2017-02-021 13st 80x90 4.3 Duschväggar 2017-03-21
A31 12 onsdag 2017-03-22 Ahlsell 37565246, 47348450 10st diskbänkar  SID621, 3st diskbänkar SID610 5.6 Diskbänk 2017-03-22

12 onsdag 2017-03-22 XL Bygg 126990 1st DD01+1st SD03 2017-03-22
A31 13 tisdag 2017-03-28 Falegnameria 2629 11st badrumskommoder 80cm, 1st badrumskommod 60cm 4.5 Badrumskommoder 2017-03-28

Anges av aviseringsperson alt materialansvarigSpecifikationer

Gråmarkerade celler korrigeras ej

Tid för leverans alt sista ändringsdagUppdelningar
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A41, A31 13 tisdag 2017-03-28 Ljusglimten inget Vägg, tak och spotbvelysningar i trapphus 6.9 Vägg- och takbelysning 2017-03-28 (uppsk.)
A31 13 tisdag 2017-03-28 Ahlsell 46964732 Blandare till A31 4.7 Badrumsblandare och 5.10 Köksbl 2017-03-28 Obs! takduschar borttagna tillsvidare!
A31 13 tisdag 2017-03-28 GK Door 55361 34st innerdörrar 5.3 Innerdörrar 2017-03-28
A33 12 torsdag 2017-03-23 Christian Berner 3304846-1 80m2 av stegljudsmatta 4.9 Stegljudsmatta klinker 2017-03-23
A31 13 fredag 2017-03-31 Träförädlingen 304781,-787,-806,-871 Kommoder:3st strict vit 80cm,1st strict grå 60cm 4.5 Badrumskommoder 2017-03-23
A31 14 måndag 2017-04-03 Swedoor via Woody 224945 23st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar 2017-04-03
A32 14 måndag 2017-04-03 Swedoor via Woody 224946 Sista ändringsdag 20st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar
A31 14 måndag 2017-04-03 Nordic Radiator 100110 13st h-torkar med tillbehör 3.7 Radiatorer 2017-04-03
A32,A33&A34 14 tisdag 2017-04-04 Kåbe Mattan 81770 6st skrapmattor (A32,A33,A34) 6.11 Skrapmatta 2017-04-04

A32 19 torsdag 2017-05-11 Ballingslöv
313592,-593,-594,-601,-595,-
606,-598,-603,-600 Kök och elskåp till A32 5.5 Kök och högskåp 2017-05-11

A31 14 tisdag 2017-04-04 Libab 1379 Endast sockel i ek 6.4. Listverk 2017-04-04
A31 14 onsdag 2017-04-05 BB Gruppen 1049541 13st klädhyllor och 100st gardinbeslag 5.13 Hatthylla och gardinbeslag 2017-04-05
A31 15 måndag 2017-04-10 Electrolux 21997278 13st köksfläktar 5.11 Köksfläktar 2017-04-10
Garage 15 måndag 2017-04-10 Daloc 243203 9st luckor BGV: 8st 490x1190, 1st 490x1090 3.13 Ståldörrar och luckor 2017-04-10
A1 15 måndag 2017-04-10 Nytec plast 6245 3st brandgasluckor i tak 3.3 Rökgasluckor 2017-04-10
Garage 15 tisdag 2017-04-11 Swedoor via Woody 220879 7st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar 2017-04-11
Garage plan -4 15 tisdag 2017-04-11 Daloc 237151 9st ståldörrar 3.13 Ståldörrar och luckor 2017-04-11
A1&A2 pl.14,15 16 måndag 2017-04-17 Nordic Radiator 100106 21st radiatorer med tillbehör 3.7 Radiatorer 2017-04-17
A34 16 tisdag 2017-04-18 Nordic Radiator 100108 66st radiatorer med tillbehör 3.7 Radiatorer 2017-04-18
A31, A32 16 onsdag 2017-04-19 Ljusglimten inget Balkong och entré, vägg, tak, spotbelysningar, ljuskällor 5.16, 6.9,6.10 2017-04-19 (uppsk.)
A41A34 pl.-03 19 torsdag 2017-05-11 Garantell 46530 Förrådsinredning till plan -03, (A41,A34) 6.7 Förrådsväggar 2017-05-11
A33 19 fredag 2017-05-12 Swedoor via Woody 224950 Sista ändringsdag 20st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar
A32 20 måndag 2017-05-15 Nordic Radiator 100111 10st h-torkar med tillbehör 3.7 Radiatorer 2017-05-15
A32 20 tisdag 2017-05-16 Libab 1380 Sockel och foder i vitt (ek finns på bygge) 5.4   Listverk 2017-05-16
A32 20 tisdag 2017-05-16 GK Door 55362 30st innerdörrar 5.3 Innerdörrar 2017-05-16
A32 20 onsdag 2017-05-17 BB Gruppen 1049546 10st klädhyllor och 100st gardinbeslag 5.13 Hatthylla och gardinbeslag 2017-05-17
A32 21 måndag 2017-05-22 Swedoor via Woody 224946 20st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar 2017-05-22
A33, A34 21 tisdag 2017-05-23 Ljusglimten inget Balkong, entré,vägg,tak,spotbelysningar, ljuskällor 5.16, 6.9,6.10 2017-05-23 (uppsk)
A32,A33&A34 pl.-01 24 tisdag 2017-06-13 Garantell 46530 Förrådsinredning till plan -03 (A32,A33,A34) 6.7 Förrådsväggar 2017-06-13
A32 24 tisdag 2017-06-13 Spis&Miljö 18740,18742 2st öppna spisar 3.10 Öppen spis 2017-06-13
A32 20 onsdag 2017-05-17 Ahlsell 2720262625 9st diskbänkar SID621+1st diskbänk SID651 5.6 Diskbänk 2017-06-14
A1,A2 25 tisdag 2017-06-20 Kåbe Mattan 81771, 81772 7st skrapmattor till entréer A1,A2, 2st högst upp i A1,A2 6.11 Skrapmatta 2017-06-20
A33 25 onsdag 2017-06-21 BB Gruppen 1049548 10st klädhyllor och 100st gardinbeslag 5.13 Hatthylla och gardinbeslag 2017-06-21
A33 26 måndag 2017-06-26 Nordic Radiator 100112 12st h-torkar med tillbehör 3.7 Radiatorer 2017-06-26
A33 26 tisdag 2017-06-27 Spis&Miljö 18743,18744 2st öppna spisar 3.10 Öppen spis 2017-06-27
A34 26 onsdag 2017-06-28 Swedoor via Woody 224947 Sista ändringsdag 23st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar
A32 27 måndag 2017-07-03 Electrolux 21997310 10st köksfläktar 5.11 Köksfläktar 2017-07-03
A33 27 måndag 2017-07-03 Swedoor via Woody 224950 20st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar 2017-07-03
A33 27 tisdag 2017-07-04 Libab 1381 Sockel och foder i vitt (ek finns på bygge) 5.4   Listverk 2017-07-04
A33 27 tisdag 2017-07-04 GK Door 55363 38st innerdörrar 5.3 Innerdörrar 2017-07-04
A33 22 onsdag 2017-05-31 Ahlsell 37565399 9st diskbänkar SID621+1st diskbänk SID651 5.6 Diskbänk 2017-07-05
A33 30 måndag 2017-07-24 Electrolux 21997328 10st köksfläktar 5.11 Köksfläktar 2017-07-24
A1,A2 32 måndag 2017-08-07 Beijer Bygg 070 8039877-01                806m2 3.16 Isolering Rock Orbit
A34 33 måndag 2017-08-14 Nordic Radiator 100113 13st h-torkar med tillbehör 3.7 Radiatorer 2017-08-14
A2 34 måndag 2017-08-21 Nordic Radiator 100114 42st h-torkar med tillbehör 3.7 Radiatorer 2017-08-21

A2 pl.1-5 34 torsdag 2017-08-24 Swedoor via Woody 224949 Sista ändringsdag 31st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar
A34 35 tisdag 2017-08-29 BB Gruppen 1049550 13st klädhyllor och 100st gardinbeslag 5.13 Hatthylla och gardinbeslag 2017-08-29
A2 36 tisdag 2017-09-05 Spis&Miljö 18748,18749 2st öppna spisar 3.10 Öppen spis 2017-09-05
A2 pl.6-9 36 torsdag 2017-09-07 Swedoor via Woody 224951 Sista ändringsdag 12st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar
A34 37 måndag 2017-09-11 Swedoor via Woody 224947 23st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar 2017-09-11
A34 37 tisdag 2017-09-12 Libab 1382 Sockel och foder i vitt (ek finnspå bygge) 5.4   Listverk 2017-09-12
A34 37 tisdag 2017-09-12 GK Door 55364 34st innerdörrar 5.3 Innerdörrar 2017-09-12
A1 pl.1-5 37 torsdag 2017-09-14 Swedoor via Woody 224948 Sista ändringsdag 33st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar
A34 38 tisdag 2017-09-19 Spis&Miljö 18746,18747 2st öppna spisar 3.10 Öppen spis 2017-09-19
A1 pl.6-9 38 torsdag 2017-09-21 Swedoor via Woody 224952 Sista ändringsdag 25st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar
A34 39 onsdag 2017-09-27 Ahlsell 37565552, 47347644 10st diskbänkar SID621, 3 st diskbänkar SID610 5.6 Diskbänk 2017-09-27
A1 pl.10-15 39 torsdag 2017-09-28 Swedoor via Woody 224953 Sista ändringsdag 30st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar
A1,A2 40 måndag 2017-10-02 Daloc 237151 13st ståldörrar 1MP04 (inv.,trph) 3.13 Ståldörrar och luckor 2017-10-02
A2 pl.1-5 41 måndag 2017-10-09 Swedoor via Woody 224949 31st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar 2017-10-09
A1 pl.2-8 41 tisdag 2017-10-10 Nordic Radiator 100115 46st h-torkar med tillbehör 3.7 Radiatorer 2017-10-10
A34 42 måndag 2017-10-16 Electrolux 21997350 13st köksfläktar 5.11 Köksfläktar 2017-10-16
A2 pl.6-9 43 måndag 2017-10-23 Swedoor via Woody 224951 12st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar 2017-10-23
A1 pl.9-15 43 måndag 2017-10-23 Nordic Radiator 100116 29st h-torkar med tillbehör 3.7 Radiatorer 2017-10-23
A1 pl.1-5 44 måndag 2017-10-30 Swedoor via Woody 224948 33st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar 2017-10-30
A1 44 tisdag 2017-10-31 Spis&Miljö 18750, 18751 2st öppna spisar 3.10 Öppen spis 2017-10-31
A1 pl.6-9 45 måndag 2017-11-06 Swedoor via Woody 224952 25st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar 2017-11-06
A1 pl.10-15 46 måndag 2017-11-13 Swedoor via Woody 224953 30st trädörrar 6.2 Tamburdörrar, 6.3 Trapphusdörrar 2017-11-13
A11,A12 pl.-02 49 tisdag 2017-12-05 Garantell 46530 Förrådsinredning till plan -02 (A11,A12) 6.7 Förrådsväggar 2017-12-05
A1,A2 pl.-04 3 tisdag 2018-01-16 Garantell 46530 Förrådsinredning till plan -04 (A1,A2) 6.7 Förrådsväggar 2018-01-16
A1,A2 pl.-04 3 torsdag 2018-01-18 Garantell 46530 Förrådsinredning till plan -04 (A1,A2) 6.7 Förrådsväggar 2018-01-18
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1 Entreprenader Entreprenör Status Avropsvecka Ledtid A41 A31 A32 A33 A34 A1 A2 Noteringar
1.1 Mark / schakt Celera/Janssons avtal klart -v. 16 16 enligt tidplan
1.3 Hiss Otis avtal klart v. 34 12 46 4 8 12 18 18 27 2017
1.4 Bygghiss Ramirent avtal klart v. 39 5 37 41 40 10 44 2016, 2017 
1.5 VS Hjulsbro Rör avtal klart -v. 10 10 enligt tidplan
1.6 Ventilation Ventilationsprojekt avtal klart -v. 10 10 enligt tidplan
1.7 EL Tjädermo El avtal klart -v. 14 14 enligt tidplan
1.8 Plåtfasad LW plåt avtal klart 12 enligt tidplan
1.9 Plåt Sveha plåt avtal klart v. 38 4 42 3 3 3 3 2 2 2017
1.10 Tätskikt terrasser,tak,balk.(PIR) A1+A2 Balck&Hjelmgrens avtal klart v. 19 6 25,9,15-22 26,9,36,15-22 2016, 2017
1.10 Tätskikt innergård med gjutasfalt Duo Asfalt avtal klart v. 3 8 11 11 11 11 11 24 24 2017
1.11 Metallpartier Flex Fasadia avtal klart v. 36 8 44 50 50 50 50 48, 21 48, 21 2016, 2017. A1+2 pl.1 v47,pl.2 v21
1.12 Balkongräcke av smide A3+A4 Europasmed avtal klart v. 3 6 9 16 16 16 16 2017
1.13 Balkongräcke av aluminium A1+A2 (STÅL) Europasmed avtal klart v. 44 6 50 9 2016' 2017
1.14 Trappräcke glas A4,A3 Europasmed avtal klart 6 11 22 22 22 22 2017
1.14 Trappräcke smide A1,A2 Europasmed avtal klart 6 40 38 2017
1.15 Handledare i ek Europasmed Beställt v. 11 6 17 22 32 35 43 3 50 2017, 2018
1.15 Lösullsisolering tak Isolerproffs avtal klart v. 6 4 10 14 14 23 23 2017
1.16 Finplanering innergård Janne Blom Beställt v. 17 5 14 16 18 20 22 34 34 2017
1.17 Sedum tak A1+A2 sammanställs 8 36 36 2017

