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Sammanfattning 
Logistik och framförallt problematiken med små upplagsytor blir en allt vanligare situation för 

entreprenörerna i byggbranschen. Genom ett samarbete med PEAB region Norr studerades 

byggandet av referensprojektet IKEA i Umeå och den logistiska arbetsmetoden som användes 

där, ”sju sorters kakor”. Metoden är utformad av PEAB och implementerad i det styrande do-

kumentet logistikbilagan som byggde på teorin ”just in time”.  

 

Syftet med studien är att utvärdera om hela eller delar av de sju punkterna är möjliga att till-

lämpa på mindre arbetsplatser. Fältobservationer samt intervjuer utfördes på referensprojektet 

men även på mindre arbetsplatser i PEAB:s regi. Analyser av intervjuer och fältobservationer 

samt jämförelser med litteratur resulterade i slutsatsen att alla delar förmodligen går att till-

lämpa. Dock så kommer en unik projektanpassning alltid vara nödvändig.  

 

Med resultaten och slutsatserna gjorda i studien kunde sen projektmålet slutföras, nämligen 

en rekommendationsmall som logistiskt stöd inför framtida projekt för PEAB. I rekommendat-

ionsmallen presenteras de sju punkterna från IKEA-projektet med graderingar över nytta och 

användbarhet tillsammans med förklaringar på hur de bör anpassas till mindre arbetsplatser 

samt vilka verktyg som kommer att behövas i utförandet.  
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Abstract 
Logistics and above all else the problems involving small holding sites is becoming a situation 

more common for contractors in the construction industry. Together with PEAB region North 

the reference project Ikea in Umeå was studied and the logistic work method used there, 

“seven kinds of cakes”. The method is designed by PEAB and implemented in the governing 

document Annex logistics that was built on the theory “just in time”.  

 

The purpose of the study was to evaluate if all or some parts of the seven paragraphs would 

be possible to apply on smaller workplaces. Analyses of interviews, field observations and 

comparison with literature resulted in the conclusion that every part probably would be able to 

apply. Though a unique project adaptation always has to be made. 

 

With the results and conclusions made in the study the project goal could be completed, 

namely a recommendation template as a logistic support before projects for PEAB. In the rec-

ommendation template the seven paragraphs from the IKEA-project is presented with grada-

tions over advantage and utility together with explanations on how they should be adapted to 

smaller workplaces and which tools will be required in the execution.  
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Förord 
Examensarbetet har utförts genom ett samarbete med byggföretaget PEAB bygg AB Sverige, 

region Norr. Det är den avslutande kursen inom högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 

vid Umeå universitet. 

 

Jag vill tacka Leif Georgsson (Affärschef, PEAB bygg AB Sverige, region Norr) och referens-

projekt Ikea Umeå för att ha bistått mig med material, programvara och framförallt en konkret 

projektuppgift till kursen. Jag vill passa på att tacka Erik Näslund (kursansvarig) men även 

rikta ett extra tack till Emma Enevold som varit min handledare under kursen och varit ett stort 

stöd gällande struktur och metodik i examensarbetet. 

 

Jag vill även passa på att tacka alla personer som ställt upp på intervjuer och bidragit med 

ovärderlig information genom sin erfarenhet och kunskap.  
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Ordlista 
Nedan följer beskrivningar på ord och förkortningar ofta förekommande i byggbranschen men 

framförallt de beteckningar som används av byggentreprenören PEAB. 
 

AB04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentre-

prenader. 
 

AL Arbetsledare, utförande arbetsledning på arbetsplatsen, platschefen/block-

chefens förlängda arm. 
 

 

APD-plan  Arbetsplatsdisposition (se avsnitt 2.3) 
 

EI  Entreprenadingenjör och rollen innebär att denna person är ansvarig över in-

köp, kontrakt och upprättande av startmöten. 
 

Fallföretag Fallföretag avser företaget studien inriktar sig mot och är beställare av stu-

dien. 
 

JIT  ”Just in time”, samlat uttryck för en logistikhanteringsfilosofi. 
 

KMA-ansvarig Kvalitet, miljö och arbetsmiljöansvarige och personen har ansvaret att se över 

att arbetet och dokumentationen följer gällande regelverk. 
 

LA Logistikansvarig. Följer upp arbetet inom logistik och är ytterst ansvarig för att 

logistiken följer logistikbilagan. 
 

Liftpool För referensprojektet en avdelning/entreprenör med ansvar enbart för uthyr-

ning av truckar, saxliftar, hjullastare och teleskoplastare. 
 

Myloc  Namn på tidsbokningsprogram, använder sig av kalender och mailfunktion. 
 

PC Platschef eller blockchef, ytterst ansvarig för verksamheten på byggarbets-

platsen. Leder och övervakar produktionen. 
 

Ramavtal Ramavtalet reglerar vilka produkter och tjänster leverantören ska kunna leve-

rera. Det talar också om vilka priser och villkor som ska gälla och kan beskri-

vas som en generell överenskommelse som ligger till grund för framtida avtal. 
 

SCM  Supply Chain Management, materialflöde genom ett företag.  
 

Tidplan  Styrande dokument för en byggarbetsplats med efter varandra tidsberoende 

aktiviteter, ofta strukturerad och visuellt beskriven i ett Gantt-schema. 
 

UE Underentreprenör, kontrakterad entreprenör av huvudentreprenören, ofta utfö-

rande av specifika tjänster som till exempel EL, VVS. 
 

Vite  Sanktions- eller straffavgift, i detta fall, reglerat i logistikbilagan vid försenade 

leveranser. 
 

ÄTA Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kon-

traktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt av-

gående arbete. Ersättning för ÄTA-arbeten regleras utanför kontraktssum-

man. 
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1 Inledning 

I Sverige och Umeå pågår det konstant byggnadsarbeten. Städerna växer inom infrastruktur, 

industri- och bostadsmarknad vilket innebär nya utmaningar för byggbranschen. En av utma-

ningarna är logistiken på byggarbetsplatserna och den här studien syftar till att belysa hur en 

byggentreprenör kan använda sig av ett större projekts logistikhantering på mindre byggar-

betsplatser. 

1.1 Bakgrund      

Umeå som stad växer och börjar anta skepnaden av en storstadsregion. Fler och fler bygg-

projekt sker direkt i stadens centrum och många av dessa byggs på höjden av utrymmesskäl. 

PEAB, som varit studiens samarbetspartner, har börjat se tydliga tecken på att de ytor som 

byggentreprenörer i vanliga fall har till sitt förfogande runt om arbetsplatserna idag tenderar 

att bli allt mindre. 

Referensprojektet IKEA i Umeå har drivits av PEAB och även där var det en minimal upplags-

yta för material runt byggarbetsplatsen. Här löste de problematiken med små lagerytor till sitt 

förfogande genom att tillämpa logistikprincipen ”Just in time”, vilket innebar att materialen  

levererades till produktionen när de behövdes. Hur väl PEAB lyckades med logistikarbetet på 

referensprojektet och med vilka resurser till sitt förfogande kommer är av intresse för studien.  

Referensprojektet är i jämförelse med normalstora byggarbetsplatser mycket stort och själv-

klara paralleller kan då inte heller dras mellan dessa men viss erfarenhetsåterföring är möjligt 

att åstadkomma i studien. 

1.2 Projektbeskrivning  

Resultatet av den här studien presenteras i form av den här rapporten med tillhörande rekom-

mendationsmall inför framtida projekt med behov av logistikhantering. I rekommendationsmal-

len finns förslag och riktlinjer samt råd över vad platsledningar bör tänka på för att logistiken 

ska bli så effektiv som möjligt för produktionen.  

1.3 Syfte 

IKEA-projektet i Umeå är unikt för PEAB region norr och studien syftar till att belysa vad för 

erfarenheter fallföretaget kan få från logistikhanteringen av referensprojektet till normalstora 

byggarbetsplatser inom Umeå regionen. 

1.4 Frågeställningar 

Studien besvarar följande frågor. 

Normalstora arbetsplatser 

 Hur hanteras logistikhantering på arbetsplatsen idag och med vilka resurser? 

 Vilka problem finns i verksamheten relaterade till logistiken? 
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Referensprojektet i Umeå 

 Hur hanterades logistikhanteringen på byggarbetsplatsen och med vilka resurser? 

 Vilka problem finns i verksamheten relaterade till logistiken? 

 Går det att tillämpa hela eller delar av logistikhanteringen från referensprojektet på           

normalstora arbetsplatser i Umeåregionen? 

1.5 Mål 

Målet med examensarbetet är att reda ut om logistikhanteringen från referensprojektet i Umeå 

går att tillämpa på normalstora arbetsplatser i fallföretagets regi. Utifrån studiens resultat sam-

manställs en rekommendationsmall inför kommande projekt. 

1.6 Avgränsningar 

Nedan presenteras studiens avgränsningar. 

 Studien av referensprojektet belyser enbart logistikhanteringen inom fallföretagets regi 

 Fältobservationer utförs enbart på själva referensprojektet 

 Studien förklarar inte ingående den ekonomiska aspekten av logistikhantering 

 Studien undersöker inte avfallshanteringen vid referensprojektet  

eller normalstora arbetsplatser 

 Logistikhantering utförd och beställd av UE belyses inte 

 Undersökningar förutom referensprojektet riktas enbart mot normalstora arbetsplatser 

(en platschef, två arbetsledare) 

 Undersökningar och resultat riktar sig mot Umeå regionen och tar inte hänsyn till andra 

regioner 
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2 Teori 

Teorikapitlet behandlar byggbranschen, logistik och APD-plan. Syftet är att ge läsaren av stu-

dien en förståelse för hur logistik och ”Just in time” bör användas enligt teorin. Utöver det 

presenteras den bakomliggande teorin för logistikmetoden ”sju sorters kakor” PEAB använde 

vid referensprojektet. En övergripande förklaring till APD-planen presenteras också. 

2.1 Övergripande logistik 

Logistik är läran om hur optimal flödeseffektivitet skapas och innefattar fysiska, informations- 

och betalningsflöden. Traditionellt sett brukar logistik populärt anges med de sju R:en. Dessa 

handlar om aktiviteter som om de utförs på rätt sätt får kunden erhålla rätt vara, i rätt kvantitet, 

i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund och till rätt kostnad. I skrivande stund 

bör dock de sju R:en kompletteras med ytterligare ett r, nämligen rätt miljömässig belastning 

[1]. I Sverige började namnet logistik användas mot slutet av 1960-talet och gick då under 

namnet materialadministration men fick inte sitt genombrott som en faktisk arbetsmetod förrän 

slutet av 1970-talet [5]. Syftet med logistik är att förbättra effektiviteten i företag och därmed 

åstadkomma en positiv resultatpåverkan. Logistiksystemets effektivitetspåverkan kan ut-

tryckas i variabler som påverkar företagets intäkter, kostnader, tillgångar och miljön men även 

de indirekta variablerna, tids- och flexibilitetsförmåga [23]. 

 

Från begynnelsen av begreppet logistik har det ofta varit ett företag som tillgodosett kundens 

behov av flöden men idag är det flera samverkande företag som sköter detta. Supply Chain 

Management (SCM) är ett arbetssätt som vuxit fram genom mantrat “kunden i centrum”. Det 

vill säga genom flera olika nätverk och samverkande kedjor utövar företagen logistik mot kun-

derna, eller för kunderna trots inbördes konkurrens [22]. SCM definieras som medvetna an-

satser längs material- och produktflödena mellan två eller flera led. Från råvara till  

slutanvändare med det gemensamma långsiktiga målet att skapa bästa möjliga värde för slut-

kunden till lägsta möjliga totala kostnad för flödet i sin helhet [4]. 

 

Vad logistik är sammanfattas i boken “Logistik-grunder och möjligheter” på följande sätt [3]: 

 Ett synsätt för att tillgodose behovet av integrerade och effektiva flöden från varuleve-

rantör, genom samtliga led, till slutlig konsument av den färdiga produkten, även even-

tuella returflöden. 

 

 Ett sätt att tänka och arbete som berör personer på samtliga nivåer i företaget som på 

något sätt har med flöden att göra. 

 

 En samlande beteckning för samordning mellan en rad aktiviteter som har med orga-

nisationers flöden att göra: på strategiskt nivå, exempelvis fastställande av vissa  

leveransservicenivåer och på operativ nivå, exempelvis styrning och kontroll av lager-

nivåer. 

 

 En del i ett företags visioner och affärsidé med bland annat uppgift att skapa ett  

samspel på ett sådant sätt mellan olika funktioner att de tillsammans stödjer vision och 

affärsidé. 
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 Ett ofta effektivt sätt att sänka totalkostnader, öka intäkter, frigöra kapital, skapa flexi-

bilitet och bidra till att på ett bättre sätt tillgodose kunders önskemål. Det vill säga att 

på ett kraftfullt sätt bidra till lönsamhet och konkurrenskraft. 

En komponent i arbetet med att styra och leda logistik är medvetenhet om resursutnyttjande, 

att ständigt ifrågasätta val av metod och om de är onödiga för produktionen. Order och leve-

ransprocesserna ska ständigt vara en del av arbetet. Vid kritisk granskning av ett företags 

logistikhantering inriktar man sig på sju områden, “the seven wastes” vilka beskrivs som [6]: 

 Överproduktion, produktion som inte har någon aktuell efterfrågan. 

 Väntetid, missbruk av tid. 

 Onödiga transporter, orationella layouter, onödig hantering, dubbelarbete etc. 

 Dåligt anpassade bearbetningssteg, maskiner som kapacitets- eller kvalitetsmässigt 

inte är lämpade för sina arbetsuppgifter. 

 Onödiga lager, lager som indikerar onödiga avbrott i flödet, de konsumerar tid och de 

döljer problem. 

 Onödiga rörelser, dålig anpassning människa-maskin, manuella arbetsmoment som 

inte behövs. 

 Kvalitetsbrister, defekta produkter kostar tid och pengar. 

Målet med att identifiera de ovan nämnda bristerna är för att slutkunden inte ska behöva betala 

för något som hen inte får någon glädje eller nytta av [6]. 

Inköpsstrategier är en annan del av logistikarbetet och därför har det tagits fram olika sätt att 

definiera inköpsarbetet och de är exempelvis [7]: 

 Leverantörsmarknaden med tillgång till- och konkurrens om- leverantörerna samt  

leverantörernas leveransförmåga och tekniska kunnande. 

 Råvarans karaktär: om den är strategisk eller av typen förbrukningsmaterial. 

 Det egna läget i kedjan från råvara till färdig produkt. 

 Miljömässiga aspekter med känslighet och beroenden, inte minst med hänsyn till den 

egna kundens uppfattning. 

 Omvärldsfaktorer som svängningar både i tillgång till råvaran och i efterfrågan på den 

egna färdiga produkten, politiska beslut, politisk osäkerhet etcetera [7]. 

