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Sammanfattning 

Byggnadsprojekt finns i många varianter, stora, små, enkla eller komplexa. Ett problem som är 

gemensamt för alla projekt är att flödet av material som ska monteras in i byggnaden ofta inte 

fungerar på ett bra sätt.  

Byggbranschen ligger bakom andra branscher exempelvis verkstadsindustrin när det kommer 

till att effektivisera och optimera processer. Under de två senaste årtiondena har 

tillverkningsindustrin utvecklats avsevärt inom effektivisering och produktivitet. Under samma 

tidsperiod har byggbranschen utvecklats väldigt långsamt. Symptomen inom byggbranschen är 

förseningar och budgetöverskridningar. Ett annat vanligt problem är att det under ett 

byggprojekt finns olika sorter av slöseri som påverkar produktiviteten negativt, exempelvis 

onödig väntetid, onödig lagring av material och onödiga transporter.  

I denna studie genomfördes intervjuer och platsbesök på två av Peabs arbetsplatser i 

Malmöregionen. Informationen från detta användes för att kartlägga flödet för fyra vanligt 

använda material, fönster, gips, kök och innerdörrar. Efter att flödet kartlagts användes Lean 

Construction teori om slöserier för att identifiera och kategorisera problemområden i dessa 

flöden. För att sedan hitta grundorsaken till dessa problem gjordes en rotorsaksanalys. 

Rotorsaksanalysen visade på att grundproblemet i nästan samtliga fall går att härleda till 

antingen brister inom planering eller kommunikation.  Genom att tillämpa Last Planner System 

teoretiskt på grundproblemen kan en tänkbar lösning föreslås. Ur ett teoretiskt perspektiv kan 

en implementation av LPS eliminera problem med inleverans, materialhantering och lager av 

material enligt denna studie. 

För att lyckas med implementeringen är det viktigt att tänka på följande saker: 

1. Utbilda personal inom verktyget 

2. Ledarskapets stora betydelse 

3. Sluta inte att utbilda och utveckla personalen  

4. Lös konflikter direkt och låt inte dem ligga under ytan och förstöra samarbetet 

Ett digitalt kommunikationsverktyg hade sannolikt ökat integration och samarbete mellan 

parter. Fortsatt forskning krävs för att utvärdera den teoretiska lösningen genom att utföra 

fälttester med Last Planner System. 

 

  



III 

 

Abstract 

Construction projects are available in many variants, large, small, simple or complex. One 

problem that is common to all projects is that the flow of material to be fitted into the building 

often does not work well. 

The construction industry is behind other industries, such as the engineering industry, when it 

comes to streamlining and optimizing processes. Over the past two decades, manufacturing has 

developed significantly in efficiency and productivity. During the same period, the construction 

industry has developed very slowly. The symptoms in the construction industry are delays and 

budget overruns. Another common problem is that during a construction project there are 

different types of waste that adversely affect productivity, such as unnecessary waiting time, 

unnecessary storage of materials and unnecessary transport. 

In this study, interviews and site visits were conducted at two of Peab's workplaces in the 

Malmö region. The information from this was used to map the flow of four commonly used 

materials, windows, plaster, kitchens and interior doors. After the flow was mapped, Lean 

Construction's theory of waste was used to identify and categorize problem areas within these 

flows. To find the root cause of these problems, a root cause analysis was made. The root cause 

analysis showed that the basic problem in almost all cases can be derived from either deficiency 

in planning or communication. 

By applying the Last Planner System theoretically to the basic problems, a possible solution 

can be proposed. From a theoretical perspective, an implementation of LPS can eliminate 

problems with delivery, material handling and layers of material according to this study. 

In order to succeed in implementing it, it is important to consider the following things: 

1. Educate staff  

2. Leadership's great importance 

3. Do not stop educating and developing the staff 

4. Solve conflicts directly and do not leave the them to destroy the cooperation 

A digital communication tool probably had increased integration and collaboration between 

parties. Continued research is required to evaluate the theoretical solution by performing field 

tests with the Last Planner System.  
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Ordförteckning  
Lull: Fordon som används för att lasta av och förflytta material. 

Inbärare: Personal som hyrs in för att endast bära saker. 

Stämp: Lång stolpe som ställs upp tillfälligt för att stötta upp laster ovanifrån. 

Logistikansvarig: Person som ansvarar för logistiken på en arbetsplats. 

Dörrvagn: En specialvagn som används för att transportera dörrar. 

Arbetsledare: Person som ansvarar för att projektet flyter på, alltså tex mängdar material och 

planerar vad hantverkare ska göra. 

Mängdning: När man kalkylerar materialbehovet. 

Pipechain: Datorprogram som används som stöd vid logistik. 

Placeringsplan: En ritning på var material exakt ska placeras vid lagring. 

Revit: Datorprogram som används för att göra ritningar. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Om man studerar produktionskostnaderna för byggnader i Sverige kan man se att de har ökat 

mer än produktionskostnaderna för andra produkter jämfört med index (Ekeskär et al. 2016). 

Orsaken till att effektiviteten är låg är exempelvis eftersom flödet av material inte fungerar 

optimalt (Ekeskär et al. 2016). En lösning är alltså att förbättra bygglogistiken. 

För att tydligare förstå vad låg produktivitet på byggarbetsplatser betyder har Ekeskär et al. 

(2016) tagit upp följande exempel: 30–35 procent av projektkostnader består av slöseri. Studien 

innehåller även att en byggarbetare endast tillför direkt värde under 17,5% av arbetstiden och 

att 30% av arbetstiden går åt till att vänta. Det är lika låga siffror för maskiner som används på 

arbetsplatsen, där visar studien på att det endast är mindre än 50 % av tiden de används. 

Byggbranschen ligger bakom andra branscher exempelvis verkstadsindustrin när det kommer 

till att effektivisera och optimera processer (Ekeskär et al. 2016). Under de två senaste 

årtiondena har tillverkningsindustrin utvecklats avsevärt inom effektivisering och produktivitet. 

Under samma tidsperiod har byggbranschen utvecklats väldigt långsamt. Inom byggbranschen 

är det vanligt att problem som förseningar och budgetöverskridningar existerar. Ett annat 

vanligt problem är att det under ett byggprojekt finns olika sorter av slöseri som inte är 

nödvändiga för projektet (Nikakhtar, Hosseini, Wong & Zavichi 2015). Det finns många olika 

sorters slöseri kopplat till bygglogistik och som påverkar produktiviteten negativt, exempelvis 

onödig väntetid, onödig lagring av material och onödiga transportsträckor (Ekeskär et al. 2016).  

