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Sammanfattning 

Med ett ökat bostadstryck måste byggbranschen försöka vara strukturerad och logistiskt 

effektiva för att skapa gynnsamma resultat. Alla kostnader ska skapa värde för kunden och 

arbetsplatsen. Därför är det nödvändigt att ha kontroll över kostnadsströmmarna. Syftet 

med denna studie var att undersöka hur oplanerade och planerade inköp hanteras utifrån 

ett gynnsamhetsperspektiv, i synnerhet när det gäller fästmaterial i materialcontainers. I 

studien undersöks det om det går att minska antalet oplanerade inköp och göra dem mer 

planerade. 

 

Metoden bestod av intervjuer, enkäter och studiebesök som analyseras hur oplanerade 

inköp påverkas av logistik, ekonomi, Lean, miljö och arbetsmiljö. Intervjuerna och 

enkäterna var uppbyggda utifrån en litteraturstudie i ovanstående ämnen, intervjuerna är 

gjorda med 17 anställda hos uppdragsgivaren Lindbäcks Bygg AB. I analysen förstärks 

slutsatserna av sakkunniga från bygglogistikföretaget Prolog, professor från 

Linköpingsuniversitet och två forskare från Chalmers tekniska högskola. Rapporten 

innehåller utöver det en räknesats på hur inköpsmaterialet hämtas eller levereras och hur 

stor andel som var fästmaterial. 

 

Resultatet visar att oplanerade inköp, det vill säga när någon anställd behöver lämna 

arbetet och göra akuta inköp, förekommer i stor utsträckning på många byggarbetsplatser. 

Det visade sig att byggarbetsplatsernas materialhantering inte var genomgående 

strukturerad, standardiserad, visualiserad eller planerad. Det medförde att 

byggarbetsplatsernas logistik, ekonomi, Lean-filosofi, miljö och arbetsmiljö i viss 

utsträckning blev negativt påverkad. Brister i strukturering av materialflöde och 

informationsutbyte mellan arbetslagen leder alltså till att anställda blir tvungna att lämna 

arbetsplatsen. 

 

Slutsatsen är att införa en standardiserad struktur med visuella hjälpmedel för att motverka 

de oplanerade inköpen. Med en inarbetad materialstyrningsmetod med stöd av 

arbetsberedning säkerställs lagersaldot samt materialbehovet på längre sikt. 
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Abstract 

With increased pressure on housing, the building industry must try to be structured and 
logistically efficient to create favorable results. All costs should create value for the customer 
and the workplace. Therefore, it is necessary to control the costs. The purpose of this study 
was to examine how unplanned and planned purchases are handled from the perspective of 
usefulness, especially when it comes to fixing materials in the material containers. The study 
examines whether it is possible to reduce the number of unplanned purchases and instead 
plan them more efficiently. 
 

The method consisted of interviews, questionnaires and site visits with analyses of how 

unplanned purchases are influenced by logistics, finance, Lean, the environment and safety 

at work. Interviews and questionnaires were constructed based on a literature review; the 

interviews were conducted with 17 employees of the construction company Lindbäcks Bygg 

AB. The analyses were reinforced by the conclusions of experts from the construction 

logistics company Prolog, a professor from Linköping University, and two researchers from 

Chalmers University of Technology. In addition, the report contains a calculation of how 

purchased materials were collected, or delivered, and the proportion of them which were 

fixing materials. 

 

The results show that an unplanned purchase, that is when an employee needs to leave work 
to make emergency purchases, appeared extensively on many construction sites. It turned 
out that on the building sites the construction materials were handled in a way which was 
not consistently structured, standardized, visualized or planned. It had a negative impact, to 
some extent, on the construction site logistics, the finances, the Lean philosophy, the 
environment and work. Deficiencies in the structuring of the material flow as well as of the 
information exchange between the teams thus lead to employees being forced to leave the 
workplace to make purchases. 
 

The conclusion is to introduce a standardized structure with visual aids to counteract the 

unplanned purchases. With an established method for material control, supported by the 

work preparation, the supply of materials will be ensured, also in the longer term. 
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Förord 

Vi har utfört detta examensarbete under vårterminen 2016. Arbetet omfattar 15 

högskolepoäng av en treårig utbildning inom programmet Byggteknik och design på 

Kungliga Tekniska Högskolan i Haninge. Det har genomförts tillsammans med byggföretaget 

Lindbäcks Bygg AB. 

 

Idén om att få bort oplanerade inköp arbetades fram tillsammans med Linbäcks och 

passade in i deras interna mål att sänka volymtiden med 3 % under 2016.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till Lindbäcks Bygg AB som verkligen engagerat sig i frågan och gett 

oss goda förutsättningar till att genomföra examensarbetet. Speciellt stort tack till våra 

handledare i näringslivet, August Falck på Lindbäcks, som har bidragit med värdefull 

handledning. För att inte glömma vår handledare från KTH, Åke Tell, som har hjälpt oss 

framåt och varit drivande i vårt examensarbete, tack så mycket för allt! 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till alla platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare och 

specialister inom Lindbäcks som har tagit sig tid för intervjuer. Till sist vill vi även tacka, 

Martin Runberg, professor inom bygglogistik från Linköpings Universitet, Jesper Lundgren 

från Prolog, Ludvig Lindlöf och hans kollega Ahmet Anil Sezer som är Lean-forskare på 

Chalmers tekniska högskola samt Margareta Olofsson, från Centrum för akademiskt 

skrivande, som bidragit med kunskap och svar på våra funderingar och frågeställningar. Det 

har varit väldigt intressant att få pratat med er alla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elias Hägg     Emil Kanarbik 

Stockholm, juni 2016 
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1. Inledning 

I detta kapitel redovisas en översiktsbild av rapporten. Syftet med kapitlet är att ge 

förståelse för rapportens bakgrund, syfte, mål, avgränsningar, metod och begrepp. 
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1.1 Bakgrund 

Bostadsbristen i Stockholm är ett kännbart problem, samtidigt fortsätter tillväxten och 

efterfrågan på bostäder att öka, det har lett till stora satsningar på att få bukt med 

problemet (SCB, 2016). Det byggs bostäder i stora delar av länet och belastningen blir högre 

samt framkomligheten i trafiken från och till arbetsplatserna blir allt mer begränsad (Cars, 

Karlbro & Lind 2013). Byggarbetsplatserna strävar efter att vara strukturerad arbetsplats 

som möjliggör ett effektivt arbete, delvis genom minskat slöseri i form av tider och resurser 

som inte tillför värde till kunden. Akuta nödlösningar på byggnadsplatser på grund av 

missad planering och lagerstatus är inte hållbart eller lönsamt i pressade byggtider 

(Josephson & Saukkoriipi 2009). 

 

 
Figur 1 – Befolkningsmängd mot nya bostäder (SCB, 2016) 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka vad som leder till att oplanerade inköp av 

fästmaterial inträffar och vilka konsekvenser det blir när fästmaterial tar slut. I rapporten 

undersöker vi om det går att förbättra dagens hantering av förbrukningsmaterial. På så sätt 

bidra till färre oplanerade inköp och dagliga leveranser som påverkar både platschefer och 

yrkesarbetare. 

1.3 Mål 

Målet med studien är att utreda de faktorer som kan minska de oplanerade inköpen som 

bidrar till att en anställd måste lämna arbetsplatsen. Med studien hoppas vi att hitta nya 

metoder som kan hjälpa både platschefer samt yrkesarbetare att få ett bättre materialflöde 

och lägga mer av sin tid på det värdeskapande arbetet. 

1.4 Avgränsningar 

Studien riktar sig till byggprojekt i Stockholm och är avgränsad till hanteringen av 

skruvcontainer på byggarbetsplats. Studien är avgränsad till att undersöka: 
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Konsekvenserna när materialet tar slut. Blir produktionen påverkad av oplanerade inköp 

och arbetsberedning. Koncentrerad undersökning av uppföljningen av ett materials väg 

genom företaget, i hopp om att ge lösningar som kan appliceras i ett större perspektiv. 

 

Vår ambition var att undersöka de faktorer i dagens system som bidrar till ökade 

leveranser. Avgränsningarna sätts till logistik, ekonomi, Lean, miljö och arbetsmiljö för att ta 

reda på dagens brister. 

1.5 Metod 

Vi har valt både analytisk och empirisk metod till detta examensarbete. Analytisk metod 

utgår från litteraturstudier och empirisk metod är i form av personliga intervjuer samt en 

enkätundersökning. 

1.5.1 Analytisk metod 

Litteraturstudie angående byggnadslogistik, materialhantering, Lean, daglig styrning, 

ekonomi, inköp och arbetsmiljö har utförts för att skapa en bred och översiktlig kunskap 

kring ämnet. Med hjälp av böcker, rapporter, elektroniska källor samt kursmaterial från 

utbildningen Byggteknik och design, har denna litteraturstudie möjliggjorts. Analytiska 

metoden bidrar till att analysera och dra slutsatser på arbetet. 

1.5.2 Empirisk metod 

Utifrån litteraturstudier och egna erfarenheter har ett frågeformulär skapats som använts 

vid personliga intervjuer. Varje intervjutillfälle var utformat att inhämta största möjliga 

information kring materialhanteringen. Intervjuer har gjorts med platschefer som befinner 

sig i olika faser i byggskedet, arbetsledare, Lean-koordinator, inköpare, logistiker samt 

yrkesarbetare inom Lindbäcks Bygg AB. Vidare har intervjuer skett med företaget Prolog, 

Lean-forskare från Chalmers tekniska högskola samt en professor i bygglogistik från 

Linköpings Universitet. 

1.5.3 Enkät 

En femskalig enkätundersökning har utförts som en del av den empiriska metoden. 

Undersökningen gick ut till yrkesarbetarna på Lindbäcks Bygg AB. Med syfte att skapa en 

tydligare bild över hur de upplever tillgängligheten till nödvändigt material under 

arbetsdagen. 

1.5.4. Platsbesök 

Vi har besökt fyra byggarbetsplatser inom Lindbäcks Bygg AB i Stockholmsområdet samt 

deras fabrik i Piteå där tillverkningen av moduler sker. 

1.5.5 Räknesats 

Under rapportens gång framtogs inköpsfakta från en Lindbäcks Bygg projekt. Vi har 

granskat hur många av de inköp som gjorts under en årsperiod som var levererade från 

eller hämtade av någon på byggnadsplatsen. Informationen hämtades från kontot för 
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övriga byggnadsmaterial och vi avgränsade oss till de leverantörer som Lindbäcks Bygg AB 

köpt skruv eller spik ifrån. 

1.6 Begrepp 

Byggtid: Den tid det tar att uppföra en byggnad. 
 
Oplanerade inköp: Ett inköp som inte är planerat sen innan. Att någon tvingas göra ett 
inköp när det akut måste inhandlas på grund av det missats i det planerade inköpen. 
 
Fästmaterial: Samlingsbegrepp som innefattar material som fäster annat material med 
exempelvis skruv och spik.  
 
Kapitalbindning: Företagets kapital som ligger bundet i lager. 
 
Logistik: Insikt i hur materialflöden kan ledas och kontrolleras effektivt. 
 
Lönsamhet: Är ett begrepp för om företaget går med vinst. Det är när intäkterna är större 
än kostnaderna. 
 
Materialleverans: En plan för material och varor med tidpunkt för förfrågan, avrop samt 
leveranser. 
 
Planerade inköp: Ett inköp som är planerat sedan en längre tid tillbaka. Ett inköp som inte 
uppkommer på grund av en oförutsagd händelse. 
 
S-kostnader: Samlingsbegrepp för kostnader som uppkommer av spill, skador och stöld. 
Ibland inkluderas även svinn i begreppet S-kostnader. 
 
Skruvcontainer: Materialcontainer som fästmaterial förvaras i. 
 

Säkerhetslager: Kallas även buffertlager, det innebär att säkra upp lagret för att undvika att 

något material tar slut. 

 

Underentreprenör (UE): Företag som utför en begränsad del av arbetet på en 

byggarbetsplats. 
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2. Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel redovisas en kort presentation av byggföretaget Lindbäcks Bygg AB, 

planeringen av deras nya fabrik samt hur deras tillverkning av moduler går till. 
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2.1 Lindbäcks Bygg AB 

Lindbäcks Bygg AB startade år 1924 av Frans Lindbäck och är ett familjeägt byggföretag som 

är Sveriges ledande aktör inom industriellt byggande av flerbostadshus. Med utvecklad 

trämodulteknik inriktar sig Lindbäcks på hyresrättslägenheter, bostadsrättslägenheter, 

studentlägenheter, äldreboenden/ samt trygghetsboenden. År 2015 omsatte Lindbäcks 

Bygg AB 780 miljarder kronor med 250 medarbetare (Lindbäcks, 2016) 

 

År 2014 påbörjade Lindbäcks Bygg AB sin utvidgning av verksamheten genom att bygga en 

ny fabrik i Piteå hamn för att tredubbla produktionen, fabriken planeras stå klar i slutet av 

år 2017. Industriellt byggande, innebär att allt majoriteten av lägenheterna byggs i fabrik. 

Lägenheterna kallas för moduler innan montage. Lindbäcks Bygg AB har sin fabrik i Piteå 

men med största verksamhet i Stockholm/ Mälardalen och modultransport sker med lastbil 

från Piteå. Modulerna sätts ihop på plats direkt på färdig grundplatta. Taket har monterats i 

förväg på byggarbetsplatsen. Fasadmaterial monteras på när modulerna satts ihop. 

Lindbäcks Bygg AB i Stockholm/ Mälardalen står för 70 % av Lindbäcks montageverksamhet 

idag (Lindbäcks, 2016). 

 

Att Lindbäcks Bygg AB har egen produktion som gör att de är ensamma aktörer från start till 

slut innebär att de kan ha konkurrensmässiga priser och de vet vilken kvalitet de levererar. 

Lindbäcks jobbar kundanpassat och kunden ska veta vad den får för produkt innan 

produktionen har påbörjats. Som industriellt Lean företag kan de skapa den 

helhetslösningen (Lindbäcks, 2016).  

2.2 Tillverkning av moduler 

I fabriken tillverkas färdiga lägenheter i ett enstegsproduktion, det innebär att varje 

arbetsmoment har en egen produktionstid och det bryter aldrig produktionsflödet. Varje 

vecka färdigställer Lindbäcks Bygg AB1200 kvadratmeter nyckelfärdiga bostäder vilket 

motsvarar cirka 20 stycken lägenheter. Om någonting missas i modultillverkningen 

fortsätter ändå modulen vidare på monteringslinan, för att inte stoppa produktionsflödet. 

Eventuella fel från fabrik kompletteras sedan på byggarbetsplatsen. De yttre modulerna har 

väderbeständigt gips som klarar att skydda byggnaden innan fasadbeklädnad sätts på plats 

(Lindbäcks, 2016). 

 

 
Figur 2 – Bild på monteringslinan från fabrik (Lindbäcks, 2016). 
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2.3 Ny fabrik 

På grund av allt fler och större kundorders har Lindbäcks Bygg AB beslutat att de år 2017 

kommer ha färdigställt en ny fabrik som ger möjlighet att öka produktionen från 900 

lägenheter till 1800 lägenheter per år. Med den nya fabriken hoppas de på att kunna möta 

den ökade efterfrågan på bostadsmarknaden. Fabriken skall vara välutvecklad inom logistik, 

flexibilitet, kundanpassning och miljö, den skall bland annat drivas av egna solpaneler.  En 

ny fabrik innebär 150 nya anställningar och Lindbäcks kommer kunna producera 2400 

kvadratmeter färdig bostad per vecka (Lindbäcks, 2016). 

 

 
Figur 3 – Bild på hur den nya fabriken skall se ut (Lindbäck, 2016). 
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3. Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel redovisas bakomliggande teori för undersökningen utifrån litteraturstudier 

och muntliga källor. Detta för att skapa en bättre förståelse för insamlad fakta i 

undersökningsresultatet och för analysen. 
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3.1. Logistik 

Logistik är en viktig stödfunktion till byggproduktion för en hållbar lönsamhet (Rudberg, 

2016). Det är en betydelsefull faktor för att öka konkurrenskraft på företag och skapa 

kontroll av materialflöden från inköp till att material blir transporterat och nyttjat i 

produktion. Målet är att uppnå hög leveransservice med låga kostnader, korta ledtider, 

ökad kapacitet och effektivitet (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013).  

 

Materialkostnaden för byggbranschen har idag en progressiv priskurva tillsammans med att 

den totala byggkostnaden ökat. Detta kan också härledas till att logistiken inom 

byggsektorn är outvecklad och att byggkostnaderna kan reduceras (Rudberg, 2016). 

 

Logistik definieras som de fyra delarna, organisering, utförande, planering och 

koordinering. Inom byggbranschen beskrivs logistiken som nyckeln till en kostnadseffektiv 

organisation och produktion. (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013).  

3.1.1 Organisation 

Det är viktigt att produktionsledningen organiserar hantering, leveranser och lager för att 

minska totalkostnaden (Nordstrand, 2008).  

 

På byggföretag är ofta flera projekt i rörelse parallellt. Det kräver en välutvecklad 

koordinering och samordning mellan underentreprenörer (UE) och arbetslag. 

Kommunikation mellan alla parter är viktig för att undvika störningar i produktionen och för 

att produktionen ska bibehållas effektiv. Störningar i produktionen skapas bland annat 

genom dålig planering av resurser till yrkesarbetare. Störningar reduceras genom smidig 

planering, kommunikation, information och erfarenhetsåterföring (Nordstrand & Révai, 

2002).  

3.1.2 Planering 

Planering krävs bland annat för att bestämma materialets logistik i produktionen. Planering 

av ett byggprojekt innefattar var, när, hur och varför en byggaktivitet läggs in i en 

produktionstidplan (Oskarsson, Ekdahl, & Aronsson, 2013). 

 

Det finns tre olika beslutsmetoder vid planering av logistik: 

● Operativa beslut - Daglig nivå, beslut om vilken last som skall transporteras, 

hur lagret skalla hanteras med påfyllning samt plock ordning och lagrets 

avropstidpunkt. Den operativa hanteringen sker på detaljnivå (Oskarsson, 

Ekdahl, & Aronsson, 2013). 

● Taktiska beslut - Mer omfattande än operativa beslut. Beslut som 

bestämmer om rutter, personal planering, ramavtal och säkerhetslagrets 

storlek (Oskarsson, Ekdahl, & Aronsson, 2013).  

● Strategiska beslut - Mer omfattande än taktiska beslut på lång sikt. Beslut 

som detaljerat omfattar påverkan av exempelvis val transportörer, skapa 

långsiktiga Leverantör/kundrelationer, antal kontor och lokalisera 
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lagerhållning samt inköp av utrustning (Oskarsson, Ekdahl, & Aronsson, 

2013). 