Flexibilitet påtalas också vara en avgörande faktor över hur företag skapar effektiva produkt-

ionsflöden genom logistik. Med flexibilitet menas ett företags förmåga att omställa och an-

passa sig till varje arbetsplats unika förutsättningar. Det som påverkar flexibiliteten är i prakti-

ken en mängd olika faktorer och de som har störst betydelse är [8]: 

Människor - mål, ansvar, befogenheter 

Maskiner - inre möjligheter och yttre gränser - processtabilitet 

Information - snabbhet - användbarhet - tillgänglighet 

Centralt är dock att informationssystemen är rätt anpassade och tillräckligt snabba, det vill 

säga att ny information når ut till rätt person eller instans så snabbt som möjligt. 
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Under begreppet logistik ingår även ett ansvarstagande inom det miljömässiga perspektivet 

där utsläpp måste tas med i beräkningar. Här skiljer det mellan lokala, regionala och globala 

effekter. Med lokala effekter menas de utsläpp lokalt som direkt kan påverka människors och 

djurs välbefinnande. Regionala utsläpp däremot påverkar större geografiska områden och 

mäts över ett längre tidsperspektiv. Med globala effekter menas utsläpp ur ett världsomfat-

tande perspektiv och som bidrar till växthuseffekten [9].   

2.2 “Just in time” 

”Just in time” eller JIT-transporter innebär varken mer eller mindre än att inleveranser ska 

komma på en förutbestämd tidpunkt och oftast inom ett tidsfönster. Övergripande förklarat så 

behövs varken snabba eller korta transporter utan allt är beroende av tillförlitlig planering. JIT 

ska egentligen inte kallas för en arbetsmetod utan hellre klassas som en filosofi. Målet med 

JIT-filosofin är att det ska leda till väsentliga och kontinuerliga förbättringar för företagen som 

utövar den [15]. JIT uttrycktes redan 1933 av Kiichiro Toyoda men grunden till den JIT som 

finns idag påbörjades av Taiichi Ohno efter andra världskriget med målet att effektivisera flödet 

mellan tillverkning och leverans till kunder. JIT-filosofin har sedan fortsatt att utvecklas genom 

att de producerande företagen ställer allt högre krav angående precisionen på inleveranserna 

[16]. En av svårigheterna med implementering av JIT i produktion generellt anses vara att 

erhålla rätt produkt till rätt kvantitet i rätt tid för att undvika onödig sophantering. Det ställer 

stora krav på  hur företagen som ska använda sig av JIT-filosofin undersöker och värderar 

sina JIT-partners [21]. 

 

Influenser av JIT har skapat ett annorlunda förhållningssätt mellan kunder och leverantörer. 

Fokus för den köpande parten ligger nu på att utveckla nära och intima relationer mellan ett 

begränsat antal företag. Vid affärsuppgörelser försöker dessa uppnå rimliga och för båda par-

ter acceptabla priser för ett fortsatt bra samarbete. JIT kräver mer frekvent kontakt mellan 

kund och leverantör än vid traditionella partsrelationer och omfattar även andra personer än 

bara inköpare och säljare [24]. 

Förhållningssättet baserat på partnerskap karakteriseras på följande sätt [24]. 

 Kund och leverantör har ett partnerskapsförhållande 

 Det handlar om ett vinna/vinna-spel för båda parter 

 Parterna försöker tillsammans öka försörjningskedjans samlade konkurrenskraft och 

vinstmarginaler 

 

JIT brukar använda sig av fyra principer och dessa förklaras nedan: 

 

 Angrip grundläggande problem 

Istället för att fokusera på att hitta problemområden ska företagen istället försöka hitta 

och lösa grundorsakerna till dem. 

 Undanröj slöseri 

Undvika allt arbete som inte höjer en produkts värde, det vill säga översyn, transport 

och lagring. 

 Sträva efter enkelhet 

Hitta ett enkelt flöde av material och försök sedan införa ett lika enkelt styrsystem. 

 Utforma system som upptäcker problem 
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Att kunna hitta och lösa problem kräver funktioner som avslöjar problem till att börja 

med. Ett populärt system för detta är statistisk kvalitetskontroll som övervakar och upp-

täcker felaktigheter. 

 

Själva genomförandet av en JIT-leverans skiljer sig mot en traditionell leverans och illustreras 

i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Skillnad mellan traditionell och JIT-leverans. 

      Traditionell leverans           JIT-leverans  

Stora beställningskvantiteter Små beställningskvantiteter 

Låg beställningsfrekvens Hög beställningsfrekvens 

Lång leveranstid Kort leveranstid 

Komplicerade beställningsrutiner Enkla beställningsrutiner 

Transportanpassat emballage Produktionsanpassat emballage 

Mottagnings- och kvalitetskontroll Leverans direkt till produktion utan mottag-

ningskontroll 

  

Med JIT som grund strävar många företag efter att integrera leverantörerna i sin produktions-

planering. Enligt tabell 1 ovan anses det nästan vara ett krav om JIT ska bli aktuell med tanke 

på att det krävs att leverantörerna är införstådda med strategin för emballering [15]. 

2.3 Logistik vid referensprojektet 

Den övergripande beskrivningen för hur logistikarbetet utfördes vid referensprojektet var det 

styrande dokumentet logistikbilagan. I logistikbilagan fanns det upptaget vissa punkter som 

leverantörer och UE var tvungna att uppfylla och signera för att få utföra tjänster vid referens-

projektet hos fallföretaget i Umeå. JIT konceptet på arbetsplatsen innehållande metodiken “sju 

sorters kakor” var en av punkterna och av stor betydelse för logistiken enligt fallföretagets 

speciella projektgrupp (2015-06).  

 

“Sju sorters kakor” på referensprojektet enligt fallföretaget [20] 

 arbeta med en visuell arbetsplats 

 öka leveranssäkerheten och säkra resurser för lossning 

 använda transport- och montagevänligt material 

 minska lagring och onödiga förflyttningar av material 

 säkerställa framkomlighet genom hela projektet 

 ren byggarbetsplats med ordning och reda 

 minimera spill och ha en hög sorteringsgrad på avfallet 
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2.4 APD-plan 

APD är förkortningen för arbetsplatsdisposition som är ett visuellt verktyg på arbetsplatserna. 

Med visuellt verktyg menas en ritning över hur till exempel bodar, transportvägar, vatten- och 

eluttag, förstahjälpen, kranvägar, nödutrymningsvägar samt uppsamlingsplatser är utplace-

rade på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverket bör en APD-plan upprättas då den bland annat 

möjliggör säkra transporter till och från arbetsplatsen [12].  
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3 Metod och genomförande 

Nedan kommer metoder och genomförande under studien utfört i samarbete med PEAB reg-

ion Norr att förklaras. Planeringen kring arbetsgången och hur studien har genomförts kommer 

också att redovisas under detta avsnitt. 

3.1 Forskningsmetod 

Under förarbetet med studien studerades forskningsrapporten “Byggforskning -processer och 

vetenskaplighet” med syftet att få vetenskapliga verktyg att förankra delar av resultaten i [10].  

 

Grundidén var att följa kurvorna för fokuseringsområden och planering enligt figur 1 nedan. 

Som det visas i figur 1 startade arbetet med formulering av forskningsfrågan och med den 

som grund väljs metod för forskningen. Metoden avgör hur arbetet med datainsamling samt 

analys ska ske. Avslutningsvis bestäms med hjälp av metoden hur resultatet ska redovisas. 

 

 
Figur 1. Visuell beskrivning av förhållandet mellan fokus och tid och hämtad från ”Forsknings-

rapport, Byggforskning- processer och vetenskaplighet” [18]. 

 

Utvärderande forskning väljs då den passar väl in på den avgränsade inriktning arbetet be-

handlar och den sammanfattas nedan. 

 

Utvärderande forskning: 

Forskningen syftar till att utvärdera delar eller helheter vid projektering, produktion,  

konstruktion och förvaltning. Utvärderingen kan gälla både processer, enskilda produkter eller  

funktioner. Utvärderande forskning verkar för en objektiv beskrivning av den studerande före-

teelsen samt en analys av behov eller möjligheter för förbättringar. Detta kan i sin tur initiera 

en förändringsinriktad forskningsansats [10]. 

 

I tabell 2 nedan presenteras principerna över forskningens relation till de fyra momenten i 

forskningsprocessen [11]. 
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Tabell 2. Visuell beskrivning angående delar i forskningsprocesserna och hämtad från ”Forsk-

ningsrapport, Byggforskning- processer och vetenskaplighet” [19]. 

 

 
 

För att ge läsaren av den här rapporten en tydligare bild över hur studien fortsatte efter val av 

forskningsinriktning beskrivs dessa moment av processen nedan. 

3.1.1 Forskningsfrågan 

Målet med studien var att utvärdera hur logistikhanteringen vid referensprojektet skulle kunna 

tillämpas på normalstora arbetsplatser. Unikt för fallföretaget i Umeå var att på referenspro-

jektet fanns det en tjänst med ansvar enbart för logistik samt en logistikbilaga alla på arbets-

platsen skulle följa. Forskningsfrågan blev då om det skulle vara möjligt att tillämpa delar eller 

hela logistikhanteringen från referensprojektet på mindre arbetsplatser. 

3.1.2 Metodval 

Hur och vilken metod som var möjlig att tillämpa blev sedan avgörande för den fortsatta stu-

diedesignen. Med en utvärderande forskningsinriktning finns det två passande metoder eller 

redskap att tillämpa vid utredningar och undersökningar. Kännetecknande för kvalitativa me-

toderna presenteras genom punkterna nedan. 

 

Kvalitativ metod [14] 

 Enbart en eller några få miljöer studeras 

 Ett nära och direkt förhållande till det studerade. 

 Ett flexibelt arbete, eftersträvar bästa möjliga återgivning av den kvalitativa variationen. 

 Fånga de inblandade aktörernas verklighetsuppfattning, tankesätt och motiv. 

 Parallellt arbetssätt i forskningsprocesserna som beskrivs i Tabell 2. 

 Intresserar sig för det säregna, unika eller det eventuellt avvikande, i den här studien 

logistikmetoden ”sju sorters kakor”. 

3.1.3 Datainsamling och analys 

Datainsamling skedde genom kvalitativa metoder och kännetecknen för hur dessa genomförs 

kommer under denna rubrik att förklaras. 

 

Fältobservationer under studien genomfördes på referensprojektet i Umeå. Olika former av 

möten och dess inverkan på logistiken samt själva utförandet av metoden ”sju sorters kakor” 

observerades.  
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Ledande Produktions Planerings-möten (LPP-möte) 

 Dagliga morgonmöten mellan fallföretagets platsledning och de ledande montörerna 

hos underentreprenörerna (UE). Alla ledande montörer samt medlemmar ur arbetsled-

ningen hos fallföretaget deltar under dessa och platschefen (PC), alternativt  arbetsle-

daren (AL) eller logistikansvarige (LA) går igenom upplägget för dagen samt vilka ut-

maningar eller hinder det finns för produktionen. Syftet med dessa möten är att alla 

inblandade ska veta vad som händer dem själva samt andra på arbetsplatsen under 

dagen. Observationer och anteckningar gjordes under LPP-möten med målet att förstå 

logistiken och hur den påverkar resten av verksamheten på en byggarbetsplats.  

 

Tidplanemöten 

 Avstämningsmöten mellan fallföretagets platsledning, beställare och arbetsledare eller 

ledande montörer hos UE angående hur alla berörda låg till i tidplanen. Tidplanemöten 

har målet att säkra framdriften på arbetsplatsen och uppdatera tidplanen vid eventuella 

hinder. Anteckningar förs och kopior över dagordning samt beslutspunkter tas med 

målet att få en större inblick över vilken betydelse tidplanemöten har på logistikhante-

ringen. 

 

Internmöten 

 Under internmöten får varje individ i fallföretagets platsledning tid att berätta hur deras 

del av arbetet går, vilken arbetsbörda denne har eller hur hen mår och tycker att det 

fungerar. Målet är att försöka fånga upp om arbetsfördelningen är ofördelaktig mellan 

fallföretagets berörda tjänstemän.  

 

Startmöten UE 

 Startmöten är reglerade enligt AB04 och ska genomföras innan entreprenaden startar 

för entreprenören. Kontraktshandlingar, precisering av formerna för informationsutbyte 

och klargörande av behörigheter är punkter som måste tas upp under dessa möten. 

Beställaren ska föra protokoll och ska kalla till dessa möten [17]. 

Entreprenadingenjören och någon annan ur fallföretagets platsledning går igenom 

vilka krav och förväntningar som finns på UE. Målet med att observera startmöten i 

studien var att få en tydlig bild över vilken inverkan information och avtal har på ge-

nomförandet av logistiken. 

 

Erfarenhetsåterföringsmöten 

 Erfarenhetsåterföringsmöten har det specifika målet att göra fallföretaget bättre på det 

dom gör. Det vill säga att nästa referensprojekt fallföretaget bygger ska bli ännu effek-

tivare utfört. Dagbok förs på referensprojektet med ambitionen att kunna komma fram 

till förbättringsförslag men även för att belysa åtgärder eller arbetssätt som funkar 

mycket bra, respektive mycket dåligt.  

 

Slutmöten 

 Under slutmöten går inköparen, biträdande projektchef och berörd del av arbetsled-

ningen igenom arbetet UE utfört och vid överenskommelse mellan dem stängs det 

gemensamma referensprojektkontot. Målet med slutmöten är att få till ett avslut och 

låta projektet fortskrida utan berörd UE:s delaktighet. Anteckningar fördes under slut-

möten och kopior från protokollen utgör indata i studien. Att skapa en större förståelse 
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för hur avslut mellan berörda parter utförs är det sekundära målet för studien, medan 

det primära målet är att skapa en uppfattning om hur UE anser att logistiken fungerat 

 

Under genomförandet av fältobservationerna antecknades en stor mängd data och formen för 

observationerna var öppna. Det vill säga att alla på referensprojektet visste om att författaren 

antecknade och samlade in information till studien under vistelsen på arbetsplatsen [14]. Av-

kodning utfördes genom att använda sig av de kvalitativa analyserna nedan [13]. 

 

 Meningstolkning 

Meningstolkning innebär genomgång och tolkning av de resultat som erhållits utifrån 

besvarade frågor. Respondenterna tillfrågas då på nytt ifall tidigare givna svar uppfat-

tats och tolkats så att de stämmer överens med respondentens syn. 

 

 Samtalsanalys  

Samtalsanalys innebär kontroll och säkerställande av att samtalet tolkats objektivt och 

korrekt. 

 

 Teoretisk tolkning 

Teoretisk tolkning innebär att insamlade data jämförs med och analyseras mot den 

teoretiska referensram som valts för studien. 

3.2 Intervjuer 

Hur intervjuerna under denna studie struktureras och planeras med hänsyn till vald metod 

förklaras nedan. 

3.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Målet med de kvalitativa intervjuerna var att klarlägga hur de inblandade vid referensprojektet 

uppfattade logistikhanteringen men även hur de mindre arbetsplatserna såg på logistiken. In-

tervjuer utfördes även på normalstora arbetsplatser. Valen under denna fas av studien var om 

intervjuerna skulle utföras mot en informant -eller respondent.  Det vill säga om intervjuperso-

nen är en person rent aktiv i den undersökta företeelsen (respondent) eller om denne står 

utanför men har starka åsikter om det (informant) [14]. Då intervjuerna utfördes mot både 

respondenter och informanter bestod förberedelserna av att genom litteratur förankra hur 

dessa skulle utföras och sedan utveckla frågorna mot de frågeställningar som gjordes i  

början av arbetet. 