Inom husbyggande är oftast produkterna som produceras stora, vilket gör att de produceras på 

platsen där de kommer att användas. Detta gör att det för varje projekt behöver upprättas en 

temporär fabrik och en temporär organisation där produkten ska produceras (Ekeskär et al. 

2016). Byggbranschens svårighet med att hantera denna komplexa situation är, enligt Vrijhoff 

& Koskela (2000), en anledning till att effektiviteten och produktiviteten är lägre än andra 

branscher. De påstår även att genom att skapa de rätta förutsättningarna genom planering av 

försörjningskedjan kan produktiviteten öka och kostnaderna minska.   
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Lean construction är en variant av Lean production anpassat för just byggbranschen enligt 

Nikakhtar et al. (2015). Lean construction definierades av Lauri Koskela redan 1992. Lean 

construction har sedan dess använts med betydande fördelar i UK (Mossman 2009), Brasilien 

(Silva & Cardoso, 1999), Chile (Alarcon & Diethelm, 2001), Nederländerna (Johansen, 

Glimmerveen & Vrihjoef, 2002), Sydafrika (Emuze & Smallwood, 2012), Turkiet (Polat & 

Ballard, 2004) och USA (Nahmens & Ikuma, 2009. Grundfokuset med Lean-construction är 

att ständigt förbättra genom att reducera slöseri Ogunbiyi et al. (2014). Litteraturen har dock 

inte fokuserat på materialhanteringsproblem, så kallad bygglogistik, specifikt i en större 

utsträckning, därför är det viktigt att kategorisera materialhanteringsproblem och förstå om 

Last Planner System, den del av Lean Construction, som skulle kunna tillämpas på dessa 

problem. 

1.2 Problemdiskussion 

Byggnadsprojekt finns i många varianter som stora, små, enkla eller komplexa. Ett problem 

som är gemensamt för alla projekt är att flödet av material som ska monteras in i byggnaden 

ofta inte fungerar på ett bra sätt (Ekeskär et al. 2016).  

Jag har under min tid som praktikant på Peab upptäckt problem kopplade till inleveranser, 

materialhantering och lagring av material. Exempelvis problem med att få alla aktörer att arbeta 

ihop, samtidigt som det ska levereras in material till byggplatsen. Dessa problem kan göra att 

arbetet inte flyter på som det ska. Samarbetet mellan entreprenör, och underentreprenörer 

fungerar inte alltid helt optimalt, ett exempel är att leveranser av material kan komma samtidigt, 

vilket gör att avlastning inte kan ske. Ett annat exempel är att en underentreprenör kan beställa 

en truck för att lasta av material och när den står och lastar av material kommer en likadan truck 

som ska lasta av material åt entreprenören. Det är även vanligt att material som levereras bara 

ställs av direkt vid avlastningsplatsen. Det kan antingen bero på att det inte finns någon på plats 

som kan ta emot materialet eller att den som tar emot är stressad och bara ställer av det för att 

slippa tänka på det. Detta gör att samma material kan komma att flyttas flera gånger bara för att 

det är i vägen. Materialet kan även komma att blockera viktiga transportvägar eller livsviktiga 

utrymningsvägar.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att analysera om Last Planner, som en metod från Lean Construction, går 

att tillämpa för att få ett flödeseffektivt arbetssätt för logistik genom att studera inleveranser, 

materialhantering och lagring av material på byggarbetsplatsen för husbyggnad. Målet med 

studien är att bidra till teoriutveckling för Lean Construction och beskriva tillämpning för en 

medelstor byggarbetsplats för flerfamiljshus. 
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1.4 Forskningsfrågor 

Genom att svara på följande forskningsfrågor kommer målen med studien att uppfyllas. 

1. Vilka problem och hinder finns för inleverans, materialhantering och lager av 

material på medelstora byggplatser? 

 

2. I vilken utsträckning kan Last Planner motverka eller reducera problem med 

inleverans, materialhantering och lager av material på en medelstor 

byggarbetsplats. 

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer att genomföras på två projekt i Malmöregionen. Det som kommer undersökas 

i studien är vad som händer med materialet från det att det beställs av leverantör fram till och 

med att materialet är monterat på plats. Externa transporter till arbetsplatsen och komplettering 

efteråt tas ej med i omfattningen. 

Med en medelstor byggarbetsplats räknas från byggarbetsplatser som måste ha platskontor till 

arbetsplatser som kräver mer än en platschef.  
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2 Genomförande 

2.1 Upplägget på studien 

Arbetsgången delades upp i sex stycken huvuddelar som kan ses i figur 1. Delarna var följande: 

planering, insamling av teorier, nulägesanalys, lösningar på problemen enligt teorierna, slutsats 

och rekommendation samt slutarbete. Vilket motsvarar de vanligaste delarna: formulera ett 

ämne, granska litteratur, utforma forskningen, samla in data, analysera data och skriva artikeln 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009).  

 

 

Figur 1 Upplägget av studien 

Första delen gick ut på att planera hela arbetet genom att skriva en projekt och tidplan. Denna 

del innehöll även att samla in och dokumentera tidigare observationer från praktik och 

sommarjobb.  

Nästa del gick ut på att samla in teorier om olika metoder och verktyg som kunde användas för 

att förbättra flöden av material på byggarbetsplatser. Informationen samlades in genom 

litteraturstudier. Första litteraturstudien undersökte vetenskapliga artiklar som diskuterade 

byggbranschens logistik och deras problem. Sökord som ”Lean-construction”, ”construction-

logistic” och ”logistic-problems” användes som grund. Efter det användes nya sökord kopplade 

till informationen som hittats i tidigare sökningar. Litteraturstudien genomfördes för att få en 

bra bild över hur olika teorier fungerade för att sedan ha möjligheten att skriva bra och relevanta 

frågor inför intervjuerna ute på arbetsplatserna. 
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Den tredje delen är en nulägesanalys som gjordes genom platsbesök och intervjuer med 

personer som arbetar ute på byggplatser. I denna del ingick även att formulera frågor för 

intervjuer. Innan intervjun genomfördes kontrollerade handledare på LTU dessa för att 

kvalitetssäkra frågorna. Eftersom semistrukturella intervjuer genomfördes, användes bara de 

framtagna frågorna som en grund till intervjun. Nulägesanalysen beskrevs genom flödesschema 

för utvalda material. De valda materialen var gips, fönster, kök och innerdörrar. Anledningen 

till att just dessa material valdes var på grund av att det är material som behandlas på väldigt 

olika sätt vilket gör att en bredare bild ges av hur flöden kan fungera på arbetsplatser. Det ingick 

även att kategorisera problemen som fanns i flödena och analysera detta utifrån teori, samt att 

hitta rotorsaken till dessa. 