 

En arbetsplatsdispositionsplan, APD-plan, anordnas över byggområde för i att skapa ett 

material- och transportflöde på arbetsplatsen (Oskarsson, Ekdahl, & Aronsson, 2013). 

3.1.2.1 Arbetsberedning 

Arbetsberedning lägger grunden till utförandet på arbetsplatsen (Sveriges byggindustrier, 

2012). Arbetsberedning är en viktig del av den fortlöpande planeringen under ett 

byggnadsprojekt för att minska riskerna för avvikelser. Det är en förstärkt planering på 

arbetsmoment som har stor betydelse på arbetsplatsen. På arbetsberedningen analyseras 

och dokumenteras alla enskilda aktiviteter för att inte lämna något åt slumpen. En 

noggrann förberedelse medför minskad störningsrisk, sänkta kostnader och ökad säkerhet 

(Nordstrand & Révai, 2002). Arbetsberedningen utformas i detalj och beskriver bästa 

byggmetod, resursinsatser och riskerna med arbetet för de aktiviteterna ska genomföras 

korrekt (Nordstrand, 2008). Den utförs tillsammans med den personal som skall utföra 

arbetet och det är viktigt att alla aktuella medarbetare deltar i mötet (Persson, 2003). 

 

Arbetsberedningen är indelad i tre delar: 

● Förberedelse – Arbetsledningens uppgift. Samlar ihop tillgängliga underlag för de 

arbetsmoment som ska arbetsbereda. 

● Genomförande – Med personalen. Samla alla i gruppen som påverkar och ska 

genomföra arbetsmomentet. Gå igenom förutsättningarna, startvillkor, riskanalys, 

byggmetod, bemanning, material och hjälpmaterial, kontrollpunkter, 

restprodukter, samordning, överlämning. 

● Uppföljning – Korrigera, samla erfarenhet. Kontroller och analyser på vad som 

fungerat bra och mindre bra under tidens gång. Ge förslag till förbättringar av 

genomförandet (Sveriges byggindustrier, 2012). 

3.1.3 Materialleveranser 

Hur en materialleverans hanteras bör bestämmas redan i ett tidigt skede efter den aktuella 

markplaceringen erhållits (Oskarsson, Ekdahl, & Aronsson, 2013). 

 

Den vanligaste transporten för både kort- och långväga godstransporter sker med lastbil. 

Det är i princip det enda trafikslag som kan leverera gods direkt från leverantören till 

beställaren (Jonsson & Mattsson, 2011). Av alla transporter i landet är en femtedel av den 

totala vikten kopplat till byggnadsbranschen (Sveriges bygg industrier, 2010). 

 

Vid en leveransmottagning kontrolleras leveransen att den är korrekt. Varorna kontrolleras 

med en följesedel där motsvarande material bockas av vid överlämning (Jonsson & 

Mattsson, 2011). 



11 
  

3.1.4 Materialförsörjning och materialstyrningsmetoder 

Att ha ett system som varnar när material börjar ta slut ger förutsättningar till ett säkrare 

materialflöde. Material som inte finns tillgängligt vid montering blir extra kostsamt (Jonsson 

& Mattsson, 2011). För att bibehålla en balans mellan tillgång och behov används olika 

materialstyrningsmetoder (Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.1.4.1 Kanban 

Japanska termen kanban betyder “skylt” och anger materialtillgängligheten i ett arbete. Det 

är ett direktavrop på när material börjar ta slut. Kanban fungerar bra på artiklar som har en 

hög och jämn förbrukning. Kanbankort placeras med hänsyn till både ledtid för 

återanskaffning och till önskvärt säkerhetslager för att säkerställa behovet vid en högre 

efterfrågan. Kortet frigörs när en lastbärare blir tom. Kortet signalerar påfyllning av önskad 

kvantitet (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

 
Figur 4. Kanban (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) 

3.1.4.2 Tvåbingessytem 

Tvåbingessystem är en metod för att försörja produktionen. Produktionsbufferten för en 

artikel består av lådor som står bakom varandra. När den första tar slut placeras den på en 

påfyllnadsplats. Den tomma bingen fylls på och ställs tillbaka på artikelns buffertplats. 

Mängden i varje binge anpassas så att binge 1 ska hinna komma tillbaka innan binge 2 tar 

slut (Oskarsson, Ekdahl, & Aronsson, 2013).  

 

 
Figur 5. Tvåbingessystem (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). 

3.1.4.3 Beställningspunktssystem 

När nivån på ett lager når beställningspunkten ska en order göras. Gränsen på vart punkten 

för beställning görs bestäms av säkerhetslagret och normala förbrukningen under 

leveranstiden. Säkerhetslagret skall täcka behovet under leveranstiden för att undvika 

problem.  
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Figur 6 – Beställningspunktsystem. (Mattsson, 2012). 

Det är en jämförelse mellan lagersaldo och utsatt beställningsnivå. När lagret når 

beställningsnivån skall ny beställning läggas. En nackdel med systemet är om förbrukningen 

sjunker och materialet fylls på likt tidigare och står på hyllorna utan att det används 

(Oskarsson, Ekdahl, & Aronsson, 2013). Resterande lager under beställningspunkten avser 

efterfrågan under leveranstiden för återanskaffning. Ett säkerhetslager garderar också 

plötslig efterfrågan. Beställningspunkten är en prognos för förväntad efterfråga på 

materialet under ledtiden (Jonsson & Mattson, 2011). 

3.1.4.4 Periodisk inspektion 

Med jämna mellanrum ska en kontroll ske på nödvändig materialmängd av de olika 

artiklarna i bufferten. Metoden kan prioriteras framför beställningspunkt främst för artiklar 

som används på flera olika ställen i produktionen. (Oskarsson, Ekdahl, & Aronsson, 2013) 

3.2 Ekonomi 

Det viktigt att kontrollera kostnaderna i en verksamhet. Ett företags vinst mäts vanligtvis i 
vinsten i förhållande till investerat material, det vill säga lönsamhet. I logistikperspektiv 
påverkar logistiken ett antal kostnadsposter, det innebär att logistiken kan påverka 
ekonomin positivt eller negativt beroende hur väl fungerande den är. Logistik påverka 
kostnadsposter som drift-, material-, personal- och avskrivningsposter. Ett logistiksystem 
kräver även en administrativ hantering och planering för materialflödet vilket ger upphov 
till ytterligare kostnader. Med en ökad kapacitet i ett företag följer ökade krav på 
verksamheten. Om logistiken kring leveranser och lagerhantering inte följer med i 
utvecklingen blir ogynnsamma ekonomiska resultat påföljd därefter (Jonsson & Mattsson, 
2011). 

 
Felaktig administration kan snabbt bli kostsamt om det blir felaktig dokumentering eller 
inventering av leveranser och inköp det kallas för administrativt svinn. 
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Figur 7. – Svinn (Brå, 2016). 

En välutvecklad och fungerande logistik kan bidra till ökad lönsamhet (Oskarsson, Ekdahl, & 
Aronsson, 2013). Logistikens lönsamhet sker i två faktorer, leveransservice och 
logistikkostnader, och de båda beskrivs som lika viktiga för lönsamheten (Jonsson & 
Mattsson, 2011).  
 
I analysen kommer avgränsa ske till logistikkostnader. Lönsamhet är företagets avkastning 
eller räntabilitet på totalt kapital. Logistikens inverkan på lönsamhet bestäms i hur effektivt 
kostnader, kapitalbildning och kundservice hanteras. Det bygger på att minska 
kapitalbindning i lager, produktion och i en transport som ger ett direkt utslag på företagets 
lönsamhet. Det ger följder som bättre kontroll av onödiga kostnader i materialflödet, 
onödig administrations och omställningstider, samt låg fyllnadsgrad vid transporter 
(Jonsson & Mattsson, 2011).  
 
Kundservice, att sänka kostnader som ej är lönsamma för kunden, är något som ger ökad 
lönsamhet för företaget både i dess försäljning och dess kostnader. Rapporter visar att total 
värdeskapande tid för yrkesarbetaren ligger under 25 % av den totala arbetstiden (Rudberg, 
2016).  Att prioritera de kostnader som är till värde för kunden, för att få en mer effektiv 
byggtid som leder till att kostnaderna minskar (Josephson & Saukkoriipi, 2005). 

 
Ett sätt att se hur kapitalbindning påverkar den totala omsättningen är att använda Du 
Pont-modellen. Den visar hur en kapitalbindning av lager minskar avkastningen på totalt 
kapital. (Jonsson & Mattson, 2011) 

 
Figur 8. Du Pont-modellen (4020, 2016). 

3.2.1 Inköp 

Inköp ansvarar för att försörja produktionen med nödvändigt material vid efterfrågan. 

Traditionella synsättet på inköp har varit fokuserat på det oplanerade inköpspriset. Med 

inköpspriset som utgångspunkt och förbiseende av indirekta kostnaderna som är relaterade 
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till inköpet, som hantering, lagerhållning och transport, har inköpet blivit kostsamt. Det är 

inte ovanligt att de indirekta kostnaderna överstiger de direkta kostnaderna, men de är ofta 

svåra att beräkna (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 
Figur 9. Isberget - Totalkostnader (Jonsson & Mattsson, 2011) 

Den förväntade materialanskaffningen grundar i materialbehovet. Materialanskaffning som 

omfattar inköpsorder, leverantörsval och leveransbevakning är kopplad till ett 

logistikperspektiv. Förutsättningarna varierar beroende på leverantörrelationer, typ av 

artikel, leverantörens lager, leveransservice, kvalitet och kvantitet (Jonsson & Mattsson, 

2011).  

 

En order behandlas mest effektivt när information kring materialbehov uppstår i 

produktionen och når en inköpare i rätt tid. Som stöd till detta kan olika 

materialstyrningsmetoder användas, se kapitel 3.1.4. (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 
Figur 10. Generella materialanskaffningsprocessen (Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.2.2 Slöseri 

Slöseri betraktas generellt som arbetsmoment eller arbetsuppgifter som utförts utan att ha 

skapat något mervärde för kunden. På arbetsplatserna slösas stor kraft i onödan på arbete 

som inte ger nytta till kunden (Josephson, Saukkoriipi, 2005). Exakt vart gränsen för vad 

som är slöseri väldigt svår att definiera. Begreppet slöseri delas därför in i två 

huvudgrupper, nödvändigt slöseri och rent slöseri. Nödvändigt slöseri är de aktiviteter som 

inte tillför något värde men är tvingat för att värdeskapande arbete kan genomföras. Rent 
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slöseri är jämfört mot nödvändigt slöseri helt utan koppling till värdeskapande arbete. Upp 

emot 90 % av tiden på en byggarbetsplats är slöseri. Potentialen för att reducera slöseri är 

stor, men ofta läggs större fokus på att istället effektivisera den värdeskapande tiden 

(Josephson & Saukkoriipi, 2009). 

 
Figur 11. Värdeskapande & slöseri (Blücher, Öjmertz, Hamon & Jarebrant, 2007). 

Det rena slöseriet kan åtgärdas men, nödvändigt slöseri arbetas istället med att få bort 

under på längre sikt. Att reducera dessa typer av slöseri leder till att den totala ledtiden i 

byggandet minskar. Ofta omfattar det hanteringen av att ha rätt material på rätt plats vid 

rätt tillfälle (Blücher, Öjmertz, Hamon & Jarebrant, 2007). 

 

Inom Lean identifieras slöseriet i: 

● Överproduktion – Slutprodukten kostar både mer i pengar och tid om material blir 

oanvända. 

● Väntan – Informationsfel, materialbrist, flaskhalsar. 

● Onödigt lager – Tar utrymme och binder kapital. 

● Onödiga rörelser – Att hämta material som inte finns på plats. 

● Onödiga arbetsmoment - Överflödiga kontroller eller inte kunna standardisera 

arbetsmoment 

● Onödigt överarbete – Göra mer än vad kunden kräver. 

● Onödiga transporter – Extra resurser för att flytta material. 

● Outnyttjad kompetens – Kunskaper hos de anställda som inte används (Liker, 

2009). 

3.3 Lean 

Lean production är ett framtaget strategisystem av biltillverkaren Toyota som bygger på 

filosofin mer värde för mindre arbete. Lean härstammar från TPS (toyota production 

system) och totalkvalitet, TQM (Total Quality Management) som vill åstadkomma en 

effektivare användning av resurser för att skapa värde för kunden. Med ett kontinuerligt 

flöde som motsvarar kundens efterfrågan (Liker, 2009). 

 

Lean-konceptet att ständigt göra förbättringar för företags resultat och måste vara 

anpassat efter verksamheters egna behov och förutsättningar. Lean hjälper företag att få 

bättre kvalité och kontroll över sina produkter och verksamhet. I ett Lean-företag vill 
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företaget identifiera kostnader och fel som inte är värdeskapande för företagets produkt 

gentemot kunden (muda). Lean används för att skapa en kostnadseffektiv produkt och ett 

nyttigt värde. Lean samarbetar med fraserna ”rätt från början” och ”behovsstyrda flöden”. 

Målet är att skapa en standardisering tillsammans med en värdegrund som gör att 

produktionen kan styras om efter behovet (Liker, 2009). 

  

Med Lean skapas förutsättningar för en god ekonomisk nytta med bra konkurrenskraft. Det 

sker tillsammans med kortare ledtider, minskade kassatransaktioner, mindre lagerbindning 

och minskade reklamationer (Liker, 2009). 

 
Figur 12. Leantemplet (Prolog, 2014). 

3.3.1 Daglig styrning 

Daglig styrning är ett kort möte med deltagande av nyckelpersoner från produktion och 

ledning. På mötet tas frågeställningar, uppföljningar, nyckeltal samt avvikelser på 

arbetsplatsen upp och rapporteras. Syftet är att föra information mellan olika nivåer i 

organisationen vad gäller dagens läge, förändringar och mål. Det är ett verktyg som skapar 

en övergripande blick samt förutsättningar och prioritering för att verksamheten ska 

fungera som planerat (Alfredsson, 2014). 

 

Daglig styrning är ett ledningsverktyg som är kopplat till Lean-filosofin och används dagligen 

för att nå kortsiktiga samt långsiktiga mål som är uppsatta hos verksamheten. Det används 

för att främja en störningsfri produktion samtidigt lyfta fram problemhanteringar i god tid 

för att undvika ogynnsamma lösningar. Huvudsyftet är att skapa nytta för helheten, med 

fokus på enkelhet och effektivitet. För att effektivt kunna åtgärda problem är det viktigt att 

förstå grundorsaken för eventuella avvikelser. (Alfredsson, 2014). 

 

Under daglig styrning tas det fram en visuell bild för olika aktiviteter som markeras i grön, 

gul och röda markeringar som är beroende på aktuell status. Grön markering betyder att 

allt flyter på som förväntat, gul innebär risk för avvikelse och vid röd markering är det en 

definierad avvikelse, där åtgärder måste ske (Alfredsson, 2014). 
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3.3.2 5S 

De fem S:en, sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana ger förutsättningar 

till en god arbetsmiljö och minskat slöseri. Lean-verktyg 5S skapar en gemensam 

arbetsstandard på arbetsplatsen (Blücher, Öjmertz, Hamon & Jarebrant, 2007). Genom att 

plocka bort artiklar som sällan används, märka upp förbestämda platser för varje sak, hålla 

rent och, skapa regler som följs och regelbundet granska att de efterföljs, skapas möjlighet 

för förbättringar. Det kräver ett engagemang av samtliga i organisationen för att applicera 

5S. Det krävs också en vilja och förståelse från samtliga för att det skall fungera. Genom 

metoden 5S elimineras typer av slöseri som letande efter material, olyckor och avvikelser i 

arbetet. Takttiden förbättras och medför ett jämnt flöde, samtidigt synliggörs avvikelser i 

ett betydligt tidigare skede och medför en visuell styrning i ett Lean-system (Liker, 2009). 

3.3.3 Standardisera 

Standardisering ska skapa en bekvämare vardag, produkter som använder är strukturerade 

på sådant vis att de lätt kan hittas och hanteras. På samma sätt tillämpas standardisering i 

många avseenden inom byggverksamheten och där är processerna likartade oavsett vilket 

företag som observerats (Josephson & Saukkoriipi, 2009). Genom standardisering blir 

verksamheten effektivare i resurser, tid och kostnad. Det säkerställer funktion, aktivitet, 

miljö, säkerhet och hälsa. (Nordstrand, 2008). 

 

Ett standardiserat arbetssättet är förutsättning för ständig förbättring. På arbetsplatser har 

ofta varje individ ha en egen standard, vilket försvårar förbättringsmöjligheterna. Därför 

behöver företag ta fram ett gemensamt arbetssätt som gäller hela arbetslaget oavsett vem 

som utför arbetet (Blücher, Öjmertz, Hamon & Jarebrant, 2007). 

3.3.4 Visuell styrning 

Visuell styrning gör det möjligt att på ett ögonblick se om arbetet sker på rätt sätt. Det är 

ett stöd till att öka det värdeskapande arbetet. Den kan visa viktig information som 

förenklar och höjer arbetsflödet. Den kan ge information på vilken plats föremål finns att 

hämta, indikatorer som visar mini och maxnivå och standardprocesser i ett arbete (Liker, 

2009). 

 

Visuell styrning på en arbetsplats uppmärksammar onormalt tillstånd omedelbart och ser 

vilka åtgärder som krävs för att undvika problemen. Dagliga informationen blir mycket 

enklare, billigare, säkrare och når ut till alla medarbetare (Blücher, Öjmertz, Hamon & 

Jarebrant, 2007). 

 

Välutvecklat exempel visuellt hjälpmedel är APD-planen som används på 

byggarbetsplatserna. APD-planen anskaffas för att bidra till säkerhet och effektiv på 

arbetsplatsen, den ska visa vad som finns på arbetsplatsen såsom uppställningsplatser samt 

körvägar för fordon. Se     
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3.4 Miljö 

Byggsektorn i Sverige står idag för cirka 40 % av landets energi och materialförbrukning. 

Byggsektorn kräver ett effektivt materialflöde för att anpassa sig till konkurrenskraftiga 

priser och kortare byggtider. När det finns ett sådant flöde av material krävs ett nyttigt 

transportflöde, avfallshantering och materialåtervinning för att inte belasta miljön ohållbart 

(Hebert, 2013).  

 

Materialåtervinning är en central fråga i byggbranschen i energi och avfallssynpunkt, många 

energikrävande material används i byggbranschen, bland annat plast och metaller. 

Energikrävande material bör återvinnas rätt för att påverka miljön i en så liten grad som 

möjligt, deponi och blandcontainer är viktigt att undvika i både lönsamhet och 

miljösynpunkt (Hebert, 2013). 