 

Att få ta del av den kompetens och erfarenhet informanterna och respondenterna hade från 

de olika projekten var även ett av målen med intervjuerna. Följande ram arbetades fram under 

denna fas av studien och visas nedan: 

 

 Då en del intervjuade jobbade med olika delar, av eller utanför referensprojektet be-

hövde det ställas varierande frågor, det vill säga ingen frågemall gick att använda på 

alla intervjuobjekt. Några återkommande frågor var dock aktuella på alla  

intervjuobjekt. 

 Frågorna skulle göras med tydlig koppling till frågeställningarna som gjordes i början 

av studien. 
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 Intervjupersonerna skulle alla få minst en fråga gällande hur pass insatta de själva varit 

i begreppet logistik och “just in time”. 

 Alla intervjuade skulle få komma med ett eller flera förslag på lösningar av logistikhan-

tering på mindre arbetsplatser. Minst en fråga under intervjuerna skulle vara riktad mot 

mindre arbetsplatser. 

 

Med ramen ovan som stöd för intervjuerna sammanställdes sedan en frågebank med några  

huvudinriktningar och visas i punktform nedan.  

 Begreppet logistik 

 Organisation 

 Inköp och delaktighet produktion 

 Positiva eller negativa erfarenheter av logistik 

 Förslag på förbättringar 

 

Med huvudinriktningarna ovan samt syftet och frågeställningarna formulerade i början av stu-

dien beräknades en tidsåtgång för intervjuerna på mellan 30-60 minuter vilket resulterade i en 

begränsning på antal frågor. Med förutsättningarna klara begränsas intervjuobjekten till mellan 

fem och tio personer och spannet på antal frågor blir 10-15 stycken, detta för att kunna ha en 

möjlighet att sammanställa- och analysera resultaten inom den tid studien har till sitt  

förfogande. 

3.2.2 Anonymitet och sekretess 

Med förutsättningarna klara för intervjuerna krävdes regler för att säkerställa total anonymitet 

hos de medverkande. Några dagar innan själva intervjun fick deltagarna ta del av frågorna 

samt om en fråga om de var villiga att ställa upp på att spelas in. De blev informerade om hur 

materialet som spelas in kommer att presenteras och hur deras egen roll skulle avspeglas i 

denna, nämligen att inga namn eller roll inom eller utanför organisationen kommer att nämnas 

i rekommendationsmallen eller slutrapporten. Frågorna som ställs under intervjuerna kommer 

inte heller bli presenterade i rekommendationsmallen eller slutrapporten på grund av att frå-

gorna är riktade mot utförande position vid ett projekt och därför väldigt avslöjande. Dock så 

kommer antal medverkande personer i intervjuerna samt att de går under beteckningarna  

respondent eller informant att visas. 

3.2.3 Källanalys 

I boken “Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder” tas det upp att en källa 

är “nedskrivet material” men också att det först blir en källa då det skrivna används. En stor 

del av studien kommer därför vara att sortera ut vad som är av betydelse för resultatet. Skapar 

det skrivna inget mervärde för arbetet ska det heller inte vara med. Det finns ytterligare para-

metrar inblandade, bland annat om källorna ska anses vara normativa eller kognitiva. En nor-

mativ källa står för ett värderande svar medan ett kognitivt svar är berättande [14].  

 

Med hjälp av boken “Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder kommer se-

dan perspektiven angivna ovan granskas genom att delas upp i fyra faser. 

  

 Källobservation 
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Under denna fas fastställdes, med stöd i studiens teoretiska referensram, vilken typ av 

information som behövdes för problemformuleringen. 

 

 Benämning av ursprung 

Här bestod arbetet av att kontrollera om källan är äkta eller en förfalskning,  att ta reda 

på vem som var upphovsman, när skrevs den och var källan fortfarande representativ. 

 

 Tolkning 

Denna fas bestod av att innehålls bestämma källan. Det vill säga att tolka om den 

information som ges kan användas i det syfte den är menad för. 

 

 Bestämning av användbarhet 

I denna fas bestäms hur källan ska värderas i förhållande till arbetets syfte och att den 

är trovärdig, det vill säga att jämföra mot annan litteratur om de överensstämmer i hög 

grad gällande åsikter, tid eller händelser. 

3.3 Verktyg och material 

Under detta avsnitt ges förklaringar till vilka verktyg och material som användes i studien. 

3.3.1 Litteratur  

Under studien användes litteratur i form av facklitteratur tillsammans med internet där artiklar 

och vetenskapliga rapporter inkluderades. All data samlades in från dessa källor och under-

söktes och för att återge och redovisa teori som var relevant för studien och rapporten. Litte-

raturstudierna pågick parallellt med de andra processerna i arbetsmetoden vilket gjorde det 

möjligt att analysera och omvärdera faktainsamlingen eller inriktningen om det behövs. Lo-

gistikbilagan är det styrande dokumentet den logistikansvarige på referensprojektet använde 

och studerades med syfte att förstå metoderna i utförandet.  
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4 Resultat 

All fakta som redovisas under detta avsnitt har framkommit genom observationer på referens-

projektet samt intervjuer. Resultaten har för avsikt att belysa logistikhanteringen vid studiens 

referensprojekt och om det finns möjligheter att använda sig av hela eller delar av den på 

mindre arbetsplatser. Resultatet resulterar i en rekommendationsmall som redovisas i bilaga 

1 och 2. 

4.1 Observationer 

Under studien har stora mängder observationer genomförts, både i det dagliga logistikarbetet 

och vid möten på referensprojektet. Resultaten av observationerna kommer att presenteras 

för respektive område nedan. 

4.1.1 Fältobservationer 

Resultaten av fältobservationerna gjorda under studien sammanställs och förklaras under 

punkterna nedan. För att underlätta läsandet kommer den logistikansvarige att benämnas LA 

under detta stycke. 

 

 Tidbokade leveranser 

I referensprojektet har alla leveranser varit tidbokade. Tidsbokningar har gjorts av LA 

och med hjälp av bokningsprogrammet Myloc. Förfarandet har varit att LA erhåller ett 

mail som talar om att en leverans är bokad av en UE, därefter godkänner LA om tiden 

eller datumet är lämpligt i Myloc-kalendern. 

  
 Figur 2. Visar tidbokning i Myloc och kalenderfliken. 

 

Just tiderna spelar stor roll då det fanns en liftpool på plats som ingick i tidbokningen 

och var det många traktor- eller teleskoplastarlyft inbokade samtidigt styrde LA om 

dessa. Då leveranser ankom för tidigt eller sent togs dessa om hand efter turordning, 

det vill säga fanns inte möjlighet till liftpool vid ankomst eller att det störde bokningen 

fick speditören vänta. Utöver detta fanns möjligheten att dela ut vite vid förseningar 
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som överskred tidsfönstret. På upplagsytan förvarades enbart material som behövde 

skyddas från yttre påverkan som till exempel snö, regn eller blåst. Ytterligare en aspekt 

som behövdes ta i beaktning gällande yttre påverkan var onödiga lyft. Alla lyft som inte 

var av och från speditör till monteringsplats klassades dock som onödiga men vissa 

material var känsligare än andra. Idén med att idka JIT på referensprojektet var att 

materialet skulle följa produktionen. Med att följa produktionen menas att materialet 

förvarades i omedelbar närhet till där det behövdes.  

 

 Emballage 

Allt ankommande gods skulle vara paketerat enligt logistikbilagan, det vill säga att god-

set skulle vara åtkomligt för den bokade lastmaskinen från alla håll samt att inga lösa 

delar eller hål existerade i emballaget och detta kontrollerades av LA. Ytterligare en 

punkt gällande emballage var att godset skulle vara produktionspaketerat. Avvikelser 

från avtalet fotodokumenterades av LA för att sedan skickas till biträdande projektchef 

för vidare åtgärder. 

 

 Mottagningskontroll 

LA utförde mottagningskontroller där fraktsedlar och gods kontrollerades med hänsyn 

till den avtalade märkningen. I logistikbilagan var det specificerat att allt material skulle 

vara uppmärkt, med uppgift om beställare, kontaktuppgift till mottagare samt zonmar-

kering som beskrivs närmare under nästa punkt. LA noterade och fotodokumenterade 

eller kopierade där felaktigheter hade uppstått och meddelade dessa till biträdande 

projektchef som följde upp dessa ärenden. 

 

 LPP rummet 

Som en del i produktionsarbetet användes det stora konferensrummet i etableringen 

som ett visuellt planeringsrum. Inne i detta rum satt stora ritningar över referenspro-

jektet och framförallt uppdelat i zoner och etapper vilket gjorde det möjligt att följa pro-

duktionsgången. Dessa ritningar hängde på stora inplastade tavlor vilket gjorde det 

möjligt för alla att rita och komma med förslag på lösningar eller för att visa på kom-

mande problem. Figur 3 nedan visar LPP-rummet. 

 
            Figur 3. LPP-rummet på referensprojektet Umeå 
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Med LPP-rummet kunde fallföretaget introducera nya UE och få dem att förstå arbets-

ordningen eller processerna på ett överskådligt sätt så snabbt som möjligt. LA var del-

aktig i den löpande utformningen av detta rum då  ritningar behövde revideras. Några 

av de tillfällen då revideringar behövdes göras var bland annat då delar av etable-

ringen, containerplatsen, transport- eller kranvägar skulle utökas, alternativt avvecklas. 

 

 Avfallshantering 

LA fick förfrågningar om tidbokningar i Myloc från det ansvariga företaget för avfalls-

hantering  som skulle besvaras och planeras in varje dag utifrån hur verksamheten 

såg ut. Avfallshanteringen i dessa fall bestod av större containertömningar eller utbyte 

av containrar vilket ibland kunde krocka med flytt av kranar eller transportvägar som 

tillfälligt var blockerade. I logistikbilagan ingick en del där alla inblandade skrev under 

att de skulle följa de regler som gällde på arbetsplatsen gällande avfallshantering. Alla 

på referensprojektet var själva ansvariga för att avfallsmaterial hamnade i specifika 

kärl som de blivit tilldelade samt att material inne på arbetsplatsen aldrig fick ligga 

direkt på golv. Material skulle vara förvarade på Bygg eller EUR-pallar, alternativt 

bockar, vagnar. 

 

 Upplagsytor 

Vid detta referensprojekt var upplagsytan liten  i förhållande till bygget. Under den mest 

intensiva produktionstiden fanns inga andra upplagsytor mellan stängslet som omgär-

dade byggarbetsplatsen och byggnaden som var under uppförande och inget material 

placerades invändigt före taket var tätt. Den korta byggtiden gjorde att  olika mark- och 

anläggningsentreprenörer jobbade tillsammans parallellt med fallföretagets under re-

ferensprojektet vilket resulterade i det begränsade utrymmet. Figur 4 och de grönmar-

kerade områdena illustrerar transportvägar medan de blålila visar tillgängliga upplags-

ytor. 

 
            Figur 4. APD-plan på referensprojektet 
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4.1.2 Möten 

I det här avsnittet sammanfattas de resultat som framkommit vid observationerna genomförda 

vid möten under referensprojektet. Resultaten som behandlas under dessa rubriker fokuserar 

på logistikhanteringen. 

 

 LPP-möten 

Vid dessa möten som alltid startade 06:45, måndag-torsdag gick platsledningen från 

PEAB igenom med alla UE:s ledande montörer eller arbetsledare produktionen eller 

flödet för dagen. Genom att alla UE minst en dag före kommande LPP-möte skulle 

sätta upp en post-it lapp på tavlan för aktuell vecka med beskrivning över arbete, vilket 

företag de tillhör, vilken zon de arbetar i och helst antal arbetare skapade fallföretaget 

ett visuellt planeringsverktyg som var tillgängligt för alla. Under mötet som anfördes av 

fallföretagets PC, AL eller LA fick alla UE som hade en lapp på tavlan förklara vad de 

gjorde och på vilken plats samt hur många de var. 

  

Om det uppstått problem i framdriften och om en eller flera UE var beroende av någon 

annan UE för att lösa dem skrevs dessa upp på en tavla bredvid LPP-tavlan varvid ett 

särmöte hölls direkt efter LPP-mötet. Efter att alla lappar på LPP-tavlan hade behand-

lats ställdes frågan till alla i konferensrummet om de ansåg att ytterligare problem upp-

stått eller om de kunde hjälpa någon annan att lösa sitt problem. LA gick under LPP-

möten igenom om det skett förändringar i APD-planen gällande transportvägar, kran-

vägar eller andra förändringar som kunde ha direkt eller indirekt påverkan på andras 

framdrift. Störningar i leveranser som till exempel att det uppstått förseningar av 

material eller att fel material ankommit togs även det upp av LA på dessa möten. Ge-

nom att LA alltid deltog vid LPP-möten kunde hen ta del av och planera logistiken med 

de förutsättningar som gällde framdriften just den dagen. 

 

 Tidplanmöten 

Inför dessa möten hade alla inblandade aktörer skickat in en egen tidplan gällande 

deras verksamhet och framdrift till platsledningen hos fallföretaget. Då dessa tidplaner 

sedan sammanställts till en övergripande tidplan gicks de igenom tillsammans med 

alla UE:s arbetsledare eller ledande montörer. Under dessa möten framkom bland an-

nat krockar i monteringsordningar eller att framdriften var felaktig på grund av vissa 

beroendeförhållanden. Med beroendeförhållande menas till exempel att de primärt bä-

rande stålfackverken måste vara brandmålade innan montage av el skenor på primä-

rerna kan ske. LA:s roll vid tidplanmöten var att säkerställa framdriften för logistiken 

och påtala om det uppstått problem eller förändringar som kunde beröra UE negativt, 

alternativt positivt. Dessa möten liksom LPP-möten var av karaktären att de identifie-

rade problem alternativt löste problem. 

 

 Internmöten  

Under dessa möten anförda av biträdande projektchef fick alla inom fallföretagets 

platsledning tala ut fritt om hur arbetet gick samt hur de själva mådde. Internmötena 

hade en planerad tidsåtgång på en timme, men mötets innehåll och det som sades på 

mötet avgjorde hur långa de blev. LA påtalade under internmötena om hen ansåg att 

någon av de andra från fallföretaget eller UE behövde förändra något i sitt arbetssätt 

för att få logistiken att fungera bättre men även om LA själv behövde förändra något. 
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Under dessa möten framkom alltid något eller några förbättringsförslag, exempelvis 

bättre uppmärkning av material beställt av fallföretaget eller tydligare märkning av zon 

materialet ska till. 