Först gjordes platsbesök på de två utvalda arbetsplatserna där en rundvandring och övergripligt 

samtal om logistik gjordes för att få en första bild över arbetsplatsen samt att lära känna 

personerna som arbetade där för att då enklare kunna genomföra intervjuer vid senare tillfällen. 

Efter detta formulerades frågorna (Bilaga 1) för att sedan ställas till ansvarig logistikansvarig 

och arbetsledare via två stycken strukturerade intervjuer på plats på platskontoret enligt tabell 

1. 

Tabell 1 Genomförda intervjuer 

Intervju Person Datum Tid Plats 

1 Logistikansvarig 11 okt 2018 Ca 1 tim Platskontor 

2 Arbetsledare 1 nov 2018 Ca 1 tim Platskontor 

 

När informationen om teorier och hur det såg ut var insamlad kom den viktiga delen och det 

var att analysera hur man kan göra för att förebygga problem. Här krävdes att ny litteratur 

kompletterade tidigare litteratur. Den kompletterande litteraturen var litteratur om teorier som 

behövdes för att genomföra en bra nulägesanalys samt att ge svar på de identifierade 

problemområdena. 

Genom att tillämpa Last Planner System teoretiskt på grundproblemen kan en tänkbar lösning 

testas och rekommendation föreslås. 

2.2 Forskningssyfte 

Syftet med studien är att analysera om Last Planner, som en metod från Lean Construction, går 

att tillämpa för att få ett flödeseffektivt arbetssätt för logistik genom att studera inleveranser, 

materialhantering och lagring av material på byggarbetsplatsen för husbyggnad. Målet med 

studien är att bidra till teoriutveckling för Lean Construction och beskriva tillämpning för en 

medelstor byggarbetsplats för flerfamiljshus. 

Enligt Saunders et al. (2009) finns det tre olika sorters syften med en studie, explorativ, 

deskriptivt och explanativt. Det går även att genomföra en forskning genom att använda sig av 

kombinationer av ovanstående. Explorativt syfte går ut på att få bättre förståelse om ett ämne 

genom att ställa öppna frågor om ämnet (Saunders et al. 2009). Deskriptivt syfte går ut på att 

göra en kartläggning och beskrivning av händelser, situationer eller personer (Saunders et al. 

2009). Explanativt syfte går ut på att beskriva och förklara varför ett problem uppstår (Saunders 

et al. 2009). 
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Syftet i denna studie är deskriptivt då det handlar om att beskriva problemet utifrån en 

ståndpunkt som kan hittas i materialhanteringen. 

2.3 Forskningsansats 

Det finns två olika uttryck när det kommer till forskningsansats, deduktion och induktion 

(Saunders et al. 2009). Deduktion utgår ifrån en teori för att sedan formulera hypoteser som 

testas mot verkliga observationer (Saunders et al. 2009). Induktion utgår från verkliga 

observationer för att sedan testa teorier på dessa (Saunders et al. 2009). Denna studie använder 

sig av induktion. Första steget utgick från egna tidigare observationer under praktik ute på 

arbetsplatser, i andra steget genomfördes en inledande övergripande litteraturstudie, i steg tre 

samlades observationer från platsbesök och intervjuer in för att sedan i steg fyra genomfördes 

en kompletterande litteraturstudie.   

2.4 Forskningsstrategi 

Det finns två olika forskningsstrategier att använda sig av, kvalitativ och kvantitativ. Enligt 

Saunders et al. (2009) är skillnaden mellan de två att kvalitativ handlar om icke-numeriska data 

och kvantitativ handlar om numeriska data. För att kunna beskriva processer och skapa en 

förståelse och för att i framtida forskning skapa hypoteser används en kvalitativ ansats. Denna 

studie använder sig av en kvalitativ forskningsstrategi. 

2.5 Datainsamlingsmetod 

Inom denna studie användes intervjuer samt observationer från platsbesök som primärdata. 

Enligt Saunders et al. (2009) finns det två olika sorters data inom forskning, primärdata och 

sekundärdata. Primärdata är data som uppkommer under forskningens gång, alltså data som 

inte fanns innan undersökningen börjat. Exempel på primärdata kan vara intervjuer, enkäter 

eller observationer från platsbesök.  

2.5.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudier gjordes både i början av undersökningen och i slutet som en kompletterande 

litteraturstudie. Båda litteraturstudierna genomfördes genom att användas sig av Google 

Schoolar och Scopus som utgångspunkt, samt artiklar tipsade av handledare. När intressanta 

artiklar hittats användes en så kallad snöbollsmetod. En snöbollsmetod går ut på att från de först 

identifierade artiklarna sedan studera vilka källor de använt för att sedan studera dessa källor 

och se om de kan vara relevanta för denna studie. 

2.5.2 Intervjuer 

Intervjuerna som genomfördes gjordes med personer som rekommenderats av handledare på 

Peab. Intervjuerna utgick från ett frågeformulär, men personerna fick även chansen att prata 

mer fritt i slutet på intervjun. Frågeformuläret utformades genom att först gå igenom flödet för 

de fyra aktuella materialen och sedan frågor som handlade mer om allmänna saker kopplade till 

bygglogistik. Enligt Saunders et al. (2009) kallas detta semistrukturella intervjuer. Under 

intervjutillfället gjordes anteckningar för hand, dessa renskrevs direkt efter genomförd intervju 

för att information inte skulle försvinna. Anledningen till att semistrukturella intervjuer 

användes var för att ha möjlighet att få reda på saker som ligger utanför de direkta svaren på 
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frågorna. Anledningen till att endast anteckningar användes istället för att spela in intervjuerna 

var för att få en mer avslappnad miljö där den intervjuade personen kunde prata mer öppet. 

2.5.3 Observationer 

Enligt David & Sutton, (2016) kan observationer ske under naturliga eller kontrollerade 

förhållande. David et al. (2016) säger även att observationer kan ske genom åskådande eller 

deltagande. Naturliga förhållande är när observationer görs i vardaglig miljö och kontrollerande 

förhållande är vid exempelvis experiment (David et al. 2016). Åskådande är när person som 

gör observationerna endast står bredvid och studerar medan deltagande är när personen deltar i 

processen och samtidigt observerar (David et al. 2016). 