3 Tätt hus Leverantör Status Avropsvecka Ledtid A41 A31 A32 A33 A34 A1 A2 Noteringar
3.1 Takstolar Derome Beställt v. 41 8 44 49 49 49 49 2017
3.2 Råspontsluckor & underlagspapp köps av bygge v. 46 3 44 49 49 49 49 2017
3.3 Rökgaslucka Nytec plast Beställt 6 45 2 2 2 2 15 5
3.4 Fönster Domlux Beställt v. 26 8 34 34 35 36 37 26 32 2016, första leverans resp.hus
3.4.1 Takfönster (A3+A4) Velux Beställt v. 33 8 41 48 48 49 49 2016
3.4.2 Skjutdörrar A1+A2 (högsta plan) Westcoast Windows Beställt 8 12 44 2017, 2016
3.5 Tilluftsdon&EasyVent hus A41 Acticon Beställt v. 33 6 39
3.5 Tilluftsdon&EasyVent h A31,A32 pl.1,2,3 Acticon Beställt v. 32 8 40 40 2016, 2017
3.5 Tilluftsd&EasyV A31,A32 pl.4,5. A33,A34 Acticon Beställt 8 43 43 45 12 2016, 2017
3.5 Tilluftsdon&EasyVent h A1,A2 pl.1,2,3,4 Acticon Beställt 8 43 43 2016
3.5 Tilluftsdon&EasyVent h A1,A2 pl.5,6,7,8 Acticon Beställt 8 47 47 2016
3.5 Tilluftsdon&EasyVent h A1,A2 pl.9,10,11 Acticon Beställt 8 2 2 2017
3.5 Tilluftsdon&EasyVent h A1,A2 pl.12,13 Acticon Beställt 8 9 9 2017
3.5 Tilluftsdon&EasyVent h A1,A2 pl.14,15 Acticon Beställt 8 12 12 2017
3.7 Radiatorer hus A41 Nordicradiator Beställt v. 32 8 40
3.7 Radiatorer hus A31, A32 pl.1,2,3 Nordicradiator Beställt v. 33 8 41 41
3.7 Radiatorer hus A31, A32 pl.4,5. A33,A34 Nordicradiator Beställt v. 36 8 44 44 46 13 2016, 2017
3.7 Radiatorer hus A1, A2 pl.1,2,3,4 Nordicradiator Beställt v. 36 8 44 44 2016
3.7 Radiatorer hus A1, A2 pl.5,6,7,8 Nordicradiator Beställt v. 40 8 48 48 2016
3.7 Radiatorer hus A1,A2 pl.9,10,11 Nordicradiator Beställt v. 48 8 3 3 2017
3.7 Radiatorer hus A1,A2 pl.12,13 Nordicradiator Beställt v. 2 8 10 10 2017
3.7 Radiatorer hus A1,A2 pl.14,15 Nordicradiator Beställt v. 5 8 13 13 2017
3.8 Fönsterbänkar Five brothers Kina Beställt v. 29 12 41 48 2 12 18 6, 15 6, 15 2016, 2017
3.9 Innerväggsmaterial XL Bygg Avropas bygge 4 45 45 2017
3.10 Öppen spis Spismiljö Beställt v. 32 6 3 8 24 26 38 44 36 2017
3.11 Fasadmaterial (puts) Sto Avropas bygge v. 39 8 41 47 47 47 47 5 5 2016, 2017
3.12 Fasadsten Five brothers Kina Beställt v. 58 12 8 17 17 17 17 37 37 2017, A1+A2 2016
3.13 Ståldörrar och luckor Daloc, Hellbergs Beställt 4 50 5 5 8 10,15 10,15 10,15 Lev ej per hus-v50,5,8,10,15,40-2017
3.14 Entréparti Wb Trä Beställt v. 21 12 13 13 16 33 33 2017
3.15 Garageport Reco port Beställt 51 10 9 2017
3.16 Isolering Rock Orbit system garage Beijer Bygg Beställt 10 10 10 10 10 32 32 2017
4 Badrum och hall Leverantör Status Avropsvecka Ledtid A41 A31 A32 A33 A34 A1 A2 Noteringar
4.1 Flytspackel och tätskikt LIP v. 29 2 4 7 14 20 31 lika k/k lika k/k Avropas bygge
4.2 Kakel och klinker hus A4,A3 Marazzi Beställt A4-A33 5 6 8 11 13 31
4.2 Kakel klinker källare hus A1+A2 Marazzi 18'2017 18'2017
4.2 Kakel klinker pl.1 hus A1+A2 Marazzi 8' 2018 8' 2018 avser lokaler?
4.2 Kakel klinker pl.2,3,4,5 hus A1-A2 Marazzi 15'2017 15'2017
4.2 Kakel klinker pl.6,7,8 hus A1+A2 Marazzi 18'2017 18'2017
4.2 Kakel klinker pl.9,10 hus A1 Marazzi 31'2017 31'2017
4.2 Kakel klinker pl.11,12,13 hus A1 Marazzi 37'2017 37'2017
4.2 Kakel klinker pl.14,15 hus A1 Marazzi 43'2017 43'2017
4.3 Duschväggar hus A3,A4 Baltijos Brasta Beställt A41,31 v. 56 5 8 12 19 25 32
4.3 Duschväggar pl.2,3,4,5 hus A1 Baltijos Brasta 5 39'2017
4.3 Duschväggar pl.6,7,8,9 hus A1 Baltijos Brasta 5 40'2017
4.3 Duschväggar pl.10-15 hus A1 Baltijos Brasta 5 41'2017
4.3 Duschväggar pl.2,3,4,5 hus A2 Baltijos Brasta 5 31'2017
4.3 Duschväggar 6,7,8 hus A2 Baltijos Brasta 5 33'2017
4.4 WC+sits hus A4,A3 Dahl, Ahlsell Beställt A41,31 v. 5 3 8 12 19 25 32
4.4 WC+sits pl.2,3,4,5 hus A1 Dahl, Ahlsell 3 39'2017
4.4 Wc+sits pl.6,7,8,9 hus A1 Dahl, Ahlsell 3 40'2017
4.4 Wc+sits pl.10-15 hus A1 Dahl, Ahlsell 3 41'2017
4.4 Wc+sits pl.2,3,4,5 hus A2 Dahl, Ahlsell 3 31'2017
4.4 Wc+sits pl.6,7,8 hus A2 Dahl, Ahlsell 3 33'2017
4.5 Badrumskommoder hus A4,A3 Falegnameria A. Beställt A41,31 v. 57 5 9 13 18 25 31
4.5 Badrumskommoder pl.2-5 hus A1-A2 Falegnameria A. 5 45'2017 41'2017
4.5 Badrumskommoder pl.6-9 hus A1-A2 Falegnameria A. 5 46'2017 42'2017
4.5 Badrumskommoder pl.10-15 hus A1 Falegnameria A. 5 47'2017
4.6 Handdukstorkar hus A4,A3 Nordicradiator Beställt v. 53 8 8 13 20 26 33
4.6 Handdukstorkar pl.2-8, 9-15 hus A1-A2 Nordicradiator Beställt 8 41, 43'2017 34'2017
4.7 Badrumsblandare hus A4,A3 Ahlsell Beställt A41,31 v. 5 4 9 13 18 25 31
4.7 Badrumsblandare pl.2-5 hus A1-A2 Ahlsell 45'2017 41'2017
4.7 Badrumsblandare pl.6-9 hus A1-A2 Ahlsell 46'2017 42'2017
4.7 Badrumsblandare pl.10-15 hus A1 47'2017
4.8 Badrumsbeslag Kontor Tagit fram A41 v. 8 1 9 13 20 26 33 41'2017 33'2017
4.9 Stegljudsmatta klinker Berner 3 5 7 11 13 17 14,17,30,36,42 14,17,30,36,42 A1+A2 per plan
4.10 Klinker hall Marazzi 5 6 8 11 13 18 15,18,31,37,43 15,18,31,37,43 A1+A2 per plan
4.11 Bastu pl.14 + plan 1 42'2017
4.12 Badkar till plan 14 37'2017
5 Kök + övriga rum Leverantör Status Avropsvecka Ledtid A41 A31 A32 A33 A34 A1 A2 Noteringar
5.1 Stegljudsskiva parkett hus A4,A3 Parkettfreund Beställt A41, A31 -v. 1 4 3 4 12 22 31
5.1 Stegljudsskiva parkett A1,A2 pl.2,3,4 Parkettfreund 4 26'2017 26'2017
5.1 Stegljudsskiva parkett A1,A2 pl.5,6,7 Parkettfreund 4 33'2017 33'2017
5.1 Stegljudsskiva parkett A1,A2 pl.8,9,10 Parkettfreund 4 35'2017 35'2017
5.1 Stegljudsskiva parkett A1,A2 pl.11-15 Parkettfreund 4 39'2017 39'2017
5.2 Parkett hus A4,A3 plan 1-3 Woody Beställt A41,A31 v. 53 3 4 10 13 18 32
5.2 Parkett hus A4,A3 plan 4-5 Woody Beställt A41,A31 v. 1 3 4 12 13 18 34
5.2 Parkett hus A1,A2 pl.2,3,4 Woody 3 27'2017 27'2017
5.2 Parkett hus A1,A2 pl.5,6,7 Woody 3 34'2017 34'2017
5.2 Parkett hus A1,A2 pl.8,9,10 Woody 3 36'2017 36'2017
5.2 Parkett hus A1,A2 pl.11-15 Woody 3 41'2017 41'2017
5.3 Innerdörrar hus A4,A3 GK-Door Beställt v. 52 8 7 13 20 27 37
5.3 Innerdörrar hus A1,A2 pl.2,3,4 GK-Door 36'2017 36'2017
5.3 Innerdörrar hus A1,A2 pl.5,6,7 GK-Door 38'2017 38'2017
5.3 Innerdörrar hus A1,A2 pl.8,9,10,11 GK-Door 41'2017 41'2017
5.3 Innerdörrar hus A1,A2 pl.12,13,14,15 GK-Door 45'2017 45'2017
5.4 Listverk lght hus A4,A3 Inredningslist 4 9 14 20 27 37
5.4 Listverk lgh hus A1 pl.2-8 Inredningslist 4 44'2017
5.4 Listverk lgh hus A1 pl.9-15 Inredningslist 4 45'2017
5.4 Listverk lgh hus A2 pl.2-8 Inredningslist 4 41'2017
5.5 Kök och elskåp hus A4,A3 Ballingslövs Beställt v. 2 6 8 12 20 22 39
5.5 Kök och elskåp hus A1,A2 pl.2,3 Ballingslövs Beställt v. 26 6 32'2017 32'2017
5.5 Kök och elskåp hus A1,A2 pl.4,5 Ballingslövs Beställt 6 35'2017 35'2017
5.5 Kök och elskåp hus A1,A2 pl.6,7 Ballingslövs Beställt 6 38'2017 38'2017
5.5 Kök och elskåp hus A1,A2 pl.8,9 Ballingslövs Beställt 6 41'2017 41'2017
5.5 Kök och elskåp hus A1 pl.10,11 Ballingslövs Beställt 6 43'2017
5.5 Kök och elskåp hus A1 pl.12,13 Ballingslövs Beställt 6 46'2017
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5.5 Kök och elskåp hus A1 pl.14,15 Ballingslövs Beställt 6 48'2017 obs!TNi,ED granskar köksr 11141! 
5.6 Diskbänkar hus A4,A3 Franke/Ahlsell Beställt A41,31 v. 6 2 8 12 20 22 39
5.6 Diskbänkar hus A1,A2 pl.2,3 Franke/Ahlsell 2 32'2017 32'2017
5.6 Diskbänkar hus A1,A2 pl.4,5 Franke/Ahlsell 2 35'2017 35'2017
5.6 Diskbänkar hus A1,A2 pl.6,7 Franke/Ahlsell 2 38'2017 38'2017
5.6 Diskbänkar hus A1,A2 pl.8,9 Franke/Ahlsell 2 41'2017 41'2017
5.6 Diskbänkar hus A1 pl. 10,11 Franke/Ahlsell 2 43'2017
5.6 Diskbänkar hus A1,A2 pl.12,13 Franke/Ahlsell 2 46'2017
5.6 Diskbänkar hus A1,A2 pl.14,15 Franke/Ahlsell 2 48'2017
5.7 Högskåp hus A4,A3 Ballingslövs Beställt v. 4 8 12 17 22 26 41
5.7 Högskåp hus A1&A2 pl.2,3,4,5 Ballingslövs Beställt 8 45'2017 45'2017
5.7 Högskåp hus A1&A2 pl.6,7,8,9 Ballingslövs Beställt 8 46'2017 46'2017
5.7 Högskåp hus A1 pl.10-15 Ballingslövs Beställt 8 49'2017
5.7.1 Skjutdörrsgarderober hus A4,A3 Elfa, Träförädlingen Beställt 4 15 18 23 25 37
5.7.1 Skjutdörrsgarderober hus A1&A2 pl.2-5 Elfa, Träförädlingen Beställt 4 43'2017 43'2017
5.7.1 Skjutdörrsgarderober hus A1&A2 pl.6-9 Elfa, Träförädlingen Beställt 4 44'2017 44'2017
5.7.1 Skjutdörrsgarderober hus A1&A2 pl.10-15 Elfa, Träförädlingen Beställt 4 47'2017
5.8 Köksbänkskivor Five brothers Kina Beställt A41,A3 v. 50 12 9 14 27 33 41 33, 43 35 A1&A2 pl.2-9 v33, A1 pl.10-15 v43
5.9 Kökskakel Marazzi Beställt A41,31 v. 4 5 9 13 25 (11) 28 (13) 40 33, 43 33 Levereras ihop med badrumsk/k (MG)