 

 Startmöten 

Den lokala entreprenadingenjören var alltid delaktig vid startmöten och protokollförde 

samt gick igenom de gällande avtalen. Under dessa möten pratade entreprenadingen-

jören och UE bland annat om logistikbilagan och vad som gällde för UE men även hur 

arbetet på arbetsplatsen skulle förfaras och hur fallföretaget såg på deras roll i denna 

process. LA var inte alltid deltagande vid alla startmötena men vid de tillfällen LA var 

det så gick hen igenom de moment som UE behövde utföra, till exempel tidsbokningar 

i programmet Myloc. Då LA var frånvarande fick UE en lathund med instruktioner till 

Myloc men blev även instruerade att ta kontakt med LA omgående för att få instrukt-

ioner om hur de skulle gå tillväga. 

 

 Erfarenhetsåterföringsmöten 

Vid dessa möten hanterades vilka erfarenheter fallföretaget kunnat dra från projektet. 

En stor del av de punkter som togs upp på dagordningen var avvikelser. Från LA sida 

togs det upp bland annat brister i APD -eller bodetableringsplanerna. Positiva saker 

från delar av produktionen togs också upp, exempelvis att logistikbilagan är en bra bas 

att utgå från gällande logistiken men att den måste projekt -och platsanpassas. Alla 

punkter protokollfördes och markerades med olika färger graderade efter prioritering 

och sammanställdes i en erfarenhetsåterföringslista. Se tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4, färgradering för erfarenhetsåterföring   

Grön Bör åtgärdas 

Gul Ska åtgärdas 

Röd Måste åtgärdas 

 

 Slutmöten 

UE tillsammans med projektinköparen, biträdande projektchef, PC och ALeller LA gick 

igenom arbetet de utfört under projektet. Ekonomin och ÄTA-arbeten hanterades och 

eventuella problem diskuterades. Om konflikt uppstod löstes dessa i första hand på 

plats men var parterna överens stängdes referensprojektkontot för berörd UE. Proto-

koll fördes och överlämnades till LA för att kunna ta del av erfarenheter från UE gäl-

lande logistiken till liknande projekt för fallföretaget.  

4.2 Kvalitativa intervjuer 

På grund av anonymitet med syftet att skydda de individer som varit delaktiga i de kvalitativa 

intervjuerna kommer generella resultat att presenteras under denna rubrik. Direkta frågor eller 

svar kommer alltså inte att visas varken i studien eller i leveransrapporten. Alla inblandade i 

intervjuerna är verksamma i fallföretaget och har haft en roll inom eller utanför produktionen 

vid både referensprojektet samt normalstora arbetsplatser. I kapitlet Metod och Genomfö-

rande under rubriken 3.2.1 Kvalitativa intervjuer förklaras vad respondent respektive informant 



BY1604 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp      19 

 

står för. Antalet medverkande respondenter vid referensprojektet var sex stycken och antalet 

informanter var två. 

4.2.1 Resultat Kvalitativa intervjuer referensprojektet 

Som teorikapitlet visar kan logistik definieras på olika sätt men under intervjuerna med objek-

ten verksamma vid referensprojektet framkom en rak definition, nämligen att rätt sak kommer 

på rätt plats vid rätt tidpunkt. Hur materialet kommer fram och vad som behöver göras var 

dock inte lika lätt att definiera. Beroende på vilket position och arbetsuppgift de inblandade 

hade vid projektet framkom flera parametrar. Dessa spaltas upp och förklaras i punktform 

nedan samt antal respondenter eller informanter delaktiga i svaren. 

 

 Logistikansvarig - rätt hen på rätt plats, med andra ord framkom att alla respondenter 

var överens om att för att få logistiken att fungera på en arbetsplats av referenspro-

jektets storlek och ned till en normalstor arbetsplats behöver tid läggas på att ansvaret 

med logistik läggs på rätt person. Det ska finnas en vilja, intresse och kunskap för 

arbetsuppgiften och det var samtliga eniga om.  

 

 Uttalat logistikansvar - det måste finnas en person uttalat ansvarig för logistiken för att 

undvika fel och här var både respondenterna och informanterna eniga. Samordningen 

runt logistiken tros bli enklare med en person som har delegerats logistikansvaret på 

sig istället för att flera personer delar på uppgiften. Med samordning menas att en 

person ska vara knutpunkten vid frågor rörande logistiken. Det framkom också att bara 

för att det finns en uttalad logistikansvarig behöver det inte betyda att hen är ensam 

gällande logistik enligt en respondent. Det kan vara två logistikansvariga men då måste 

det finnas en tydlig gränsdragning där det framgår vilket område varje logistikansvarige 

ansvarar för. Det kan innebära att en exempelvis är logistikansvarig för allt innerväggs-

material medan den  andre ansvarar för avfallshanteringen eller stålprodukter. Dock 

så rådde tveksamheter om delat logistikansvar skulle fungera lika bra som enbart en 

logistikansvarig enligt båda informanterna. 

 

 Organisation - den som är utsedd logistikansvarig behöver inte ha detta uppdrag som 

en heltidstjänst, det borde gå att kombinera med andra arbetsuppgifter men inte med 

arbetsuppgifter som knyter upp denna person för mycket. Det ska finnas möjlighet att 

gå ifrån om logistikproblem av akut karaktär dyker upp enligt respondenterna och en 

informant. 

 

 Delaktighet inköp - utsedd logistikansvarig måste vara delaktig vid lokala inköp gärna 

redan i projekteringsstadiet för att kunna påverka leverantörer om hur de ska leverera 

till arbetsplatsen enligt samtliga respondenterna. Under delaktigheten måste LA åsik-

ter lyftas mot den ekonomiska aspekten gällande till exempel emballage och går dessa 

krav inte att få igenom ska i alla fall information gå ut om varför enligt samtliga respon-

denter och informanter. 

 

 Tidsfönster - det borde vara möjligt att även på normalstora arbetsplatser vara hårdare 

gällande tidsfönster för när speditörer levererar material. Här var både respondenterna 

och informanterna rörande överens. Oanmälda leveranser eller på felaktiga tider stör 
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produktionen då de som måste omhänderta materialet oftast måste avbryta arbets-

uppgifter som tar tid att ställa i ordning enligt alla respondenter. 

 

 Zonindelningar - på referensprojektet har zonindelning i samarbete med LPP plane-

ringen varit av yttersta vikt för att få projektet att fungera och det är ett verktyg som 

borde gå att tillämpa på normalstora arbetsplatser och det var både respondenterna 

och informanterna eniga om. 

 

 Möten - under referensprojektet har möten varit frekvent återkommande moment men 

på normalstora arbetsplatser kan kanske inte lika höga krav på delaktighet angående 

möten ställas anser respondenterna. En informant och två respondenter lyfter dock 

fram att den utsedde logistikansvarige måste ha en nära dialog med alla inblandade i 

logistik, även mindre UE. 

 

 Ramavtal - ramavtal borde kunna formuleras så möjligheten att ställa högre och pro-

jektunika krav på leverantörer eller speditörer säkerställs, framförallt vid trånga arbets-

platser. Samtliga respondenterna och informanterna var eniga under punkten ramav-

tal. 

4.2.2 Resultat Kvalitativa intervjuer normalstora arbetsplatser 

Likväl som under ovanstående kapitel gällande kvalitativa intervjuer på referensprojektet ställ-

des även här frågor angående begreppet logistik. Sammanfattningsvis blev utfallet på de nor-

malstora arbetsplatserna att rätt material på rätt plats på rätt tid samt in och utflödet av trans-

porter till en arbetsplats och planering är logistik enligt respondenterna. Hur dessa arbetsplat-

ser såg på själva utförandet för att uppnå fungerande logistik tedde sig lite annorlunda mot 

referensprojektet och redovisas nedan i samma punktform som ovan. Resultaten under de 

kvalitativa intervjuerna på normalstora arbetsplatser kommer enbart vara besvarade utifrån 

respondenters perspektiv då inga informanter kunde delta. 

 

 Logistikansvarig - alla tre respondenter var överens om att den som utför logistik måste 

vara insatt i hur arbetet fungerar på arbetsplatsen men även flödet gällande transpor-

ter. 

 

 Uttalat logistikansvar - under denna punkt sammanfattas de olika respondenternas syn 

på saken att det inte var speciellt viktigt vem som hade vilket ansvar så länge det 

fungerade. Visste de inom arbetsgruppen vem som var ansvarig för vilken del eller 

aktivitet så räckte det och behövde inte finnas på papper. Enligt respondenterna kunde 

flera dela ansvaret men att det då istället var aktiviteterna inom de olika befattningarna 

som skulle styra vilket ansvarområde respektive hen hade logistikhantering på.  

 

 Organisation - en eller flera personer kan dela på logistikansvaret var sammanfatt-

ningen över det uttalade logistikansvaret. Hur det skulle kunna se ut organisations-

mässigt varierade mellan de olika respondenterna. Resultatet blev dock att traktorfö-

raren på en normalstor arbetsplats kan vara en nyckelperson samtidigt som lagbasen 

eller en arbetsledare borde vara mer involverad i logistikarbetet. Sedan bestämde ar-

betsplatsen i sig hur pass mycket tid som skulle behöva läggas på logistikhantering 

och där var alla respondenter eniga. 
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 Delaktighet inköp - här var alla respondenter eniga om att produktionen, vare sig det 

var en logistikansvarig eller inte måste någon från produktionen vara delaktig vid ut-

formningen av leveransplanen tillsammans med inköparen. Alla respondenterna an-

såg att en lyhörd inköpare var oerhört viktigt för att få materialet på det sätt arbetsplat-

sen kräver, framförallt gällande emballage. Upplevelsen att det är svårare att kontrol-

lera när material levereras eller inte delades av de flesta respondenterna. Att den per-

sonliga kontakten från person till person börjar försvinna mer och mer var också något 

som påtalades av en respondent och upplevdes vara ett problem. 

 

 Tidsfönster - det framkom under intervjuerna angående tidsfönster att respondenterna 

har varit lite för godtyckliga mot leverantörer men att de i många fall inte heller har 

behövt vara hård. Dock rådde det delade meningar om det mellan de olika responden-

terna och några av dem ansåg att de verkligen borde kunna ställa högre krav. Att spe-

ditörer ska dyka upp på utlovad tid gör att arbetet flyter på bättre menar responden-

terna och skulle man kunna göra mer projektunika avtal angående leveranser på 

trånga arbetsplatser borde det synas rent ekonomiskt också. Leveranser som dyker 

upp på fel tider ansåg alla respondenter vara ett problem på arbetsplatserna. 

 

 Zonindelningar - zonindelningar var överlag någonting relativt nytt för respondenterna 

men alla hade idkat någon form av etappindelning. Att ha ett visuellt verktyg som hjälp 

vid logistiken var något okänt för alla respondenter men som de ändå hade en positiv 

inställning till. 

 

 Möten - sammanfattningsvis är möten något som tar tid från produktionen enligt de 

olika respondenterna men de ansåg ändå att minst en gång per vecka borde de invol-

verade på arbetsplatsen gå igenom de större transporterna. Större transporter kan 

skapa ett riskmoment och därför ansåg respondenterna att alla på arbetsplatsen borde 

vara informerade om när dessa inträffar. 

 

 Ramavtal - här hade respondenterna olika åsikter om hur och vad avtalen till arbets-

platsen bör innehålla gällande logistiken. Några ansåg att de inte behövde lägga nå-

gon energi på dem medan någon tyckte att projektunika avtal hade varit att föredra på 

många arbetsplatser. 

  



BY1604 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp      22 

 

5 Kritik  

I detta avsnitt kommer kritik av genomförande och metod som använts under studien att be-

handlas. Vidare kommer använda källor kritiseras samt observationer och kvalitativa intervjuer 

att analyseras med hjälp av de verktyg som presenterades i avsnitten 3.1.3 och 3.2.3. Logisti-

kansvarige kommer även under detta kapitel att benämnas LA. 

5.1 Kritik av genomförande och metod 

Utvärderande forskningsmetod valdes då den initialt passade väl in på det syfte och fråge-

ställningar som låg till grund för denna studie. Följande parametrar var styrande för den utvär-

derande forskningsmetoden som tillämpats och dessa kritiseras och analyseras nedan. 

 

 Utvärdera delar eller helheter vid produktion, processer, enskilda produkter eller funkt-

ioner.  

Referensprojektet i Umeå och logistikhantering med principen JIT skulle undersökas 

och utvärderas. Då studien inte behövde behandla hela referensprojektet och enbart 

fokusera på de delar eller områden som berörde just logistikhanteringen inriktade sig 

studien på möten, intervjuer och delar ur logistikbilagan.  

 

Undersökningarna har genomförts ur fallföretagets perspektiv vilket innebär att resul-

taten inte ska anses vara likvärdiga för alla byggentreprenörer. Eftersom fallföretaget 

agerade beställare av studien ska det också noteras att resultatet från undersökning-

arna utvärderas mot de frågeställningar som var aktuella för fallföretaget i studien. De 

intervjuade personerna var anställda av fallföretaget under den tid studien pågick och 

reflekterar individernas syn på problem eller lösningar utifrån de gällande värdering-

arna inom fallföretaget.  

 

 Objektiv beskrivning av den studerade företeelsen.  

Under denna studie var författaren anställd och verksam i delar eller hela arbetet med 

referensprojektet. Ett nära samarbete med de av fallföretaget anställda intervjuobjek-

ten var därför oundvikligt och kan till viss del ha påverkat objektiviteten. Dock ska det 

påpekas att under kvalitativa metoder som var  en del av utförande metoden i denna 

studie  ska det finnas en närhet till det studerade [14]. 

 

 Analys av behov och eller möjligheter för förbättringar 

På referensprojektet fanns det en uttalad organisation för logistikhantering med be-

stämda arbetsmetoder. Dessa analyserades i första hand inte för att förbättra logistik-

hanteringen på referensprojektet, analyserna gjordes istället för att upptäcka och ut-

värdera vilka delar som kunde fungera på normalstora arbetsplatser hos fallföretaget i 

Umeå regionen. Det ska alltså påpekas att de delar som analyserats är de som ligger 

i fallföretagets och denna studies intresse och ska inte anses funktionella för alla byg-

gentreprenörer eller arbetsplatser utan vidare studier. 
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5.2 Källkritik 

I denna rubrik analyseras källor och kritiseras utifrån de fyra faser källkritik ska genomgå och 

som togs upp i avsnitt 3.2.3. För att underlätta för läsaren hur studien har behandlat de olika 

faserna kommer dessa att redovisas i punktform nedan. 

 

 Källobservation 

Val av källor till denna studie baserades på problemformuleringen. Vilken litteratur och 

hur den skulle användas var alltså en direkt effekt av problemformuleringen. Den an-

vända litteraturen gällande forskningsmetodik hade inriktningen mot samhällsveten-

skap och kan anses vag i byggsammanhang men blev ändå den vägledande litteratu-

ren på detta område. En utvärderande forskning med kvalitativa intervjuer och metoder 

ska alltså inte anses vara det vedertagna sättet att genomföra en studie av denna 

kvantitet. Kurslitteratur för högskoleutbildningar gällande logistik med inriktning mot 

byggprocesser var dock fåtalig och tid samt tillgänglighet hade kunnat göra det möjligt 

att utöka antalet källor i denna studie.  