Observationerna i denna undersökning genomfördes vid naturliga förhållande och med en 

åskådande roll. Informationen från observationen skrevs ner direkt efter genomförd 

observation. Anledningen till att denna kombination användes var eftersom det var den enda 

kombinationen som kunde genomföras under angiven tidsram samtidigt som det inte störde 

aktuella arbetsplatsers arbete. Det som observerades under besöken var hur flödena av material 

och hur logistiken i allmänhet fungerade.  

2.6 Urval 

Båda projekten valdes av handledare på Peab efter att avgränsningar och forskningsfrågor 

presenterats. Urvalskriteriet var delvis storlek på byggarbetsplats för att möta forskningsfrågan 

och delvis närhet till Peabs kontor för att rymmas inom budget och tidsram. 

Arbetsplats 1 är ett flerfamiljshus med 177 lägenheter och en förskola placerad i centrala 

Malmö. 

Arbetsplats 2 är ett flerfamiljshus med 123 lägenheter placerad i centrala Malmö. 

2.7 Reliabilitet och validitet 

Enligt Saunders et al. (2009) är reliabilitet hur väl en studies resultat kommer att bli samma om 

samma undersökning görs igen. Det som kan påverka detta resultat i denna undersökning är 

användningen av endast två arbetsplatser vid intervjuer och observationer. Då kan personliga 

åsikter lysa igenom samt att det kan vara så att just dessa arbetsplatser inte liknade andra utan 

att detta är specialfall. Men med tanke på att väldigt liknande resultat uppnåtts vid båda 

arbetsplatserna kan reliabiliteten ändå anses hög.  

Validiteten är hur väl studien verkligen svarar på det den säger sig svara på i början av 

undersökningen Saunders et al. (2009). För att öka reliabiliteten och validiteten på 

undersökningen har olika saker gjorts. Kontinuerlig kontakt med handledare på LTU och Peab 

för att under hela processen kolla av att arbetet är på rätt väg och att validiteten kan bli hög. 

Genom att använda många olika referenser från teorin ökar reliabiliteten på arbetet och att 

använda sig av två olika arbetsplatser där problemområdena är snarlika gör att reliabiliteten 

ökar. Att använda sig av både intervjuer om hur personal på plats uppfattar saker och egna 

observationer ökar reliabiliteten. 
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3 Teori 

3.1 Slöserier 

För att undvika slöseri måste man först specificera vad slöseri inom byggbranschen är. Enligt 

Lean Productions grundteori (Ohno, 1988) består slöseri av allt som inte tillför något värde för 

slutkunden. Enligt denna teori har alla processer under arbetets gång slöseri, det är alltså viktigt 

att man kan skilja på olika sorters slöseri (Jörgensen & Emmit, 2008). Enligt Jörgensen et al.  

(2008) kan man kvalificera slöseri som två olika typer av slöseri. Första typen av slöseri är 

slöseri som inte kan undvikas men som kan reduceras så mycket som möjligt, andra typen av 

slöseri är det som inte krävs för att leverera det önskade resultatet och därmed kan elimineras 

helt.  

En vanlig anledning till att byggbranschen har dålig effektivitet är enligt Wikfors & Löfgren 

(2007) att kommunikationen ofta brister mellan de många olika aktörer som är involverade i ett 

byggprojekt. 

Senaratne och Wijesiri (2008) har samlat ihop information från olika källor om hur man kan 

klassificera slöseri och sammanställt dessa i figur 2. 

 

Figur 2 Slöseri kategorisering 

Slöseri kan även klassificeras enligt (Nikakhtar et al. 2015) som kan ses i figur 3. Detta exempel 

har tagit in mer Lean när de har satt ihop denna modell. Slöseriet som är kopplat till 

konstruktionsprocessen kan delas upp i två olika grupper, slöseri som uppstått på grund av 

verksamhetens karaktär och slöseri som är icke värdetillsättande arbete. 
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Figur 3 Slöserier enligt Nikakhtar et al. (2015) 

 

Enligt Lee, Diekamann, Songer & Brown (1999) klassificeras slöserier genom åtta grupper: 

1. kvalitetskostnader 

2. brist på säkerhet 

3. onödiga transportsträckor 

4. förseningar 

5. omarbete 

6. långa sträckor 

7. felval av metoder eller verktyg  

8. dålig byggbarhet 

Enligt Womack & Jones (2003) klassificeras slöserier enligt: 

1. fel som måste rättas till 

2. överproduktion 

3. lager 

4. onödiga bearbetningssteg 

5. transporter av material utan syfte 

6. rörelse av medarbetare utan anledning 

7. väntetid för medarbetare för väntan på verktyg eller att andra aktiviteter ska bli klara 

8. produkter och service som inte uppfyller kundens krav 
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Det finns många likheter mellan de olika klassificeringarna och den klassificeringen jag valt att 

använda är Nikakhtar et al. (2015) eftersom det är en väldigt omfattande och tydlig modell. De 

andra klassificeringarna kan placeras in i modellen vilket gör att ingen information från de olika 

teorierna går till spillo. I tabell 2 kan man se vad skillnaderna mellan de olika klassificeringarna 

är. De tydligaste skillnaderna är att Lee et al. (1999) och Womack et al. (2003) tar in mer 

slöserier från saker som inte kan påverkas på byggarbetsplatsen utan mer på huvudkontoret. 

Tabell 2 Olika beteckningar av slöserier 

 

Praktiska verktyg som kan användas inom Lean construction är rotorsaksanalys (Peterson et 

al., 2015) och Last planner system (Seppänen, Modrich, Ballard 2015). Dessa verktyg är viktiga 

eftersom de kan användas för att hitta och eliminera grundorsaker till slöserier. 
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3.2 Rotorsaksanalys 

För att hitta orsaken bakom problem kan man använda sig av rotorsakanalys. Enligt Petersson, 

Olsson, Lundström, Johansson, Broman, Blucher & Alsterman (2015) är rotorsaksanalys ett bra 

verktyg att använda för att hitta grundorsaken till problem. Man kan använda sig av flera olika 

metoder för att göra en rotorsaksanalys, till exempel metoden 5-varför. 5-varför går ut på att 

ställa frågan varför flera gånger tills grundorsaken är identifierad. Metoden är i grunden en 

enkel metod, men det är enkelt att göra misstag vilket gör att det är viktigt att metoden 

genomförs grundligt och inte tas på för enkelt. (Peterson et al., 2015) 

3.3 Last Planner System 

Last Planner System (LPS) är enligt Seppänen, Modrich, Ballard (2015) både ett Lean och 

kontrollverktyg som används för att minska avfall, öka förutsägbarheten och öka flödet. Detta 

görs genom att fokusera på ett nära samarbete mellan alla delaktiga parter.  