Miljö ur logistikperspektiv 

Samhället efterfrågar allt fler miljövänliga alternativ och med det sätts högre miljökrav på 

dagens byggnationer (Nordstrand, 2008). Det är viktigt att ha miljön i åtanke vid planerar av 

logistik när de flesta av logistikens delar så som, materialförsörjning, materialflöde, 

distribution och återvinning påverkar miljön (Jonsson & Mattsson 2011).  

 

Vid höga lagerbindningar kan platsbrist förekomma, material riskerar onödigt slitage som 

innebär att det kan bli obrukbart (Jonsson & Mattsson 2011). Material kan hamna fel och 

glömmas bort för sedan behöva slängas (Prolog, 2014). 

 

Den vanligaste transportmetoden för kort- och långväga godstransporter är med lastbil. Det 

är i princip det enda trafikslag som kan leverera gods direkt från leverantören till 

beställaren (Jonsson & Mattsson, 2011). Det finns stor potential i att effektivisera 

godstransporterna med bättre planering och samordning. Det skulle ge en ekonomisk och 

miljöfördelaktig. (Sveriges bygg industrier, 2010). 

3.5 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön är en viktig del för att varje individ skall må bra och kunna vara friska på 

jobbet. Det är arbetsgivarens uppgift att se till att arbetsmiljön är god på arbetsplatsen. 

Viktigt är att förebygga riskerna och åtgärda de problem där brister uppstår. Begreppet 

arbetsmiljö omfattar den fysiska, psykiska och sociala tillvaron som hjälper oss att bidra till 

en god miljö samt ett bra och effektivt arbete. Fysiska arbetsmiljön kan exempelvis handla 

om att inte behöva göra tunga lyft som kan leda till personskador. Psykiska arbetsmiljöer 

kan motverka stress som kan upplevas när det finns för mycket att göra eller för att du 

upplever att du inte är tillräckligt bra trots hårt arbete. Den sociala arbetsmiljön omfattar 

hur väl du fungerar med arbetskamraterna för att inte känna obehag över att vara där 

(Lindell J. & Nilsson K, 2015) 

I Sverige styrs arbetsmiljön av Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket tillämpar arbetsmiljö- 

och arbetslagstiftningar åt riksdagen och regeringen om skyldigheter att förebygga ohälsa 

och olycksfall på arbetsplats. Byggbranschens arbetsmiljö styrs främst av föreskriften AFS 

1999:3 – Byggnads- och anläggningsarbete (Arbetsmiljöverket, 2016). 
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Stress  

Stress är nödvändigt för att kunna prestera bättre och effektivare. Men kroppen mår inte 

bra av för långvarig och hög belastning. Symptomen kan skilja från en person till en annan, 

vanliga symptom är sömnproblem, trötthet, oro, rädsla, ångest men även hjärtklappning, 

andnings- och magproblem. Det är viktigt att lyssna på kroppen och ge den återhämtning 

om den är i obalans, för ihållande stress kan leda till långvariga sjukskrivningar (Hjärt & 

Lungfonden, 2016). 
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4. Genomförande 

I detta kapitel redovisas vilka metoder som använts i arbetet. Syftet med kapitlet är att ge 

en fullständig bild av hur arbetet har gått utförts.  
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4.1 Idéstadiet 

Idén till vårt examensarbete grundar sig i att utbildningen Byggteknik och design innefattar 

en kurs i Bygglogistik som Prolog var verksamma i. I kursen redovisades hur mycket 

byggkostnader det gick att spara med effektivare logistik och då började intresset 

undersöka det vidare. Utifrån frågeställningen förbättrad logistik, gick vi till Lindbäcks Bygg 

AB som har 

Stora fördelar i sin logistik eftersom de har ett så prefabricerat byggnadssätt. Logistik är en 

bred frågeställning, valdes därför att se efter behoven att sänka dagliga leveranser och 

oplanerade inköp. Att behöva lämna arbetsplatsen är enligt handledare Åke Tell ett 

”dödstraff” på en större organisation och utifrån den formuleringen kändes det intressant 

att gå vidare. Att gå djupare på oplanerade inköp specificerat för fästmaterial gjorde 

avgränsningen konkretiserad och greppbar under den begränsade tidperioden. Räknesats 

gjordes för att se om frågeställningen var ett problem. I räknesatsen togs det reda på om 

det skedde många oplanerade inköp och hur många av dessa som är fästmaterial. Att gå 

djupare fästmaterial beslutades för vid ett högt ineffektivt materialflöde på fästmaterial, så 

innebär det förmodligen att andra material flödar ännu mer ineffektivt. Eftersom 

fästmaterial är förhållandevis konstlös lagervara. För att inte gå för brett avgränsade vi oss 

till ämnena logistik, ekonomi, Lean, miljö och arbetsmiljö som alla har påverkan mot dagliga 

leveranser. Lean blir omfattande i rapporten för Lindbäcks Bygg är ett är Lean-inriktat 

företag, att inte framhäva ämnet hade bara gett ett missvisande resultat. Undersökningen 

ska baseras på intervjuer av Lindbäcks Bygg anställda om dagens systems för- och nackdelar 

i ovanstående ämne med syfte att få reda på var det brister i hanteringen av materialflödet. 

Analys ska ge med hjälp av sakkunniga åsikter om dagens systems fördelar och nackdelar 

från ett objektivt synsätt. 

4.2 Undersökning 

4.2.1 Litteraturstudie 

I vår undersökningsprocess inledde vi med en litteraturstudie i ämnet, det för att skapa en 

faktabaserad bas i vår kommande undersökning. Utifrån litteratur studien skapade vi en 

teoretisk bakgrund som utformades i rapporten och underlag till våra intervjuer och 

enkätundersökningar. Litteraturstudien baserades i stor del av böcker, rapporter, äldre kurs 

material från utbildning Byggteknik och design och Internetkällor. Lindbäcks Bygg hjälpte 

även oss med inköpshistorik, måltavlor och LEAN koordination som gav en översiktlig bild 

av vårt ämne i fråga.  

4.2.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökning verkställdes för att ge en inblick av skillnader mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare samt gjordes den för att ge en grund för problemens omfattning. Problemen 

som skulle ges plats för i undersökningen var hur logistiken och dess dagliga leveranser 

omfattade det dagliga arbetet, i synnerhet gällande materialhantering. 

 



22 
  

Svaren som kunde ges var i en femgradig skala från, håller helt med till håller inte med alls. 

Svarsprocenten blev 59 % och det var 13 av 22 enkäter blev besvarade. 

4.2.3 Personliga intervjuer 

Utifrån en Litteraturstudie och reflektion med handledare på KTH samt Lindbäcks Bygg AB, 

skapade vi vårt frågeformulär till personliga intervjuer. Frågeformuläret skall hålla samma 

stil men finns i fem kategorier, “Yrkesarbetare”, “Platschefer/Arbetsledning”, 

“Inköpavdelningen”, “LEAN -konsulter” och “Branchfolk”. Vi har byggt upp dem för att ge så 

mycket information som möjligt på varje intervju tillfälle. 

 

Vi har intervjuat ett antal människor tills vi nått en mättnad av informationen där vi får ut 

av intervjuerna planar ut och upprepar sig. Vi har intervjuat åtta platschefer/ projektchef, 

fyra yrkesarbetare/ arbetsledare, två inköpare, två logstikutvecklare och en Lean- 

koordinator från Lindbäcks. Vi har intervjuat branschrelaterat folk från Stockholms 

bygglogistik center, Prolog, doktorand i Lean, Professor i bygglogistik. 

  

Intervjuerna har gjorts metodiskt och empiriskt men gett utrymme för funderingar och 

diskussion. Redskap vi använde oss av under intervjun utöver frågeformulär var endast 

APD–planen. Vi har båda vart sekreterare under intervjuerna för att säkerställa att all 

information kommer med. Vi har med tillåtelse spelat in intervjuerna av de som är utanför 

Lindbäcks Bygg AB företag för att kunna referat i undersökningsresultatet utan 

misstolkningar. Lindbäcks Bygg AB anställda har vi haft full tillgång till under hela rapporten, 

så på sätt inte sett det nödvändigt att spela in. 

4.2.4 Räknesats 

Beräkningen bestod av inköpskostnaderna som är kopplat till skruv och spik under en 

ettårsperiod. Tillgång till Lindbäcks interna databas gjorde det möjligt att ta reda på hur 

många olika leverantörer och hur stora fakturorna var genom att studera kostnadskontot, 

övrigt byggmaterial. Räknesatsen baseras på ett projekt för att inte spåra iväg i 

leverantörer. 

 

Det fördes statistik på ett Excel blad och skapades cirkeldiagram för att upplysa om hur stor 

del av fakturorna som var kopplade till skruv, spik och oplanerade inköp. 

4.3 Undersökningsresultat 

Undersökningsresultaten är endast uppbyggda på de svar vi fått från intervjuer av anställda 

på Lindbäcks Bygg AB. I resultatet har vi bearbetat intervjuformulären och 

enkätundersökningen som är omskrivna i en övergripande resultatformulering om varje 

ämne. Varje ämne ges åsikter som kommit upp under undersökningens gång i både generell 

och individuell form, det för att ge en överskådlig blick om problemens storlek. I resultatet 

har vi fokuserat på att avgränsa oss till att få en bild av hur dagens system fungerar och 

samtidigt belysa individernas åsikter.  
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4.4 Analys och slutsats 

I analysen har vi applicerat med kunskapen vi har utarbetat i teoretiska bakgrunden 

tillsammans med undersökningsresultatet. För att grunda våra tankar, idéer och lösningar i 

analysdelen har vi med hjälp av sakkunniga i ämnet som professorer, forskare och 

konsulter, de har i sin tur gett sina åsikter. I analys delen diskuteras för och nackdelar om 

dagens system som kommit fram under undersökningens, diskussion sker i synnerhet för 

att nå en slutsats i ämnet. 

4.5 Slutsats och rekommendationer 

Efter presenterade slutsatser ska vi ge ett förslag på hur vi bedömer att de kan lyckat kan få 

ner antal dagliga leveranser till byggarbetsplatsen och i synnerhet oplanerade inköps 

leveranser. Vi har även avsikt att presentera utvärderade hjälpmedel för att underlätta 

planeringen och hanteringen av dagliga leveranser. Alla hjälpmedel och rekommendationer 

skall ha i syfte att kunna bidra till andra byggföretag i samma kaliber som Lindbäcks bygg AB 

i hanteringen av dagliga leveranser.  
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5. Undersökningsresultat 

I detta kapitel redovisas diskuterade transkriberade intervjusvar från anställda på Lindbäcks 

Bygg AB. Undersökningsresultatet skall framföra för- och nackdelar som finns kring 

hanteringen.  
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Undersökningsresultatet är baserat på intervjuer från följande personer 
Tabell 1 Intervjupersoner Lindbäcks Bygg 

Namn Befattning 

Anders Karlsson 
Björn Gustavsson 
David Razavi 
Felix Burman 
Linda Rosén 
Lars Eriksson 
Janne Augustsson 
Jesper Bäckström 
Jonathan Larsson 
Madeleine Lundmark 
Mohammed Nouri 
Ove Risberg 
Patrik Andersson 
Sören Hagström 
Torbjörn Ydestam  
Urban Vorrsjö 
Zahir Udin 

Platschef, Lindbäcks Bygg AB 
Yrkesarbetare, Lindbäcks Bygg AB 
Arbetsledare, Lindbäcks Bygg AB 
Platschef, Lindbäcks Bygg AB 
Lean- koordinator, Lindbäcks Bygg AB 
Inköpschef, Lindbäcks Bygg AB 
Platschef, Lindbäcks Bygg AB 
Arbetsledare, Lindbäcks Bygg AB 
Platschef, Lindbäcks Bygg AB 
Inköpare, Lindbäcks Bygg AB 
Platschef, Lindbäcks Bygg AB 
Arbetschef, Lindbäcks Bygg AB 
Logistikutvecklare, Lindbäcks Bygg AB 
Platschef, Lindbäcks Bygg AB 
Projektchef/Platschef, Lindbäcks Bygg AB 
Logistikledare, Lindbäcks Bygg AB 
Yrkesarbetare, Lindbäcks Bygg AB 
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5.1 Logistik 

I undersökningen om logistik har vi fokuserat på att lyfta frågor kring logistikens inverkan på 

hanteringen av dagliga leveranser och materialcontainern.  

Fördelar 

Logistikfrågorna lyftes fram tidigt i projektet och man har verkligen försökt tänka mer på 

logistiken. Man har dessutom fått alla snickare att tänka mer på logistik ute på 

arbetsplatsen, vilket fungerat bra. Exempelvis flyttar maskinisten skruvcontainern med 

gubbarnas arbete för att de inte ska behöva gå onödigt långa sträckor (Mohammed, 2016). 

Just nu är det väldigt ont om fria ytor. Men tankarna är sedan att flytta materialcontainern 

till aktuellt arbete för att den inte ställs för långt bort för snickarna (Sören, 2016). 

Nackdelar 

Det var lite problem med placeringen av materialcontainrarna. De befann sig “på fel sida 

gården”. Det är något de ska ordna men just nu står den lite långt bort (Björn, 2016). På 

grund av platsbrist är etableringen långt bort från byggarbetsplatsen. Att inte kunna se 

byggarbetsplatsen är väldigt negativt (Jonathan, 2016). Av bekvämlighet ställs många 

självbesvarade frågor av yrkesarbetarna om vart material finns. De kommer upp till boden 

först innan de kollat i containern (Torbjörn, 2016). 

 

● 100 % använder materialcontainrarna som förvaring av fästmaterial 

● Nackdelar som nämns sträcker sig utanför vår avgränsning. 

● 100 % av byggarbetsplatserna tror på att framförhållning tillsammans med 

ordning och reda bidrar till ett bättre materialflöde. 

 

 
Figur 13 Enkätundersökning logistik 

5.1.1 Organisation 

I vår undersökning av organisation har vi fokuserat på hur lika projekten organiseras, hur 

man tar vara på varandras erfarenheter och återkopplar kring aktiviteterna. När flera 

projekt pågår parallellt är det i många fall lönsamt med en samarbetande och 

erfarenhetsskapande organisering. 
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Fördelar 

Det underlättar om man strävar efter att ha samma struktur, planering och samordning på 

varje projekt. Genom att återföra hur alla platschefer gör under sina projekt och problem 

man stött på underlättar liknande projekt i framtiden. Erfarenhetsåterföring dokumenteras 

efter varje montage med arbetslaget vilket har uppskattats. För att undvika upprepande fel 

och bli mer effektiva (Janne, 2016). Med dagens system så finns det alltid möjlighet att 

ringa andra om rådgivning om hjälp behövs eftersom projekten hittills vart ganska lika 

(Felix, 2016). Organisering sker från projekteringsfasen och erfarenhetsåterföring är något 

vi är positiva till, vilket börjat ge resultat (Torbjörn, 2016). 

Nackdelar  

Vissa projekt är väldigt specifika och svåra att ge någon erfarenhetsöverföring när 

förutsättningar skiljer. Men att få en uppdaterad bas som synkar mellan projekten hade 

varit bra (Janne, 2016). Ibland kanske inte alla möten behöver samordnas utan bara flyta på 

och organiseras efter behov och tid. Det kan bli en bristfällig kvalitet om mötena är för ofta, 

den tiden är inte alltid så värdeskapande (Sören, 2016). 

 

Alla utför inte arbetsmomenten på likadana sätt. Det är ingen fördel när snickare eventuellt 

skickas runt för att utföra specifika aktiviteter. Därför kan erfarenhetsåterföring mellan 

arbetslag vara ett bra hjälpmedel. Den erfarenhetsåterföringen är inte speciellt bra idag 

(David, 2016). Det vore bra med bättre erfarenhetsåterföring till nya yrkesarbetare, det ser 

man ett behov av när man får nytt folk (Felix, 2016). Det har uppstått likadana avvikelser 

trots att dessa avvikelser rapporterades för tre månader sedan. Avvikelserna hanteras inte 

tillräckligt effektivt, många av avvikelserna läggs på hög utan att de hanteras (Ove, 2016). 

  

● 100 % nämner att man ser ett behov av erfarenhetsåterföring men i måttlig 

mängd. 

● 100 % anser morgonmötena positiva för att rapportera avvikelser samt att 

alla platschefer för en god överblick på hur det går på andra byggprojekt i 

Lindbäcks. 

5.1.2 Planering 

I vår undersökning i planering har vi fokuserat på att ta reda på hur planering av 

arbetsmoment och material är gjord och hur den kommuniceras ut till yrkesarbetarna. Med 

avgränsning till container och materialhantering. 

Fördelar  

Planeringen görs tidigt generellt över alla byggen, vilket förenklar processen vid inköp och 

material planering (Torbjörn, 2016). Efter man erhållit specifika saker för varje projekt så 

fylls en containerlista som ger ett startupplag av de materialen för de första planerade 

processerna (Sören, 2016). Om projekten är mindre kan det innebära att en välplanerad 

lista kan göra att en container står tom utan några ytterligare inköp under processens gång, 

vid projektets slut (Felix, 2016).  
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Arbetsberedning används bland annat för att få fram materialbehovet. Där går man igenom 

vad som behövs och hur mycket. På så sätt blir det en bättre kontroll (Sören, 2016). Ibland 

blir det bara en muntlig genomgång av arbetsberedning där alla risker, maskiner och annat 

material tas upp (Mohammed, 2016) Via arbetsberedningen går vi igenom 

förutsättningarna, sedan är det upp till snickarna att säga till om något fattas. 

Arbetsberedningen utförs en vecka innan arbetsmomentet börjar, så det finns tid att ge rätt 

förutsättning (Felix, 2016) 

Nackdelar  

Ibland hålls planeringen i huvudet för att tiden för planeringen inte finns för alla moment. 

Att planera i detalj tar tid, om inte den tiden finns hos mig så måste den tas ifrån någon 

annan (Janne, 2016). Det skulle underlätta med en enklare materiallista, som gick till en och 

samma leverantör. Bägge skulle ha samma lista och arbeta med. För att göra det enklare för 

projekten och skapa en standard för att undgå fel som uppstår (Mohammed, 2016).  

 

Det skulle underlätta ett mindre urval av skruv, valen kommer bli mindre och därmed bli en 

lättare planering. Man skulle kunna sänka skruvurvalet med 20-30%, vilket garanterat skulle 

skapa mindre oplanerade inköp. För containerlistan tar en evighet att gå igenom (Jonathan, 

2016). Det krävs en enorm planering av en platschef att gå igenom containerlistan, inköp 

lägger ner massa tid på att göra listan, utan att de tittar så mycket på den. Containerlistan 

anses inte som prioritet ett, platscheferna har 2000 andra saker att tänka på. Containern 

kanske inte rymmer all spik vid starttillfället heller, så att införa ett andra avrop bör vara 

nödvändigt (Urban & Patrick, 2016). 

 

● En generell iakttagelse i våra intervjuer är att de upplevades att 

yrkesarbetare inte har framförhållningen som behövs för ett lyckat 

materiallager. 