 

 Benämning av ursprung 

Då källorna till stor del bestått av kurslitteratur och använts på universitet har dessa 

ansetts vara tillförlitliga. De ansvariga på fallföretaget för upprättandet av logistikbila-

gan har genom efterforskningar visat sig stämma samt kontroller gjorda inför och efter 

intervjuer har visat på hög trovärdighet hos intervjuobjekten. 

 

 Tolkning 

Den insamlade informationen har genomgått en så kallad prövning, vilket innebär att 

insamlad information har en tydlig användbarhet i förhållande till syftet. Då fallföretaget 

agerade beställare av studien samt att informationen bearbetats av författaren som vid 

genomförandet av studien var anställd av fallföretagets ska det därför inte dras slut-

satsen att denna tolkning är gemensam för alla byggentreprenörer gällande logistik-

hantering. Författarens tolkning av vilken information som varit relevant vid referens-

projektet samt de normalstora arbetsplatserna kan bidra till att hindra gemensamma 

slutsatser angående information.  

 

 Bestämning av användbarhet 

JIT-principen värderades högt i denna studie tillsammans med teorin bakom logistik 

samt intervjuobjekt. Informationen från dessa källor har sedan genomgått en trovär-

dighetsanalys. Under denna punkt hade det varit möjligt att vara ännu striktare i urvalet 

om det funnits tillgång till mer litteratur angående logistik specifikt riktad mot byggbran-

schen. 
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5.3 Kritik av fältobservationer 

Öppna observationer var tillvägagångssättet under de utförda fältobservationerna genomförda 

i studien och dessa kritiseras i detta avsnitt. 

 

Då en stor del av fältobservationerna genomfördes inom produktionen och de inblandade per-

sonerna ofta upplevdes lida av tidsbrist fanns inte alltid möjlighet till följdfrågor. Detta kan ha 

resulterat i att från en del svar har författaren fått dra egna slutsatser. Om slutsatserna varit 

tillräckligt objektiva är svårt att avgöra, dock kan det rekommenderas att som i denna studie 

utlämna observationer där övervägande del av innehållet kommer från egna slutsatser.  

 

Svårigheterna kan vara att avgöra om svaren formas mot exakt det mål studien efterfrågade 

istället för det verkliga utfallet. Efter indata samlats upp skulle dessa analyseras med avse-

ende på om indatan sammanfattats korrekt enligt den teorin studien utgick från. Med andra 

ord måste indatan ha en relevans och kunna härledas till den inledande teorin för att det ska 

finnas utrymme för den. Att genom hela studien konsekvent koppla samman dessa och lyckas 

göra tydliga kopplingar ska dock anses vara svårt. Det fanns ingen exakt metod över hur detta 

skulle genomföras och framförallt uppdaterades avgränsningar och frågeställningar fortlö-

pande vilket borde göra det svårt att jämföra med andra studiers teoretiska tolkningar.   
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6 Analys 

I detta avsnitt presenteras de genomförda analyserna i studien. Analyserna utgår från avsnit-

ten teori, genomförande och metod med målet att besvara frågeställningar gjorda i början av 

studien. 

6.1 Analys av observationer 

De analyser mot observationer som utförts i studien presenteras nedan uppdelade i en analys 

av fältobservationer och en analys av möten. 

6.1.1 Analys av fältobservationer 

Fältobservationerna under denna studie inriktade sig på logistikhanteringen och på arbetsme-

todiken sju sorters kakor. Namn på de observationerna byttes ut för att underlätta för studien 

och dessa var tidbokade leveranser, mottagningskontroll, emballage, upplagsytor, LPP-rum-

met och avfallshantering som analyseras mot teorin för logistik samt JIT. Inledningsvis analy-

seras och förklaras ifall punkterna från “sju sorters kakor” verkligen har undersökts i tabell 5 

nedan. 

 

Tabell 5. Visualiserar jämförelser av observationer gjorda på referensprojektet. 

Arbetsmetodik “sju sorters kakor” Fältobservation utförd Förklaring 

Arbeta med en visuell arbets-

plats 

LPP-rummet Möten utförda i LPP-rummet 

observerades ur ett logistiskt 

perspektiv 

Öka leveranssäkerheten och 

säkra resurser för lossning 

Tidbokning 

Mottagningskontroll 

Myloc tidbokningssystem 

samt hur mottagningskon-

troller utfördes genom ob-

servation av LA roll 

Använda transport och montage-

vänligt material 

Emballage 

Mottagningskontroll 

Vid mottaningskontroller stu-

derades emballagen 

Minska lagring och onödiga flyt-

tar av material 

LPP-rummet 

Upplagsytor 

Hur den visuella planeringen 

hanterade upplagsytor, 

framförallt via APD-plan 

Säkerställa framkomlighet ge-

nom hela projektet 

LPP-rummet, tid-

bokning, emballage, 

mottagningskontroll, 

upplagsytor, avfallshan-

tering 

Dessa studerades parallellt 

då alla var involverade i lo-

gistiken angående framkom-

ligheten 

Rent bygge med ordning och 

reda 

Avfallshantering 

Emballage 

Hur dessa punkter hantera-

des ur LA perspektiv 
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Minimera spill och ha en hög 

sorteringsgrad på avfallet 

Avfallshantering 

Emballage 

Hur dessa punkter hantera-

des ur LA perspektiv 

 

 

Vid kontroll av tabell 5 ovan drogs slutsatsen att alla delar av arbetsmetodiken “sju sorters 

kakor” vid referensprojektet hade observerats. Om dessa observationer sedan överens-

stämde med teorin i litteraturen och logistikbilagan kommer att analyseras i punktform och 

tabeller nedan. 

 

 LPP-rummet 

Genom att arbete med en visuell arbetsledningsmetodik som LPP-rummet så lyckades 

fallföretaget knyta ihop flera av de teorier litteraturen under denna studie beskrivit. 

Dessa var bland annat flexibilitet, informationssnabbhet, enkelhet och att snabbt an-

gripa grundläggande problem. Analysen visar att LPP-rummets förmåga att snabbt 

anpassa sig till uppstådda problem och direkt angripa dessa tillsammans med alla 

inom produktionsteamet som var delaktiga på dessa möten gjorde att information även 

nådde ut till alla omedelbart [8, 15]. 

 

 Tidbokade leveranser 

”The seven wastes” förklaras under avsnitt 2.2.1 och fallföretaget har under referens-

projektet  lyckats undvika tre av de sju punkterna genom tidbokade leveranser, nämli-

gen väntetid, onödiga transporter och onödiga lager [6]. Analysen av tidbokningar  vi-

sar att kombinationen av logistik och den utökade filosofin JIT varit viktiga verktyg för 

logistiken på referensprojektet. Inleveranserna hade ett tidsfönster, allt enligt JIT-filo-

sofin [15] och fallföretaget hade även rätt att dela ut vite vid avsteg från det avtalade i 

logistikbilagan vilket i stor utsträckning bidrog till att tider hölls. Tidbokningsprogram-

met Myloc hade även funktionen att föra in miljödata beroende på vilken typ av fordon 

godset levererades på och bidrog på så vis till logistikens miljömål [9]. 

 

 Emballage 

Analysen av punkten emballage mot teorin visar att observationerna gjorda på refe-

rensprojektet rakt av använder sig av JIT filosofin på den punkten. Produktionsanpass-

sat emballage tillämpades istället för leveransanpassat och fältobservationerna ge-

nomförda inom detta område visar på hög effektivitet. 

 

 Mottagningskontroll 

Vid mottagningskontrollerna ska det framföras att referensprojektet inte tillämpar JIT 

enligt vad tabell 1 visar under avsnitt 2.2.2 utan att de istället har en traditionell mot-

tagningskontroll. Det vill säga att godset kontrolleras utifrån kvaliteten och att inga de-

fekter uppstått vid emballering eller transport. En förklaring till att logistikhanteringen 

vid referensprojektet använt sig av traditionella metoder just på det här området kan 

vara de hårda kraven produktionen ställer på materialen. 

 

 Upplagsytor 

Tillämpningen av tidbokade leveranser, visuell planering genom LPP-rummet och zo-

nindelningar gjorde att problematiken med små upplagsytor blev förvånansvärt liten. 



BY1604 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp      27 

 

En kombination av traditionella metoder och JIT filosofin för logistik kan vara bidra-

gande faktorer till det. Hög beställningsfrekvens och små beställningskvantiteter enligt 

JIT (se tabell 1) tillsammans med en tydlig inköpsstrategi med inriktning mot logistik 

pekar analysen under denna punkt mot [7]. 

 

 Avfallshantering 

En ren byggarbetsplats med ordning och reda samt en avfallssortering med hög sor-

teringsgrad och minimalt med spill var ambitionen. Referensprojektet hade målet att 

95 procent av avfallet skulle vara sorterat och detta lyckades de med. Genom planering 

och tydliga strukturer undveks onödigt arbete och hantering vilket även var en av punk-

terna inom ”the seven wastes” [6]. Med tydliga strukturer menas att på referenspro-

jektet användes specifika områden eller platser för uppställning av material eller verk-

tygvagnar samt att dessa var märkta med respektive företags namn. Analysen av 

denna punkt ska dock ifrågasättas då litteratur angående avfallshantering inom logistik 

var begränsad. 

6.1.2 Analys av möten 

Under denna rubrik presenteras ett flertal mötesformer och analyser av dessa. Gemensamt 

för mötena har varit att de observerats från ett logistiskt perspektiv på referensprojektet. Allt 

för att kunna utvärdera om dessa är relevanta för logistikhanteringen och om det kan komma 

någon nytta ur dessa för normalstora arbetsplatser. Punkterna nämnda i avsnitt 5.2.1 har även 

använts vid observationer på möten tillsammans med riktlinjerna nedan. 

 

Riktlinjer 

 Tidsaspekten, var det för lång eller kort tid på dessa möten. 

 Delaktighet, behövde den logistikansvarige delta vid hela eller delar av dessa möten. 

 Information, fick fallföretaget ut den information de behövde angående logistik på 

dessa möten. 

 Utrymmen, hanterades problematiken kring trånga utrymmen på dessa möten. 

 Logistikbilagan, togs logistikbilagan upp eller användes på dessa möten. 

 

LPP-möten 

Dessa möten hade en fastställd tid mellan 06:45-07:00 måndag-torsdag och meningen var att 

de skulle säkerställa driften inom produktionen samt säkerheten på arbetsplatsen. Den utsatta 

tiden räckte uppskattningsvis inte till vid hälften av dessa tillfällen. Exakt statistik finns inte 

över tid då denna parameter inte dokumenterades under dessa möten, dock så fördes det 

dagbok. Anledningen till att LPP-mötet ofta drog ut på tiden var på grund av att alla skulle få 

redogöra dagens planerade arbeten. LA gick under dessa möten igenom förändringar angå-

ende transport- eller kranvägar samt om större förseningar i leveranser uppstått.  

 

LPP-möten var den plats där LA kunde få en helhetsuppfattning om arbetet för dagen och 

planera logistiken därefter. Hade problem uppstått med trånga utrymmen,  beställningar eller 

om oklarheter fanns angående logistikbilagan och vad som förväntades av UE togs dessa upp 

direkt under dessa möten. Kunde problemen inte lösas genom en snabb dialog blev det sär-

möten istället. Sammanfattningsvis blir analysen av dessa möten att de var mycket effektiva, 

ingen tid gick till spillo och alla visste då de lämnade mötena vad som förväntades av dem och 

andra under dagen. 
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Tidplanmöte 

Övergripande funktion för dessa beskrivs under avsnitt 4.2.2 och sammanfattningsvis var 

dessa möten ur ett logistiskt perspektiv viktiga. Tidplanmöten gjorde det möjligt för LA att på-

verka planeringen för logistiken under en längre period framåt istället för en dag eller någon 

vecka. Så kallade flaskhalsar kunde upptäckas i god tid och en plan för hur dessa skulle lösas 

arbetades fram. Dessa flaskhalsar kunde vara transportvägar som tillfälligt skulle tas ur bruk 

vilket resulterade i bara en transportväg eller att lagerplatsen för en stor leverans med känsligt 

material kommer att störa produktionen. Även dessa möten var mycket effektiva men krävde 

mer än i någon annan mötesform att alla inblandade kom väl förberedda. En oförberedd del-

tagare gjorde att de redan tidspressade mötena ofta kunde dra ut på tiden. 

 

Internmöten 

Under dessa möten fick alla från fallföretagets platsledning inom produktionen en chans att 

lyfta problem ur ett mer personligt perspektiv men LA hade likväl som resterande personal sin 

del att redovisa under dessa möten. En gång per vecka skulle dessa hållas men så var inte 

alltid fallet för att just vid dessa möten fick alltid behovet hos produktionen bestämma om tid 

fanns. Det ska dock sägas att under internmötena skulle en strukturerad dagordning gjort dem 

betydligt effektivare då de ofta drog över på den utsatta tiden på en timme.  

 

Just att dessa möten endast var för de inom fallföretagets platsledning gjorde ändå att mycket 

diskuterades och kom upp utöver vad som togs upp på till exempel LPP-möten enligt de gjorda 

observationerna. Här var alla delaktiga i varandras lösningar och problem istället för att jobba 

på var sitt område vilket gjorde att problem angående logistikbilagan eller andra oklarheter 

snabbt togs om hand. Konstruktiv kritik och öppenhet var målet med dessa möten och det ska 

anses att de lyckades väldigt bra med detta. 

 

Startmöten 

Med projektingenjören på plats tillsammans med LA kunde fallföretaget på ett strukturerat och 

effektivt sätt snabbt få fram den information de ville förmedla till den nya UE på referenspro-

jektet angående logistiken. Två av orsakerna till varför startmötena ansågs effektiva var en 

stående mötesagenda samt att LA var på plats och kunde ge sin bild av hur logistiken skulle 

skötas på referensprojektet. Just att LA deltog och kunde reda ut diverse oklarheter direkt på 

plats upplevdes av de nya UE vara ett väldigt bra stöd. Dessa möten ska anses vara ett av de 

absolut viktigaste mötena ur ett logistiskt perspektiv enligt de analyser gjorda i denna studie. 

 

Erfarenhetsåterföringsmöten och slutmöten 

Att LA kan delta och samla på sig data från UE om vad som varit lyckat under referensprojektet 

och sedan kunnat dela med sig av dessa på erfarenhetsmöten anses vara viktigt. Utan inform-

ation från UE har entreprenören bara erfarenheter från ett håll vilket gör resultatens trovärdig-

het mindre värda enligt studien. 
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6.2 Analys av kvalitativa intervjuer 

De kvalitativa intervjuerna fokuserar på åtta områden inom området logistik. Dessa har som 

mål att bidra till det slutgiltiga resultatet i studien, det vill säga är det möjligt att tillämpa delar 

eller hela logistikhanteringen från referensprojektet på normalstora arbetsplatser. Analyserna 

utförda av de kvalitativa intervjuerna beskrivs nedan i punktform och även här benämns lo-

gistikansvarige LA. 

 

 LA 

En gemensam slutsats kunde dras under detta område från både referensprojektet 

och normalstora arbetsplatser, nämligen att rätt hen på rätt plats är väldigt viktigt. Med 

andra ord ska tid läggas på att utse en person med rätt kunskap och intresse för ar-

betsuppgiften för att det ska fungera optimalt. 