En av de viktigaste uppgifterna för  LPS är enligt Seppänen et al. (2010) att uppnå Lean målen, 

exempelvis minska slöseri med mera genom en social process där alla medverkande parter 

arbetar tillsammans för att uppnå dessa mål. Grunden till varför  LPS togs fram var att det 

upptäckts att många orsaker till förseningar kunde härledas från att huvudentreprenören som 

gjort alla tidsplaner inte hade förståelse för hur mycket resurser och tid underentreprenörers 

arbete kräver (Seppänen et al. 2010). Genom att då ta med alla aktörer i tidigt skede kunde dessa 

missförstånd elimineras (Seppänen et al. 2010). 

Genom att använda  LPS tas onödiga buffrar och oförutsägbara variationer bort (Koskela, 

Stratton & Koskenvesa, 2010). 

Enligt Seppänen et al (2015) består LPS av fem skeden, huvudplanering, fasplanering, 

framåtplanering, veckoplanering och lärande som kan ses i figur 4. 
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Figur 4 LPS enligt Säppänen et al. (2015) 

Huvudplanering 

Huvudplaneringen när man använder LPS består oftast bara av milstolpar, alltså inte specifikt 

vilka aktiviteter som ska utföras och hur lång tid de ska ta att genomföra. Mer detaljer kommer 

i det senare skedet fasplanering. Men det finns ingenting inom teorin om LPS som säger att 

man inte får lov att använda sig av mer detaljerade huvudplanering, utan det är bara ett sätt att 

spara på tid med tanke på att huvudplaneringen kommer att ändras i senare skede ändå. I 

huvudplanertingsskedet finns det ofta begränsad information om designen på byggnaden. Men 

oftast finns det övergripande information om huvuddelarna i projektet vilket gör att det går att 

ta fram övergripande målstolpar även om den slutgiltiga designen inte är helt klar. (Seppänen 

et al. 2015) 

Fasplanering 

I skedet fasplanering samarbetar alla inblandade och startar från milstolparna och arbetar sig 

bakåt, kallat ”dragande” schemaläggning. Under detta skedet av planering är det vanligt att man 

använder sig av ”post-it-lappar” på en vägg, vilket gör att alla inblandade aktörer kan samarbeta 

och flytta runt aktiviteter för ett så bra flöde som möjligt. Det är viktigt att det bara är ordningen 

och beroendet mellan aktiviteter som diskuteras då tiden det tar att utföra aktiviteterna kommer 

i nästa steg. Nästa steg är att de olika aktörerna arbetar tillsammans med tider för respektive 

aktivitet och tillsammans kommer fram till ett flöde som de tror kommer att fungera. Om alla 

inte kan komma fram till ett bra flöde kan man vara tvungen att fundera om och överväga om 

man kan ändra något, exempelvis använda sig av mer prefabricering eller flytta om ansvaret för 

logistik från någon aktör som har fullt upp. (Seppänen et al. 2015) 
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Processgång (Ballard & Howell, 2003): 

1. Definiera arbetet som ska inkluderas i fasen 

2. Bestäm datumet fasen ska vara klar 

3. Använd hela teamet och sått upp lappar på väggen och diskutera fram vilka aktiviteter 

som behöver genomföras för att färdigställa fasen. Arbeta bakifrån, alltså från 

färdigställningsdatumet och bakåt. 

4. Lägg till enhetstider för varje aktivitet, utan buffertar.  

5. Ompröva ordning för att försöka att korta ner totaltiden. 

6. Bestäm den tidigaste startdatumet för fasen. 

7. Om det finns tid över gör följande:  

• Vilken aktivitet är mest osäker? 

• Ranka ordningen efter hur osäkra aktiviteterna är. 

• Allokera överbliven tid till de mest osäkra aktiviteterna. 

8. Notera att detta är tid tänkt att användas till skillnad från onödiga buffertar som ska 

elimineras 

9. Är alla aktörer överens om att det finns tillräckligt med tid för alla att genomföra sina 

aktiviteter i tid? Annars gå tillbaka och planera om. 

10. Om det fortfarande finns tid över, bestäm om bygget ska det går att skynda på bygget 

eller om den tiden ska sparas för att öka chansen till att projektet färdigställs i tid. 

11. Reservera överbliven tid som en extra buffert. 

Framåtplanering 

Framåtplanering är att man upptäcker vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda innan en 

specifik aktivitet kan starta. Detta görs för att det i nästa steg veckoplaneringen ska kunna ses 

vad som måste göras för att tidsplanen ska hållas och de aktuella aktiviteterna ska kunna starta 

i tid. Vid situation där det identifieras att en aktivitet inte kan starta i tid omplanteras den 

aktivitet i detta skede. (Seppänen et al. 2015) 

Veckoplanering 

Veckoplaneringen är när alla parter samarbetar och går igenom vad som kan göras kommande 

vecka med de givna förutsättningarna just den veckan. Här är det viktigt att skilja på vad LPS 

skiljer från traditionellt byggandes veckomöten.  LPS går igenom vad som kan göras kommande 

vecka medan traditionellt mer går igenom vad som borde göras enligt tidsplanen. Exempel på 

saker som kan diskuteras på veckomöten är veckoplaneringen, säkerhetsproblem, 

kvalitetsproblem, resurser, konstruktionsmetoder och andra problem. (Koskela et al. 2010) 

Lärande 

Lärande går igenom vad som fungerat bra och vad som kan förbättras i framtiden på aktuellt 

projekt. (Koskela et al. 2010) 

För att ett byggprojekt ska fungera krävs det att planering av designen och konstruktionen 

genomförs av olika personer i olika delar av projektet. Om projekt styrs från toppen av 

organisationer kan det ofta bli att fokus hamnar på de övergripande målen och mindre delar kan 

missas. Det är då viktigt att personer längre ner i kedjan planerar exakt vad som ska genomföras 

specifikt varje dag, denna person kallas Last Planner och den ansvarar för att planera vilka 

”uppdrag” som ska genomföras. (Ballard, 2000) 
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LPS består av två komponenter, produktionsenhetskontroll och arbetsflödesstyrning. 