● Planering ses som en god investering om tiden finns. 

● Containerlistan tar lång tid att kontrollera och många artiklar är inaktuella. 

● 40 % ansåg att de försökt att kontrollera beställningar med hjälp av en 

beställningslista och en bättre framförhållning hos medarbetarna. 

 

 
Figur 14 Enkätundersökning planering 
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5.1.3 Materialleveranser 

I undersökningen om materielleveranser har vi fokuserat på hur ofta leveranserna kommer 

till arbetsplatsen. Hur leveranserna hanteras och i hopp om att få en uppfattning om 

leveranserna hanteras effektivt eller inte. 

Fördelar  

Det finns möjligheten att välja när man ska få leveranser som gör att man enklare kan styra 

produktionen. Det resulterar i att leveranserna kommer oftare men leveranstrycket 

minskar genom att man sprider ut dem (Jonathan, 2016). Det kommer leveranser hit varje 

dag och det är maskinisten som har ansvaret för dem. Som platschef finns andra saker att 

fokusera på än leveranserna så det är bra att han tar hand om det. Här har varje yrkesgrupp 

har ett eget materialupplag, så det är upp till varje yrkesgrupp att säga till när deras depå 

behöver påfyllning (Mohammed, 2016). Överlag är leveranserna bra och det materialet 

lämnas på rätt plats (Björn, 2016).  

 

Att ha en logistiker som tar emot, packar upp materialleveranser och fixar med containern 

tjänar de tid varje dag. Då blir det ordning och reda i containern (Patrick, 2016). 

Nackdelar  

Leveranshanteringen är inte upp styrd, det underlättar med maskinist. Vid leverans är det 

inte självklart vem som tar ansvaret för leveransen. Det kan hända att mindre leveranser 

levereras direkt in i byggboden. Det har då hänt att dessa leveranser glöms bort efter 

mottagning och blir bara liggande (Jan, 2016). Planeringen kring när leveransen kommer 

finns inte riktigt. Ibland kommer saker inte alls från containerlistan, utan en förklaring till 

varför. Kontakt med inköp kan det ta lång tid innan svar och ingen återkoppling på hur lång 

leveranstid det är. (Jesper, 2016). Så fort en leverans har fått tag på en platschef nummer 

föredrar de att ringa till den, framför att ringa till leveranstelefonen, vilket tar tid (Sören, 

2016). Man väntar tills någon tar hand om leveransen på backen, som vid otur blir osynlig. I 

vissa fall kan det bli så att ingen har tid att sortera in materialet exempelvis gipsskruv som 

kommer ofta sällan det finns ta tid att ta emot och sortera. Rum för förbättring finns, en 

lösning skulle en halvtidstjänst som skötte området (Jesper, 2016). Oftast hämtas paket 

skruv själv från leverantören (Felix, 2016) 

 

Leveranser kommer dagligen till bygget. Ibland kan det till och med komma fyra leveranser 

på en dag. Och många av dem skulle säkert kunna samköras (David, 2016) Säg att på 100 

arbetsdagar kommer det säkert runt 300 leveranser (Mohammed, 2016) 

  

● 60 % hade leveranser till bygget 2-3 gånger om dagen, vilket ses som 

opraktiskt, tidskrävande och svårplanerat.  

● 60 % uppger att de kan bli lådor liggande för att leveranser kommer 

oplanerade eller att tid att ta hand om det ej finns.  

● 60 % av byggarbetsplatserna stör sig på att leverantörerna inte ringer till 

leveranstelefonen vid leverans. 

● 100 % tror att leveranserna kan sjunka med en bättre planering. 
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Figur 15 Enkätundersökning materialleveranser 

5.1.4 Materialförsörjning och materialstyrning 

I denna undersökning ville vi ta reda på hur lagerhanteringen fungerade på 

byggarbetsplatsen samt i fabriken. Vi har fokuserat på hur avstämningen i lagersaldot sker, 

hur materialåtgången säkerställs samt vilket påfyllningssytem de använder.  

Fördelar 

När produktionsplanen är klar och vid daglig styrning får man kontroll över vad som behövs 

och hur mycket de behöver. Materialtillgångarna kontrolleras alltid vid SKL-mötet (Felix, 

2016) Det är platschefens uppgift att materialet finns tillgängligt för snickarna. Börjar 

materialet det ta slut “tvingas” snickarna själva att skriva upp vad de behöver på en 

inköpslista. En del lager hålls för att det aldrig skall ta slut, för skulle det ta slut kostar det 

mycket mer än själva paketet skruv. De små containrarna finns nere vid snickarna, som de 

fyller på från de större containrarna vid byggbodarna (Mohammed, 2016). I det stora hela 

är det bra ordning. Noga vid takmontage och det lyfts vid varje SKL-möte. Speciellt i början 

köps det in lite större lager för att sedan se hur mycket som går åt, för att lättare 

kontrollera behovet (David, 2016). Försöker med beställningsplaner som hålls på tisdagar 

och fredagar för ett bättre flöde (Jonathan, 2016). 

 

I fabriken har det har blivit bättre kontroll på materialbehovet efter att vi infört min- och 

max lager. Det blir väldigt visuellt med ett är min- och max lager (Madeleine, 2016). Det 

bästa systemet vi har i fabriken är beställningspunktsystemet på VS-avdelningen. Där ser 

man direkt om det behövs en beställning eller inte genom att bara kasta en hastig blick över 

vilka sorter som är under beställningspunkten (Lars, 2016). 

Nackdelar 

Varje dag tar man en runda bland snickarna och kontrollerar att de har allt material som de 

behöver. Att själv behöva springa ner till containern tar för mycket tid, därför sitter 

inköpslistan i byggboden och inte nere i containern (Mohammed, 2016). Börjat införa en 

inköpslista för snickarna som sitter i byggboden som snickarna själva får skriva upp vad som 

de behöver. Den är inte så snygg men den finns där (Jonathan, 2016). 
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Skulle det vara någonting som missats finns en listan för inköp i lunchrummet. Tyvärr 

används den till allt annat än vad den är till för. Här skrivs det upp när nytt kaffe eller 

toalettrullar bör inskaffas istället för materialbristen ute i produktionen (David, 2016). 

 

Det är för ofta man hör att paketet tog slut igår, utan att någon sagt till om det i tid. Men 

största problemet är att det lämnas kvar massa askar ute på arbetsplatsen. Det finns nog 

tillräckligt egentligen men de är utspridda över hela området för att ingen tar med sig 

fästmaterialet tillbaka. (Jesper, 2016) 

 

Det tar väldigt mycket tid att göra en inventering på fabriken. Allt sköts manuellt och det 

känns lite som att arbetet upprepas när vi först skriver upp vad som behövs beställa för att 

gå till datorn och lägga beställningen. Det krävdes en ganska lång förundersökning för att 

säkerhetsställa vilka nivåer min- och max lager ska ligga på innan det blev riktigt bra 

(Madeleine, 2016). 

 

Tidigare skickades materialcontainerna tillbaka till Piteå efter varje projekt. Containrarna 

tenderade att stanna kvar nere i Stockholm samt att de var dyrt att skicka tomma 

containrar tillbaka (Patrick, 2016). 

  

● 100 % har en inköpslista som sitter i byggboden. 

● 40 % som tycker den fungerar bra. 

● 60 % har tillgång till en minicontainer. 

 

 
Figur 16 Enkätundersökning materialförsörjning 

5.2  Ekonomi 

I den här undersökningen kring frågorna om ekonomi har vi fokuserat på att ta reda hur 
ekonomiskt och lönsamt man tänker på bygget. 

Fördelar 

På Lindbäcks Bygg finns en bra struktur och det finns möjligheten att vara kostnadseffektiva 
när vi hanterar material. Facksystemet som används hjälper byggaren genom att tydligt visa 
var saker finns som de behöver och var det ska ställas tillbaka (Felix, 2016). 
Minicontainrarna följer med arbetarna där de arbetar. De behöver aldrig gå långa sträckor 
för att hämta material, där av kan de koncentrera sig på sitt arbete (Mohammed, 2016). 
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Det finns förutsättningar att förbättra kapitalbindningen. Se bilaga (Lars, 2016). 

Nackdelar 

Det blir lite av ett jobb att gå runt och plocka upp material som inte har använts av 
snickarna för att lägga tillbaka det i containern. Så länge man håller kontroll och rättar till så 
följer man nog en bättre ekonomi (Jesper, 2016). Svårt att veta om materialet hanteras 
slösaktigt eller sparsamt, däremot hade det underlättat om man visste att det hanteras 
sparsamt i planering av material (Jonathan, 2016) 
 

Bostadspriserna har gått upp mycket den senaste 20 års period. Ändå går inte 
byggföretagen inte med mycket större vinst och vad det beror på är säkert att kontrollen på 
kostnaderna inte är lika hårda (Torbjörn, 2016). 
 

Förutsättningar för bra lönsamhet finns eftersom det är välutvecklat i fabrik, men man har 
inte riktigt kunnat applicera det i bygg arbetsplatserna. Det som blir slösaktigt i lönsamhet 
är att spendera en timme för att åka till en byggvaruhandel för att något inte finns 
(Jonathan, 2016). Jag ser att man gärna kastar det man har i fickorna för att ta nytt, det kan 
ju tyda på att man vet att mer finns och att det kommer nytt. Det tror jag inte är långsiktigt 
lönsamt för både miljö och ekonomi (David, 2016). 

 Små skruvcontainrar är fördelaktiga att få materialet närmare den aktuella 
arbetsplatsen 

5.2.1 Inköp 

I undersökningen om inköp har vi fokuserat på att ta reda på hur materialbehovet planeras 

med direkta eller planerade inköp. Vi ställer även frågor på hur kommunikation funkar 

mellan inköp och platskontor samt hur avvikelser från planerade inköp rapporteras. 

Fördelar  

Inför varje projekt har vi en containerlista där vi fyller i bulkmaterialet inför projektets 

moment. Den är bra men kräver en noggrann planering för att skapa ett bra lager. 

Containerlistan skickas till inköp där de gör beställningar och den kommunikationen brukar 

fungera bra. Om övriga inköp måste göras görs det vi vårt intranät eller telefon till inköp om 

tid finns, annars gör vi de lokalt utan kommunikation med inköp. Kommunikationen är 

bättre nu, förut var de obefintlig. Nu är det upplagt att det som ska beställas av inköp och 

köps ner till bygget, för att sedan kompletteras av platschef vilket tvingar till en tydligare 

kommunikation (Jonathan, 2016).  Ett sätt som funkar bra är att man kör styrd leverans mot 

produktionstidplanen. Det innebär att jag vet innan vilket moment som kräver vilket 

material i detaljnivå. Det underlättar stort i att inte få missar i materiallagret (Mohammed, 

2016) 

 

Projekt återkommer och då är det lättare att vara förberedd på materialåtgången redan i 

förväg (Madeleine, 2016). Förutsättning för ett bättre avtal är om det är en 

standardleverantör till materialcontainern i alla skeden. Inte bara när inköpsavdelningen 

gör det, utan även när platscheferna ska komplettera under byggskedet. (Madeleine, 2016). 
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Telefonkontakt till samma leverantör som det är i Piteå. Men det verkar vara lättare för 

platscheferna att bara åka iväg.  

 

Inga containrar går med platschefen i Piteå. Fina eller fula containrar. Fixa en ”förrådare” i 

Stockholm. Ha någon central plats i Stockholm som containrarna skickas till för påfyllning 

mellan byggena (Patrick, 2016) 

Nackdelar  

Att fästmaterialet ligger i askar som det ser ut idag tros också är en bidragande faktor till 

mer inköp. Snickarna tar gärna med en hel ask för sedan strunta i att ställa tillbaka den i 

containern även fast asken varit halvfull (David, 2016). Efter en städning har det kommit 

fram material som vi tidigare trodde var slut och gjorde ytterligare inköp på (Janne, 2016). 

  

Containerlistan är inte uppdaterad på sju år vilket gör att man få göra ytterligare arbete för 

att ”nolla” inaktuella produkter. Om man missar att “nolla” en produkt innebär det man får 

material som man vet inte kommer förbruka. Containerlistan borde uppdateras antingen av 

platschefer eller inköp, fast helst gemensamt så den blir bra. Det har också uppstått att fel 

material har kommit, trots att man skrivit in kommentar att det ska vara ett speciellt 

material, kanske blir inte kommentaren tillräckligt synlig i dagens dokument (Sören, 2016). 

Ibland känns det som att inköp från Piteå skulle kunna skippas och skötas allt lokalt. 

Uppfattningen är att det går trögt mellan inköp och byggarbetsplats (Jesper, 2016).   

  

Behöver åka iväg och göra oplanerade inköp varje vecka. Det kan till och med vara flera 

gånger per dag och vissa gånger är det bara små saker som köps in. Det är en hel process 

att behöva åka iväg. Avveckla pågående arbete, hoppa in i bilen, köra iväg köpa, göra 

inköpet och samma procedur tills man är tillbaka. Det tar säkert en timme att göra ett 

sådant inköp innan man är tillbaka i arbetet igen (Jonathan, 2016).  

 

Att lämna arbetsplatsen kan göras för olika anledningar, ibland kan ett fel med ett direkt 

inköp vid beställd leverans innebära att jag ändå själv får åka och rätta till felet. Det bör 

förbättras att man har en och samma handläggare för hela företaget, så man undviker att 

fel på grund av att handläggaren missuppfattar (Mohammed, 2016). 

 

Det är slöhet från ledarna som inte uppdaterar containerlistan. Containerlistan skickas ner 

och de säger att listan ser bra ut. De har inte riktigt tid för att granska listan för den är 

tidskrävande. De kör på samma lista, som är en standardmall och köper till det som fattas. 

Ibland kommer helt orörda containermaterial tillbaka och det är många tusenlappar i 

material som blir slöseri (Urban & Patrick, 2016). 

 

En generell bedömning från samtliga intervjuade, av hur många gånger man tvingas lämna 

arbetsplatsen var tre till fyra gånger i veckan, detta för att man inte hinner vänta på 

beställningen. Detta var utöver de oplanerade inköp som sköts via leverans.  Det som ska 

noteras är att samtliga oplanerade inköp och främst lämna arbetsplatsen är betydligt högre 

vid kritiska moment, exempelvis montage och då upp till fem gånger om dagen. 
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● 100 % av platschefer anser att containerlistan bör uppdateras. 

● Problem med att askar blir kvarlämnade vid arbetsmomentet medför 

onödiga inköp. 

● Alla platschefer åker iväg minst en per vecka för oplanerade inköp 

● 80 % anser att de minst i snitt åker 2-3 gånger i veckan under byggtiden för 

oplanerade inköp. 

● Snitt 4 gånger i månaden tar något helt slut på arbetsplatsen. 

5.2.2 Slöseri  

I vår undersökning om slöseri har vi fokuserat på att ta reda på när slöseriet främst uppstår 

under hanteringen av fästmaterial. 

Fördelar 

Försöker få snickarna att fylla snickarfickorna med skruv och kasta det som blir över än att 

de hämtar nya askar som knappt blir använda innan de slängs för att de blir lämnade ute på 

arbetsplatsen (David, 2016). 

Nackdelar 

Att behöva avbryta sitt arbete för att det inte finns tillräckligt med fästmaterial kan ske 

ibland. Det finns alltid någonting att göra, så man övergår till något annat arbete. Men det 

gäller att inte glömma bort att fixa det senare. Avstånden mellan husen är långa så mycket 

tid går till spillo när man behöver göra någonting annat (Zahir, 2016). 

 

Det är ofta det bärs ut mer fästmaterial än vad det går åt. Askarna lämnas öppna och kan bli 

fyllda med vatten och blir oanvända. Oftast räcker platsen som finns i snickarbältet. (Björn, 

2016) Många askar lämnas kvar ute på arbetsplatsen. Varje dag samlas askar in för ingen 

tar med sig dem tillbaka (Jesper, 2016). 

 

I containern finns det säkert pappspik för fem byggen framöver (Jesper, 2016). 

 

● 100 % av arbetsplats tar upp problematiken med att askar av fästmaterial 

lämnas kvar ute på arbetsplatsen.  

● 40 % av arbetsplatserna upplyser användningen av snickarbälte. 

5.3  Lean 

I den här undersökningen om Lean har vi begränsat oss att endast intervjua Lindbäcks Lean-

koordinator. Frågorna är fokuserade på att ta reda på vilka fördelar det medför att använda 

Lean inom byggsektorn. 

 

Det här resultatet endast tillkännagivits av Lindbäcks Bygg AB Lean-koodinator Linda Rosén, 

nedan följer hennes åsikter och kring hur Lean appliceras i företaget:  
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Fördelar  

Lean infördes på Lindbäcks Bygg för sex-åtta år sedan för att motverka de stora 

produktionssväningarna. Lindbäcks fördelar med Lean för blir att man minskar variationen i 

produktion i fabrik och bygge, variation som inte gav förhållandevis hög lönsamhet. Istället 

för att skapa liknande saker på flera olika sätt så försöker man få det till ett sätt. Det har 

hjälpt för att utesluta felkällor i produktionen och effektivisera den värdeskapande tiden. 

Det som hjälper är att vi färdig kittat materialet utanför produktionen, för att minimera 

momenten i produktionsflödet och korta ner byggtiden. Monteringsanvisningar som Lean 

medför ett invant system som gör att yrkesarbetarna blir bättre på sina områden, se bilaga 

8. Att jobba lika är något som har visat sig effektivt för produktionen och som gjorts i andra 

branscher med kännbara resultat. Det kan beträffas segslitet till en början men faller ofta i 

långa loppet till en bekvämlighet. 

   

Ett fortsatt Lean samarbete kommer hjälpa oss i att få ett mer utvecklat standardiserat sätt 

att arbeta på. Flödet kommer se lika ut och skapa vana, finess och effektivitet. Problemen 

skall tas systematiskt och inte läggas åt sidan för att tas senare, utan aktivt bearbetas med 

avvikelser till lösning. Vill jobba med samma underentreprenörer under lång tid för att de 

anpassas efter Lindbäcks arbetssätt med moduler på så vis blir det bättre ordning och reda. 

 

Nedan redovisas fördelar med Lean på Lindbäcks Bygg AB: 

 Logistik: Påverkar logistiken genom materialet blir lätthanterligt vilket bidrar till 

ett snabbare flöde. 

 Arbetsmiljö: Exempelvis monteringen i 45 min sen byta plats ger bättre 

arbetsförhållanden. Man vet hur lång tid det tar, man kan momenten så att man 

kan planera för dem och lösa dem på bästa sätt arbetsmiljömässigt. Oron och 

stressen minskar om man har en god planering och vet vad som väntar. 