 

 Uttalat logistikansvar 

Vid frågorna och svaren inom detta område framkom att här fanns två tydliga skillna-

der. Från de som varit delaktiga vid referensprojektet var det självklart att det fanns en 

uttalad LA på arbetsplatsen. De som varit delaktiga vid normalstora arbetsplatser an-

såg dock att vem som var LA på papper var mindre viktigt så länge alla på arbetsplat-

sen visste vad som gällde. Efter analys av dessa skillnader dras slutsatsen att de ak-

tiva vid referensprojektet har kunnat ta del av fördelarna med en uttalad LA medan de 

aktiva på normalstora arbetsplatser är omedvetna om dessa fördelar. 

 

 Organisation 

Då alla intervjuerna genomförts och svaren på frågorna inom detta område analyserat 

visade det sig att alla inblandade var överens på en punkt. En eller fler kan vid behov 

dela på logistikansvaret på en normalstor arbetsplats och att det bör finnas en viss 

organisation angående logistik. Trots olika tankar och åsikter angående utformningen 

av den eller dessa tjänster kom det fram att det borde vara möjligt för LA att utföra 

andra arbetsuppgifter parallellt med logistiken. 

 

 Delaktighet inköp 

Olika arbetsuppgifter och befattningar gjorde dessa resultat svåra att tolka och analy-

sera. Studien visar ändå att produktionsledningen behöver få större möjlighet att kunna 

påverka vid inköp angående logistik. Åsikterna kring vem och hur det ska göras skiljde 

sig åt mellan de intervjuade på referensprojektet och normalstora arbetsplatser, men 

åsikten att det skulle vara någon från produktionen var samstämmig. Vid en djupare 

analys framkom det även att information och kommunikation är två av de viktigaste 

punkterna angående logistik på en arbetsplats. Här spelade det ingen roll om frågan 

gällde logistik på en arbetsplats av referensprojektets storlek eller om det var på en 

normalstor arbetsplats. 

 

 Tidsfönster 

Tidsfönster behövs och alla arbetsplatser borde vara hårdare och kunna ställa högre 

krav angående dessa. Irritationsmoment inom produktionen börjar ofta just vid sena 

eller tidiga leveranser enligt analyserna gjorda efter intervjuerna. Slutsatsen blir att 
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dessa problem kan härledas till att avtal på normalstora arbetsplatser inte är tillräckliga 

angående logistik mellan fallföretaget och leverantörer. 

 

 Zonindelningar 

De normalstora arbetsplatserna har alla idkat någon form av zonindelning men inte 

med ett visuellt verktyg som LPP-rummet på referensprojektet. Analysen av de utförda 

intervjuerna visade att zonindelning var något positivt och att det borde vara möjligt att 

tillämpa på normalstora arbetsplatser. 

 

 Möten 

Om LA är en eller fler personer bör dessa föra en nära dialog med alla inblandade i 

logistiken minst en gång per vecka. Större transporter eller leveranser ska även tas 

upp på möten för att öka säkerheten på arbetsplatserna, oavsett storlek på dessa enligt 

alla intervjuade. 

 

 Ramavtal 

Projektunika avtal angående logistik vid trånga utrymmen på normalstora arbetsplatser 

ska vara möjligt, trots ramavtal visar denna analys. Ska det bli en fungerande arbets-

plats med flöden som inte hindrar produktionen måste det vara möjligt att involvera 

företagets centrala inköpsfunktion så att de ramavtal som sluts möjliggör projektspeci-

fika avtal för logistiklösningar.  
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7 Diskussion  

Den resulterande diskussionen för denna studie presenteras och är uppdelad i underrubriker 

nedan. 

7.1 Studiedesignen 

Det fanns en tydlig målbild under hela arbetet med denna studie och det var att överlämna en 

rekommendationsmall till PEAB bygg region Norr i Umeå. Rekommendationsmallen skulle se-

dan kunna användas inför kommande projekt av typen normalstora arbetsplatser där ett behov 

fanns av speciella arbetsmetoder för logistik.  Med det som fokus för studien påbörjades ut-

formningen av en projektplan innehållande syfte, frågeställningar och avgränsningar. Det in-

sågs relativt tidigt i studien att en av de viktigaste punkterna förutom mål och syfte var av-

gränsningar. Områden som kändes relevant för studien blev efter litteraturstudier avgränsade 

på grund av att just dessa hade krävt en helt egen studie. Med den tid som fanns till förfogande 

tvingades vissa val göras, till exempel att rekommendationsmallen skulle representera hel-

heten av logistiken på referensprojektet och inte gå in för specifikt på varje del. Det kan ha 

resulterat i att problem eller lösningar uteblev på grund av att en mer ingående undersökning 

egentligen behövts på vissa områden. Det ska även påpekas att de valda metoderna under 

denna studie inriktat sig på att utvärdera fallföretagets arbetsmetoder i logistikhanteringen vid 

referensprojektet och ska inte betraktas vara optimala för alla byggentreprenörer och projekt.  

 

Då projektplanen var fastställd valdes en utvärderande forskning med en kvalitativ metod vil-

ket gjorde det möjligt att kunna utföra fältobservationer, intervjuer och datainsamling parallellt 

med andra aktiviteter under studiens gång. Att kunna arbeta parallellt med andra aktiviteter 

kan tyckas ostrukturerat men var ändå en av de främsta anledningarna till varför upplägget 

fungerade bra. Hade studien utförts under en längre period skulle upplägget inte genomgått 

några större förändringar, dock så hade fler intervjuer genomförts samt större delaktighet från 

UE för att få ett ännu objektivare perspektiv över logistikhanteringen på referensprojektet.  

 

Slutrapporten till studien var i slutfasen då leveransrapporten påbörjades vilket inte helt över-

ensstämde med upplägget i tidplanen gjord inför studien. Vissa delar ur leveransrapporten 

hade kunnat påbörjas tidigare men frågan som ställdes var om resultatet inte blivit missvi-

sande då en stor del av resultatet till leveransrapporten baserades på analyserna gjorda i 

slutrapporten. Sammanfattningsvis avslutas diskussionsdelen om upplägget med konstate-

randet att utan en väl genomarbetad projektplan med tydliga mål, syften och frågeställningar 

hade genomförandet under studien upplevts mer ansträngt. 

7.2 Genomförandet av studien 

Närhet till det studerade var en av de punkter fokus lades på under  studien då den ansågs 

vara något som passade in på författarens förhållande till referensprojektet. På grund av detta 

uppstod även en hel del svårigheter i genomförandet. Nämligen att samla in data från obser-

vationer objektivt. Det förklaras bäst med att författaren vid tidpunkten för observationerna 

redan var en del av platsledningen på referensprojektet vilket kan vara en bidragande faktor 

till partiska tolkningar, eller i alla fall slutsatser i fallföretagets favör istället för den övergripande 

logistikens. Överlag måste ändå fördelarna med tillvägagångssättet, det vill säga närhet till 
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det studerade väga över nackdelarna med dessa. Utan en närhet och aktivt deltagande under 

det logistiska arbetet blir slutsatsen att samma erfarenheter inte kunnat dras vid en annan 

metod för insamling av data. Exempelvis när data var svårtolkade eller från en början inte 

kändes relevant för studien så utvecklades dessa genom observationer till några av de viktig-

aste punkterna att lägga fokus på vid intervjuerna.  

 

Att sitta med vid möten anses också vara av yttersta vikt för studien då de små detaljerna från 

produktionen kunde kopplas samman med logistikarbetets helhet. Ofta var det många delta-

gare på dessa möten vid referensprojektet vilket innebar att de följdfrågor som studien hade 

behövt för att reda ut vissa frågeställningar inte alltid kunde tas upp på grund av tidsbrist. 

Möten är i grund och botten något på en arbetsplats som tar tid från det som verkligen betyder 

något, nämligen produktionen, enligt analyserna gjorda av intervjuerna i studien. En annan 

metod hade kanske kunnat användas just vid observationer av möten och bör tas i beaktande 

vid en liknande studie eller fortsättning av denna. 

 

Teorin, metod och genomförande var  hjälpmedlen eller styrdokumenten till slut- och leverans-

rapporten. Många gånger under studien blev dessa uppdaterade och förändrades utifrån vad 

som kom fram under fältobservationer eller intervjuer. Det kunde bland annat vara införandet 

av nya avgränsningar eller att teorin behövde utvecklas för att förklara begrepp som hade att 

göra med logistikhanteringen på referensprojektet. En reflektion angående detta är att en stu-

dies syfte, frågeställningar och mål aldrig ska anses vara något permanent utan att dessa kan 

komma att behöva ändras för att komma fram till en slutprodukt enligt författaren av studien. 

7.3 Intervjuerna 

Den kvalitativa metoden användes under genomförandet av intervjuerna på referensprojektet 

och de normalstora arbetsplatserna. De största skillnaderna mellan dessa intervjuer var att 

författaren kände och hade jobbat nära de som medverkade från referensprojektet. Att inter-

vjua människor objektivt samtidigt som en nära relation till dessa fanns ställde höga krav på 

den som utförde intervjuerna och därför spelades de flesta in. En av anledningarna till detta 

var för att just kunna analysera svaren mer objektivt då det som skrivits ned på papper inte 

alltid hade samma innebörd som det som sades. En annan skillnad mellan intervjuerna på 

arbetsplatserna var att de som varit verksamma på referensprojektet hade både kunnat ob-

servera och varit delaktiga vid ett strukturerat logistikarbete. Det kan ha resulterat i övervä-

gande positiva åsikter angående logistik vilket gjorde analyserna av intervjuerna svårare att 

jämföra. Mer tid för denna studie hade inneburit fler utförda intervjuer. Inför framtida studier 

bör minst två stycken testintervjuer utföras för att säkerställa att frågor ställs på rätt sätt och 

svaren ska vara så enkla som möjligt att analysera. 
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8 Slutsats 

Nedan presenteras den resulterande slutsatsen för studien och svaren på frågeställningarna 

formulerade i början av studien. För att underlätta för läsaren av studien delas slutsatsavsnittet 

upp i underrubriker. Strukturen på dessa kommer att följa frågeställningarna med svar samt 

en slutsats för respektive arbetsplats. Avslutningsvis kommer dessa slutsatser att jämföras i 

en gemensam slutsats. 

8.1 Normalstora arbetsplatser 

Hur hanterar man logistikhanteringen på arbetsplatsen idag och med vilka resurser? 

En platschef och två arbetsledare räknas enligt fallföretaget som en normalstor arbetsplats 

och det är den arbetsledningen som strukturerar logistikarbetet. Produktionstidplanen är ofta 

det styrande dokumentet då det är där alla aktiviteter och tider för projektet finns. Från pro-

duktionstidplanen bryter de sedan ut aktiviteterna i mindre etapper och då dessa är fördelade 

på de olika personerna ansvarar de själva för hanteringen av logistiken. Skillnaden mellan hur 

de olika arbetsledarna eller platscheferna sköter logistiken är stor men en gemensam nyckel-

person anses vara traktorföraren på projektet. Utan en duktig traktorförare som har ordning 

och reda samt ett stort engagemang för att projektet ska flyta på fungerar inte arbetsplatsen 

ur ett logistiskt perspektiv. Att en inköpare finns tillgänglig på byggarbetsplatsen hör till ovan-

ligheterna vilket innebär att de större inköpen till projekten vanligtvis redan är utförda. Istället 

för att investera tid i de större inköp gör arbetsledarna eller platscheferna avrop på leveran-

serna varpå de följer upp och kontrollerar dessa.  

 

Vilka problem finns i verksamheten relaterade till logistiken? 

En av de största bristerna i logistikanteringen till de normalstora arbetsplatserna anser studien 

vara leveranserna till och från arbetsplatsen. Dessa kan vara material som avropats och är 

bestämt ska anlända till arbetsplatsen 07:00 men istället dyker upp vid fikarasten (09:00), 

lunch (11:00) eller i slutet av arbetsdagen. Detta skapar irritationsmoment för både de som 

ska omhänderta leveranserna men även för arbetsledningen som försöker planera produkt-

ionsflödet. Informationen till de anlända speditörerna verkar inte heller vara helt fullständig. 

Då speditörerna har kommit till arbetsplatserna ska de först få tag i den ansvariga personen 

för leveransen och sällan står det ett nummer till denna på fraktsedeln vilket gör att det redan 

vid första personmötet finns en viss irritation mellan mottagaren och leverantören. Ur ett rent 

objektivt perspektiv ska just liknande företeelser som den ovan beskrivna anses vara slöseri 

av tid för produktionen. Trots att dessa arbetsplatser själva anser att de har en struktur så 

finns ändå ingen uttalad plan, eller i alla fall inte för andra än den interna organisationen. 

8.2 Referensprojektet 

Hur hanterade man logistikhanteringen på byggarbetsplatsen och med vilka resurser? 

All logistik på arbetsplatsen hanterades enligt logistikbilagan och arbetsmetodiken “sju sorters 

kakor”. Det fanns en utsedd logistikansvarig som hade just logistiken som den uttalade ar-

betsuppgiften och hade mandat att styra hur hen ville ha de. Alla nytillkomna på arbetsplatsen 

blev direkt informerade om vilka regler och förväntningar som fallföretaget hade på dem an-



BY1604 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp      34 

 

gående logistiken samt hur de skulle nyttja resurserna på arbetsplatsen. Till exempel tid-

bokning angående leveranser av material samt lyft av dessa eller hur de ska hantera återvin-

ning av avfallet. 

 

Vilka problem finns i verksamheten relaterade till logistiken? 

Sammanfattningsvis var det väldigt få problem på arbetsplatsen gällande logistiken. Det 

hände dock även här att leveranser ibland kom vid fel tidpunkt vilket kunde medföra problem 

med tillgång på utrymmen. Då det mesta materialet ankom till arbetsplatsen enligt JIT och 

upplagsytor var reserverade för att följa produktionen kunde det ibland uppstå problem, fram-

förallt om material kom för tidigt. Det vill säga materialet behövdes inte än och tog då bara upp 

plats. Att arbetsmetoden ”sju sorters kakor” var något nytt påtalades också av arbetsledarna 

då de i början inte var vana vid att uppmärkningen av gods var så viktigt för LA. Med viktigt för 

LA menas att gods som anländer till arbetsplatsen och inte är uppmärkt enligt logistikbilagan, 

exempelvis zon, namn och nummer till mottagaren gjorde att mycket tid gick åt bara till att 

reda ut vem och vart materialet skulle.  

8.3 Gemensam slutsats 

Går det att tillämpa hela eller delar av logistikhanteringen från arbetsplatsen vid              

normalstora arbetsplatser i Umeå regionen? 

Då fallföretaget i Umeå fram till dagens datum haft få projekt med mycket små upplagsytor är 

begreppet logistik och metoden som följde med logistikbilagan som användes under referens-

projektet något relativ nytt och oprövat. Förmodligen är inte den möjlig att tillämpa i den nuva-

rande formen men mycket från den går att använda som en bas inför kommande projekt på 

normalstora arbetsplatser. Med att använda som en bas menar studien att alla delar i metodi-

ken “sju sorters kakor” har en relevans även på normalstora arbetsplatser men att de kan 

behöva projektanpassas.   