5.10 Köksblandare Ahlsell Beställt A41,31 v. 5 3 8 12 24 27 39 32, 42 32
5.11 Köksfläkt Electrolux Beställt A41,A3 v. 6 5 11 15 27 30 42 35,… 35,… ca 2v efter kökskakel satts
5.12 Vitvaror hus A3,A4 Electrolux Beställt A41 v. 8 6 14 20 26 32 42
5.12 Vitvaror hus A1 pl.2,3,4,5 Electrolux v. 44 6 50 2017
5.12 Vitvaror hus A1 pl.6,7,8,9 Electrolux v. 45 6 51 2017
5.12 Vitvaror hus A1 pl.10-15 Electrolux v. 48 6 2 2018
5.12 Vitvaror hus A2 pl.2,3,4 Electrolux v. 42 6 48 2017
5.12 Vitvaror hus A2 pl.5,6,7,8 Electrolux v. 42 6 48 2017
5.13 Hatthylla och gardinbeslag Byggbeslag Beställt A4,A3 v. 32 3 10 14 20 25 35 2 45
5.14 Dörrstopp Kontoret Tagit fram A41 v. 43 1 15 20 30 34 44 5'2018 2'2018 ca 4v innan varje inflyttning vn
5.15 Komfortfilter Easy Vent Acticon v. 14 1 15 20 30 34 44 5'2018 2'2018 ca 4v innan varje inflyttning vn
5.16 Balkongbelysning Ljusglimten Beställt v. 17 4 12 16 16 21 21 48 45
6 Trapphus, utemiljö & inflyttning Leverantör Status Avropsvecka Ledtid A41 A31 A32 A33 A34 A1 A2 Noteringar
6.1 Trappbeläggning (marmor) Indien, Global Exports Beställt v. 30 16 46 6 9 11 14 17 17
6.2 Tamburdörrar hus A4,A3 Swedoor (Woody) Beställt v. 1 8 9 14 21 27 37
6.2 Tamburdörrar hus A1,A2 pl.2,3,4,5 Swedoor (Woody) Beställt v. 36 8 44 41
6.2 Tamburdörrar hus A1,A2 pl.6,7,8,9 Swedoor (Woody) Beställt v. 37 8 45 43
6.2 Tamburdörrar hus A1 pl.10-15 Swedoor (Woody) Beställt v. 38 8 46
6.3 Trapphusdörrar Swedoor (Woody) Beställt v. 1 8 9 14 21 27 37 44,45,46 41 lika tamburdörrar
6.4 Listverk trapphus Inredningslist Beställt A4,A3 v. 5 4 9 14 21 27 37 44 41 lika tambur&trapphusdörrar
6.5 Låssystem NOKAS Beställt v. 4 8 12 18 26 30 40 49 45
6.5.1 Dörrautomatiker och kodlås Utvärdering v. 65 8 20 20 24 34 34 51 51 2017
6.6 Dörrbeslag NOKAS Beställt v. 6 6 12 18 26 30 40 49 45
6.7 Förrådsväggar Garantell Beställt 6 10 10 24 24 24 3'2018 49
6.8 Tvättstuga maskiner, inredning Podab v. 20 6 26 2'2018
6.9 Vägg och takbelysning Ljusglimten Beställt A4,A3 v. 6 4 10 13 16 21 21 40 37
6.10 Entrébelysning Ljusglimten Beställt A4,A3 v. 8 4 12 13 16 21 21 42 39
6.11 Skrapmatta Kåbe Beställt v. 4 4 8 8 14 14 14 25 25
6.12 Postboxar & tidn.hållare Titanbeslag Beställt v. 12 4 16 20 30 34 44 5 2 2017,2018
6.13 Postinklädnad (frisida) Träförädlingen v. 12 4 16 20 30 34 44 5 2 2017,2018
6.14 Namntavla entré Byggarbeten. DinBox v. 15 2 17 22 32 36 46 7 4 2017,2018
6.15 Namnskylt till tamburdörr kontoret v. 13 4 17 22 32 36 46 7 4 2017,2018
6.16 Kontrastmarkering Ahlsell Beställt A4,A3 v. 15 2 17 22 32 36 46 7 4 2017,2018
6.17 Fasadsiffra Byggbeslag v. 15 2 17 22 32 36 46 7 4 2017,2018
6.18 Marksten St: Eriks offerter inne v. 2 12 14 14 14 14 14 35 35 vn
6.19 Parkbänkar Hags offerter inne v. 14 4 18 18 18 18 18 40 40 vn
6.20 Växter och buskar Holland offerter inne v. 16 4 20 20 20 20 20 42 42 vn
6.21 Utebelysning Ljusglimten offerter inne v. 18 4 22 22 22 22 22 44 44 vn
6.22 Ädelträ-trall till terrasser offerter inne 35 4 39
6.23 Utemöbler till terrasser offerter inne 37 4 41 48



Leverans PM till Övrevasastan KvA (Projekt kod P10VA1)  

Leverans Ansvarig 
Telefon 
Email 

Leverans Adress Faktura Adress 
Östgötagatan 62 Botrygg Bygg AB BOX 335 
Linköping 582 32 581 03 Linköping 

Projekt kod/markering 

GPS koordinator 58,418544, 15,614581 

Öppettider 0700 - 1600 
Lunch stängt 1200 – 1300 

OBS! avlastnings område finns på Sveagatan*. 

När du närmar Linköping från E4 stör norr och söder Använd alltid utgång på trafikplats 112 till 
Linköping sedan följa anvisningarna på kartan 

Alla material ska var levererade På Sveagatan enligt Kartan. Det finns ingen vikt eller storlek 
begränsningar på denna leverans område och ingång  
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Du får gärna ringa Leverans Ansvarig om du behöver vägbeskrivning till Byggarbetsplats.   

*några speciella material kan få särskilt tillstånd att lasta av på Industrigatan, kommer byggledning informera vid behov



INTERVJUER BOTRYGG AB 

BAKGRUND 

1. Vilken är din nuvarande yrkesroll på företaget?

Platschef

Arbetsledare

Logistikansvarig

Yrkesarbetare

2. Vilka tidigare erfarenheter och roller har du haft i byggbranschen? Hur många år?

I. HUR KAN LEVERANSMOTTAGNING EFFEKTIVISERAS PÅ EN
BYGGARBETSPLATS?

3. Hur bra koll har du på material leveranserna (när det kommer, vad som kommer och vart det
ska placeras)?

4. Hur ofta sker det att leveranser av material blir försenad eller kommer tidigare? Hur hanterar
ni en sådan situation?

5. Hur fungerar leveransmottagningen (mottagningssätt/mottagningsteknik) idag?

6. Hur noggrant planeras leveransmottagning i förväg för att undvika slöseri i form av väntan?

Ansvarig? Checklista? Maskiner? Plats?

7. På vilket sätt tycker du leveransmottagningen kan effektiviseras?

II. HUR KAN MATERIALLAGRING FÖRBÄTTRAS PÅ EN BYGGARBETSPLATS?

8. Hur upplever du att lagringen av material och verktyg fungerar på arbetsplatsen? Är det svårt
att hitta det man letar efter? Hur fungerar ordning och reda på arbetsplatsen till exempel
städning, lagring/sortering av extra material och hur standardiserat jobbar ni?

9. Hur utnyttjas APD-planens upplägg för lagring av material?

☐

☐

☐

☐ 
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10. Hur ofta händer det att materialet lagras på arbetsplatsen och väntar på att användas? Hur
stort är lagringen? Finns mellanlager på arbetsplatsen som stör andra arbetsmoment?

11. Hur stora är materialskador (väderskador, stöld, påkörningar och lagerhantering) på grund av
lagring?

12. Hur skulle din arbetsinsats och din yrkesroll kunna förbättra lagerhanteringen på
arbetsplatsen?

13. Hur väl känner du till begreppet JIT? Skulle en byggarbetsplats fungera utan lager?

14. Hur upplever du kollisioner på grund av lagring av material på fel plats och på fel sätt?

III. HUR KAN MATERIALFÖRFLYTTNING EFFEKTIVISERAS FRÅN
LEVERANSMOTTAGNING TILL ANVÄNDNING?

15. Hur förflyttas materialet efter leveransmottagningen? Flyttas det till lager eller till
inbyggnadsplatsen?

16. Upplever du ofta att material flyttas runt på arbetsplatsen mer än nödvändigt?

17. Hur arbetar ni med att försöka minska antalet onödiga förflyttningar av material på
byggarbetsplatsen?

18. Tycker du att materialtransporter inom byggarbetsplatsen sker på ett effektivt sätt?

ÖVRIGA FRÅGOR 

19. Vad ser du för möjligheter att utveckla och utbilda arbetarna på företaget?

20. Kan du tänka dig att arbeta på ett nytt sätt med nya metoder för att utveckla ditt arbete?



INTERVJUER BOTRYGG AB 

BAKGRUND 

1. Vilken är din nuvarande yrkesroll på företaget?

Platschef

Arbetsledare

Logistikansvarig

Yrkesarbetare

2. Vilka tidigare erfarenheter och roller har du haft i byggbranschen? Hur många år?

14 år på Botrygg som inköp och logistik, senaste 3-4 åren som heltid med logistik 

HUR KAN LEVERANSMOTTAGNING EFFEKTIVISERAS PÅ EN BYGGARBETSPLATS? 

3. Hur bra koll har du på material leveranserna (när det kommer, vad som kommer och vart
det ska placeras)?

Inte bra koll på det här bygget. Allmänt hur vi ska jobba har jag bättre koll på och har tagit fram 

olika rutiner för arbetet. 