Produktionsenhetskontroll går ut på att planera bättre ”uppdrag” för arbetarna genom att 

kontinuerligt lära ut och att ändra på saker som inte fungerar. Arbetsflödesstyrnigen går ut på 

att få arbetsflödet att flyta på bästa möjliga sätt. (Ballard, 2000) 

Enligt Vrijhoef, Koskela & Howell (2001) berättade en platschef som testat att använda LPS 

att han vid projektets start trodde att mötet med alla aktörer var slöseri med tid men att han 

senare under projektets gång såg de stora fördelarna med de tidiga mötena. Han sa även att det 

tog tid att få alla aktörer att köpa in sig och verkligen försöka använda sig av metoden men att 

det under projektets gång märktes tydlig skillnad mot tidigare projekt han medverkat på. Till 

exempel var det en helt annan stämning på arbetsplatsen och gränserna mellan de olika 

aktörerna försvann mer, en elektriker kunde kommunicera med en målare och tillsammans lösa 

saker utan att det blev en stor sak av det. 

En viktig komponent av LPS är att upptäcka problem i ett tidigt skede som möjligt och då 

genomföra en rotorsaksanalys på problemet. (Seppänen et al. 2015) 

Det är inte lätt att implementera LPS, enligt Porwal, Fernandez-Solis, Lavy, Rybkowski (2010) 

finns det följande svårigheter vid en implementering av LPS: 

1. Avsaknad av träning 

2. Avsaknad av ledarskap eller bristande inställning av ledningen 

3. Motstånd till förändring 

4. Stöd från beställare 

5. Juridiska problem 

Det finns även svårigheter för personer som använder sig av LPS (Porwal, Fernandez-Solis, 

Lavy, Rybkowski 2010): 

1. Bristande kunskap om systemet för personer som använder sig av systemet 

2. Bristande engagemang och dålig attityd till användningen av systemet 

3. Dålig sammanhållning inom teamet och dåligt samarbete 

3.4 Kommunikation 

Enligt Vrijhoef et al. (2001) beror många problem inom byggbranschen på att 

försörjningskedjan inte fungerar på ett bra sätt. Anledningen att det inte fungerar bra är att det 

finns många aktörer med olika uppgifter som ska arbeta tillsammans men där samarbetet inte 

fungerar. I tidigare forskning har författarna dragit följande tre slutsatser, de flesta 

försörjningskedjor inom byggbranschen innehåller slöseri och problem, orsaken till detta beror 

oftast på något tidigare steg i flödet än där det upptäcks och de beror oftast på föråldrade 

metoder i flödet. (Vrijhoef et al. 2001) 

Higgin & Jessop (1965) sa redan 1965 följande: någon brist på sammanhållning och 

samordning är mindre resultatet av illvilja eller illamående hos någon grupp eller individ, men 

mer resultatet av krafter utöver någon persons eller gruppers kontroll och som påverkar alla.  

Enligt Dubois & Gadde (2000) består mer än 75 procent av värdet av slutprodukten av hjälp 

från underleverantörer eller leverantörer.  
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Vrijhoef et al. (2001) tar även upp vikten av att inte ta kommunikation för givet. 

Kommunikation är även det viktigt att utbilda personal inom. Varje aktör på ett byggprojekt 

har sitt eget sätt att arbeta inom sitt eget område vilket gör att det är väldigt svårt att hitta 

lösningar som fungerar för alla (Wikfors et al. 2007). 

Det är ingen som tycker att det är roligt att meddela saker som är fel, detta kan då göra att 

personer som ska meddela exempelvis att en leverans inte kommer att levereras rätt tid inte 

kontaktar arbetsplatsen för att slippa stå till svars för felet. (Wikfors et al. 2007) 

Vrijhoef et al. (2001) upptäckte redan 1996 att många problem inom flöden på 

byggarbetsplatser berodde på otillräcklig koordination, dålig kommunikation, undvikande av 

meddelande vid ändringar av leveranser, sena meddelande om ankomst vid leveranser och 

bristande användning av arbetsåterföring. 

Enligt Vrijhoef et al. 2001 kan användningen av LPS underlätta och minimera problem inom 

kommunikation. Metoden kan genom att strukturera hur kommunikation ska ske vid 

exempelvis veckomöten samt att den kan genom att ta in alla aktuella aktörer i ett tidigt skede 

även bidra till tydlighet mellan aktörer. 

Vid införande av Lean tänk i många av dagen byggprojekt läggs fokuset på vilka verktyg som 

ska användas medan fokuset på kommunikationen och samarbetet tas för givet och glöms bort 

Wikfors et al. (2007). 

För att underlätta kommunikationen på arbetsplatser beskriver Vrijhoef et al. (2001) att det kan 

underlätta att använda sig av datorprogram för att enklare få tydlighet och att möjligheten till 

att gå tillbaka och se vad som gått fel är enklare än om det bara är personer som pratar med 

varandra. 

Det är samtidigt viktigt att datorverktygen inte blir för allmänna och ointressanta så att ingen 

använder dem (Wikfors et al. 2007). 

Det är viktigt att införandet av ett nytt datorprogram är tydlig och att alla informeras om hur det 

fungerar och hur det kan vara till nytta för projektet Wikfors et al. (2007). 

Arbetsledare har många uppgifter ute på en arbetsplats, allt från att koordinera arbete, göra 

inspektioner och gå säkerhetsronder. Samtidigt ska de även var på plats på platskontoret och 

genomföra olika administrativa uppgifter. Detta gör att det blir mer och mer viktigt att kunna 

genomföra saker så mobilt som möjligt för att slippa springa runt i onödan. Exempelvis om en 

arbetsledare tar emot material och något är skadat så vill arbetsledaren göra en skadeanmälan 

men då måste den springa in på kontoret för att göra det. (Wikfors et al. 2007). 
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Många tidigare datorprogrogram som tagits fram för att förenkla kommunikation på 

byggplatser har enligt Wikfors et al. (2007) användarna känt att det bara tagit värdefull tid och 

inte förenklat någonting. Detta visar på svårigheter till att få användare att acceptera nya system. 

För att lyckas med att implementera Lean är det viktigt att kommunicera bra mellan exempelvis 

olika delar i ett produktionsflöde (Worley & Doolen 2006). 

3.5 Kritik mot Lean Construction 

Det är lätt att bara se de stora fördelarna med att använda Lean och det är viktigt att även se 

andra sidan av det och även då se nackdelarna och de problem som kan medfölja. Det finns 

studier både från Japan och västvärlden där användningen av Lean har påverkat personalen på 

ett negativt sätt, exempelvis att det blir en väldigt hård och stressig arbetsmiljö (Jörgensen et 

al. 2008). 