 

Tjänsten med en uttalad logistikansvarig ska anses vara betydande för att logistikarbetet ska 

fungera men exakt form på denna samt hur den ska vara fördelad måste undersökas vidare. 

Studien visar dock att den nuvarande organisationen på normalstora arbetsplatser behöver 

tydligare struktur. De tidbokade leveranserna behöver förmodligen ett större tidsfönster eller 

framförallt, uppsatta tider då leveranser inte ska anlända till arbetsplatserna. Att informationen 

på APD-planen läggs till med zonindelning och ankommande material är uppmärkta med till-

hörande zon samt namn på mottagare borde inte höja arbetsbördan avsevärt för varken ar-

betsledningen eller inköparen. Det borde istället underlätta för alla på arbetsplatsen med ett 

visuellt verktyg som uppdateras fortlöpande under arbetets gång och kan vara till stor hjälp 

vid planering.  

 

Emballagefrågan däremot kan anses vara lite svårare då det på normalstora arbetsplatser inte 

levereras material i samma kvantitet som på referensprojektet. Då studien inte ingående har 

studerat den ekonomiska aspekten av logistiken kan inga slutsatser dras huruvida om det är 

ekonomiskt försvarbart att kräva produktionspaketerat material även på normalstora arbets-

platser. Det kan däremot konstateras att vid observationerna genomförda på referensprojektet 

angående emballage uppskattades att produktionen tjänar en väsentlig andel tid på material 

som ankommer och är produktionspaketerade istället för transportpaketerade. Planering och 

utförande av avfallshantering och framkomlighet ska inte heller anses vara en omöjlighet att 
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ta med sig från referensprojektet. Att material aldrig får ligga direkt på golv på arbetsplatserna 

utan istället ska ligga på Bygg- eller EUR-pallar borde inte vara ett problem, det borde istället 

anses vara en praktisk enkel lösning på framkomlighetsproblemen. Istället för att onödig tid 

går åt till att bära och stapla om material kan till exempel en pallyft användas till att dra dessa 

åt sidan eller till en uppmärkt plats där produktionen inte störs. LPP-möten ska också anses 

vara ett mycket bra verktyg för logistiken. Dess förmåga att fånga upp och lösa situationer 

innan de blir problem går enligt studien hand i hand med JIT-filosofin och effektivitet på en 

arbetsplats. 
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Rekommendationsmall - 
kunskapsdokument 

Logistikmetodiken ”sju sorters kakor” till normalstora arbetsplatser 

Bakgrund 
Med anledning av referensprojektet IKEA i Umeå inleddes ett samarbete med PEAB bygg 

AB region norr. Det ansågs vara ett ypperligt tillfälle att ta tillvara på den logistiska metodiken 

”sju sorters kakor” som tillämpades vid referensprojektet till normalstora arbetsplatser i Umeå 

regionen. En av anledningarna ansågs vara de allt vanligare problemen med små 

upplagsytor runt arbetsplatserna och att en plan för hantering av problemen ur ett logistiskt 

perspektiv började vara aktuellt. Då författaren till rekommendationsmallen varit anställd vid 

referensprojektet i åtta månader och en stor del av arbetet under den här tiden bestod av att 

vara behjälplig med logistiken ansågs det möjligt med en viss erfarenhetsåterföring gällande 

arbetsmetodiken ”sju sorters kakor”. Arbetsmetoden innefattade även logistik filosofin JIT 

(”just in time”). 

Syfte 
Syftet med studien till att utvärdera och reda ut om delar eller hela arbetsmetodiken ”sju 

sorters kakor” skulle vara möjlig att tillämpa på normalstora arbetsplatser. Från utvärderingen 

där intervjuer, fältobservationer och litteraturstudier analyserats skulle sedan en 

rekommendationsmall framställas för att underlätta vid framtida projekt i PEAB:s regi med 

liknande förutsättningar. 

Mål 
Rekommendationsmallen skulle innehålla tydliga rekommendationer över vad PEAB bör ta i 

beaktande vid arbetsplatser med trånga logistiska förutsättningar. Det ska dock påpekas att 

denna rekommendationsmall endast undersökt förutsättningarna för att använda 

logistikhanteringen från referensprojektet till normalstora arbetsplatser. Alltså projekt i 

storleksordningen en platschef och två arbetsledare. 

Slutsats 
Då PEAB i Umeå fram till dagens datum nästan inte haft något projekt med extremt små 

upplagsytor är begreppet logistik, eller styrd logistik något relativ nytt och oprövat. Med styrd 

logistik menas att det finns en organisation och en kravbild för leverantörer och andra 

verksamma vid ett byggnadsprojekt att följa, exempelvis logistikbilagan som användes under 

referensprojektet IKEA i Umeå. 

Tjänsten med en uttalad logistikansvarig ska anses vara betydande för att logistikarbetet ska 

fungera men exakt form på tjänsten samt hur den ska vara fördelad måste undersökas 

vidare. Studien visar dock att den nuvarande organisationen på normalstora arbetsplatser 

behöver tydligare struktur. De tidbokade leveranserna behöver förmodligen ett större 

tidsfönster eller framförallt, uppsatta tider då leveranser inte ska anlända till arbetsplatserna. 

Att informationen på APD-planen läggs till med zonindelning och ankommande material är 

uppmärkta med tillhörande zon samt namn på mottagare borde inte höja arbetsbördan 
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avsevärt för varken arbetsledningen eller inköparen. Det borde istället underlätta för alla på 

arbetsplatsen med ett visuellt verktyg som uppdateras fortlöpande under arbetets gång och 

kan vara till stor hjälp vid planering. 

Vid observationerna gjorda på referensprojektet angående emballage uppskattades det att 

produktionen tjänar en väsentlig andel tid på material som ankommer och är 

produktionspaketerade istället för transportpaketerade.  

Planering och utförande av avfallshantering och framkomlighet ska inte heller anses vara en 

omöjlighet att ta med sig från referensprojektet. Att material aldrig får ligga direkt på golv på 

arbetsplatserna utan istället ska ligga på Bygg- eller EUR-pallar borde inte vara ett problem, 

det borde anses vara en praktisk enkel lösning på framkomlighetsproblemen. Istället för att 

onödig tid går åt till att bära och stapla om material kan till exempel en pallyft användas till att 

dra dessa åt sidan eller till en uppmärkt plats där produktionen inte störs. LPP-möten ska 

också anses vara ett otroligt bra verktyg för logistiken. Dess förmåga att fånga upp och lösa 

situationer innan de blir problem går enligt studien hand i hand med JIT filosofin och 

effektivitet på en arbetsplats. 

Läsanvisning 
Rekommendationsmallen-kunskapsdokument bör läsas i samband med användandet av 

bilaga 2, Rekommendationsmall. I denna bilaga finns bilder som visualiserar många av de 

punkter och resonemang som tas upp i mallen. I bilaga 2, Rekommendationsmall förklaras 

grunderna bakom metoden ”sju sorters kakor” följt av rekommendation samt förklaring och 

motivering till graderingen. 

Rekommendationsmallen kommer att delas upp i underrubriker där varje del i metodiken ”sju 

sorters kakor” gås igenom ur PEAB:s perspektiv. Det vill säga finns det en användbarhet för 

dessa och är de möjliga att tillämpa. 

”Sju sorters kakor”  
1. Arbeta med en visuell planering  

2. Öka leveranssäkerheten och säkra resurser för lossning 

3. Använda transport och montagevänligt material 

4. Minska lagring och onödiga flyttar av material 

5. Säkerställa framkomlighet genom hela projektet 

6. Rent bygge med ordning och reda 

7. Minimera spill och ha en hög sorteringsgrad på avfallet 

Alla rekommendationer utgår från analyser och slutsatser gjorda efter fältobservationer, 

litteraturstudier samt intervjuer av anställda hos PEAB på referensprojektet och normalstora 

arbetsplatser. Utöver dessa gjordes en del observationer och samtal mellan olika 

underentreprenörer på referensprojektet men inte i samma omfattning som med PEAB:s 

personal. Rekommendationsmallen använder färggraderingar för att så tydligt som möjligt 

visualisera användbarhet och förklaras nedan. 

Bör användas 

Bör kanske användas 

Bör inte användas 
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Alla bilder som visas i BILAGA 1 är tagna vid referensprojektet! 

VPP-rummet 

 

Tidsplanering 
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Tidsbokning, kalenderfunktion Myloc 

 

APD-plan  
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Zonindelning 

 

Lagerutrymmen 
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Produktionspaketerat material  

 

Exempel på godsmärkning 
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Exempel på ren arbetsplats  

 

Framkomlighet 
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Avfallshantering 
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Ordlista 
Nedan följer beskrivningar på ord och förkortningar ofta förekommande i byggbranschen men 

framförallt de beteckningar som används av byggentreprenören PEAB. 

 

Logistik Logistik är läran om hur optimal flödeseffektivitet skapas och innefattar fysiska,    

informations- och betalningsflöden. Traditionellt sett brukar logistik populärt 

anges med de sju R:en. Dessa handlar om aktiviteter som om de utförs på rätt 

sätt får kunden erhålla rätt vara, i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt 

tidpunkt, hos rätt kund och till rätt kostnad. I skrivande stund bör dock de sju R:en 

kompletteras med ytterligare ett r, nämligen rätt miljömässig belastning 

 

JIT  JIT eller ”just in time” transporter innebär varken mer eller mindre  än att 

inleveranser ska komma på en förutbestämd tidpunkt och oftast inom ett 

tidsfönster. Övergripande förklarat så behövs varken snabba eller korta 

transporter utan allt är beroende av tillförlitlig planering. JIT ska egentligen inte 

kallas för en arbetsmetod utan hellre klassas som en filosofi som ska leda till 

väsentliga och kontinuerliga förbättringar. 

 

LPP Ledande Produktions Planering eller Visuell Planering innebär att visualisera 

planeringen av tydligt nedbrutna arbetsmoment och att följa upp utfall. 

 

APD-plan Arbetsplatsdispositionsplan 
 

Tidplan Styrande dokument för en byggarbetsplats med efter varandra tidsberoende 

aktiviteter, ofta strukturerad och visuellt beskriven i ett Gantt-schema. 
 

Vite  Sanktions- eller straffavgift, i detta fall, reglerat i logistikbilagan vid försenade 

leveranser. 
 

Ramavtal Ramavtalet reglerar vilka produkter och tjänster leverantören ska kunna 

leverera. Det talar också om vilka priser och villkor som ska gälla och kan 

beskrivas som en generell överenskommelse som ligger till grund för framtida 

avtal. 
 

Myloc Myloc var under referensprojektet IKEA i Umeå det använda 

tidsbokningsprogrammet. Funktionen var att ett bekräftelsemail dök upp i den 

logistikansvariges inbox där en förfrågan angående datum, tid och 

lossningshjälp för en leverans ställdes. Logistikansvarige kontrollerade 

förfrågan mot hur situationen var i byggkalendern i Myloc och bekräftade 

leveransen efter att den lagts in i byggkalendern. 
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Logistikmetodiken ”sju sorters kakor” till normalstora arbetsplatser 
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Rekommendationsmall 

Logistikmetodiken ”sju sorters kakor” till normalstora arbetsplatser 

Bör användas 

Bör kanske användas 

Bör inte användas 

1. Arbeta med en visuell planering (bilaga med begrepp behövs)  

Som en del i produktionsarbetet användes det stora konferensrummet i etableringen som ett visuellt planeringsrum, även kallat LPP-

rummet. Inne i LPP-rummet satt stora ritningar över referensprojektet och framförallt uppdelat i zoner och etapper vilket gjorde det 

möjligt att enkelt följa produktionsgången. Ritningarna hängde på inplastade tavlor där alla kunde rita och komma med förslag på 

lösningar eller för att visa på kommande problem. Post-it lappar användes av varje underentreprenör för att visuellt visa vart de jobbade, 

vad de jobbade med och hur många de var inom den zonen. Tidsåtgång cirka 10-15 minuter. 

Beskrivning Verktyg/hjälpmedel Syfte Rekommendation Unika projektförutsättningar 

LPP-rummet Ritningar, 
fästanordningar, 
plastfilm för ritningar, 
whiteboardpennor, 
post-it 

Visualisera 
produktionens 
framfart genom 
zonindelning, 
lösa problem 
innan de uppstår 

Bör användas 

 

 

APD-plan Bluebeam (ritprogram) 

 

Visualisera 
rörelser på 
arbetsplatsen, 
tex. 
transportvägar, 
containrar, 
etablering, 

Bör användas  
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vatten, första 
hjälpen mm. 

LPP-möten LPP-rum med alla 
tillbehör tillgängliga 

Säkerställa 
framdriften för 
produktionen, 
arbetsmiljön 

Bör användas  

 

Förklaring:  

LPP-rummet: Graderingen grön uppnåddes på grund av LPP-rummets förmåga att vara lättförståeligt för alla inblandade. Det spelar ingen 

roll vilken roll du har på en arbetsplats, med ett LPP-rum kan alla ta till sig den visade informationen. Zonindelningen på ritningarna ska 

anses vara ett mycket bra verktyg ur ett logistiskt perspektiv, till exempel om material inte är uppmärkt så går det ändå att lokalisera till 

vilken plats det ska. 

APD-planen: Att APD-planen blev graderad grön är på grund av att den ska anses vara ett väldigt användbart visuellt verktyg för 

arbetsplatserna. Vid referensprojektet användes APD-planen som ett levande dokument och uppdaterades i takt med produktionen.  APD-

planen finns alltid tillgänglig på en arbetsplats och ritprogrammet Bluebeam ska anses vara väldigt användarvänligt och bör därför användas 

av den/de logistikansvariga på arbetsplatsen.  

LPP-möten: Tillsammans med LPP-rummet och APD-planen är LPP-möten kraftfulla verktyg för logistikarbetet på en arbetsplats och kräver 

väldigt lite av de berörda. Att genom dessa möten och APD-planen kontinuerligt få vetskap om vad som händer på arbetsplatsen och vilka 

leveranser som väntas ankomma under samma dag eller vecka underlättar mycket för logistiken. En mindre genomgång eller utbildning 

behövs för att lära sig att leda ett LPP-möte samt att använda sig av ritningsprogrammet Bluebeam och LPP-rummet. LPP-möten är direkt 

beroende av LPP-rummet och behöver anpassas till projektets omfattning men den tidsbesparing och effektivitet som kan uppnås på 

arbetsplatserna gör att den förtjänar gradering grön. LPP-möten bör användas varje dag och följa en spikad agenda. Det vill säga en 

förutbestämd struktur och ordning på hur LPP-möten på arbetsplatsen ska genomföras för att göra dem tidseffektiva. 
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2. Öka leveranssäkerheten och säkra resurser för lossning  

Under referensprojektet skedde alla leveranser via tidsbokningsprogrammet Myloc. Där kunde den logistikansvarige ta emot 

leveransförfrågningar från olika företag och placera in dem i en kalender för ankommande gods. Det vill säga att de hade förmågan att 

planera in när de ville ha en leverans efter behov eller utrymme på arbetsplatsen. Tanken med JIT (”just in time”) var att materialet skulle 

följa produktionen. Utöver tidsbokningar gjordes mottagningskontroller för att säkerställa att rätt produkt kom på rätt plats, hade rätt 

mottagare, bestod av rätt paketering, rätt antal och inom tidsfönstret för leveransen. Mottagningskontrollerna säkerställde att godsen 

överensstämde med avtalen i logistikbilagan och för dessa uppgifter behövdes en logistikansvarig. 