4. Hur ofta sker det att leveranser av material blir försenad eller kommer tidigare? Hur
hanterar ni en sådan situation?

Det händer oftare än vi vill, vad vi gör åt det beror på material. Om det är något man behöver i 

nuläget får man ligga på leverantören. Om det kommer för tidigt så gör man inte mycket åt det 

utan tar emot materialet och lagrar det. 

5. Hur fungerar leveransmottagningen (mottagningssätt/mottagningsteknik) idag?

I rutinerna står vad som ska göra vid leveransmottagningen och det är främst ankomstkontroller. 

Truckföraren ska se på fraktsedeln hur många pallar det är, sedan lossa av så chaförren kan åka 

vidare sen ska materialhanteraren göra en nogrannare ankomstkontroll och se så allt finns med, 

sen ska truckföraren signera fraktsedeln (namn och datum) och lämna in till log ans. 

☐

☐

☒

☐
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När det kommer en köksleverans ska det vara så klart i lägenheterna att det kan flyttas upp direkt, 

likaså med vitvaror som inte lagras. Då görs lagom stora leveranser som kan flyttas upp samma  

dag. 

6. Hur noggrant planeras leveransmottagning i förväg för att undvika slöseri i form av
väntan?

Ansvarig? Checklista? Maskiner? Plats?

I dagsläget ska vi får avisering en timme innan av leverantörer, sen fungerarar det ibland bättre 

och ibland sämre. Finns inga klockstyrda leveranser 

Ansvarig adam, aviseringstelefonen. Tillsammans med truckföraren 

Någon checklista finns inte, däremot står det i rutiner vad truckföraren ska göra vid problem 

Vill få det att för varje materialsort ska finnas en plan för hur det ska levereras, vart det ska 

lossas, vart det ska flyttas, vilken inbyggnadsplats. 

7. På vilket sätt tycker du leveransmottagningen kan effektiviseras?

Att man har en plan för varje materialsort, är för dåligt planerat nu, är en del som är viktigt för att 

effektivisera. Sen även förbättra internkommunikationen på bygget. Med nyanställning av  

logistikansvarig på varje byggarbetsplats fungerar det bättre än om det ansvaret ska ligga på 

arbetsledare 

HUR KAN MATERIALLAGRING FÖRBÄTTRAS PÅ EN BYGGARBETSPLATS? 

8. Hur upplever du att lagringen av material och verktyg fungerar på arbetsplatsen? Är det
svårt att hitta det man letar efter? Hur fungerar ordning och reda på arbetsplatsen till
exempel städning, lagring/sortering av extra material och hur standardiserat jobbar ni?

Vertygscontainrar finns där det kan låsas in. 

Inbyggnadsmaterial lagras för länge än vad det ska 

Inventarier lagras på vissa uppställningsplatser och blir det för mycket flyttas det till centrala 

lagret eller till område där det behövs. 

Kan vara svårt att hitta material man letar efter, blir bättre om man har någon som jobbar med de 

här frågorna. 

Ordning och reda/städning går upp och ner beroende på tid och görs mest i slutet av projekttiden. 

Måste bli bättre med att jobba kontinuerligt med det. 
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Generellt gällande materiallagring ska material tas med till nästa bygg steg om det kan användas 

där, så att man inte behöver beställa mer till nästa steg 

Ingen checklista för hur detta arbete ska göras 

9. Hur utnyttjas APD-planens upplägg för lagring av material?

Inledningsvis vid stomme produktion fungerar det bra, är inte så mycket att hålla reda på. Sen 

tycker jag generellt att APD-planen inte uppdateras som den borde. 

10. Hur ofta händer det att materialet lagras på arbetsplatsen och väntar på att användas? Hur
stort är lagringen? Finns mellanlager på arbetsplatsen som stör andra arbetsmoment?

Ganska ofta, inga siffror på hur lång väntan är. Återkommer till att ju noggrannare och mer 

detaljerad leverplaneringen är från början, desto mindre väntan ska det bli på bygget. 

Jag tycker att det kan vara för mycket material som lagras på bygget, inte rätt leveransplanering. 

Ja det kan det vara. 

11. Hur stora är materialskador (väderskador, stöld, påkörningar och lagerhantering) på
grund av lagring?

Svårt att säga, det största problemet är att vi flyttar om materialet, förflyttning. Väderskador ska 

inte ske då det ska vara torrt där det lagras 

En sak som vi är dåliga på är att om det lagras material ute under pressening och så går man och 

hämtar material och drar inte tillbaka den efter sen och så kan det börja regna. 

12. Hur skulle din arbetsinsats och din yrkesroll kunna förbättra lagerhanteringen på
arbetsplatsen?

För min del är det att fortsätta informera vikten av att få hela kedjan att fungera. Om vi ska 

förbättra lagerhantering måste alla från inköp till avrop. 

Jag tycker att platschef och arbetsledare har en stor roll för att förbättra detta också, även om 

mycket av det som köps in görs av inköparen så är det material som avropas från bygget, och 

man säger att man behöver mer material än man faktiskt gör och skapar lager, avrop och den 

hanteringen på bygget måste bli bättre. 
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13. Hur väl känner du till begreppet JIT? Skulle en byggarbetsplats fungera utan lager?

Skulle inte fungera helt utan lager, för att volymen kontra arbetstiden så måste man beställa mer 

och lagra lite. Men skulle kunna minska det väldigt mycket. 

JIT är inte bara om att saker ska komma i tid utan att ta bort slöserier, är en del i vårt tänk för att 

förbättra arbetet, sen kan man gå djupare i det för att kolla på delar som vi kan jobba med bättre 

och anpassa det. 

14. Hur upplever du kollisioner på grund av lager av material på fel plats och på fel sätt?

Det försvårar för produktionen, att det står material i vägen som måste flyttas, varför står 

materialet på den platsen, är det överblivet ska det tas bort eller om det lagras ska det göras på ett 

bättre sätt. 

HUR KAN MATERIALFÖRFLYTTNING EFFEKTIVISERAS FRÅN 
LEVERANSMOTTAGNING TILL ANVÄNDNING? 

15. Hur förflyttas materialet efter leveransmottagningen? Flyttas det till lager eller till
inbyggnadsplatsen?

Målsätttningen är att om det ska upp till en viss lägenhet ska det ställas närmast den hissen som 

går det, sen fungerar det inte alltid på det sättet utan det lagras på plats. Beror på väder också, 

ibland måste det lagras på grund av det. 

Tänken med hissarna är att man ska kunna ta in det material som ska dit, gips, OSB m.m. sen 

finns hjälpmedle med vagnar m.m. för att flytta runt material. 

16. Upplever du ofta att material flyttas runt på arbetsplatsen mer än nödvändigt?

Ja, tyvärr 

17. Hur arbetar ni med att försöka minska antalet onödiga förflyttningar av material
på byggarbetsplatsen?

Har vi en plan för varje materialsort, hur det ska tas emot, hur det ska förflyttas, vart det ska 

flyttas osv. så kommer man minska antalet onödiga förflyttningar som sker.som vi precis 
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påbörjat, tror att det är den rätta vägen att gå. 

18. Tycker du att materialtransporter inom byggarbetsplatsen sker på ett effektivt sätt?
Utveckla?

Nej inte alltid, om man ser till truckföraren så får han massa samtal från snickare, målare m.m. 

om att flytta på material, vilket inte är så effektivt, och de som kör truckarna är väldigt 

serviceinriktade och vill hjälpa alla men risken blir att man inte gör klart en del för att åka och 

hjälpa någon annan. Om snickarna m.m. vet att dem alltid kan få snabb hjälp så blir det att dem 

slutar planera sitt arbete, den individuella planeringen i arbetslagen måste bli bättre 

ÖVRIGA FRÅGOR 

19. Vad ser du för möjligheter att utveckla och utbilda arbetarna på företaget?

Det finns möjligheter att få logistiken att fungera bättre genom att informera bättre tror jag att det 

gör, och att vi har börjat med. Också med nyanställda inom logistik som kan få det att fungera  

bättre. Vill givetvis få med platschef, arbetsledare, lagbas och induviduella snickare också, inte 

riktigt där. 

Har inte varit några interna utbildning för det. 

20. Kan du tänka dig att arbeta på ett nytt sätt med nya metoder för att utveckla ditt arbete?

Ja, jag tar gärna emot förslag, bara man kan se att det är anpassningsbart för oss och att vi kan 

dra nytta av det. 



INTERVJUER BOTRYGG AB 

BAKGRUND 

1. Vilken är din nuvarande yrkesroll på företaget?

Platschef

Arbetsledare

Logistikansvarig assistent

Yrkesarbetare

2. Vilka tidigare erfarenheter och roller har du haft i byggbranschen? Hur många år?

Ingen, har gått den två åriga logistikprogrammet i Norrköping (internationella 

transportlogistiken). Tidigare jobbat som hotell och restaurang chef. 

HUR KAN LEVERANSMOTTAGNING EFFEKTIVISERAS PÅ EN BYGGARBETSPLATS? 

3. Hur bra koll har du på material leveranserna (när det kommer, vad som kommer och vart
det ska placeras)?

De stora leveranserna t.ex. kök, kakel, klinker, möbler, vitvaror osv stämmer bra med 

leveransplanen. Dessa leveranser vet jag om hur stort är dem och när de ska levereras. Vid stora 

leveranser kollar jag logistikplanen, kollar bygg vägar för att se om det är något hinder från ett 

annat företag som försvårar framkomligheten till bygget, om det är något hinder då ändrar jag 

leveransdatumet om det går at godkänna ändringen. 

Varje måndag ger jag en leveransplan till maskinföraren där det står vilka leveranser som 

kommer, vart ska de lastas av, vilket hus tillhör dem, ska de laveras direkt till huset, ska de 

levereras till inbyggnadsplatsen eller ska de lagras någon annanstans för tillfälligt. 

De oplanerade leveranserna som betong, gips och inbyggnadsmaterial planerar och beställer jag 

själv och har koll på när de kommer, vart det ska placeras (rätt plats). 

Chaufförerna måste ringa en timme innan leveranserna kommer till bygget men det 10 % av dem 

gör det i verkligheten.  

☐

☐

☒

☐
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4. Hur ofta sker det att leveranser av material blir försenad eller kommer tidigare? Hur
hanterar ni en sådan situation?

De planerade leveranserna kommer ofta i god tid enligt leveransplanen (LP). Det är inget 

problem om de planerade leveranserna kommer för tidigare så länge vi har plats och tid. 

Om en oplanerade leverans kommer sent är det oftast ett fel från leverantören, och man får ringa  

och lösa problemet och uppdatera planen, de flesta leverantörer finns i närheten och går oftast att 

lösa problemet snabbt. Finns alltid kontrakt på vad som händer om en sådan situation  

uppkommer, för större leveranser aviseras inköpare som kontaktar logistikansvarig och 

arbetsledare på bygget som ansvarar för planerande arbete. Under vissa omständigheter kan man 

få ersättning av leverantören. 

5. Hur fungerar leveransmottagningen (mottagningssätt/mottagningsteknik) idag?

Vi har en förbestämds mottagningsplats på Sveagatan utanför bygget som används vid 

avlastning. Finns en till på industrigatan som kan användas vid behov, som t.ex. plattbärlag som 

ska lyftas upp direkt med tornkranen. Ett litet problem kan vara att entreprenörer parkerar deras 

bilar vid gatan som kan skapa problem vid mottagning. 

6. Hur noggrant planeras leveransmottagning i förväg för att undvika slöseri i form av
väntan?

Ansvarig? Checklista? Maskiner? Plats?

Jag är ansvarig för att planera leveransmottagningen, eftersom det är viktigt att ha processer för 

hur man ska jobba, och göra på liknande sätt vid nästa mottagning för att effektivisera arbetet. 

Det finns alltid avvikelser och det är viktigt att alltid ha en plan B. 

7. På vilket sätt tycker du leveransmottagningen kan effektiviseras?

Tiden är viktig. Toyotas logistik principer är bra arbetssätt för att minska förluster i alla former, 

tid, material och pengar. På det här bygget får vi ofta material för tidigt och måste lagra, det 

handlar mycket om kommunikationen mellan byggarbetsplatsen ledning och inköpsdelen på 

företaget. Om tidsplan för bygget ändras måste leveransplan och inköpsplan ändras också. Ibland 

kan det vara lätt att missa det. 
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HUR KAN MATERIALLAGRING FÖRBÄTTRAS PÅ EN BYGGARBETSPLATS? 