Litteraturen för Lean construction har en positiv inställning till användningen av det. Eftersom 

Lean construction är ett nyare begrepp än Lean manufactoring har det inte uppkommit mycket 

kritik mot metoden. Den största skillnaden mellan tillverkningsbranschen och byggbranschen 

är att volymerna av produkterna som produceras oftast är mycket större inom 

tillverkningsbranschen än det är inom byggbranschen eftersom byggbranschen oftast använder 

sig av projekt där det är olika produkter vid varje projekt. (Jörgensen et al. 2008) 

(Jörgensen et al. 2008) beskriver ett exempel där utsläppen av föroreningar totalt ökade på 

grund av användningen av många små just-in-time leveranser. 

En annan aspekt som gör Lean svårt att använda inom byggbranschen är att värde för kunden 

är inte något som fås direkt vid leverans utan värdet för kunden kan vara en investering över ett 

10, 50 eller 100 års perspektiv. Det kan även vara så att produkten kan komma att användas av 

flera olika kunder under sin livstid. Detta stora tidsperspektiv kan försvåra användningen av 

Lean i byggbranschen, lösningen på detta problem är att alltid tänka på ett helt 

livscykelperspektiv och inte bara tänka på värdet vid överlämning av produkt. (Jörgensen et al. 

2008).  

Enligt Cox & Ireland (2002) fungerar Lean Construction endast när det är stora volymer, små 

variationer och förutsägbara miljöer av projekt. 

3.6 Flowchart 

Enligt Fryman (2001) är det viktigt att verkligen förstå en process för att kunna förbättra den. 

Ett vanligt sätt är att kartlägga processen genom ett Flowchart – diagram. En Flowchart är en 

grafisk bild över processen med olika symboler som beskriver exempelvis olika aktiviteter, steg 

och förhållandepilar. Metoden började att användas under 30-talet inom industriteknik men den 

fick sitt stora genombrott under 60-talet genom att datorprogrammerare började att använda sig 

av Flowcharts för att beskriva sina program. Det finns många fördelar med att använda 

Flowscharts på en process: 
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1. Identifiera input och output från processen. 

2. Identifiera de tillförda mervärdena och icke mervärde tillsatta steg. 

3. Ge en gemensam grund för förståelsen av processen. 

4. Tillhandahålla visuell representation av händelser / sekvenser. 

5. Markera eventuella indirekta vägar som kan vara existerande i processen. 

6. Ge ovärderlig inblick när man förbättrar en process. 

7. Ge en uppfattning om var flaskhalsar kan uppstå. 

8. Ge insikt om vilka kontroller som finns på plats i processen. 

9. Hjälpa till att upptäcka missförstånd och misskommunikation som kan uppstå med 

hänsyn till processen. 

10. Ge inblick i var datainsamling sker relativt lätt. 

11. Kartlägga logiken i processen. 

12. Identifiera processens gränser. 

13. Tillhandahålla en mekanism för att avslöja problem som kan uppstå i processen. 

 (Fryman, 2001) 

Det finns oändligt många varianter av Flowcharts att välja mellan, det går även bra att använda 

sig av egna varianter om ingen passar in på just den processen. För att använda sig av en egen 

variant är det viktigt att vara tydlig med att beskriva vad olika symboler betyder i den versionen. 

(Fryman, 2001) 

Figur 5 beskriver de vanligaste symbolerna inom Flowchart. 

 

Figur 5 Symboler for flowchart 
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4 Resultat 

4.1 Flödeskartläggning 

För att kartlägga de fyra valda materialen har en variant av Flowchart använts. 

Grundsymbolerna från Fryman (2001) har använts. Skillnaden i denna kartläggning är att det 

används två färger på symbolerna, grön färg betyder att den aktiviteten tillhör det optimala 

flödet medan röd färg på symbolen betyder att det är en aktivitet som inte ingår i det optimala 

flödet. Det optimala flödet framkom ur intervjuerna gjorda på plats. De aktiviteter som inte 

ingår i det optimala flödet är aktiviteter som uppkommit genom att problem under flödet gjort 

att ett annat flöde var tvunget att genomföra. 

4.1.1 Arbetsplats A 

Flöde fönster 

 

Figur 6 Flöde fönster A 

Flödet för fönster på arbetsplats A beskrivs i figur 6. Inköparen beställer fönster efter hur 

ritningen ser ut. Sedan uppförs en leveransplan av inköparen, där det finns information om vilka 

fönster som ska packas tillsammans och vilken lägenhet dessa ska till. Det är inköparen som 

gör denna med hjälp av logistikansvarig person som hjälper till med vilka datum som passar 

mot tidsplanen. Leveransplanen är planerad för att fönsterna ska levereras precis innan 

bjälklaget ovanför ska monteras. Mängden fönster som levereras samtidigt är en full lastbil, 

alltså cirka 25–30 fönster. Logistikansvarig kan då boka upp kranen på de aktuella datumen. 

När lastbilen är på väg ska chauffören ringa senast en timme innan den anländer på plats för att 
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berätta att den är på väg vilket ger logistikansvarig person en chans att göra en sista koll så att 

allt är redo för att ta emot dem på plats. När lastbilen är framme ringer chauffören 

logistikansvarig igen och denna personen skickar upp en hantverkare på översta bjälklaget för 

att ta emot fönsterna. Fönsterna som då är packade efter lägenhet lyfts då från lastbilen med en 

platsmonterad kran direkt till rätt lägenhet. Här är det hantverkaren som väljer placering på var 

i lägenheten de ska placeras. De står då och väntar i rätt lägenhet fram till att det är dags att 

montera dem, alltså efter att utfackningsväggen är byggd. Detta kan ta lång tid, uppskattat till 

cirka ett halvår från det att det lyftes på plats fram till att det monteras. 

Problem: 

Fönsterna levereras inte enligt leveransplanen, ibland kommer ingenting och ibland kommer en 

del av fönsterna men inte alla. Ibland kommer leveransen dagen efter och då var redan 

bjälklaget ovanför aktuell lägenhet monterat, alltså lastbilen fick skickas tillbaka till leverantör. 