Beskrivning Verktyg/hjälpmedel Syfte Rekommendation Unika projektförutsättningar 

Tidsbokningar 

 

Mjukvaruprogram, 
exempelvis Myloc eller 
Outlook 

Kunna styra 
leveranser mer 
effektivt och 
strukturerat 

Bör användas 

 

 

Mottagningskontroll 

 

Logistikbilaga, 
alternativ en checklista 

 

Säkerställa att 
rätt material till 
rätt kvalitet 
ankommit  

Bör användas  

Logistikbilaga Inköpsavtal, ramavtal Kunna styra 
leveranser 
hårdare 

Bör kanske 
användas 

 

Tidsfönster Logistikbilaga, 
inköpsavtal, ramavtal 

Förmågan att 
ställa krav på 
leverantörer, 
speditörer 

Bör kanske 
användas 

 

Logistikansvarig Tidsbokningssystem, 
logistikbilaga, 
inköpsavtal, ramavtal  

Uttalat ansvar, 
förtydliga 
logistikarbetet på 
arbetsplatsen 

Bör användas  
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Förklaring: 

Tidsbokningar: Det ska anses vara ett oerhört effektivt verktyg för logistiken och en arbetsplats gällande planering av produktionen. 

Dessa måste dock anpassas till aktuellt projekt och trots att posten är direkt beroende av ett avtal gällande logistik är den så pass viktig 

att den får grön markering. 

Mottagningskontroll: För att kvalitetssäkra materialen till arbetsplatsen ska det anses vara högst väsentligt att produktionen får rätt 

material på rätt sätt. En logistikbilaga kanske inte behövs men att det finns en tydlig checklista alternativt kontrollista att följa vid ankomst 

av gods gör att posten förtjänar graderingen grön. Om en alternativ checklista används bör den innehålla krav på märkning. Rätt 

produkt, rätt antal, till rätt plats (helst zonbestämd) och nummer till mottagare samt beställare bör alltid finnas med för att säkerställa rätt 

kvalitet till arbetsplatsen. 

Logistikbilaga: Användbarheten är ur ett logistiskt perspektiv enorm, förmågan att ställa krav på leverantörer eller vid behov vite gör att 

de ovan nämnda punkterna är direkt beroende av en logistikbilaga. Trots ovan nämnda fördelar med en logistikbilaga blir 

rekommendationen bara blå då det ska anses vara svårt att skriva projektunika avtal eller komma runt ramavtal. Upprättas en 

projektunik logistikbilaga bör leveransmärkning finnas med som en stående punkt. Med leveransmärkning kan de normalstora 

arbetsplatserna förmodligen kopiera referensprojektets variant rakt av.  

Tidsfönster: Förmågan att kunna ställa krav på inom vilken tidsrymd en leverans ankommer till arbetsplatsen ska anses viktig ur ett 

logistiskt perspektiv. Framförallt de tider arbetsledningen inte vill ha leveranser till arbetsplatsen. Posten är förmodligen relativt 

verkningslös utan avtal att vända sig till vid konflikt och därför har den graderingen blå. Skillnaden mellan tidsbokningar och tidsfönster 

är att tidsbokningar fungerar som ett planeringsverktyg medan tidsfönstret är kravverktyget. Det vill säga tidsbokningen förmedlar vilken 

dag leveransen ska ske medan tidsfönstret bestämmer inom vilken tidsram materialet måste vara på plats för att leverantören inte bli 

ersättningsskyldig. Exempelvis är en leverans inbokad till onsdag klockan 14 men med tidsfönstret +/- 30 minuter innebär det att om 

leveransen levereras utanför tidsramen har då PEAB rätt att neka lossning, alternativ begära vite. 

Logistikansvarig: Person med uttalat ansvar över logistiken på arbetsplatsen underlättar för alla inblandade i produktionen. Har 

hantverkare, speditörer, platschef eller inköpare frågor gällande logistik och det finns en eller två uttalade personer med det ansvaret 

effektiviseras produktionen. Tid och energi behöver inte gå till onödiga arbetsuppgifter som till exempel att leta ansvarig person till en 

leverans. Rekommendationen blev en grön markering för posten trots att tjänsten måste anpassas efter arbetsplatsen. Stort fokus måste 

också läggas på att rätt person/personer får logistikansvaret.   
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3. Använda transport och montagevänligt material  

I logistikbilagan tillhörande referensprojektet fanns viss punkter leverantörer var tvungna att uppfylla för att få leverera material. Det var 

bland annat att material skulle vara produktionspaketerade och inte transportpaketerade. Med produktionspaketerat material menas att 

material skulle vara enkelt att lossa från alla håll om det till exempel kom med lastbil. Att de emballage som kom till arbetsplatsen skulle 

vara lätt att demontera samt avfallssortera var också en av punkterna. 

Beskrivning Verktyg/hjälpmedel Syfte Rekommendation Unika projektförutsättningar 

Emballage Logistikbilaga, 
inköpsavtal, ramavtal 

Effektivisera 
lossning, 
lastning samt 
demontering av 
emballage 

Bör kanske 
användas 

 

(kolla vidare om mallarna) 

Delaktighet inköp 
logistikansvarig 

Inköparen, ramavtal, 
inköpsavtal 

Skapa större 
förståelse för 
produktionen 

Bör användas  

 

Förklaring:  

Emballage: Att arbetsledningen eller den/de logistikansvariga får vara med och påverka paketering av material och emballage kan vara 

till stor hjälp. Under referensprojektet hade redan personer från produktionen varit med och styrt utformningen av emballagen i 

logistikbilagan. Därför rekommenderas färgen blå till posten på grund av att den trots allt behöver anpassas en hel del till normalstora 

arbetsplatser men mycket borde ändå vara möjligt att använda från logistikbilagan här. 

Delaktighet inköp: Denna post fick graderingen grön på grund av hur viktigt det ska anses vara att produktionen får vara med och 

påverka inköpen till arbetsplatsen. Delaktighet skapar gemenskap vilket gör att viktig information sprids snabbare också. Med viktig 

information menas att om någon från arbetsledningen och helst en med logistiskt ansvar varit med och haft möjlighet att påverka 

inköpen till arbetsplatsen, borde det skapas mindre missförstånd då de här personerna kan motivera orsaken till inköpen. En slutsats 

efter analys av data kan vara att det blir mer ”vi” över projektet mellan den administrativa funktionen och produktionen om det finns en 

bra dialog mellan dem. Det är trots allt de ute i produktionen som sitter på informationen om vad som funkar och inte på arbetsplatserna. 
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4. Minska lagring och onödiga flyttar av material  

Visuell planering och tidsbokningar tillsammans med en uttalad logistikansvarig som kontinuerligt uppdaterade APD-planen var 

grundförutsättningarna för onödiga transporter av material på referensprojektet. PEAB kunde styra vart, när och hur materialen skulle 

säkra framdriften med hjälp av ovan beskriva hjälpmedel. 

Beskrivning Verktyg/hjälpmedel Syfte Rekommendation Unika projektförutsättningar 

Upplagsytor Produktionstidplan, 
Leveransplan, 
Tidplansmöte, LPP-
rum, LPP-möte, 
Tidsbokningar, 
Logistikansvarig 

Minimera 
skador på 
material samt 
onödigt 
extrajobb 

Bör användas 

 

 

  

Förklaring: 

Upplagsytor: Varför posten rekommenderas grön beror på att hela processen inblandad vid arbetet med upplagsytor borde vara 

tillämpningsbar på normalstora arbetsplatser men att det krävs en del jobb. Att någon med uttalat logistikansvar är med på 

tidplansmöten, att det finns ett LPP-rum för visuell planering, att det existerar någon form av LPP-möten där information kan spridas ut 

till alla berörda och att det existerar någon form av tidsbokning minskar behovet av upplagsytor visar studien på referensprojektet.  
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5. Säkerställa framkomlighet genom hela  projektet 

Den här delen anses bygga på nästan samma förutsättningar som under rubrik 4. Framförallt är det den visuella planeringen 

tillsammans med tidplanen och sedan produktionstidplanen som avgör om alla transportvägar, kranvägar eller upplagsytor kan 

användas för de kommande leveranserna. Att sedan säkerställa framkomligheten på insidan av bygget gjordes genom att det alltid 

skulle finnas en möjlighet att enkelt göra materialet mobilt för att inte hindra någon eller något i produktionen. Levererades inte material 

till arbetsplatsen på Bygg- eller EUR-pallar var de tvungna att ombesörja bockar, alternativt vagnar för att inget material skulle vara i 

kontakt med valvet eller golvet. Logistikbilagan var det styrande dokumentet. 

Beskrivning Verktyg/hjälpmedel Syfte Rekommendation Unika projektförutsättningar 

Visuell planering 

 

LPP-rum, LPP-möten 

Tidplan, Produktions-
tidplan, Logistikbilagan 

Minimera 
skador på 
material samt 
onödigt 
extrajobb 

Bör användas 

  

 

Förklaring:  

Visuell planering: Just begreppet visuell planering och den metod denna står för innebär att det behövs i någon form något av 

ovanstående hjälpmedel i tabellen för att denna post ska fungera. Hela eller delar av den visuella planeringen borde gå att tillämpa på 

normalstora arbetsplatser under just rubriken framkomlighet. Med ett LPP-rum och inplastade ritningar i större format kan information 

kommuniceras ut även utan LPP-möten.  

En av anledningar till varför framkomligheten fungerade så pass bra på referensprojektet berodde till stor del på den visuella planeringen 

och att den med logistikansvar skrev upp viktig information på tavlorna. Det kunde till exempel vara när en större leverans var inplanerad 

och vart materialet skulle förvaras samt ett nummer till den ansvarige. Färgmarkeringen blev grön under denna post, trots att visuell 

planering kräver relativt mycket av utförande platsledning. 
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6. Rent bygge med ordning och reda  

Alla egna hantverkare samt underentreprenörer skulle kvittera ut sop- och avfallskärl på referensprojektet. Dessa skulle vara rullbara 

och tydligt uppmärkta med respektive företags namn. Vissa uppställningsplatser och dagar för tömning och städning togs upp på 

startmöten samt vad som förväntades av dem utifrån de avtal som fanns i logistikbilagan gällande en ren arbetsplats. Dammbildande 

arbete skulle tas om hand samma dag dessa utförts och allt material som inte låg inom respektive företags uppställningsplats och på 

pallar, vagnar eller bockar omhändertogs och debiterades ut på alla entreprenörer. 

Beskrivning Verktyg/hjälpmedel Syfte Rekommendation Unika projektförutsättningar 

Städning, 
Förvaring av 
material 

 

Logistikbilagan, 
Startmöten, LPP-
möten 

Öka 
framkomligheten 
på 
arbetsplatserna, 
minska skador 
på arbetsplatsen 

Bör användas 

 

 

 

Förklaring: 

Städning, Förvaring av material: Denna post förtjänar graderingen grön på grund av det resultat en ren arbetsplats generar. Nämligen 

en högre framkomlighet och trivsel på arbetsplatsen. På referensprojektet påtalade många underentreprenörer hur trivsamt det var att 

jobba på denna arbetsplats och att den på grund av renligheten upplevdes trygg. Att kunna ta med sig denna del till normalstora 

arbetsplatser borde inte vara någon större arbetsbörda. Dock ska det återigen påpekas att förmodligen måste en projektunik 

logistikbilaga skrivas med en punkt som refererar till just städning och förvaring av material. De regler som användes på 

referensprojektet gällande förvaring av material bör användas då dessa förmodligen går att tillämpa normalstora arbetsplatser utan 

större förändringar.  

  



 

 

9 

R
e

k
o

m
m

e
n

d
a

ti
o

n
s
m

a
ll
 |

  
2

0
1

6
-0

3
-0

3
 

7. Minimera spill och ha en hög sorteringsgrad på avfallet 

Väl planerade inköp med monteringsvänligt material och längder som kräver lite spill var tanken med den sjunde punkten på 

referensprojektet. I grund och botten bestod metoden av att allt material om det var fördelaktigt ekonomiskt skulle köpas som prefab. 

Med prefab menas prefabricerade material som exempelvis sockelelement, pelare, väggblock med mera. Målet på referensprojektet var 

att minst 95 procent skulle vara sorterat av avfallet och detta nåddes. Fanns avfall på arbetsplatsen utanför den plats eller zon 

entreprenören blivit tilldelad togs detta om hand och debiterades. Gick det inte att bevisa vem som var ansvarig för avfallet debiterades 

åtgärden för detta ut på alla aktiva entreprenörer på referensprojektet. 

Beskrivning Verktyg/hjälpmedel Syfte Rekommendation Unika projektförutsättningar 

Avfallshantering 

 

LPP-möten, 

Logistikbilagan, 
Logistikansvarig 

Inget farligt 
damm eller löst 
material skulle 
förekomma på 
arbetsplatsen 

Bör kanske 
användas 

 

 

Entreprenör med 
avfallsansvar 

Avtal Säkerställa en 
hög 
sorteringsgrad 
på avfallet 

Bör inte användas  

 

Förklaring: 

Avfallshantering: Referensprojektet var en relativt unik arbetsplats på många sätt, inte minst genom arbetet med avfallshanteringen. 

Trots att det inte används en entreprenör med kontrakterat ansvar för avfallshantering på normalstora arbetsplatser borde det vara 

möjligt för PEAB att tillämpa hårdare regler på sina arbetsplatser. Redan vid startmöten som ändå är obligatoriska kan en minivariant av 

logistikbilagan innehållande punkten avfallshantering användas och göra det möjligt att få ett resultat i närheten av referensprojektet. Att 

kunna arbeta med mer prefabricerade material för att undvika stora mängder spill kan denna studie dock inte kommentera på grund av 

att inga undersökningar gjordes inom det området. Det PEAB bör tänka på är dock möjligheten att påverka spillet på arbetsplatserna 

genom att redan vid inköpen upphandla monteringsvänliga längder på materialen. 
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Entreprenör med avfallsansvar: 

Att ett företag med organisation enbart för avfallshantering även skulle finnas på normalstora arbetsplatser anses inte vara försvarbart. 

Både av ekonomiska skäl men även på grund av den extra arbetsbelastning som ytterligare en entreprenör kan tillföra. Det ska också 

tilläggas att vid referensprojektet fungerade inte avfallshanteringen med den ansvariga entreprenören. Det tillsammans med skälen 

presenterade ovan gör att graderingen för posten blir röd. 