 Ekonomi: Positivt ett Lean innebär att standardisera, som ofta innebär att man får 

ett färre urval av produkter. Det hjälper ett ökat invant flöde som innebär 

snabbare hantering samt att du får ner material lagret till en stabilare och säkrare 

lagerstatus. 

 Inköpen: Färre antal felkällor att göra fel på vid inköpen, man sitter med 

anvisningar om hur något ska se ut. Inköpen skall bli färre och mer precis i och 

med att man har en lik process.   

 Planering: Skall vara tydlig och just in time, man skalla ha tydliga 

monteringsanvisningar som skall följas i högsta grad utan undantag. Med färre 

moment blir planeringen strukturerad färre moment kan bryta den kritiska linjen. 

 Miljö: Med färre inköp en stadigare planering kan också spill-nivån sänkas. 

Avfallshanteringen möjliggörs till en högre grad, transporterna ska bli färre med 

färre moment. 

Nackdelar 

Kortsiktig krävs det tid och resurser för att lära ut och skapa vana som kortsiktigt kan 

påverka kvalité och leveranstider negativt men lönsamt sig långsiktigt. Arbetsyta och 
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bekvämligheter kan bytas mot rutiner och struktur. Vilket kan skapa oreda i början men 

sluta i effektivt arbete, på mindre ytor med en lägre arbetsinsats. 

Att skapa nya rutiner handlar om att ändra ett gammalt beteende kan i början vara 

”läskigt”, kan innebära svårigheter i processen och skapa tillfällig otakt. 

 

 Nedan redovisas nackdelar med Lean på Lindbäcks Bygg AB: 

 Arbetsmiljö: Arbetet kan upplevas monotont, för vissa vilket sänker motivationen i 

undantags fall. 

 Ekonomi: I starten kan det ge kostnader för att lära sig felkällor, vilket även kan 

påverka byggtiden. 

 Inköp: Kan ge problem om man går efter lägsta standard i vissa fall, det tar en stund 

att hitta rätt metoder vilket kan ge fler inköp. 

5.3.1 Daglig styrning 

I undersökningen daglig styrning har vi fokuserat på hur daglig styrning appliceras i 

Lindbäcks Bygg AB på byggarbetsplatsen och vilken inverkan det har på materialstyrningen. 

Fördelar  

Det hjälper oss med att varje morgon går vi igenom SKL det vill säga Säkerhet, Kvalitet och 

Leverans. Under de mötet får vi yrkesarbetarna syn på arbetet i ämnet, vilket ger oss en 

klarare bild på läget och fångar eventuella saker som vi har missat. Vi rapporterar sedan 

uppåt i kedjan med ett nytt daglig- styrning möte för att ge hela företag en inblick. Det 

värdesätter problemen och ger alla möjlighet att ta del av dem. Problemen utvärderas för 

att kunna få bort samma sort av problem i framtiden. Att dagligt lokalisera felkällor med 

kommunikation på möten är något som hjälper dagen arbete (Torbjörn, 2016). 

  

I vissa fall har vi märkt att det hjälper att tillsätta ett veckomöte internt på arbetsplatserna 

för att där mer gå igenom material och kommande veckas moment. Det har bidragit med 

bättre kommunikation kring material och aktiviteter. Att komplettera SKL-mötet har alltså 

vart positivt (Felix, 2016). 

  

Det gäller att snickarna skall inse att beställningarna behöver en framförhållning. När 

material tas upp får de inte säga att materialet är slut, utan ge en förvarning i tid så 

leveransen hinner komma, utan att produktionen störs (Mohammed, 2016). En lösning som 

kommit upp och hjälpt materialdiskussionen är en extra kommunikation på första fikat. Vi 

ställer frågor om hur materielbehovet ser ut, om något oväntat har hänt och om någon ny 

information har uppstått. Att ha extra diskussionen har bidragit till ett bättre kortsiktigt 

lager. Med ett ytterligare möte kan kanske minimera antal oplanerade inköp (Jonathan, 

2016).  

Nackdelar  

Möten är en tidsvara, det tar tid av produktionen. Om man tar tid av produktionen så 

måste det vara kvalité och inte kvantitet på mötena. Idén är att man tar upp mer på SKL 

mötet istället för att utöka antal möten (Sören, 2016). 



37 
  

  

Ibland kan det vara svårt att allt tas upp på mötena om material eftersom mycket 

information inte har snickarna som platschefen. Ibland skulle det vara bra att involvera UE i 

och med att de ofta bidrar till ett försämrat materialflöde (Janne, 2016). 

 

● 100 % utför daglig styrning 

● 80 % gör någon slags egen möteskomplettering som innefattar material 

5.3.2 5S 

I denna undersökning har vi fokuserat på att undersöka om hur materialet förvaras och 

hanteras. Vi ville även undersöka ifall Lean-verktyget 5S appliceras på i byggarbetsplatsen 

och framförallt i materialcontainern.  

Fördelar 

Här är containern uppmärkt så det är lätt att orientera sig i den. Det underlättar när man 

använder färdiga fack för varje enskild byggares verktyg, för då har varje enskild 

yrkesarbetare har kontroll på sina egna grejer. Med en bra struktur medför det också en 

roligare arbetsplats (Mohammed, 2016). Lindbäcks har bra struktur på ett utarbetat 

facksystem som efterföljs, det ger en bra ordning i containern (Felix, 2016). 

Nackdelar 

Något facksystem finns inte riktigt här idag, det görs försök att få ordning men det är nästan 

omöjligt när inte alla efterföljer det. Ibland möts man av att material ligger helt blandat i 

containern eller att allt ligger vid ingång, då blir det tydligt att dagens system inte håller. 

Alla vill ha ordning så det är konstigt att det inte fungerar bättre. Har börjat märka upp i 

containern, men det tar tid och det finns mycket annat som måste göras också (David, 

2016). Såhär i efterhand vore det effektivare med en noggrannare genomgången av 

strukturen, speciellt när det var så många nya snickare. För det blev många frågor om vart 

material fanns innan de kom in i strukturen själva (Felix, 2016). 

 

Tidigare skickades containrarna tillbaka till fabriken efter varje färdigt projekt. Det 

uppskattades inte av alla och nu har containrarna fastnat nere i Stockholm och 

platscheferna tar med sig dem till sitt nästa projekt. Så fungerar det inte med containrarna i 

norr. Där skickas alla containrar tillbaka till fabriken efter färdigt projekt och fylls på inför 

nästa (Patrick, 2016). 

 

 Vi har ibland blivit tvingade att ta en hel arbetsdag för att gå runt och städa och ställa 

tillbaka material som vi vet ska finnas på bygget (Janne, 2016). Städningen har blivit bättre, 

men det beror på vem man arbetar med. Alla har olika prioriteringar när det gäller 

städning. Men det är ofta att det lämnas kvar halvfulla askar på tak, vindar, trapphus och på 

marken (Björn, 2016). Att behöva städa efter någon annan för att man inte kommer fram 

till sitt arbete händer allt för ofta, tycker det ska vara en självklarhet att man alltid städa 

efter sig (Zahir, 2016). 
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● Samtliga arbetsplatser strävar efter ett system där man får en lösning åt 

strukturen, framförhållning och materielbehovet.  

● 40 % arbetsplatserna har ett system som de tycker fungerar bra.  

● Samtliga har hört talas om facksystemet som är utarbetat av Lindbäcks. 

● Ingen följer samma struktur. 

 

 

5.3.3 Standardisering 

I denna undersökning ville vi få svar på hur standardiserad materialcontainern var, hur 

skruv- och spiksortimentet hanteras. Vi har även fått med svar från inköpschefen och 

inverkningar av standardisering på fabriken. 

Fördelar 

Lindbäck har redan ett facksystem till materialcontainern och det används här på bygget, 

men jag vet att det inte alla byggen i Stockholm följer samma system (Anders, 2016).  

 

Det finns utarbetade standard operations blad (SOB) som beskriver arbetsmoment. Följer 

alla byggen dessa SOB:ar blir tillvägagångssättet standardiserat (Ove, 2016). 

 

Man har kommit långt med standardisering i fabriken exempelvis har vi fått ner 

limsorterna, men det har vart betydligt svårare att applicera på bygget. Drömscenario hade 

vart att alla hade samma sortiment både byggarbetsplats och fabrik (Lars, 2016). 

Nackdelar 

Spik och skruv kan finnas på lite olika platser i containern, nog bara för att det inte är 

uppmärkt. Kombiskruv skulle absolut tänkas ta in, för att få ner sortimentet (Björn, 2016). 

Omkring 30 till 40 olika skruvsorter finns i containern. Sortimentet kan med säkerhet 

reduceras med 20-30 %. Att få ner antalet val för medarbetarna skulle effektivisera arbetet.  

(Jonathan, 2016). Ibland kan jag uppleva att urvalet av skruv kan skäras ner, för det 

underlättar platserna i facksystemet. Exempelvis att räcker nog 90 mm och 120 mm istället 

för 90,100 & 120 mm längder (Felix, 2016). 

Figur 17 Enkätundersökning 5S svar 1 Figur 18 Enkätundersökning 5S svar 2 
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Vid vissa arbetsmoment händer det att man behöver ta med sig tre olika verktyg för det är 

olika bits. När alla momenten kunde används sig utav likadan bits (Zahir, 2016). 

 

●  100 % är positiva på att införa flera standarder i arbetssättet. 

 

 
Figur 19 Enkätundersökning standardisering 

5.3.4 Visuell styrning 

I denna undersökning har vi fokuserat på hur man visualiseras på byggarbetsplatsen och 

vad ger det för resultat för planeringen av materialflödet.  

Fördelar  

Planeringen illustras idag i form av White board med färre aktiviteter för två veckor framåt, 

att skriva ut en stor planeringsplan med fler aktiviteter kanske skulle skapa en bättre 

framförhållning (Jonathan, 2016). Det finns utarbetade standard operations blad (SOB) för 

nästan alla arbetsmoment. En SOB beskriver i bild- och punktform hur ett arbetsmoment 

skall utföras med vilka maskiner och vilket material. Det vore en idé att börja utnyttja 

arbetsberedning tillsammans med SOB:ar för att få en bättre materialhantering (Ove, 

2016). Att se en beställningspunkt är bra, för det går fort att se vad det är som behövs 

(Patrick, 2016) 

 

När man placerar APD-planen på flera ställen i byggnaden ett ställe har man märkt att flera 

tänker på APD-planen och ger kommentarer om förändringar (Felix, 2016). 

Nackdelar 

Ibland känns det som framförhållningen inte når fram till yrkesarbetarna det är ofta något 

kommer upp kring material som borde sagts någon dag tidigare. Då hade man önskat att 

planeringen hade nått fram bättre. Att yrkesarbetare med hjälp av en visualiserad planering 

skulle få en bättre framförhållning skulle vara ett drömscenario (Jesper, 2016). 

 

● 80 % använder sig av visuella tidplaner 

● 100 % använder sig utav APD-planer 

● 60 % anser att APD-planen används ineffektivt efter montage. 

● 100 % anser att fler visuella hjälpmedel skulle hjälpa på arbetsplatsen 
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5.4 Miljö 

I vår undersökning har vi klart avgränsat oss åt att gå in för mycket på miljö utöver att 

konkretisera att en dålig materialhantering och materialflöde ger dåliga konsekvenser för 

miljön. I miljö texten redovisas också byggtransport och återvinning. 

Fördelar 

Det finns maskinskopor att slänga skräp nära arbetsmomenten. De är sedan lätt att tömma 

i den större containern (David, 2016)  

Nackdelar 

Vid en beställning som gjordes på tio handverktyg, men det kom endast åtta från 

leverantören. Dagar senare kom resterande två verktyg vid en leverans som endast kändes 

väldigt onödigt. De kunde ju skippat den leveransen överhuvudtaget (Jan, 2016). 

 

Under montage så kan det bli slarv med rätt material i rätt container på grund av tidsbrist. 

Man kan notera att mycket hamnar för deponi, eller att det skapas onödiga bland 

containers (Janne, 2016). Ett annat problem som tas upp är att UE inte alltid arbetar efter 

samma renlighet som övriga arbetsplatsen, vilket ibland skapar irritation och skapar en 

sämre återvinning. Ibland verkar inte kommunikation till UE att de också har ansvar i att 

arbetsplatsen och att de inte fattar att en dålig renlighet även påverkar dem (Janne, 2016). 

 

Efter ett bygge så kan det vara två pall som man inte har nytta av och man inte har 

möjlighet att ta vidare till nästa, det får slängas tyvärr. Det är såklart inte något vi vill men 

problem som uppstår när dessa fel begås(Jesper, 2016). 

 

● Missnöjda över att material går till spillo av fel beställningar det blir saker 

som aldrig kommer användas och får slängas 

● Medvetenhet och vilja att återvinna rätt och förmedla förståelsen till 

medarbetarna 

● 20 % anser att under kritiska moment blir källsorteringen sämre 

5.5 Arbetsmiljö̈ 

I vår undersökning om arbetsmiljö har vi främst undersökt hur materialhanteringen 

påverkar arbetsmiljön i företaget. 

Fördelar 

I samband med rundvandringen bland snickarna görs kontroller av sitt framtida 

materialbehov och tvingar fram tankesättet av framförhållning. Varje individ blir viktig del 

av planeringen och på så vis känna sig mer delaktig, det är viktigt med det sociala och at alla 

trivs (Mohammed, 2016). Det är mycket bättre sammanhållning här än vad jag har haft 

upplevt på andra byggfirmor (Zahir, 2016). 
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Nackdelar  

Frustration när det är ostädat och man behöver städa efter någon annan. Det förekommer 

också väldigt många byten av bits under en arbetsdag. (Zahir, 2016). När material inte 

kommer skapar det onödig stress och frustration. Att då behöva åka iväg från 

byggarbetsplatsen så pass många gånger är stressigt. Det finns så mycket annat att göra än 

att åka bil (Jonathan, 2016). Det kan upplevas stress och frustration när samma skiva kan 

innehålla tre olika bits från fabriken när momentet endast krävdes en av samma sort. 

(Björn, 2016) Det blir stressigt när snickarna kommer och säger att saker och ting är slut. 

Tycker de borde kolla materialet tidigare så de kunnat förvarna i tid. För de vet oftast innan 

hur mycket material som behövs (Jesper, 2016). Dålig uppskyltning och struktur i 

containern är klart inget som är positivt. Kvarlämnade askar ute på arbetsplatsen kan bli en 

risk för snubbelskador (David, 2016). 

 

Det värsta som har hänt här var att en snickare slog sig med en hammare på läppen (Sören, 

2016). Kom in ett tillbud tidigare av att en gubbe snubblade på skräp och trots det städades 

det inte upp efteråt (David, 2016).  

  

● 100 % anser att akuta inköp bidrar till stress. 

● Dålig framförhållning hos snickarna skapar stress hos ledarna 

● Arbetsmiljö kring material upplevs som bra 

 

 
Figur 20 Enkätundersökning arbetsmiljö - stress 

5.6 Räknesats resultat 

För att utforska hur stort problem det var med oplanerade inköp granskades inköpen för 

fästmaterialen skruv och spik. Avgränsat till kontot Övriga byggnadsmaterial. På kontot 

valde vi att avgränsa oss till ett projekt och granska antal leverantörer som sålt skruv eller 

spik till Lindbäcks Bygg AB det senaste året. Vi granskade alla fakturor för att se ifall köper 

var hämtat eller om det var levererat till byggarbetsplatsen. 
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Figur 23 Andel spik- och skruvinköp hos leverantörer 

Figur 21 Hämtat/ levererat inköp 

Tabell 2 Inköpshistorik skruv & spik leverantörer 

Leverantör Antal 

inköp 
Hämtad

e inköp 
Levererand

e inköp 
Leveranser 

Spik / 

Skruv 

Andel lev. 

Spik / skruv 

Beijer bygg 80 73 7 28 35% 

Gunnbo 2 1 1 2 100% 

Ahlsells 34 0 34 5 15% 

Fredells 5 4 1 1 20% 

Uppsala Maskin 

& Verktyg AB 

22 21 1 3 14% 

Essve* 7 0 7 7 100% 

Nordiska Katro 

AB* 

3 0 3 3 100% 

*Projektbeställt 

 

 
 

  

Figur 21 Inköp övrigt byggnadsmaterial - Beijer 
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6. Analys 

I detta kapitel analyserar vi svaren från undersökningsresultatet. Vi har även valt att ta med 

kunskaper från våra externa intervjuer som består av yrkeskunnig, forskare samt från en 

professor inom bygglogistik. Detta i att få ett bredare perspektiv på analysen.  
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Tabell 3 Intervjupersoner sakkunniga inom Lean/ bygglogistik för analys 

Namn Befattning 

Jesper Lundgren 
 
Martin Rudberg 
 
 
 
Ludvig Lindlöf 
 
 
Ahmet Anil Sezer 

Förändringsledare på Prolog bygglogistik AB 
 
Professor, L E Lundberg donationsprofessur i 
bygglogistik, institutionen för teknik och 
naturvetenskap, LiU 
 
Teknologie doktor, Teknikens ekonomi och 
organisation 
 
Lic. Eng., Doctoral student, Technology 
Management and Economics 
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6.1 Logistik 

Tabell 4 Sammanfattning från undersökningsresultat 

Fördelar  Nackdelar 

-------------------Logistik----------------------------- 
● På vissa byggarbetsplatser har man 

möjlighet att flytta material containern 
efter produktionen   

 
-----------------Organisation------------------------ 
● Avvikelse registreras i en databas 
● Daglig styrning i hela pyramiden 
● Erfarenhetsåterföring 
 
 
 
 
 
------------------Planering--------------------------- 
● Den görs i tidigt skede 
● Containerlista som bas. Om listan är bra 

utförd ger bra förutsättningar för bra 
materialhantering. 