8. Hur upplever du att lagringen av material och verktyg fungerar på arbetsplatsen? Är det
svårt att hitta det man letar efter? Hur fungerar ordning och reda på arbetsplatsen till
exempel städning, lagring/sortering av extra material och hur standardiserat jobbar ni?

Verktyg finns containrar som lagras på samma plats hela tiden. Material ställs så nära 

användningsområdet som möjligt. Tar inte så lång tid att leta efter material 

Finns en person som går runt och sorterar material och städar på bygget. 

9. Hur utnyttjas APD-planens upplägg för lagring av material?

Vi har typ en plan men den är lite rörig. Kan inte var 100 % planerat allting. 

10. Hur ofta händer det att materialet lagras på arbetsplatsen och väntar på att användas? Hur
stort är lagringen? Finns mellanlager på arbetsplatsen som stör andra arbetsmoment?

Det är mycket material som lagras på arbetsplatsen. Det handlar mycket om kommunikationen 

mellan de inblandade i materialanvändningen. Det är också viktigt att alla har tillgång till 

informationen och att det är samma information alla får. På det här bygget t.ex. måste vi ha bättre 

koll på material som flyttas internt. 

Lagring här kan vara för stort. Men stör inte andra arbetsmoment. 

11. Hur stora är materialskador (väderskador, stöld, påkörningar och lagerhantering) på
grund av lagring?

Sker sällan på den här byggarbetsplatsen för att det finns garage att lagra det på men det är en 

risk och någonting som är viktigt att tänka på, speciellt i Sverige med det vädret. Om varor ska 

lagras utomhus är det viktigt att skydda materialet. 

Händer att material kommer skadat från leveranser. 

12. Hur skulle din arbetsinsats och din yrkesroll kunna förbättra lagerhanteringen på
arbetsplatsen?

Spelar en stor roll då det är precis det jag ska arbeta med, jag är anställd för att ta hand om alla 

logistikfrågor på arbetsplatsen, alla inkommande och utgående material måste jag ha koll på, alla 

på bygget vet att jag är materialansvarig, det gör att kommunikationsflödet av information är så  

mycket enklare för att det nu bara finns en källa för logistikinformationen. 
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13. Hur väl känner du till begreppet JIT? Skulle en byggarbetsplats fungera utan lager?

JIT fungerar bra med MURA, MUDA, men om vi inte hade lager eller lagringsplats tror jag att 

byggarbetarna skulle få vänta på material för mycket. 

Nej det skulle inte fungera utan lager eftersom material beställs från hela världen som måste 

lagras. 

14. Hur upplever du kollisioner på grund av lager av material på fel plats och på fel sätt?

I lagerhantering och materialhantering är det för mig viktigt att ha förberedande lösningar och 
fråga sig själv vad som kan bli fel och hur det hanteras om det händer.  

HUR KAN MATERIALFÖRFLYTTNING EFFEKTIVISERAS FRÅN 
LEVERANSMOTTAGNING TILL ANVÄNDNING? 

15. Hur förflyttas materialet efter leveransmottagningen? Flyttas det till lager eller till
inbyggnadsplatsen?

Det beror på material, vårt mål är att det ska finnas material på inbyggnadsplatsen när det ska 

användas. Vi vill minska förflyttning av material på byggarbetsplatsen, men ibland är det 

oundvikligt. 

16. Upplever du ofta att material flyttas runt på arbetsplatsen mer än nödvändigt?

Nej, vi flyttar bara material som behöver flyttas tror jag, om något onödigt flyttas beror det på 

dålig kommunikation mellan olika roller på bygget. 

17. Hur arbetar ni med att försöka minska antalet onödiga förflyttningar av material
på byggarbetsplatsen?

Se till att planen följs och processer fungerar, skarpa nya processer och göra ständiga 

förbättringar av arbetet varje dag, lyssna på medarbetarna vad dem har att säga. 

18. Tycker du att materialtransporter inom byggarbetsplatsen sker på ett effektivt sätt?
Utveckla?
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Ja, jag tror att vi har bra processer på byggarbetsplatsen med det kan vara jobbigt att se till att 

alla medarbetare följer processerna och förstår vad ci ska göra och varför, det är inte perfekt och 

det kommer det aldrig att bli men vi måste se till att våra processer följs och vara redo att 

uppdatera eller modifiera planer och processer vi behöver. 

ÖVRIGA FRÅGOR 

19. Vad ser du för möjligheter att utveckla och utbilda arbetarna på företaget?

Att utbilda personalen lan inte vara dåligt, jag är ny på företaget och har inte så mycket 

erfarenheter med detta. 

20. Kan du tänka dig att arbeta på ett nytt sätt med nya metoder för att utveckla ditt arbete?

Ja, det kan jag absolut tänka mig, det är alltid kul att se arbetet från ett annat perspektiv, man 

behöver inte bara sluta använda de idéer och processer som används nu eller helt byta metoder 

men kan ta vissa delar som man tror kan fungera för att effektivisera det egna arbetet. 



INTERVJUER BOTRYGG AB 

BAKGRUND 

1. Vilken är din nuvarande yrkesroll på företaget?

Platschef

Arbetsledare

Logistikansvarig

Yrkesarbetare

2. Vilka tidigare erfarenheter och roller har du haft i byggbranschen? Hur många år?

12 års erfarenhet, tidigare arbetat som arbetsledare och arbetschef för stomme. 

HUR KAN LEVERANSMOTTAGNING EFFEKTIVISERAS PÅ EN BYGGARBETSPLATS? 

3. Hur bra koll har du på material leveranserna (när det kommer, vad som kommer och vart
det ska placeras)?

Som platschef har jag inte så bra koll, det är ett stort projekt och material levereras varje dag. 

Leverantörer följer inte heller deras tidplan som hade varit optimalt, ex på radiatorer som 

levererades 16:50 när bygget var stängt, och han fick lösa så att dem kunde lasta av materialet. 

Fungerar bättre nu när dem har en logistikansvarig assistent som alla leveranser går igenom, samt 

en maskinförare som jobbar med att ta emot och flytta runt material på bygget. 

4. Hur ofta sker det att leveranser av material blir försenad eller kommer tidigare? Hur
hanterar ni en sådan situation?

I procent ungefär 35–40% som inte följer tidsplanen. Vissa leverantörer planerar vecka dem kan 

komma, medans han vill planera dag, detta gör det också väldigt svårt att veta vilken tid 

materialet kommer på dagen också. Kan bli att leveranser som planerats samma dag där man inte 

vet tiden kan komma samtidigt och skapar kaos, leveranserna kan komma vid lunchtid som är ett  

problem. När han planerade för leveranser tidigare gjordes det en vecka innan materialet  

behövdes enligt tidsplanen för att vara säker på att det kommer och kan lagras iså fall, händer 

☒

☐

☐ 

☐

B  i l a g  a  1 0
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väldigt sällan att leverantörer är senare än 3–4 dagar. 

Måste planera för att några leveranser kommer bli för sena, och måste finnas en plats på bygget 

där material kan lagras. 

5. Hur fungerar leveransmottagningen (mottagningssätt/mottagningsteknik) idag?

Normalt ringer leverantören innan de kommer, och bestämmer tid, plats m.m. kontaktar 

maskinförare så att han kan lasta av materialet. 

6. Hur noggrant planeras leveransmottagning i förväg för att undvika slöseri i form av
väntan?

Ansvarig? Checklista? Maskiner? Plats?

Ansvarig är logistikassistent. 

Några leveranser kommer med följesedel som kan checkas av med vad som kommer, ibland 

kommer bara papper för transport. 

Maskin finns på plats 

Plats bestäms innan och finns även vissa platser på området där leveranser görs. 

7. På vilket sätt tycker du leveransmottagningen kan effektiviseras?

Bättre kontroll på alla leveranser från leverantörer och att dem håller tider då dem ska komma till 

Platsen, enligt leveransplanen. 

HUR KAN MATERIALLAGRING FÖRBÄTTRAS PÅ EN BYGGARBETSPLATS? 

8. Hur upplever du att lagringen av material och verktyg fungerar på arbetsplatsen? Är det
svårt att hitta det man letar efter? Hur fungerar ordning och reda på arbetsplatsen till
exempel städning, lagring/sortering av extra material och hur standardiserat jobbar ni?

Finns det stor yta på byggarbetsplatsen kan man lagra material där, kan bli stort problem om det 

inte finns plats, måste finnas material för alla arbeten och alla underentreprenörer. 

Kan vara svårt att hitta material på bygget. 

Måste finnas speciell personal som gör så att det är ordning och reda på arbetsplatsen, det finns 

på byggarbetsplatsen, anser att dem har bra koll på städning, vilket och vart material finns på 

bygget, som tar hand om överblivet material, vilket som ska användas senare, vilket som ska 

flyttas och vilket som ska slängas. Inget standardiserat arbete för den personen. 
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9. Hur utnyttjas APD-planens upplägg för lagring av material?

APD-plan är bra för att planera, men nästan en vecka efter den görs stämmer den inte, måste 

uppdateras minst 1-2 gånger per månad, på ritning kan planeras plats för material för UE men 

dem kommer med mer material än du tror och måste ge dem mer plats, om man bestämmer något 

tidigare kanske det inte finns plats senare. För att den ska fungera måste den uppdateras 2 gånger  

i månaden.  

10. Hur ofta händer det att materialet lagras på arbetsplatsen och väntar på att användas? Hur
stort är lagringen? Finns mellanlager på arbetsplatsen som stör andra arbetsmoment?

Om dem inte är helt säker på att leveranser kommer i tid eller om det är viktigt material beställs 

materialet tidigare och lagras på bygget. 

Lagringen är stor. 

Ja det finns material som lagras och stör andra arbetsmoment. 

11. Hur stora är materialskador (väderskador, stöld, påkörningar och lagerhantering) på
grund av lagring?

Inte så stora, ingen stöld, några material med skador men inte så mycket. 

12. Hur skulle din arbetsinsats och din yrkesroll kunna förbättra lagerhanteringen på
arbetsplatsen?

Göra en bättre tidsplan och en bättre leveransplan 

13. Hur väl känner du till begreppet JIT? Skulle en byggarbetsplats fungera utan lager?

Det kan fungera men det kommer leda till större kostnader på transporter, svårt om man beställer 

material från andra länder. Måste finnas en lagringsplats. 

14. Hur upplever du kollisioner på grund av lager av material på fel plats och på fel sätt?



Page 4 

Leder till extra tid för arbetarna, som måste vara försiktiga. 

HUR KAN MATERIALFÖRFLYTTNING EFFEKTIVISERAS FRÅN 
LEVERANSMOTTAGNING TILL ANVÄNDNING? 

15. Hur förflyttas materialet efter leveransmottagningen? Flyttas det till lager eller till
inbyggnadsplatsen?

Flyttas från en plats till en annan tills det kommer till inbyggnadsplatsen, lagras mycket. 

16. Upplever du ofta att material flyttas runt på arbetsplatsen mer än nödvändigt?

Målet är att materialet ska flyttas max 2 gånger. 

17. Hur arbetar ni med att försöka minska antalet onödiga förflyttningar av material
på byggarbetsplatsen?

Bättre koll på leveranser, inte beställa för mycket material. Ibland behöver vissa material som är 

beställt från andra länder lagras i stora mängder och då förflyttas det som kan användas vid olika 

tider till inbyggnadsplatsen.  

18. Tycker du att materialtransporter inom byggarbetsplatsen sker på ett effektivt sätt?
Utveckla?

Nja, det kan bli bättre, men om man har kort produktionstid, kan man inte lägga så mycket tid på 

att flytta material, måste planeras bra. 

ÖVRIGA FRÅGOR 

19. Vad ser du för möjligheter att utveckla och utbilda arbetarna på företaget?

Ja det finns möjligheter att utbilda, om man jobbar som lagbas vill man flytta upp som 

arbetsledare och arbetsledare vill jobba som platschef osv. 