● Arbetsberedning utförs för kommande 
arbetsmoment 

 
----------------Materialleveranser---------------- 
● Frihet att planera leveranser efter 

produktionstakten 
● Användningen av maskinist underlättar 

logistiken kring leveranser 
 
 
 
 
 
 
------------Materialförsörjning-------------------- 
● Inköpslista på byggarbetsplatsen 
● Lindbäcks utarbetade facksystem i 

fabrik 

------------------Logistik------------------------------ 
● Felplaceringar av materialcontainer på 

vissa byggen  
● Långt till etableringen 

 
----------------Organisation------------------------- 
● Avvikelsernas databas används inte 

fullt ut 
● Brist på erfarenhetsåterföring i 

arbetslagen 
● Kvantitet istället för kvalitet  
● Arbetsplatserna skiljer sig i struktur och 

ordning 
 
------------------Planering--------------------------- 
● Tidsbrist vid kritiska moment och för 

att planera arbetsmomenten detaljrikt 
● För många leverantörer. 
● Behövs standard till beställningslistan 
● För stort urval av skruv 
● Behövs kvalitetssäkra leveranser 

 
---------------Materialleveranser----------------- 
● Inte självklart vem som har ansvar för 

leverans mottagningen 
● Med dagens system kan man missa 

material som blir liggande. 
● Platschef får för ofta ta ansvaret för 

leveransmottagning  
● Efter en leverans har vi ingen utsatt 

som sköter hantering av materialet, 
material kan bli liggande 

 
-----------Materialförsörjning--------------------- 
● Inköpslistan används felaktigt 
● Inget system för varning av brist på 

arbetsplats 
 

 

Utifrån undersökningsresultatet konstaterades att Lindbäcks Bygg AB vill utveckla en bättre 

logistik som hjälper materialflödet av förbrukningsmaterial till ett säkrare sätt, med mål att 

sänka antal dagliga leveranser. Logistikens grundstenar för en effektiv materialhantering är 

att ha en fungerande planering och organisation. En planering är ofta steget från ett 

misslyckat projekt till ett lyckat. Logistikfrågorna behöver lyftas i ett tidigt skede av 

projektet för att den skall få effekt när produktionen väl sätter igång.   
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En bra logistik gör så att bygget blir effektivt. När jag säger effektivt tänker jag på 

kostnad, tid, uppfylla kvalitet och de krav som finns (Rudberg, 2016). 

 
I de projekt man har tittat på logistiken där de har sytt ihop den med produktionstidplan 

och inköpsplan, har de projekten har flutit på grymt bra. Sett 20 % kortare 

produktionstid där produktionstakten och logistiken varit synkade jämfört med ett 

referensprojekt. Så ja, den ska definitivt vara välplanerad. Sen om man gör JIT leveranser 

eller en buffert spelar egentligen ingen större roll. Det är väl mer frågor om plats och 

kapitalbindning (Rudberg, 2016). 

 

Lindbäck Bygg bygger sina lägenheter i fabrik där logistiken utvecklas i hög takt, delvis för 

att de vill ha ett fungerande koncept till den nya fabriken. Byggarbetsplatserna har inte 

riktigt hängt med i den explosiva utveckling som fabriken har gjort. Logistiken finns i ett 

grundkoncept där tanken är god men inte helt fungerat i praktiken. Exempelvis finns ett 

system där stora delar av de invändiga kompletteringarna ska komma med modulerna vid 

transport, för att skippa onödiga leveranser till bygget. Problemet är att materialet kan vara 

felplacerat och bidragit till onödiga förflyttningar och extra arbetsbelastningar. Samtliga i 

vår undersökning var övertygade om att struktur, planering och organisering skulle vara 

nyckeln till att sänka dagliga leveranser. 

 

Något som dyker upp ett flertal gånger var vikten av materialcontainerns placering för en 

smidig kontroll och hantering av material. Om placeringen blir för långt bort innebär det att 

tidskrävande sträckor kan bli påtaglig under den totala byggtiden. Att placera containern i 

närheten av etableringen eller i samband med produktion är fördelaktigt.   

 

En viktig detalj i erfarenhetsåterföring är att informationen kan fångas upp och bearbetas. 

Det finns stora möjligheter att dra nytta av att flera projekt pågår samtidigt. Projekten kan 

ligga i olika faser och påträffade problem kan de minimeras att upprepas via upplysning. 

Lindbäcks använder sig av är att rapportera alla avvikelser i ett avvikelsesystem. Där samlas 

alla avvikelser som uppkommit under projektens gång med kommentarer som 

sammanställs varje månad. Huvudsakligen för att utvärdera vad som lett till en avvikelse. 

Avvikelserna delas in i en fyrgradig skala där alla avvikelser med högsta prioritet, ettorna, 

skall hanteras direkt. Efter en erfarenhetsåterföring efter montage, resulterade i nästa 

montage blev effektivare än tidigare. Detta i förhoppning att resultera i att undgå känslan i 

att behöva uppfinna hjulet på nytt. 

 

På arbetsplatser några Lindbäcks Bygg har infört en så kallad rullande ansvarslista. Tanken 

är att personer på byggarbetsplatsen skall ha ett område de speciellt har ansvaret för 

nästkommande två veckorna. Men att införa en logistiker på arbetsplatsen skulle medföra 

flera positiva aspekter. För det första skulle det vara en utsatt person som tar han om 

logistiken och materialleveranserna. Värdeskapande tid som gått till spillo från 

yrkesarbetare för att sköta mottagningen skulle istället skötas av en utsatt person. För det 

andra skulle den logistikern se till att leveranserna till materialcontainern packas upp på 

rätt plats. För det tredje skulle logistikern ha mandat till att säga ifrån om ordningen inte 

sköts i containern. För det fjärde kan logistikern få en större insyn över vilket material som 
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kommer att behövas i framtiden för att undvika oplanerade inköp och därmed bli en 

avlastning för platschefen. 
Tycker det ska finnas en logstikansvarig på varje bygge. En utsatt person med möjligtvis 

en backup, har logistikansvaret och får tid för det i sin tjänst, det behöver inte vara en 

heltidstjänst, för mindre byggen kanske man inte kan räkna hem det. Även fast jag tror 

man skulle göra det där med. (Rudberg, 2016). 

 

Arbetsberedningen används som stöd inför kommande arbetsmoment. Det är ett möte 

med alla inblandade för arbetsmomentet som hålls cirka en vecka innan påbörjat arbete. 

Under arbetsberedningen går de igenom monteringshänvisningar tillsammans med 

ritningar samt nödvändigt material och förekommande risker. Yrkesarbetarna ska själva se 

till att upplysa platschefen om det saknas något material inför kommande arbetsmoment. 

Ibland hinner platscheferna inte göra en skriftlig genomgång utan gör en muntlig på grund 

av tidsbrist. Om arbetsberedningarna utförs, vad är då grunden till att det sker så pass 

många oplanerade inköp? 

 

Användningen av inköpslistor som huvudsakligen är till för medarbetare ska notera 

bristande materialbehov finns på varje arbetsplats. Framförhållningen skall vara så pass god 

att platschefen hinner ordna nytt material innan det påverkar produktionen. Att listan 

sedan inte fått den slagkraft som ledarna hoppats på kan bero på att den är felplacerad. På 

samtliga projekt befinner sig inköpslistan i byggboden men den skulle komma till sin större 

rätt om den var uppsatt i materialcontainern. Listan skulle bli mer aktuell där eftersom 

snickarna märker direkt vilket material som är bristfällig. Ett annat skäl kan vara att de 

minimerar riskerar att glömma vilket material som skulle noteras.  

 

Problem uppstår när det inte finns någon materialstyrningsmetod utarbetat för att 

säkerställa materialbehovet. Det faller genom att snickarna ofta tar med sig hela askar 

fästmaterial till sitt arbetsmoment och lämnar kvar den efter färdigställt moment. 

Arbetsledare går runt och samlar ihop askar efter yrkesarbetarna. Lindbäcks måste införa 

metoder som tvingar och säkerställer åtgången av materialet. Alla bär snickarbältet men 

det är långt ifrån alla som använder sig utav dem för att fylla dem med skruv. 

 

Genom att införskaffa någon sorts av materialstyrningsmetod i containern ger det möjlighet 

att säkerställa lagersaldot. Möjligen att kombinera styrningsmetoder beroende på om det 

är högfrekventa eller lågfrekventa artiklar. Fördelaktigt bör de högfrekventa artiklarna 

användas i ett beställningspunktssytem. För en väldigt visuell och enkel uppfattning om 

lagerstatusen. Ett lyckat materiallager innebär enligt de tillfrågade att man skulle kunna 

fylla på innan de tar slut. Med ett fungerande materialstyrningsbehov får också inköpslistan 

en större innebörd. 

 
Ytterbygg, vann Lean-priset för 4 år sedan då de tog fram en vagn, där allting som 

behövs när det monterar finns i vagnen. De gick runt med vagnen som innehöll 

maskiner, material, arbetsbeskrivningar och ritningar (Lundgren, 2016). 

 

Under intervjuerna med sakkunniga inom bygglogistik nämnde de leverantörstyra lager, 

Vendor Managed Inventory (VMI). Det är en service där leverantören gör påfyllningar i 
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lagret utan att någon arbetare på bygget sköter påfyllningen. Ett problem som kan uppstå 

med VMI är att leverantören inte vet åtgången på materialet, utan bara utgår efter 

lagerstatus och den medför risk till ett överlager. Vetskapen om att containern blir påfylld 

vid nästa leverans kan öka slöseriet hos snickarna som av bekvämlighet tar med fulla askar 

till små arbetsmängdsåtgångar. 

 

På de projekt där Lindbäcks Bygg hyr in personal är det viktigt att knyta kontakterna med de 

lokala snickarna. Ett utarbetat samarbete tjänar bägge parter på eftersom de jobbar efter 

samma förutsättningar. 

 
Med goda relationer på olika orter är det lättare att få tag i bra folk som vet hur 

Lindbäcks jobbar. På så sätt utvecklas också företaget. Det gynnar bägge parter, men 

kanske kostar lite extra med utbildningen, men jag tror de tjänar in det ganska 

snabbt på att de gör rätt på bygget direkt (Lundgren, 2016). 

  

Det finns flera positiva aspekter med effektivisering av transporter. De totala 

byggkostnaderna skulle bli lägre, tidseffektivare, säkrare leveranstider, miljövänligare men 

också bilköerna och säkerheten för allmänheten skulle bli bättre. Det förekommer på flera 

arbetsplatser att leverantören ringer direkt till platschefen än att de kontaktar 

leveranstelefonen vilket uppfattas som ett mycket störande moment. Platschefen måste 

avbryta sina dåvarande arbetsuppgifter på grund av detta. 
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Figur 26 Kista container 

 
Figur 224 Kantorn container bild 1 

  

Figur 27 Konstnären container 

Figur 25 Kantorn container bild 2 



50 
  

 
Figur 28 Valsta container 

  

Figur 29 Gustavsberg container 

Figur 30 Fabrikens påfyllningssytem 
max och min lager 

Figur 31 Fabrikens påfyllningssystem 
beställningspunktsystem 
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6.2  Ekonomi 

Tabell 5 Sammanfattning från undersökningsresultat 

Fördelar Nackdelar 

----------------------Ekonomi------------------------ 
● Facksystem i container som skapar 

kostnadseffektiv materialhantering 
● Mycket är standard från fabrik 
● Lönsamheten i fabrik visar på bra 

förutsättningar 
 
 
 
 
 
-----------------------Inköp--------------------------- 
● Grundförutsättningar för en bra 

container. 
● Intranätet och daglig styrning 
● Man tvingas till kommunikation i 

systemet, eftersom alla har ansvaret 
 
 
 

-----------------------Slöseri-------------------------- 
● Snickarbältet motverkar slöseri 

----------------------Ekonomi------------------------ 
● Tidskrävande materialinsamling  
● Askar lämnas kvar och blir osynligt 

lager  
● Saknar kontroll på materialflödet 
● Man följer inte samma standard på 

bygget som fabrik 
● Åker iväg till byggvaruhandel 
● Man tar hellre nytt material än att se 

efter vad man har för material kvar 
 
----------------------Inköp---------------------------- 
● Burk-system  
● Dålig uppsamling av inköpt material 
● Ej uppdaterad containerlista 
● Uteblivna beställningar utan förklaring 
● Ej fasta kontaktpersoner 

byggvaruhandel 
● Svår kommunikation med inköparna 

 
-----------------------Slöseri-------------------------- 
● Många askar som lämnar kvar ute 
● Överlager 
● Byta arbetsmoment 

 

 

Stockholms bostadsmarknad är i en rekordmarknad. Bostadspriser som har ökat med mer 

än tredubbla de senaste 20 åren. Ändå går företagen inte med avsevärt mycket högre vinst. 

 

  
Figur 32 Bostadsprisernas tillväxt (SCB, 2016)  
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Att kontrollera sina kostnader blir all mer angeläget och företag måste ta tag i kostnaderna 

som inte är värdeskapande som onödiga kostnadstider i arbetskraft. Utifrån studier om 

byggarbetsplatsens kostnader så är logistiken ett hjälpmedel till att sänka byggtid och höja 

lönsamheten. De påvisar att merparten av dagens byggprojekt gör kostnadsbesparingar 

med en fungerande logistik. 

 
Att ha en bra logistik är A och O på ett bygge. Med en logistiker från start, som tänker på 

logistikfrågorna kring projektet skulle företag tjäna mycket på. En god logistik kan 

minska byggkostnaderna generellt sätt med 25-30 %. (Rudberg, 2016). 

 

Lindbäcks Bygg har begränsat materialflöde tack vare sitt industriella byggande. Det skapar 

möjligheten att arbeta med färre leverantörer och leveranser. Att ha starka kontakter med 

sina leverantörer kan bidra till både bättre avtal och service.  

 

Utifrån intervjuerna konstaterades att byggarbetsplatserna generellt upplever skräck för 

leveransfakturor. Fakturorna är en direkt påvisning vad leveransen kostar. Kostnader som 

anses vara så pass höga att de åker och hämtar materialet själva. Men kostnaden för 

oplanerade inköpen när man lämnar arbetsplatsen är ännu mer. Leveranser måste planeras 

bättre för att nå en lägre byggkostnad. 

 

I undersökningen beskrivs det att ett problem på bygget är att materialet hanteras 

slösaktigt. Det plockar gärna ut en ny burk istället för att ta vara på den gamla. Det finns 

ingen ekonomisk vinning att leta efter den gamla burken men det finns ekonomisk fördel 

att ta rätt från början. Kapitalkostnad för skruv är knappt en bråkdel jämfört med vad ett 

byggprojekt kostar, men kostnaden ökar om det är ostrukturerat. Behöver någon åka iväg 

flera gånger på grund av att någonting tar slut är det mycket dyrare än vad 

kapitalbindningen är lite skruv.  

 
Jag var i Japan och besökte Toyota och då tänker man att de inte har något lager, för de 

är så himla Lean. Men de hade ganska mycket lager på just förbrukningsmaterial. För de 

sa “Det kostar inte så mycket att ha det här och det tar inte så mycket plats. Men om vi 

skulle få materialbrist och det skulle stoppa slutmonteringslinan så kostar det”. Så 

menar, även Toyota är inte genetiska att ha noll lager överallt utan de har lager där det 

behövs, där man tycker att det är värt det och där var ett sådant exempel med buffert på 

förbrukningsmaterialet. (Rudberg, 2016) 

 

Du-Pont modellen redovisar så påverkar företagets tillgångar den rådande lönsamheten. 

Att ha en bättre kontroll på sitt förbrukningsmaterial tjänar företaget mycket på. Att 

lönsamt föra fram materialhantering och logistiken är något som visar sig i våra intervjuer 

angeläget i företaget men man vill ha hjälpmedel.  

 
Frågan är hur man får logistiken påverka lönsamheten positivt och det är genom att ha 

en bättre logistik. Mer planering, men logistik är inte världens rocket science. Det är 

oftast sunt förnuft men så folk kan faktiskt använda sitt sunda förnuft. Tyvärr gör inte 

många det, det är bara att gå ut och kolla på vilket bygge som helst. (Rudberg, 2016) 
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Det beskrivs i många intervjuer att tiden inte finns men tiden det tar att behöva åka iväg för 

att köpa kan läggas på att utveckla företagets planering mot en bra lönsamhet. 

Det sker många oplanerade inköp på byggarbetsplatsen. Vi tror att många av dessa inköp 

kan slopas genom att införa ett materialstyrningssystem. Att införa ett 

beställningspunksystem på de högfrekventa materialen och kanban eller ett 

bingessystemet på de lågfrekventa materialen skulle betyda ett säkrare lagersaldo. Det 

skulle hjälpa både snickarna samt den ansvarige för inköpen. Alla som jobbar inom 

Lindbäcks ska jobba efter samma principer och förstå innebörden av lagernivån i ett 

materialstyrningssystem. Det skulle medföra att platschefen inte behövde åka iväg för att 

köpa utan kan lägga tid på sina ordinarie arbetsuppgifter. 

  

Inköpslistan som finns på vissa arbetsplatser är ett steg i rätt riktning men den har fått 

tillräckligt stort inflytande för att alla förstår hur den skall användas. På arbetsplatserna har 

listan används till mycket allt annat än till materialet som behövs för produktionen. Genom 

att införa en standardlista som sätts upp i materialcontainern blir listan aktuell direkt. På 

listan skall materialet bli uppskrivet samt datum när påfyllningen behövdes, så risken för 

dubbelbeställningar minimeras. 

  

Förbrukningsmaterial som tar slut utan att någon beställning utförs och nästa arbetsdag 

eller arbetslag måste byta arbetsuppgift eller behöva vänta kostar ofantligt mycket mer än 

att ha ett större säkerhetslager. Kapitalbindningen på skruv och spik är ingenting jämfört 

med den totala byggkostnaden. 

 

Utifrån våra undersökningar framgår det att material tar helt slut snitt fyra gånger i 

månaden, de får avbryta sitt arbete för att material inte finns tillgängligt. Visserligen så kan 

man byta arbetsmoment men då tar det tid att installera sig till nya arbetsmomentet.  

Utöver det bryter man planeringen och måste komma ihåg att göra momentet senare, det 

kan även innebära långa sträckor mellan huskropparna för att ta sig till den nya 

arbetsuppgiften. Att bryta sin koncentration från ett arbetsmoment att man öppnar för 

andra störningsmoment, man kan enkelt kopplas in en diskussion som inte är 

värdeskapande. 

 
När man ska hämta finns det stor risk att det händer många andra saker på vägen, som 

att du stannar upp och pratar med någon och helt plötsligt har det gått jätte mycket tid 

för att hämta skruven. Men att eliminera den tiden eller snarare minimera tiden, för den 

tiden kommer alltid finnas kvar, har man vunnit mycket. Att man kan belysa det snarare, 

att går det mycket tid att spara, tid är ju pengar (Lundgren, 2016) 

 

Poängtera att något tar slut på bygget och tid tar att omplacera en enhet, vad kostar det i 

produktionstid. Värre scenario skulle inträffa om ett material plötsligt tar slut och det skulle 

drabbar fler enheter än en, då blir konsekvenserna anskrämliga.  

 

Utöver detta så går tid åt på oplanerade inköp två till tre gånger i veckan som definitivt inte 

är värdeskapande. En målsättning att planera så pass bra att min inte behöver lämna 

arbetsplatsen en ända gång i månaden hade inte vart orimlig utifrån Lindbäcks bygg 

förutsättningar. Att ha en nollmålsättning på antal oplanerade inköp skulle antagligen 



54 
  

minska de oförutsedda händelserna och därmed göra platschefen/arbetsledarens 

administrativa tid för att göra beställningar mindre. 

 

Om personalen tvingas omedvetet kontrollera materialet förbättras lagret, men nu är det 

svårt för att kontrollera lagret eftersom materialcontainrarna saknar struktur. 