20. Kan du tänka dig att arbeta på ett nytt sätt med nya metoder för att utveckla ditt arbete?

Ja om det leder till bättre resultat så ja, alltid bra att testa nya metoder för att nå målet att hitta 
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bättre lösningar 



INTERVJUER BOTRYGG AB 

BAKGRUND 

1. Vilken är din nuvarande yrkesroll på företaget?

Platschef

Arbetsledare

Logistikansvarig

Yrkesarbetare

2. Vilka tidigare erfarenheter och roller har du haft i byggbranschen? Hur många år?

10 år totalt, utbildad byggnadsingenjör, arbetat som projektledare och platschef 

HUR KAN LEVERANSMOTTAGNING EFFEKTIVISERAS PÅ EN BYGGARBETSPLATS? 

3. Hur bra koll har du på material leveranserna (när det kommer, vad som kommer och vart
det ska placeras)?

Bättre att göra mindre antal ordar med större kvantitet i förväg, så att leverantörerna kan planera 

deras leverans, och ska lagras på ett bra sätt sedan. Det är ingen ide att beställa material och lagra 

det om det kan gå sönder.  

Vi vet tider då material ska komma, ibland händer det att material kommer för tidigt eller följer 

inte leveransplanen fullt ut, vi vet vart materialet ska ta vägen vid leveransmottagningen och 

behöver inte leta plats då.  

4. Hur ofta sker det att leveranser av material blir försenad eller kommer tidigare? Hur
hanterar ni en sådan situation?

Det händer, inte så ofta. Om det kommer för tidigt måste man hitta en plats att förvara det, om 

inte leverantörerna har ringt i förväg om vilka tider dem kommer får man diskutera det med dem 

☐

☒

☐

☐ 

B  i l a g  a  1 1
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och varför dem kom för tidigt. Om material kommer för sent kan det vara ett problem för 

processer som är beroende av detta material. Man vill inte heller ha stora högar av material. Man  

vet hur mycket material som är kvar i lagret och när det kommer ta slut och kan beställa nytt med 

en viss buffertid. 

5. Hur fungerar leveransmottagningen (mottagningssätt/mottagningsteknik) idag?

Mindre material beställs här på plats och tas emot för hand. 

Större leveranser som kök, parkett, klinker, fönster, dörrar, gips/OSB beställs av huvudkontoret 

och tas emot med maskin på plats. 

6. Hur noggrant planeras leveransmottagning i förväg för att undvika slöseri i form av
väntan?

Ansvarig? Checklista? Maskiner? Plats?

Vi har ett schema som visar vart projektet ska vara vid vissa tider, och det görs förändringar på 

vad som ska levereras, om materialet behövs tidigare eller senare. 

7. På vilket sätt tycker du leveransmottagningen kan effektiviseras?

Tycker det är ganska bra som det är nu men kan förbättras, vet inte riktigt vad. 

HUR KAN MATERIALLAGRING FÖRBÄTTRAS PÅ EN BYGGARBETSPLATS? 

8. Hur upplever du att lagringen av material och verktyg fungerar på arbetsplatsen? Är det
svårt att hitta det man letar efter? Hur fungerar ordning och reda på arbetsplatsen till
exempel städning, lagring/sortering av extra material och hur standardiserat jobbar ni?

Det är okej överlag. 

Kan vara svårt att hitta vissa material, jämförelse med fabrik som markerar upp vart allt är och 

ska vara, det är normalt för ett bygge. 

Vi har containrar som är uppdelade efter olika material, så att det kan sorteras för deponi. Och 

finns det inte för en viss typ av material löser man det då. 

9. Hur utnyttjas APD-planens upplägg för lagring av material?

Vet inte hur APD-planen används men att den finns. 
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10. Hur ofta händer det att materialet lagras på arbetsplatsen och väntar på att användas? Hur
stort är lagringen? Finns mellanlager på arbetsplatsen som stör andra arbetsmoment?

Vissa material beställs och placeras i lägenheterna tidigt när man bygger stommen där dem ska 

användas senare, så ibland är lagring inte så dåligt, om man istället ska lyfta in det med hiss. 

Material lagras inte för länge på arbetsplatsen för att användas, utan det följer planen. 

Ja ibland händer det att lagring stör andra arbetsmoment. Och om dem inte lagras på ett bra sätt 

får man hitta en ny plats och flytta dem 

11. Hur stora är materialskador (väderskador, stöld, påkörningar och lagerhantering) på
grund av lagring?

Det händer på en byggarbetsplats, men inte så ofta. Vanligast är skador vid leverans. Försöker 

lagra mycket inomhus för att undvika väderskador men kan ändå skadas av luftfuktighet 

inomhus, det som lagras ute skyddas under plast. 

Generellt sker inga skador på material på grund av förflyttning, vi tar bra hand om materialet. 

12. Hur skulle din arbetsinsats och din yrkesroll kunna förbättra lagerhanteringen på
arbetsplatsen?

Beror på, vissa saker kan man inte påverka, som att leveranser kommer för tidigt, som inte går att 

påverka så mycket utan måste planeras om då. 

13. Hur väl känner du till begreppet JIT? Skulle en byggarbetsplats fungera utan lager?

Idealt, med mindre lager. En byggarbetsplats skulle kunna fungera utan lager men blir inte fullt 

effektfullt, man behöver lite lagring om det skulle hända något oväntat med materialet, och går 

inte planera leveranserna så noga. 

14. Hur upplever du kollisioner på grund av lager av material på fel plats och på fel sätt?

Ibland händer det men man måste vara försiktig med material som kan vara dyrt och det är inte 

okej att skada det. 
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HUR KAN MATERIALFÖRFLYTTNING EFFEKTIVISERAS FRÅN 
LEVERANSMOTTAGNING TILL ANVÄNDNING? 

15. Hur förflyttas materialet efter leveransmottagningen? Flyttas det till lager eller till
inbyggnadsplatsen?

Det beror på materialet, fönster, dörrar, osb, gips planerades och lagrades på rätt våning och rätt 

lägenhet där det behövdes senare, detta beställdes och lagrades först på plats innan det lyftes upp 

på rätt våning innan bjälklaget lades på.  

För att flytta runt material används truck. 

16. Upplever du ofta att material flyttas runt på arbetsplatsen mer än nödvändigt?

Nej, eftersom ingen flyttar runt materialet i onödan utan det är bara om det måste flyttas som 

man gör det. 

17. Hur arbetar ni med att försöka minska antalet onödiga förflyttningar av material
på byggarbetsplatsen?

Genom att planera i förväg. 

18. Tycker du att materialtransporter inom byggarbetsplatsen sker på ett effektivt sätt?
Utveckla?

Ja 

ÖVRIGA FRÅGOR 

19. Vad ser du för möjligheter att utveckla och utbilda arbetarna på företaget?

Ja inte bara arbetarna, alla kan lära sig nya arbetssätt 

20. Kan du tänka dig att arbeta på ett nytt sätt med nya metoder för att utveckla ditt arbete?

Ja, man måste utvecklas 



INTERVJUER BOTRYGG AB 

BAKGRUND 

1. Vilken är din nuvarande yrkesroll på företaget?

Platschef

Arbetsledare

Logistikansvarig

Yrkesarbetare

2. Vilka tidigare erfarenheter och roller har du haft i byggbranschen? Hur många år?

Inte mycket erfarenhet av byggbranschen, första gången som han jobbar som arbetsledare 

tidigare arbetat som ingenjör 

HUR KAN LEVERANSMOTTAGNING EFFEKTIVISERAS PÅ EN BYGGARBETSPLATS? 

3. Hur bra koll har du på material leveranserna (när det kommer, vad som kommer och vart
det ska placeras)?

Vet när 99 % av när de större materialen ska levereras, men inte så mycket av de mindre 

materialen. 

Om man märker att leveransplanen inte stämmer överens med vad som behövs på arbetsplatsen 

får man reagera och beställa materialet tidigare. 

4. Hur ofta sker det att leveranser av material blir försenad eller kommer tidigare? Hur
hanterar ni en sådan situation?

Beror på vilket material som kommer. Om de kommer för tidigt får man hitta en plats att lagra 

det på, om det kommer för sent är det ett problem som måste läsas, mycket beror på 

leveransplanen som måste vara utformat på ett bra sätt. Beror också i vilket skede i processen 

man är i. 

5. Hur fungerar leveransmottagningen (mottagningssätt/mottagningsteknik) idag?

☐

☒

☐

☐ 

B  i l a g  a  1 2
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På den här platsen fungerar det på ett bra sätt med logistikansvarig som tar hand om det, och har 

tid med det. Även med leveransplanen kan det uppstå problem 

6. Hur noggrant planeras leveransmottagning i förväg för att undvika slöseri i form av
väntan?

Ansvarig? Checklista? Maskiner? Plats?

- 

7. På vilket sätt tycker du leveransmottagningen kan effektiviseras?

Genom att material levereras i mindre mängder från ett externt lager där man kan lagra det innan 

det kommer till bygget. Då har man allt under kontroll med tider och andra arbetsmoment och  

när andra arbetare kan ta tid att flytta material till inbyggnadsplatsen. 

Nu vet man inte när material ska levereras, vilken tid på dagen, och man kan inte planera med 

arbetarna om dem har tid att flytta materialet till inbyggnadsplatsen. 

HUR KAN MATERIALLAGRING FÖRBÄTTRAS PÅ EN BYGGARBETSPLATS? 

8. Hur upplever du att lagringen av material och verktyg fungerar på arbetsplatsen? Är det
svårt att hitta det man letar efter? Hur fungerar ordning och reda på arbetsplatsen till
exempel städning, lagring/sortering av extra material och hur standardiserat jobbar ni?

Var ett stort problem tidigare, bättre nu. Nu vet vi om vi tagit emot material eller inte och om det 

finns på bygget och söker inte efter material som inte finns. 

Ibland kan det vara svårt att hitta material man söker som t.ex. mindre material. 

Vi sorterar material och städar platsen och finns vissa personer som arbetar enbart med det, sen 

finns olika standardiserade arbetsmoment som måste följas. 

9. Hur utnyttjas APD-planens upplägg för lagring av material?

Vet vad APD-plan är men används inte här. 
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10. Hur ofta händer det att materialet lagras på arbetsplatsen och väntar på att användas? Hur
stort är lagringen? Finns mellanlager på arbetsplatsen som stör andra arbetsmoment?

Väldigt ofta, beror på vilket material det är också, vissa material är man mer försiktig med och 

vill inte lagra utan lyfter upp det direkt. 

Ibland måste material flyttas för att det stör andra arbetsmoment, men är inte så mycket material 

och tar inte så lång tid. 

11. Hur stora är materialskador (väderskador, stöld, påkörningar och lagerhantering) på
grund av lagring?

Materialskada händer ofta men är mest från leveranser, händer ibland att det sker på arbetsplatsen 

eftersom det är omöjligt att undvika ibland repor och mindre skador vid förflyttning.  

Inga väderskador, det som lagras ute är övertäckt. 

12. Hur skulle din arbetsinsats och din yrkesroll kunna förbättra lagerhanteringen på
arbetsplatsen?

Jag skulle föredra materielleveranser med mindre mängder om det är möjligt. 

13. Hur väl känner du till begreppet JIT? Skulle en byggarbetsplats fungera utan lager?

Inte så bra men skulle vilja se en byggarbetsplats fungera utan lager. 

14. Hur upplever du kollisioner på grund av lager av material på fel plats och på fel sätt?

Ibland kan skåp skadas för att det lagrats över en vecka i garaget, ibland finns det för mycket 

material som skapar problem. Skadas vid förflyttning. 

HUR KAN MATERIALFÖRFLYTTNING EFFEKTIVISERAS FRÅN 
LEVERANSMOTTAGNING TILL ANVÄNDNING? 

15. Hur förflyttas materialet efter leveransmottagningen? Flyttas det till lager eller till
inbyggnadsplatsen?

Vi försöker så mycket som möjligt att lyfta upp material direkt till inbyggnadsplatsen, ibland 
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funkar det inte direkt och blir föreningar. Förutom material som kommer i stora mängder från 

andra länder som måste lagras under längre tid innan det kan användas. 

Beror på vilken plats man är på, ibland är tiden för kort och man kan inte lyfta upp materialet 

direkt och måste lagra det först. 

Det finns vissa material där förflyttning direkt från leverans fungerar riktigt bra men andra 

material som inte funkar alls. 

16. Upplever du ofta att material flyttas runt på arbetsplatsen mer än nödvändigt?

Ibland ja. 