6.3  Lean 

Tabell 6 Sammanfattning från undersökningsresultat 

Fördelar Nackdelar 

--------------------Lean------------------------------- 
● Minskar variationen i produktionen 
● Systematiskt uteslutit felkällor 
● Minimerar arbetsmomenten 
● Monteringsanvisningar 
● Effektivitet 
 
---------------Daglig styrning----------------------- 
● Lyfter Säkerhet, Kvalité och leveranser 
● Rapporteras upp i pyramiden 
● Värdesätter problemen 
● Lokaliserar felkällor 
● Ger öppningar för vidare diskussion 
 
-----------------------5S------------------------------- 
● Det finns ett utarbetat facksystem för 

materialcontainern 
● Kännedom finns kring 5S 
 
 
 
----------------Standardisering--------------------- 
● Få ner antal längdklasser av 

fästmaterial 
● Viljan att göra förändringar mot ett 

standardsortiment 
 
-----------------Visuell styrning-------------------- 
● Standard operations blad (SOB) 
 
 
 

---------------------Lean------------------------------ 
● Kräver kortsiktiga resurser 
● Kräver att bryta mönster, som kan slå 

kortsiktigt 
● Kräver uppoffringar 

 
 
----------------Daglig styrning---------------------- 
● Tidskrävande 
● Måste matcha sista leveranstid 
● Kan missa individen 
● För kvalitet så bör alla sitta med samma 

information 
 
-------------------------5S----------------------------- 
● Fåtal arbetsplatser i Stockholm som 

använder facksystemet. 
● Stort sortiment på fästmaterial 
● Inget avgränsat fack för ny produkt i 

containern som det finns i fabrik 
 
---------------Standardisering---------------------- 
● Tillåter special beställning av 

fästmaterial 
● Stort urval av längder på fästmaterial 

 
 
----------------Visuell styrning--------------------- 
● Få visuella hjälpmedel på arbetsplatsen 

 

Ute på byggarbetsplats försvinner många delar av Leans grundfilosofi, vilket inte är så 

konstigt eftersom Lean är utformat efter ett industriellt arbete. Lindbäcks har själva 

uttryckt att Lean är något de nyligen börjat arbeta med ute på byggarbetsplatsen. De har 

fokuserat på att införa Lean-verktygen på fabriken i första hand, för att sedan applicera 

dem till byggarbetsplatsen.  
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Det kommer vara jobbigt för vissa personer som kommer känna sig lite överkörda. Så 

funkar det i alla Lean resor, för det passar inte för alla att jobba på det sättet. Det går 

inte att låta att en eller två snickare jobba på ett sätt. Då börjar det snabbt gå rykten “får 

dem göra som dem vill, då vill jag göra som jag vill” (Lundgren, 2016) 

 

Lindbäcks Bygg har börjat med daglig styrning, 5S, och visuella verktyg på arbetsplatsen. 

Det är verktyg från Lean-filosofin som går att använda både i fabriken och på 

byggarbetsplatsen. Medarbetarna är medvetna om förutsättningarna däremot utifrån 

intervjuerna verkar 5S vara svårt att rätta sig efter. Många nämner att dagliga styrningen är 

bra, med viktig information och kontroll om säkerhet, kvalitet och leverans men det måste 

ändå vara någonting som saknas på grund av alla akuta materialinköp en platschef får göra.  

 

Det bör inte vara orealistiskt att kunna eliminera alla akuta inköp. Men eftersom 

oförutsedda händelser sker kan det bidra till oplanerade inköp. Men många av dagens 

oplanerade inköp förekommer inte på grund av okontrollerade händelser och det är här vi 

tror det finns stor potential att göra nedskärningar. Först och främst måste containrarna bli 

bättre uppmärkt och få en bättre struktur. När fästmaterialen inte har några fasta platser i 

containern blir det också svårt att veta aktuell lagerstatus. Material kan blandas och hittas 

på flera olika platser om inte artiklarna har förbestämd plats i containern. Därför är det en 

idé att införa fabrikens utformning av fästmaterialhyllan, se figur 22, med avgränsande 

hyllplan för att säkerställa platserna. 

 

Det är nästan prioritet nummer ett att alla containrar skall vara utformade efter samma 

standard. Förutsättningarna finns eftersom flerbostadshusen är förtillverkade trämoduler 

konstruerade på samma fabrik. Basen av fästmaterial bör således inte variera påtagligt 

oavsett tillhörande projekt. De högfrekventa artiklarna skall dessutom vara lättillgängliga 

och placeras i närheten av ingången så ingen onödig tid går till oplanerad 

containernstruktur. Fästmaterialets uppmärkning bör visualiseras med bild, artikel, namn 

och dimension för lätt överblick och hantering. Vi tycker det är viktigt med att visualisera i 

containern, vilket medför en förenklad hantering för snickarna. I vår intervju med Martin 

Rudberg samtyckte han i frågan och förstärkte, “I just materialcontainern kan man inte 

märka upp för mycket. Där ska det bara vara ordning och reda”. Men mycket hänger på att 

standardisera sortimentet för att det skall lyckas. Standardiserar man artiklar, kan de få ner 

priserna på även de varorna. Och jobba med leverantören för att hitta bästa väg, med 

andra förutsättningar, flexibilitet, säkerhet eller vad de vill komma åt när de jobbar med 

leverantören. Att de specialköper fästmaterial på grund av att snickaren ber om det är 

förkastligt. Hela systemet är uppbyggt på att det är ett standardsortiment. Införs en 

materialstyrningsmetod samtidigt som det godkänns att införskaffa en 

kompletteringsartikel av samma egenskap blir det helt meningslöst.  

 
Tänk om en på Volvos slutmonteringslina säger “Jag gillar inte den här O-ringen kan vi ta 

en annan O-ring”, det skulle aldrig hända. Har man bestämt sig för att det är den här 

skruven, så använder man sig av den. Man kanske måste förse dom med verktyg. Om det 

så är att de sliter på deras maskiner, förstör bits, eller vad det kan vara. Då får man se till 

att ha verktyg på plats som är anpassade till skruvarna (Rudberg, 2016) 
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En standard handlar om relationer till ständiga förbättringar. Att utvärdera och jämföra 

resultaten, ändra de till nästa gång kanske resultaten blir bättre. Det finns en väldigt 

lärande effekt av att jobba med standarder (Lindlöf, 2016). 

 

Många belyser att bättre ordning och reda på arbetsplatsen skulle förbättra deras arbete. 

Ändå sker inte tillräckligt många förändringar som kan bidra till en sundare arbetsplats. Det 

är svårt att applicera Lean på en arbetsplats som inte har lika fasta arbetsstationer som det 

är på fabriken. På fabriken jobbar man efter takttider på ett helt annat sätt än på en 

byggarbetsplats. Byggnaden utvecklas och utformas på en fast plats på ett helt annat sätt, 

men vi tror inte att det är omöjligt att införa liknande takttider. Skulle arbetslag införas 

inom specifika områden kan de jobba på samma sätt som på en monteringslina bara att de 

skulle göra det på olika geografiska platser. Det skulle medföra längre inkörningstider och 

kritiska aktiviteter skulle bli säkrare. I och med nya fabriken kommer möjligheten att ha fler 

projekt pågående samtidigt, vilket gör att arbetslag för ett visst arbetsmoment kan vara 

värt att tänka på i framtiden. 

 

För att nå framtida mål är det viktigt att utbilda sina snickare inom Lean. Det gäller även de 

projektanställda snickarna. Dessa projektanställda snickare blir viktiga att hålla goda 

relationer till framtida projekt, som redan har förutsättningarna om hur Lindbäcks Bygg 

arbetar och kan producera direkt. 

 
Det gynnar bägge parter, men kanske kostar lite extra med utbildningen, men jag 

tror de tjänar in det ganska snabbt på att de gör rätt på bygget direkt (Lundgren, 

2016). 

 

Av intervjuerna skapades uppfattningen om att sortimentet kan bli effektivare. Med ett 

mindre urval blir det också lättare att behålla kontroll över lagerstatus och placering i 

materialcontainern. Det nämndes att förslagsvis skruv- och spiklängderna kunde minskas 

och göra nedskärningar upp till 33 %. Att de aktuella längdskillnaderna på 90, 100 och 120 

mm skulle egentligen kunna slopas till endast 90 och 120 mm längder.  

 
Det är inte enkelt men det är viktigt att köra hela vägen ut. Inte bara tro att det är 

visuella metoder och sådant utan att Lean är en filosofi som tar hjälp av verktygen. Det 

bygger på att det alltid blir lite bättre hela tiden. Finns det någon skruv som skulle vara 

bättre är de så att det är den skruven som skall in i sortimentet och den andra skruven 

skall ut, det är så man hittar standarden (Lundgren, 2016). 

 

På flera håll nämndes synpunkter på att städningen inte sköttes korrekt. Det är rutiner som 

bara måste nötas in och det kan ta tid. Uppmuntrar platschefen till städning varje dag bör 

det gå att få bukt med problemet. Med visuella bilder uppsatta på vad ordning och reda är 

hjälper förståelsen ytterligare och de anställda får bästa möjligheten att eftersträva 

visionen. Generellt används visualisering dåligt på arbetsplatserna, men det är något de kan 

utveckla. Visualisering är lätt och begripligt, med en snabb överblick skapas en känsla om 

det är rätt eller fel. Tiden platscheferna spenderar på oplanerade inköp kan tillämpas på att 

ge bättre förutsättningar för 5S på arbetsplatsen. Följaktligen att upprätta uppdaterade 
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APD-planer, tidsplaner och framhäva SOB:arna så även yrkesarbetarna också får ta del av 

dem. 

6.4 Miljö 

Tabell 7 Sammanfattning från undersökningsresultat 

Fördelar Nackdelar 

● Ges möjlighet att sortera rätt med hjälp 
av skopor vid arbetsplatsen  

● Kommer flera leveranser från 
leverantörer mot vad som behövs 

● UE jobbar inte efter samma renlighet 
● För mycket som blir över efter bygget 

som får slängas 
● Kritiska moment som montage finns 

det inte tid för sortering 

 

Utifrån undersökningsresultatet kan det konstateras att Lindbäcks Bygg har stora 

möjligheter till en miljövänlig arbetsplats och materialhantering. Leveranser kommer olika 

mycket beroende på arbetsmoment, arbetsmomenten är planerade likaså kan 

materialflödet planeras. Ett exempel är vid montaget då det sker väldigt många leveranser 

eftersom momentet är kritiskt, om medvetenheten finns att momentet är kritiskt bör man 

veta momentet bör planeras. Oavsett om leveranserna är direkta eller planerade, bör de 

kunna sänkas i antal, utifrån vad som kan bedömas av undersökningsresultatet. Om antal 

leveranser sänks gör man miljön och arbetsplatsens kostnader en tjänst.    

 

Återvinning görs generellt bra under lugnare perioder men blir svårt under kritiska, varje 

bygge har sortering för alla material och en deponi container. Containers för sortering är 

placerade på samma plats under hela projektet och alla har möjlighet att sköta en 

sortering. Under ett kritiskt moment är det i vissa fall att tiden inte räcker till för återvinning 

det blir blandcontainers till deponi. Vid kritiska moment kan det läggas mer energi på att 

göra det lättare för återvinning exempelvis ha mindre skopor för sortering nära till hands. 

För att kunna kontrollera eventuella UE som missköter återvinningen rekommenderas det 

att ge dem förståelse och göra dem delaktig i deponiavgiften.  

 
Sometimes it takes to get some workers into the cost to get them to understand 

(Ahmed, 2016). 

 

Något som nämns är det blir pallar med skruv är kvar efter vissa projekt, det är material 

som inte skall användas och får då slängas. Metaller har en stor miljöpåverkan och det är 

inte alls optimalt att slänga flera pall. Utifrån undersökningen beror detta på fel planering 

från start, vet inte vad som finn ute på arbetsplatserna och för många olika sorters skruv 

som inte används. Med en standardisering och planering av skruv bör det minska svinnet 

efter projekten.  
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6.5 Arbetsmiljö 

Tabell 8 Sammanfattning från undersökningsresultat 

Fördelar Nackdelar 

● God arbetsmiljö med trivsel 
 

● Stress förekommer vid materialbrist 
● Dålig framförhållning skapar stress hos 

ledarna 
● Frustration att behöva städa efter 

andra 
● Kvarlämnade skruvaskar överallt 
● Många bitsbyten 

 

Arbetsmiljöerna på Linbäcks byggarbetsplatser är överlag goda. Det värsta som hade hänt 

var att någon hade slagit sig med en hammare på läppen. Men när vi specificerade oss mot 

fästmaterialet dök flera synpunkter upp kring arbetsmiljön. 

 

I intervjuerna med yrkesarbetarna nämndes de att frustrationer uppstår av att det 

förekommer olika sorters bits på likadana arbetsytor från fabriken. Att behöva leta i 

fickorna för rätt bits samt blandningen mellan skruv och spik från de nedskickade 

volymerna kändes som helt onödiga. Att hålla sig strikt till ett tillvägagångsätt med 

standardiserade fästmaterial hade hjälpt att förminska dessa irriterande moment. Men då 

behövs en bättre kommunikation från snickare av sitt missnöje till platschef som i sin tur 

kan ta upp ärendet vidare på den dagliga styrningen. 

 

Vid nästan alla intervjuer med platscheferna och arbetsledarna förekom det lite utav en 

förtvivlan över att yrkesarbetarna inte har en bättre framförhållning vad gäller 

materialbehovet. Att de kommer i ett försent skede och säger att materialet är slut som i 

sin tur leder till ett direkt inköp. Platschefer, arbetsledare utsätts för mycket stress under 

byggtiden med många saker att hålla reda på samtidigt. Att sedan vara tvungen att åka iväg 

för att köpa ett bristande material förenklar inte deras arbete. Tidsbrist, stress och oro om 

fler brister är bara ett fåtal aspekter som ledarna får handskas med. Att standardisera 

hanteringssättet med inköpen kan bli bättre men också bidra till en mindre stress i sitt 

arbete. 

 
Har varit på Boklokt några gånger som typ är samma fast mer standardiserat och mindre 

hus. Platschefen hade köpt in största whiteboardtavlorna. De ville få upp allt, de tänkte 

tapetsera lunchrummet med information som man nyttjade på morgonmötena och 

stämma av vid lunchmöten. De ville få upp allt! Om bygget flöt på och platscheferna inte 

hade så mycket att göra var de nöjda. De var ett tecken på att de hade gjort ett bra jobb 

(Rudberg, 2016) 

 

Trots att Lindbäcks har ett utarbetat facksystem i containern är den nästan obefintlig på 

många arbetsplatser. De har uppfunnit egna strukturer med tejpremsor för att skylta upp 

platserna. Men i de containrar där det ingenting är uppmärkt är strukturen väldigt svår att 

tyda. Upplevelsen av att befinna sig i dessa containrar var att oerhört mycket tid läggs ned 

på att leta. Ordning och reda leder till en bättre arbetsmiljö. Att veta vart man kan hitta 
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något bidrar till ett lugn och bättre arbetsförhållanden. Börjar det däremot blandas på 

platserna kan stressen bli påtaglig. 

 
Tänk dig själv om du går till ICA och ska handla, så flyttar dom runt mjölken varje gång du 

är där, bara för att dom inte har satt upp någon specifik plats för mjölken. De gånger de 

har omformat butiken blir man snarare jätte irriterad för att man inte hittar. Och det 

borde väl byggarna också tycka om sina containrar (Rudberg, 2016) 
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7. Slutsatser 

I detta kapitel redovisas slutsatser med kortare argumentation kring våra analyser från 

undersökningsresultaten.  
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7.1 Slutsats 

Utifrån våra analyser av undersökningsresultaten var det påtagligt att Lindbäcks Byggs 

framtagna facksystem för materialcontainrarna har gått förlorad i Stockholm. Anledningen 

till varför facksystemet inte kvarstod var för att det inte fanns något effektivt 

påfyllningssystem. Lindbäcks Byggs byggarbetsplatser har sedan utfört egna utformningar 

av containerstrukturen, i försök att hålla ordning. Materialet får aldrig ta slut på 

byggarbetsplatsen så att det påverkar produktionen. Därför anser vi att det är fördelaktigt 

att skapa en standardiserad visuell containerstruktur som är anpassad för Lindbäcks 

byggnadsprojekt. En visuell containerstruktur ger goda förutsättningar till att införskaffa 

materialstyrningsmetoder som kan säkerställa lagersaldot under byggtiden. Det gäller att 

fästmaterialen i containern har fasta, förbestämda platser som med enkelhet visualiserar 

artikeln och även beställningsnivån. Med detta skulle byggarbetsplatsen få en bättre 

kontroll på materialflödet samt yrkesarbetarna få förutsättningar till att fylla i inköpslistan 

med bristfälliga material vid behov. Inköpen skulle således bli mer planerade och 

oplanerade inköp skulle som följd avta. Oplanerade inköp det vill säga när någon anställd 

behöver lämna arbetet och göra akuta inköp. 

 

Att införa en logistiker medför ytterligare hjälp till ordning och reda samtidigt bidrar till 

avlastning för platschefen, som oftast har fullspäckat schema. Det skulle vara en hel- eller 

deltidstjänst där ansvaret för leveransmottagning och uppackning i containern säkerställs.  

 

För en enklare hantering i materialcontainern bör skruv- och spiksortimentet ses över. Går 

det att minska urvalet, förenklar det strukturen i containern och sätter standard på vilket 

material som skall finnas på plats. Färre leverantörer och en närmare kontakt med de 

utvalda ger möjlighet till bättre avtal. 

      

Om de samlade resultaten beaktas, blir det tydligt att arbetsberedningen med 

materialperspektiv ska användas som stöd till framtida arbetsmoment. Via en noggrann 

arbetsberedning säkerställs materialåtgången och skapar framförhållning hos 

yrkesarbetarna. 
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8. Förslag 

I detta kapitel redovisas de förslag som ges till Lindbäcks Bygg AB för en bättre daglig 

materialkontroll för färre dagliga leveranser och effektivare materialflöde. 
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8.1 Förslag 

Nedan redovisas förslag på förbättringspunkter till Lindbäcks Bygg AB: 

 

 Visuell uppmärkning av material i containern. Se bilaga 6. 

 Införa stationära platser för fästmaterialet i containern. 

o Högfrekventa lättillgängligt 

o Lågfrekventa övriga platser 

 Inköpslista till containern. Se bilaga 3. 

 Utbilda inhyrda snickare inom Lean 

 Standardiserat fästmaterial med färre urval för yrkesarbetare 

o Bättre lagerkontroll 

o Få bort 100 mm längder på skruv och spik 

 Påfyllningssystem till container. Se kapitel 3.1.4. 

o Högfrekventa - beställningspunktssystem 

o Lågfrekventa - tvåbingessystem 

 Färre leverantörer vid inköp 

o Köp trohet 

o Samlingsfakturor 

o Bättre service 

 Logistikansvarig på byggarbetsplats 

o Del-/ heltidstjänst 

o Ansvarar för leveransmottagning 

o Containeruppackning 

o Inköpslistan 

 Visualisera och användning av arbetsberedning tillsammans med SOB:ar. Se 

bilaga 9 och 10. 