17. Hur arbetar ni med att försöka minska antalet onödiga förflyttningar av material
på byggarbetsplatsen?

Vi försöker så mycket som möjligt att lyfta upp materialet så snabbt som möjligt till rätt plats. 

18. Tycker du att materialtransporter inom byggarbetsplatsen sker på ett effektivt sätt?
Utveckla?

Beror på, vissa material fungerar på ett effektivt sätt medan vissa material inte fungerar på det 

sättet, och måste lagras på plats. 

ÖVRIGA FRÅGOR 

19. Vad ser du för möjligheter att utveckla och utbilda arbetarna på företaget?

Ny teknik kan vara bra men finns inte så mycket nya tekniker dem kan lära sig som skulle 
förbättra arbetet och vet hur dem ska arbeta.  

20. Kan du tänka dig att arbeta på ett nytt sätt med nya metoder för att utveckla ditt arbete?

Ja i alla fall att försöka testa nya metoder. 



s

INTERVJUER BOTRYGG AB 

BAKGRUND 

1. Vilken är din nuvarande yrkesroll på företaget?

Platschef

Arbetsledare

Logistikansvarig

Yrkesarbetare

2. Vilka tidigare erfarenheter och roller har du haft i byggbranschen? Hur många år?

Jag började 2001 i byggbranschen som en yrkesarbetare i Italien, 16 år totalt i byggbranschen, 12 

år som platschef och 3 år som praktikant. Jag har studerat maskiningenjör från början.   

HUR KAN LEVERANSMOTTAGNING EFFEKTIVISERAS PÅ EN BYGGARBETSPLATS? 

3. Hur bra koll har du på material leveranserna (när det kommer, vad som kommer och vart
det ska placeras)?

Följa företagsrutiner vid leveranser, veta mer om projektet, veta det som ingår i projektet, 

material som används och behövs. Mängden av material. 

4. Hur ofta sker det att leveranser av material blir försenad eller kommer tidigare? Hur
hanterar ni en sådan situation?

Det händer ibland att material kommer sent eller tidigt. Försening av material gör att tre veckors 

arbetsschema ändras, planerna ändras, de planerade arbetena kommer att ändras, arbetsresurserna 

förflyttas till något annat än det planerade. Man förlorar tiden för att justera förseningar. För att  

undvika förseningar behöver vi förbättra kontraktet med leverantörerna. Det finns olika 

anledningar till försening. 

Samma konsekvenser gäller om leveranserna kommer tidigare. 

☐

☒

☐

☐ 
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5. Hur fungerar leveransmottagningen (mottagningssätt/mottagningsteknik) idag?

Materialet levereras i förpackningar, vi lastar av förpackningarna och lagrar dem beroende på vad 

vi har fått för sorts material. Utifrån leveransplanen vet vi vart de ska lagras osv. Vi har inte plats  

att lagra materialet då leveranserna inte sker enligt LP och det blir ännu svårare när materialet  

kommer tidigt eller sent. De försenade/tidiga och (oplanerade materielleveranserna) gör att vi 

inte har plats på bygget att lagra materialet. 

6. Hur noggrant planeras leveransmottagning i förväg för att undvika slöseri i form av
väntan?

Ansvarig? Checklista? Maskiner? Plats?

Normalt planeras leveranserna utifrån logistikplanen. Logistik ansvarig planerar maskinplanen 

och vet hur många kranar som behövs på bygget. Ibland händer det att lastbilen står och väntar 

på avlastning eftersom kranen används till något annat arbete, ibland betalar vi extra för 

leverantörerna för lastbilen som står och väntar på avlastning. 

I kontraktet mellan företaget och leverantören står det extra kostnader för de väntetiderna då 

lastbilen står och väntar på avlastningen. 

7. På vilket sätt tycker du leveransmottagningen kan effektiviseras?

Förbättra kontraktet mellan leverantörerna och företaget för en effektiv leveransmottagning. 

Det är normalt att leveranserna ibland kommer antingen senare eller tidigare på grund av vädret, 

produktionen eller andra situationer, men det viktigaste är att förteget och leverantörerna tar det i 

kontraktet.  

HUR KAN MATERIALLAGRING FÖRBÄTTRAS PÅ EN BYGGARBETSPLATS? 

8. Hur upplever du att lagringen av material och verktyg fungerar på arbetsplatsen? Är det
svårt att hitta det man letar efter? Hur fungerar ordning och reda på arbetsplatsen till
exempel städning, lagring/sortering av extra material och hur standardiserat jobbar ni?

Vi har ett verktyglager för all verktyg, arbetarnas påskrift krävs för mottagning av verktygen på 

bygget. Normalt har vi ett lager för olika material, lager storleken varierar beroende på 

materielmängden och UE har sina egna plaster att lagra sina material.  

För att undvika kollisioner med andra aktörer och arbetsmoment på bygget planerar och 

bestämmer arbetsledare och lagbasen tillsammans lagringen av olika material på bygget. Detta 
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gäller främst de stora lagringarna.   

Vi har inte problem med att hitta det vi letar efter eftersom vi har separata och egna platser för de 

vanliga inbyggnadsmaterial t.ex. skruv och färg.  

För städning av material finns det inskrivet i ackord att efter ett arbete är slutfört ska de 

inblandade städa och sortera/slänga överblivet material. 

För att undvika materialskador på grund av vädret täcker vi över utomstående materialet med 

plast samt ställer de på en höjd över marken på en pall. 

9. Hur utnyttjas APD-planens upplägg för lagring av material?

Vi använder APD-planen för att organisera byggarbetsplatsen. Vi kollar först vilket hus som ska 

byggas färdigt först och vilket som ska byggas färdigt sist. Sedan lagrar vi allt material närmare 

det huset/kvarteret som ska byggas färdigt sist. Vi planerar varje arbete i rätt ordning för att inte 

kollidera med andra arbetsmoment. 

10. Hur ofta händer det att materialet lagras på arbetsplatsen och väntar på att användas? Hur
stort är lagringen? Finns mellanlager på arbetsplatsen som stör andra arbetsmoment?

Det beror på vilket företag och från vilket land materialet levereras, vissa material står och väntar 

i tre veckor. Leveranser från utomlands kan ta två veckor till tre månader och detta beror på att  

företaget vill beställa mer material på en gång än att beställa många leveranser flera gånger. De 

stora lagringarna på bygget sker på grund av de stora mängderna av materialet och tidiga 

leveranserna från utomlands. Vi har ett stort lager för dessa material. 

Ibland stör mellanlagringarna andra arbetsmoment men vi behöver små lagerutrymmen för olika 

aktiviteter och material. Vi måste ha de små lagerutrymmena för att arbetsschemat ska fungera.  

11. Hur stora är materialskador (väderskador, stöld, påkörningar och lagerhantering) på
grund av lagring?

Totalt 2 – 3 % materialskador sker på bygget av arbetarna. Leverantörerna gör också fel och 

sickar skadadematerial till bygget och vi skickar tillbaka dem. Leverantörerna levererar fel 

sorters material ibland t.ex. fel sorts gipsskiva levereras istället för det man har beställt. Det är 

normalt att skadorna sker av arbetarna. Det beror på vädret om det blåsigt och regnar mycket. 

Det mesta och stora skador är vattenskador. Väderskador sker på grund av regn och regnvatten 

även om man täcker över dem ibland blåser vinden bort täckningen och materialet blir blöt och 

fuktig. Även om man lagrar materialet inomhus kan vattnet gå in genom balkongen, via hållet 
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runt ny monterade dörrar och fönster som är inte tätt. 

12. Hur skulle din arbetsinsats och din yrkesroll kunna förbättra lagerhanteringen på
arbetsplatsen?

Mina kunskaper, jag har pratat med ledningen och de inblandade yrkesrollerna på bygget att ha 

mer organiserat arbete. Jag har pratat med de att ha de vanliga materialen mer tillgängliga. Att 

prioritera lagra och sortera de materialen som man använder mest för att förbättra 

lagerhanteringen. Göra de vanliga och mest använda materialen mer tillgängliga. 

13. Hur väl känner du till begreppet JIT? Skulle en byggarbetsplats fungera utan lager?

Det är en dröm att blir verkligt om man lyckas med att applicera JIT. I det här bygget kan jag 

säga 60% kan man lyckas med JIT. 

Nej det är omöjligt, en byggarbetsplats kan inte fungera utan lager. Lager storleken beror på 

projektets storlek, man kan minimera lagringen men det är svårt att inte ha någon lager i stora 

projekt. Men det kan funka att ha ett mindre lager t.ex. använda ett rum som lager i små projekt. 

14. Hur upplever du kollisioner på grund av lager av material på fel plats och på fel sätt?

Ibland kastar vi alla de skadade material t.ex. fuktiga trämaterial, men det hände inte här. Det 

hände här en gång att vi kastade möglade material.. För att undvika slöseri i resurser t.ex. att 

använda personalen att lagra, flytta runt materialen på bygget lyftar vi de olika skrivmaterialen 

direkt på olika planer i lägenheterna med kranen. Då materialen som skadas på grund av tidiga 

och längre lagringar omfattar 10% av slöserierna men detta är mycket mindre än slöseri i 

resurserna. Att använda personalen att flytta upp de vid inbyggnads tillfällen. 

HUR KAN MATERIALFÖRFLYTTNING EFFEKTIVISERAS FRÅN 
LEVERANSMOTTAGNING TILL ANVÄNDNING? 

15. Hur förflyttas materialet efter leveransmottagningen? Flyttas det till lager eller till
inbyggnadsplatsen?

Transporten sker med speciella utrustningar som kran, truckar och ibland för hand från ett ställe 

till ett annat ställe (manuellt). 



Page 5 

Nej vi flyttar inte materialen direkt till inbyggnadsplats. Vi har ett separat arbetare lag som flyttar 

på materialen till inbyggnadsplats. T.ex. marmor materialen flyttas på det sättet. Materialet lagras 

några dagar innan de förflyttas till rätt plats.  

16. Upplever du ofta att material flyttas runt på arbetsplatsen mer än nödvändigt?

No ingen gör jobbet för gratis, ingen förflyttar materialet onödigt. Alla arbetare vet vad de ska 

göra. Ibland händer det att vi måste flytta på materialen två till tre gånger t.ex. när vi får leverans 

av marmor först och glaserade materialen senare men vi måste använda det vi behöver först.  

17. Hur arbetar ni med att försöka minska antalet onödiga förflyttningar av material
på byggarbetsplatsen?

Det är svårt att svara på denna fråga. Det kan bero på olika situationer, att vara där och se 

produktionen och lagringen. Vi behöver prata med varandra, diskutera med alla inblandade i 

transportering av materialen t.ex. prata med lagbasen och andra arbetare för att minimera dessa 

förflyttningar. 

18. Tycker du att materialtransporter inom byggarbetsplatsen sker på ett effektivt sätt?
Utveckla?

Ja, 90% av alla arbetsdag gör det på ett effektivt sätt. 

Att ha de små lager utrymmen kan öka effektiviteten. 

ÖVRIGA FRÅGOR 

19. Vad ser du för möjligheter att utveckla och utbilda arbetarna på företaget?

Det beror på arbetserfarenheter och vi måste påminna arbetarna hela tiden, lagbasen ska göra det, 

säga till dem hela tiden och påpeka om hur de ska lagra materialen.  

20. Kan du tänka dig att arbeta på ett nytt sätt med nya metoder för att utveckla ditt arbete?

Ja hela tiden, från land till land och från en arbetsplats till en annan arbetsplats. Jag vill alltid lära 

mig något nytt.  



INTERVJUER BOTRYGG AB 

BAKGRUND 

1. Vilken är din nuvarande yrkesroll på företaget?

Platschef

Arbetsledare

Logistikansvarig

Yrkesarbetare

2. Vilka tidigare erfarenheter och roller har du haft i byggbranschen? Hur många år?

4 år, som snickare 

HUR KAN LEVERANSMOTTAGNING EFFEKTIVISERAS PÅ EN BYGGARBETSPLATS? 

3. Hur bra koll har du på material leveranserna (när det kommer, vad som kommer och vart
det ska placeras)?

Ibland kommer det i tid, beroende på leverantören och fabriken, hur mycket som kan beställas 

om man ska beställa mycket material. 

Vi vet när material kommer. Det tas upp under de möten som vi har med arbetsledare, platschef 

m.m.

4. Hur ofta sker det att leveranser av material blir försenad eller kommer tidigare? Hur
hanterar ni en sådan situation?

Om material kommer för sent är det oftast inte ett stort problem eftersom man inte beställer för 

att man inte har något material i nuläget utan oftast för att utöka lagret, om man inte gör så finns 

inget jobb för arbetarna. 

Måste finnas ett bra fungerande schema, för om det försenar arbetet kommer det leda till att 

projekttiden förlängs och arbetet blir försenat. 

Om material kommer för tidigt måste det lagras och oftast finns en plats för det. 

☐

☐

☐ 

☒

B  i l a g  a  1 4
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5. Hur fungerar leveransmottagningen (mottagningssätt/mottagningsteknik) idag?

Det fungerar bra, ibland har företaget som levererar sin egen maskin och lastar av eller så 

används trucken på arbetsplatsen. 

6. Hur noggrant planeras leveransmottagning i förväg för att undvika slöseri i form av
väntan?

Ansvarig? Checklista? Maskiner? Plats?

Planeras noga efter leveransplanen, om man inte följer schemat kommer det bli större problem 

framöver. 

7. På vilket sätt tycker du leveransmottagningen kan effektiviseras?

Leverantörer måste bli bättre, men fungerar ganska bra som det är nu. 

HUR KAN MATERIALLAGRING FÖRBÄTTRAS PÅ EN BYGGARBETSPLATS? 

8. Hur upplever du att lagringen av material och verktyg fungerar på arbetsplatsen? Är det
svårt att hitta det man letar efter? Hur fungerar ordning och reda på arbetsplatsen till
exempel städning, lagring/sortering av extra material och hur standardiserat jobbar ni?

Nu fungerar materialhanteringen bättre när vi har en person som arbetar med det, tidigare var det 

ett lite större problem. 

Ibland kan det vara svårt att hitta material man letar efter, ibland hittar man inte och måste 

beställa mer. 

Städning och hantering av överblivet material fungerar bra, ibland är det rent och fint och ibland 

inte, finns en person som sköter det arbetet men är inte alltid där. Standardiserat arbete finns.  

9. Hur utnyttjas APD-planens upplägg för lagring av material?

Vi har inte en ritnings plan, utan diskuterar mer mellan arbetarna hur dem ska arbeta, och vilka 

områden dem kan använda för lagring av material. 

Planer och ritningar måste förbättras 
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10. Hur ofta händer det att materialet lagras på arbetsplatsen och väntar på att användas? Hur
stort är lagringen? Finns mellanlager på arbetsplatsen som stör andra arbetsmoment?

Går inte beställa för mycket material för att det måste lagras ute då, större material då som tar 

mycket plats, mindre material kan beställas i större mängder. 

Ibland behöver man flytta material för att området ska användas för andra arbetsmoment, men är 

inget problem. 

11. Hur stora är materialskador (väderskador, stöld, påkörningar och lagerhantering) på
grund av lagring?

Inte så stora skador, om det sker väderskador är det vårt fel och vi måste betala för att ersätta det. 

12. Hur skulle din arbetsinsats och din yrkesroll kunna förbättra lagerhanteringen på
arbetsplatsen?

Min roll är viktig då jag är på bygget mer än de på kontoret och kan se mer vad som är problem, 

t.ex. täcka över material för att förhindra skador, alla arbetarna måste ta hand om materialet.

13. Hur väl känner du till begreppet JIT? Skulle en byggarbetsplats fungera utan lager?

Inte så mycket. 

Nej man måste ha lager på byggarbetsplatsen. 

14. Hur upplever du kollisioner på grund av lager av material på fel plats och på fel sätt?

Om material ligger i vägen och lagras på fel plats och någon klagar måste man fixa det, tar tid. 

HUR KAN MATERIALFÖRFLYTTNING EFFEKTIVISERAS FRÅN 
LEVERANSMOTTAGNING TILL ANVÄNDNING? 

15. Hur förflyttas materialet efter leveransmottagningen? Flyttas det till lager eller till
inbyggnadsplatsen?

Material som levereras flyttas oftast till lagerplats. Ibland flyttas det in direkt när man bygger de 

olika våningarna. 
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16. Upplever du ofta att material flyttas runt på arbetsplatsen mer än nödvändigt?

Nej, på andra företag har jag sett det men här flyttas det bra, beställs inte för tidigt och lagras och 

flyttas till inbyggnadsstället. Om det flyttas för mycket kan det skadas.  

17. Hur arbetar ni med att försöka minska antalet onödiga förflyttningar av material
på byggarbetsplatsen?

- 

18. Tycker du att materialtransporter inom byggarbetsplatsen sker på ett effektivt sätt?
Utveckla?

Ja det fungerar, beror på platsen och arbetarna. Går inte att förbättra, 80 % av tiden används 

hissar ute eller inne för att transportera upp material, och runt på platsen med truck. 

ÖVRIGA FRÅGOR 

19. Vad ser du för möjligheter att utveckla och utbilda arbetarna på företaget?

Nej jag tror alla vet vad dem ska göra, vet inte heller vad det kan förbättra. 

20. Kan du tänka dig att arbeta på ett nytt sätt med nya metoder för att utveckla ditt arbete?

Ja men vet inte vilka, man måste gå för att förbättra arbetet. 



INTERVJUER BOTRYGG AB 

BAKGRUND 

1. Vilken är din nuvarande yrkesroll på företaget?

Platschef

Arbetsledare

Logistikansvarig

Yrkesarbetare

2. Vilka tidigare erfarenheter och roller har du haft i byggbranschen? Hur många år?

Jag har jobbat på Botrygg som maskinförare i 7 år. Innan jobbade jag i Rumänien som bil 

mekanik.   

HUR KAN LEVERANSMOTTAGNING EFFEKTIVISERAS PÅ EN BYGGARBETSPLATS? 

3. Hur bra koll har du på material leveranserna (när det kommer, vad som kommer och vart
det ska placeras)?

Vi får leveranser hela tiden, innan jag lastar av leveranser frågar jag arbetarna om vart de 

levererade materialen ska lagras till lagret eller direkt till inbyggnadsplatsen och när dessa 

material ska användas. Annars hittar någon tillfällig plats på bygget och lagrar dem. 

Jag vet i förväg hur mycket material som skulle komma varje dag. Jag vet även hur mycket 

material som skulle komma. 

4. Hur ofta sker det att leveranser av material blir försenad eller kommer tidigare? Hur
hanterar ni en sådan situation?

Ja ibland kommer leveranser 2-3 dagar senare än det datumet som står i leveransplanen. 

Ja materialen kommer också tidigare när vi behöver det, men vi har lite dåligt med plats i det här 

kvarteret när det gäller tidiga och oplanerade leveranser.  

☐

☐

☐ 

☒

B  i l a g  a  1 5
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5. Hur fungerar leveransmottagningen (mottagningssätt/mottagningsteknik) idag?

Leveransmottagningen funkar bra, vi använder maskinen för avlastning och förflyttning. Vi har 

inget problem med mottagningstekniken. 

Vi hyr in maskiner utifrån om våra egna maskin inte fungerar, vi hyrde in en maskin i två veckor. 

Vi gör även materialmottagningen och materialförflyttningen för hand ibland när det gäller små  

förpackningar. 

6. Hur noggrant planeras leveransmottagning i förväg för att undvika slöseri i form av
väntan?

Ansvarig? Checklista? Maskiner? Plats?

Jag har en lista över inkommande leveranserna, i listan står det leveranstiden, leveransmängden 

sedan frågar jag arbetarna vart de vill ha dessa leveranser. För de materialen som inte används 

direkt finns alltid lagringsplats i garaget. Dessa material är bl.a. dörrar, fönster, klinker och kakel. 

Vi har även lite plats ute för dessa material.  

Adam är ansvarig för alla dessa leveranser, mottagningen, lagring och förflyttning. 

7. På vilket sätt tycker du leveransmottagningen kan effektiviseras?

Jag vet inte exakt, allt kan förbättras och ska görs. 

HUR KAN MATERIALLAGRING FÖRBÄTTRAS PÅ EN BYGGARBETSPLATS? 

8. Hur upplever du att lagringen av material och verktyg fungerar på arbetsplatsen? Är det
svårt att hitta det man letar efter? Hur fungerar ordning och reda på arbetsplatsen till
exempel städning, lagring/sortering av extra material och hur standardiserat jobbar ni?

Ja det funkar bra, vi lyftar upp materialen direkt till olika våningar, vi placerar dem till rätt plats. 

Det finns mycket på bygget men lagringen fungerar bra.  

Ja det händer ibland att vi flyttar runt på vissa material många gånger för att de står i vägen och 

väntar på att användas. Men den inte bra att göra så. 

Ja det händer också att vi inte hittar det vi letar efter på bygget på grund av för mycket lagring. 

Städning, sortering och lagring av extra material funkar bra här. 
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9. Hur utnyttjas APD-planens upplägg för lagring av material?

Ja APD-planen funkar bra och jag vet vad APD-plan är. 

10. Hur ofta händer det att materialet lagras på arbetsplatsen och väntar på att användas? Hur
stort är lagringen? Finns mellanlager på arbetsplatsen som stör andra arbetsmoment?

Kanske max en vecka, dessa material lagras mest i garaget där det finns got om plats. 

Ja det är mycket material som lagras här, lagringen är stort här men vi har ont om plats. Det är 

svårt att köra runt på bygget på grund av för mycket lagring svårt att komma in med maskin på 

vissa ställe på bygget. Detta är på grund av planeringen. Vi beställer materialen i förväg ibland. 

Jag måste köra ut på vägen för att flytta på materialen. 

11. Hur stora är materialskador (väderskador, stöld, påkörningar och lagerhantering) på
grund av lagring?

Material skador sker också av leverantörerna, jag fick skadade köksfönster igår, fotade dem och 

sickade till platschefen och det tar veckor att skicka tillbaka de skadade materialen. Dessa 

material lagars på bygget och skickas tillbaka med nästa leverans.  

Nej vi har inte skador på grund av regn och vatten, vi täcker över allt utestående materialen först 

med plats sedan med presenning.  

Ingen på körningar av materialen med maskin på bygget. 

12. Hur skulle din arbetsinsats och din yrkesroll kunna förbättra lagerhanteringen på
arbetsplatsen?

Jag hjälper alla, ringer för container byte och gör mycket att hjälpa alla.  

13. Hur väl känner du till begreppet JIT? Skulle en byggarbetsplats fungera utan lager?

Jag känner inte till begreppet JIT. 

Ja en byggarbetsplats skulle funka utan någon lagring. 
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14. Hur upplever du kollisioner på grund av lager av material på fel plats och på fel sätt?

Ja det händer ibland men inte hela tiden, men vi pratar med varandra i förväg för att undvika 

kollisioner.  De ber mig om att förbereda platserna de ska använda till nästa dag och jag fixar det. 

HUR KAN MATERIALFÖRFLYTTNING EFFEKTIVISERAS FRÅN 
LEVERANSMOTTAGNING TILL ANVÄNDNING? 

15. Hur förflyttas materialet efter leveransmottagningen? Flyttas det till lager eller till
inbyggnadsplatsen?

De förflyttas både till lagret och till inbyggnadsplatsen men det är bättre att flytta dem direkt till 

inbyggnadsplatserna. 

16. Upplever du ofta att material flyttas runt på arbetsplatsen mer än nödvändigt?

Nej, det händer inte ofta men det händer i garaget ibland där materialet förflyttas. 

17. Hur arbetar ni med att försöka minska antalet onödiga förflyttningar av material
på byggarbetsplatsen?

Pratar med arbetarna och hjälper dem för att minska för många förflyttningen. 

Jag hjälper den som ber om hjälp först. 

Bättre att ha två maskiner men det funkar med en maskin när det inte är så mycket att göra.  

Jag beställer material när jag inte kör maskinen. 

18. Tycker du att materialtransporter inom byggarbetsplatsen sker på ett effektivt sätt?
Utveckla?

Tekniken med maskinen fungerar bra på bygget. 

ÖVRIGA FRÅGOR 

19. Vad ser du för möjligheter att utveckla och utbilda arbetarna på företaget?

Ja det är bra att utbilda personalen på företaget. 
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20. Kan du tänka dig att arbeta på ett nytt sätt med nya metoder för att utveckla ditt arbete?

Ja jag vill lära mig nya tekniker och utveckla mig. 
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