 Snickarbältet, Essbox eller materialvagn 

o Säkerställa lagersaldot 

 Genomgång och uppdatering av containerlistan tillsammans med logistiker/ 
platschef/ inköp/ Snickare 
o Få bort gamla artiklar 
o Diskutera kring standardartiklar 
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Bilaga 1 

Enkät undersökning 

 

Jag är: 

 

Platschef  Arbetsledare Yrkesarbetare UE 

 

Jag jobbar på projekt i: 

 

Kantorn  Konstnären       Kista         Västerås          Gustavsberg 

 

Logistiken på din arbetsplats är bra organiserad! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Du behöver inte gå långa sträckor för att hämta material! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Det finns alltid nödvändigt material som jag behöver på plats! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Leveranserna kommer oftast i tid! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Jag vet alltid vart jag ska hämta fler skruvar/ spikar om de tar slut! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Det är aldrig rörigt på min arbetsplats! arbetsmiljö 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Det händer ofta att jag får flytta på material som är i vägen! arbetsmiljö 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Jag måste fråga en annan person vart saker befinner sig! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 
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Det är ofta materialet tar slut innan jag hinner klart med min aktuella aktivitet! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Det händer att jag måste lyfta saker som är för tunga för att lyfta själv! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Jag vet alltid vad jag ska göra varje morgon när jag kommer till arbetet! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Jag vet när leveranser till byggarbetsplatsen skall komma! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Jag vet vart APD-planen finns! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Jag vet hur APD-planen ser ut! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Jag tycker APD-planen stämmer överens med verkligheten! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Jag tycker APD-planen beskriver bra hur logistiken fungerar på arbetsplatsen! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Jag får information om hur vi ligger till på byggarbetsplatsen mot den planerade 

byggtiden! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Jag känner mig stressad med att hinna med mina arbetsuppgifter! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 
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Det finns alltid det nödvändigaste material nära min arbetsplats! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Jag behöver aldrig vänta på att få mina material! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

På min arbetsplats behöver jag flytta material som är i vägen och stör min 

arbetsinsats! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Materialet jag får räcker alltid till! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Ja, det finns likadana förbrukningsmaterial som är från olika tillverkare! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 

 

Det går att minska på antal sorters skruv som finns ute på byggarbetsplatsen! 

 

Håller helt med    Håller med         Håller nästan med     Håller inte med                   Håller inte alls 

med 
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Enkät svar 
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8 
  

Bilaga 2 

INKÖPSLISTA 

Datum Artikel Produktnamn Dimension Antal Signatur 
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Bilaga 3  

 
 

 

 

Leverantör Antal inköp Hämtade inköp Levererande inköp Lev. Spik / Skruv Andel lev. Spik / Skurv  Snitt faktura på lev. Procentuell andel direkta inköp  Total kostnad (exkl moms)  Skruv och spik (exkl moms) Procentuell andel av inköp

Beijer bygg 80 73 7 28 35%   764,14 91%   281 201,00   33 191,00 kr 12%
Gunnbo 2 1 1 2 100%   350,00 50%   5 041,00 kr   4 951,00 kr 98%
Ahlsells 34 0 34 5 15%   -   kr 0%   150 615,00   3 124,00 kr 2%
Fredells 5 4 1 1 20%   640,00 80%   24 635,00 k   445,00 kr 2%
Uppsala Mask 22 21 1 3 14%   -   kr 95%   84 498,00 k   8 604,00 kr 10%
Essve 7 0 7 7 100%   275,00 0%   67 166,00 k   60 166,00 kr 90%
Nordiska Katr 3 0 3 3 100%   216,00 0%   40 885,00 k   39 883,00 kr 98%

Totalt 153 99 54 49 32%   654 041,00   150 364,00 23%

Avgränsning: Kontroll över de leverantörer som spik/ skruv inhandlas från.  Tar inte med bits
 Små köp lämnas kvitton in till inköp. Syns inte på lps
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Bilaga 4 

Bilaga 4.1 Platschef 

APD 

1. Använder ni en APD-plan på arbetsplatsen? 

2. I så fall, hur används APD-plan? 

3. Hur ser APD-planen ut? 

4. Nås nödvändig information ut till alla medarbetare? 

5. Vad finns att förbättra? 

Logistik 

1. Hur ofta får ni leveranser till arbetsplatsen? 

2. Hur hanteras leveransmottagningen idag? 

3. Hur förvarar ni material på bygg arbetsplatsen? 

4. Vet yrkesarbetarna vart deras nödvändigaste material finns att hämta? 

5. Får du ofta frågor av medarbetarna om saker som du redan tycker ska vara självklara? 

6. Hur hanteras förbrukningsmaterialet på bygget? 

7. Hur skulle du vilja att det såg ut? 

8. Vad finns att förbättra? 

9. När vet ni när ni behöver material? 

10. När/ Hur planeras nästkommande vecka? 

11. Får du någon erfarenhets överlämning av dina kollegor från tidigare projekt? 

12. Vem ansvarar för logistiken? 

13. Hur ofta kommer leveranser med halvlastade lastbilar? 

14. Tidigare tankar kring logistik och materialhanteringen? 

15. Hur ofta tar något material helt slut på byggarbetsplatsen?  

16. Hur mycket leta blir det i tid skulle du säga? 

Inköp 

1. Hur ofta behövs det göra direkta inköp, dvs inte planerade inköp sedan tidigare? 

2. Vad finns att förbättra? 

3. När vet ni när ni behöver material? 

4. Hur är kommunikationen mellan er och inköp? 

5. Finns det någon plattform där ni kan rapportera till inköp över vad som behövs? 

6. När beställer ni varor? 
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Arbetsmiljö 

1. Rapporteras alla avvikelser? 

2. Är det stor variation på dagens arbete jämfört med tidigare projekt? 

3. Upplever du att det är bra arbetsmiljö på din arbetsplats? 

4. Vad finns att förbättra? 

5. Har det varit tillbud/ olyckor på arbetsplatsen? 

Byggtid 

1. Ligger projektet i fas efter planerad byggtid? 

2. Hur många arbetar på din bygg arbetsplats? 

3. Hur hålls era möten med yrkesarbetarna? 

4. Har ni avslutningsmöte med återkoppling över dagen? 
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Bilaga 4.2 Yrkesarbetare 

Logistik. 

1. Vad tycker du är positivt med dagens logistik kring förbrukningsmaterial? 

2. Skulle du säga att dagens sätt att hantera förbrukningsmaterial är effektiv? 

3. Är det ofta du upplever att materialet inte är där det ska? 

4. Kan du behöva gå enligt dig “onödiga” sträckor för att få det material du behöver? 

5. Händer det att du får material så du tvingas kompensera med annat material?  

6. Händer det att du får slänga felbeställt material? 

7. Är det ofta leveranserna blir försenade? (just in time) 

8. Har du upplevt det rörigt på din arbetsplats? 

9. Händer det att material får ligga onödigt länge på arbetsplatsen innan det används? 

10. Är det ofta du behöver vänta på material? 

11. Om någonting tar slut händer det att du får hitta på en annan lösning? 

12. Vet du vad du behöver för material till nästkommande arbetsuppgift? 

13. Får du ofta gå flera gånger för att något blivit glömt eller du inte visste du behövde? 

14. Vad är ofta slut på din arbetsplats? 

15. Hur många projekt har du varit på? 

16. Har något som vart sämre förut blivit bättre på ett nytt projekt kring material? 

Återkommande problem? 

17. Finns det något med daglig kontroll som kan tillföras? 

18. Hur ofta tar material slut på arbetsplats? 

19. Blir det mycket leta material på dagarna? tid? 

20. Ser du ofta tomma lådor, material som ligger illa? Gör du någonting åt det?  

21. Har du hört om Lindbäcks skyltsystem? 

22. Hur många gånger per dag är du inne i materialcontainern? 

23. Utförs det en arbetsberedning innan kritiska aktiviteter? 

24. Skulle det hjälpa att införa ett max/ min lager i containern? 

25. Hur skulle det fungera tror du? 

26. Hur skulle det vara att ha en logistiker på arbetsplatsen? 

APD 

1. Har du sett arbetsplatsens APD - plan? 

2. Om det kommer en daglig leverans vet du då vart den skall placeras? 

3. Uppdateras APD - Planen?  

4. Finns det något med daglig kontroll som kan tillföras? 
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INKÖP 

1. Hur många sorters skruv använder du? 

BYGGTID 

1. Om någonting tar slut händer det att du får vänta att avsluta din uppgift? 

2. Har du fått vara sysslolös på grund av material inte funnits? 

3. Tar ofta någonting slut så du får ta material från något som var tänkt åt en annan aktivitet? 

4. Hur hålls era startmöten på morgonen? 

ARBETSMILJÖ 

1. Händer det att du måste göra lyft som du inte hade behövt göra om materialet hade placerats 

rätt från början? 

 

2. Upplever du en bra arbetsmiljö på din arbetsplats?  
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Bilaga 4.3 Intervju Branschfolk  

 

1. Vad gör du i din forskning? 

2. Vad utformar en bra Logistik inom bygg? 

3. Vad är vikten med en APD-plan? 

4. Vilken fördel har visualisering för arbetet? 

5. Vilken fördel är det att visualisera planeringen för yrkesarbetarna? 

6. Vad innebär en bra planering för logistiken? 

7. Hur får man inköpen att fungera inom logistiken, Just in time? 

8. Hur får man logistiken att påverka lönsamheten? 

9. Hur kan man kontrollera materialbehovet? 

10. Vilket planeringssätt är mest lönsamt (kostnadsmässigt): leveranserna just in time, med 

många leveranser eller att planera med färre leveranser och få lagerbindning? 

11. Hur mycket slängs i snitt på en byggarbetsplats som går att använda, vad finns att förbättra? 

Statistik? 

12. Vad krävs det för organisation och koordinering en lyckad logistik? 

13. Hur skapar man ett effektivt materialflöde? 

14. Vad är fördelen med LEAN i byggproduktion? 

15. Hur hjälper Standardisering logistiken? 

16. Hur mycket tror du man kan standardisera inom materialcontainern? 

17. Kan det bli ett problem att arbetarna känner sig som robotar om det standardiseras för 

mycket?  

18. Planeringen vad innebär det för lönsamheten? 

19. Hur mycket sparar man på planerade inköp mot direkta? 

20. Vad innebär logistik/planering för miljö och arbetsmiljö? 

21. Hur kan man förmedla och skapa framförhållning till yrkesarbetare? 

22. Vad säger du om att platschefer inte visualiserar för yrkesarbetare utan har hand om det 

själv? 

23. Hur får man ner byggtiden med logistik och planering? 
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Bilaga 4.4 Lean-koordinator 

 

1. Vad är LEAN inom byggbranschen? 

2. Vad är din funktion? 

3. Hur hjälper LEAN ett företag? 

4. Hur fungerar LEAN på Lindbäcks bygg AB?. 

5. Vad innebär LEAN för uppoffringar?  

6. Vad innebär LEAN ekonomiskt? 

7. Hur skulle LEAN påverka Arbetsmiljön?  

8. Hur påverkar LEAN logistiken?  

9. Hur påverkar LEAN inköpen?  

10. Hur påverkar LEAN Leveranser? 

11. Går det dra några paralleller från LEAN och APD - Plan? 

12. Skulle man kunna få ihop LEAN och materialflödet till arbetsplatsen?  

13. LEAN och förbrukningsmaterial på arbetsplatsen. Hur tänker du? 

15.  LEAN och Daglig Styrning. Hur ser det ut med samarbetet idag på Lindbäcks bygg AB? 

16.  LEAN och Daglig Styrning. Hur påverkar det yrkesarbetare?  

17.  LEAN och Daglig Styrning. Hur påverkar det Platschefer? 

18.  LEAN och Daglig Styrning. Någon annan det kan bidra med en större effekt på?  

19.  LEAN och Daglig Styrning. Hur påverkar det UE? 

20. Vad skulle vara idealiskt i ett LEAN - företag?  

21. Hur forskar ni i LEAN? 
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Bilaga 4.5 Inköp 

 

1. Vad är din roll i företaget Lindbäcks? 

2. Vad hade ni för grundidé med containern? 

3. Är det något fel idag när det gäller inköp? 

4. Hur kommer det sig att ni använder/ godkänner så många olika fästmaterial? 

5. Varför har inte Lindbäcks standardiserat fästmaterial och verktyg? 

6. Är det något som skulle vara aktuellt med standardisering? 

7. Vad har ni för tankar kring att effektivisera era inköp? 

8. Skulle det vara möjligt att få med fästmaterial redan från fabrik om det standardiserades? 

9. Hur gjorde ni era försök att standardisera? 

10. Vad grundades era försök på? 

11. Hur går det att effektivisera containern? 

12. Hur skulle materialet förpackas och transporteras? tillsammans med moduler? 

13. Hur skulle ert drömscenario med materialcontainer se ut? 

14. Vad skulle kunna göras bättre? 

15. Vad talar emot containern? 

16. Är detta ekonomiskt hållbart? 

17. Är det ekonomiskt om man hade färre antal fästmaterial? 

18. Är det en fördel eller en nackdel att material? 

19. Finns det möjligheter att påfyllning av container sker lokalt? 

20. Hur påverkas miljön av dagens inköp? 

21. Hur transporteras det idag? 

22. Finns det alternativ? 

23. Hur ser containern praktiskt ut idag?  
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Bilaga 5 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artikel Namn Dimension MAX XX

851812 Ankarspik 4,0x40 mm MIN XX

Artikel Namn Dimension MAX XX

532656 Gipsskruv 3,9x57 mm MIN XX

Artikel Namn Dimension MAX XX

116160 Träskruv 6,0x90 mm MIN XX
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Bilaga 6 

Datum Tid Plats Vilka Vad 

2016-03-23 13.00-13.45 KTH campus bibblan Emil Elias Åke Handledarträff 

2016-04-01 07.30-08.00 Lindbäcks Stockholm Emil Elias Lindbäcks Daglig styrning hos Lindbäcks 

2016-04-01 08.30-09.30 Lindbäcks Stockholm Emil Elias Lindbäcks Tidplan 

2016-04-05 12.00-13.30 Lindbäcks Stockholm Emil Elias August Åke Möte allihopa, nulägesrapport 

2016-04-07 13.30-14.30 KTH Haninge Emil Elias Therese Faktainsamling 

2016-04-12 09.45-10:45 Gustavsberg Emil Elias Jesper  Intervju Arbetsledare Lindbäcks 

2016-04-14 08.30-09.30 Skomakaregatan Emil Elias Jesper Logistik Prolog 

2016-04-14 13.00-14.00 Kista Emil Elias Mohammed Intervju Platschef Lindbäcks 

2016-04-14 15.00-15.45 Skype Emil Elias Ludvig 
LEAN-forskare Chalmers, 

visualisering 

2016-04-15 08.00-09.00 Lindbäcks Stockholm Emil Elias Torbjörn 
Intervju projektchef (f.d. PC) 

Lindbäcks 

2016-04-15 09.30-10.00 Skype Emil Elias Sören Intervju Platschef Lindbäcks 

4/15/2016 12.00-12.30 Lindbäcks Stockholm Emil Elias August 
Handledarträff med 

avstämningar 

2016-04-15 14.00-15.30 
Norra 

Djurgårdsstaden 

Emil Elias Göran + 

KTH 

examensstudenter 

Intervju med Stockholm 

expansionskontor, KTH elever 

från civilingenjör. 

2016-04-19 07.30-8.45 Uppsala, Kantorn Emil Elias David Intervju Arbetsledare Lindbäcks 

2016-04-19 08.45-09.30 Uppsala, Kantorn Emil Elias Jan  Intervju Platschef Lindbäcks 
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2016-04-19 09.30-10.30 Uppsala, Kantorn Emil Elias Björn Intervju Yrkesarbetare Lindbäck 

2016-04-19 14.00-15.15 Uppsala, Konstnären Emil Elias Jonathan Intervju Platschef Lindbäcks 

2016-04-19 16.00-17.00 Uppsala, Valsta Emil Elias Anders Intervju Platschef Lindbäcks 

2016-04-21 14.30-15.15 Lindbäcks Stockholm Emil Elias Felix Intervju Platschef Lindbäcks 

2016-04-22 14.00-15.00 Skype Emil Elias Linda 
Intervju LEAN-koordinator 

Lindbäcks 

2016-04-26 13.30-14.30 Skype Emil Elias August Lars Inköp och effektivisering 

2016-04-28 
15.30-16.00 KTH, Haninge 

Emil Elias Åke Per 

Alicja 
Mittredovisning 

2016-04-28 
16.00-16.20 KTH, Haninge Emil Elias Åke Avstämning och tillvägagångsätt 

2016-04-29 14.00-14.40 
Skype Emil Elias Ahmet 

LEAN-forskare Chalmers inom 

slöseri 

2016-04-29 15.30-16.30 
Lindbäcks Stockholm Emil Elias August 

Ny gränsdragning och 

fördjupning av rapport 

2016-05-09 
10.00-11.30 Lindbäcks, Piteå Emil Elias August Lars 

Inköpschef på Lindbäcks Bygg 

AB 

2016-05-09 
13.00-14.00 Lindbäcks, Piteå Emil Elias Ove 

Arbetschef, Arbetsberedning + 

inköpshistorik 

2016-05-09 14.30-15.15 Lindbäcks, Piteå 

Emil Elias August 

Madeleine Patrick 

Jeanette, Urban 

Logistikledare och inköpare 

2016-05-11 
07.00-07.45 Kista, Kistahöjden Emil Zahir Intervju Yrkesarbetare Lindbäck 

2016-05-13 
11.00-12.20 Skype Emil Elias Martin 

Professor i bygglogistik, 

Linköpings Universitet 

2016-05-16 
11.00-12.00 Teknikringen 14 Emil Elias Margareta CAS 
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2016-04-18 
16.00-17.20 Lindbäcks Stockholm Emil Elias Åke Handledarträff 

2016-04-19 
09.30-10.00 Lindbäcks Stockholm Emil Elias August 

Redovisat för handledare vad vi 

vill komma fram till 

2016-05-20 
15.20-15.40 KTH, Haninge Emil Elias Margareta CAS 

2016-05-24 
15:30-16.30 Lindbäcks Stockholm Emil Elias Åke Rapportskrivningsåterkoppling 

2016-05-31 
15.00-16.00 Teknikringen 14 Emil Elias Margareta CAS 

2016-05-31 16.00-17.00 KTH campus bibblan Emil Elias Åke Handledarträff 
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