Leverantören fick då köra fönsterna till ett externt lager i närheten och fönsterna fick förvaras 

där fram till att de kunde tas emot. Av cirka 1400 fönster i projektet kom endast 50 procent på 

rätt leveransdag. Detta gjorde att personal och lull var tvunget att stå och vänta samt att ett 

onödigt externt lager var tvunget att användas. Då fick även en ny plan göras av logistikansvarig 

efter när stämpen i de lägenheter som saknade fönster skulle rivas och det att utfackningsväggen 

skulle monteras i aktuell lägenhet. Logistikansvarig skickade planen till lagret där fönsterna 

fanns lagrade och speditören som skulle köra fönsterna till arbetsplatsen. Logistikansvarig var 

också tvungen att boka in en lull som kunde lasta av lastbilen och lyfta upp fönsterna till rätt 

lägenhet. Att logistikansvarig var tvungen att göra en ny leveransplan är enligt teorin om 

slöserier omarbete. Det hände även att fönster var tvungna att flyttas eftersom de var i vägen 

för annat arbete, vilket ger onödigt transport och omarbete. 
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Flöde kök 

 

Figur 7 Flöde kök A 

Flödet för kök på arbetsplats A beskrivs i figur 7. Inköpare köper enligt vad som är beställt av 

beställaren. Det monteras cirka ett plan i taget och dagen innan det är planerat att göras ska 

köken anlända på byggplatsen. Vid ankomst finns en lull på plats som lyfter av köken och kör 

ner i källaren närmast aktuell hiss. Inbärare använder sedan hissen och bär in köken i aktuell 

lägenhet. Till sist monteras köken.  

Problem 

Enligt kontrakt ska köken anlända på plats kl. 7 prick för att inbärarna ska ha tid att bära in 

allting innan det är dags att montera. Det hände att leveranserna inte kom alls eller att de kom 

sent, detta gjorde att både en lull för avlastning och bärare bara stått och väntat sedan kl. 7 helt 

i onödan. Hade de inte dykt upp vid en viss tid efter kl. 7 skickade logistikansvarig iväg lull och 

bärare igen och när lastbilen dök upp skickades den också iväg och fick komma tillbaka ett 

annat datum. Då var leveransfirman tvungen att lagra köken på externt onödigt lager fram till 

att de skulle levereras igen. När inbärarna sedan skulle bära upp köken till rätt lägenhet hände 

det ofta att de inte helt förstått informationen, vilket gjorde att kök hamnade på fel plats. Här 

behövdes ett förtydligande för att inbärarna ska bära in köken direkt i rätt lägenhet. Det skapar 

även omarbete och onödiga transporter när köken ska flyttas till rätt lägenhet. 
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Flöde gips 

 

Figur 8 Flöde gips A 

Flödet för gips på arbetsplats A beskrivs i figur 8. Flödet för inleveransen av gips fungerar 

likadant som för fönster. Skillnaden var att leverantören Knauf fick i uppdrag av platschefen att 

göra mängdningen för att spara tid för arbetsplatsen. 

Problem 

Det var otydligheter i beställningen, vilket gjorde att det uppstod missförstånd mellan Knauf 

och Peab. När det var dags att montera gips saknades det gips uppe i lägenheter. Detta gjorde 

att mer gips var tvunget att beställas, ungefär lika mycket till. Missförståndet och misstaget 

gjorde att lika mycket gips som fanns uppe i lägenheterna på plats var tvunget att beställas nytt 

och tas upp på ett annat sätt. Logistikansvarig och arbetsledare tog då dit mer gips till 

arbetsplatsen, men eftersom det var vinter kunde det inte bara ställas utomhus tills att det 

behövdes utan de var tvungna att planera in när det behövdes och var. Arbetsledaren och 

logistikansvarig beställde då mer gips som kom dit med lastbil och väl på plats lossades det 

med en lull, för att sedan köras till olika platser. En liten del kördes till en liten upplagsplats på 

innergården, en liten del (det som kunde köras upp samma dag eller dagen efter) lämnades kvar 

på marken på utsidan och resten kördes ner i lagret i källaren. De här tre olika lagringsplatserna 

är onödiga mellanlager som inte hade behövts om leveranserna hade kommit rätt tid och i rätt 

mängd. Sedan beställdes det en stor lull för att lyfta upp gipspaketen och ställa på ställningen 

utanför aktuell lägenhet. Här var arbetsledaren tvungen att hjälpa till att ta emot gipset. Därefter 

bars det in i lägenheten av hantverkare vid möjlighet. Två olika lullar var alltså tvungna att 

användas, en stor för att lyfta upp så pass högt och en liten för att komma ner i källaringången. 
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Att ställa av gipset på ställningen är en säkerhetsrisk och hade det börjat brinna eller liknande 

kunde gipset ha stått i vägen och hindrat en utrymning. Det hände även att gipspaket var tvungna 

att flyttas även om de lyfts in med kranen eftersom de stod i vägen för annat arbete vilket 

skapade onödig transport. 

Flöde innerdörrar 

 

Figur 9 Flöde innerdörrar A 

Flödet för innerdörrar på arbetsplats A beskrivs i figur 9. Inköparen köper in dörrar enligt 

ritning, listan på beställda dörrar och var de ska placeras lämnas till arbetsplatsen. 

Logistikansvarig kontrollerar tidsplanen och gör en leveransplan som skickas till leverantören. 

Logistikansvarig har då delat upp byggnaden i de 10 olika trapphusen som finns och dörrarna 

kommer då att levereras enligt denna plan. Chauffören ringer logistikansvarig när transporten 

är en timme bort och säger att den är på väg. Logistikansvarig har då bokat upp lull för att lasta 

av dörrarna när de anländer. När dörrarna anländer lastar en lull av dem och kör ner dem i 

lagringsutrymmet i källaren, där de placeras vid närmaste hiss för aktuellt trapphus. 

Hantverkare kör sedan upp dem med hjälp av en dörrvagn till rätt våning och sedan monteras 

dörrarna. 

Problem 

Mindre leveransproblem, men med tanke på att de bara skulle ner och lagras i källaren fram till 

att de skulle köras upp och monteras och att det fanns bufferttid här gjorde det inte jättemycket 

att dörrarna kom en, eller flera dagar fel, förutom kostnaden för att ha en lull stående och vänta 

på leverans. Att lull och personal stod och väntade är enligt slöserier väntetid. 
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4.1.2 Arbetsplats B 

Flöde fönster 

 

Figur 10 Flöde fönster B 

Flödet för fönster på arbetsplats B beskrivs i figur 10. Inköp beställer fönsterna från leverantör 

enligt avtal. Inköpare och entreprenadingenjör gör tillsammans en leveransplan med grund i 

huvudtidplanen. Datorprogrammet pipechain används på projektet och är pilotprojekt inom 

Peab på att använda sig av programmet. Leverantören ringer dagen innan samt en timme innan 

leverans. En kran lyfter rakt in i lägenheten och placerar fönsterna i lägenheten enligt en 

placeringsplan som är gjord av arbetsledare. När fönsterna lyfts in är det hantverkarna som ska 

montera fönsterna som själv är med och tar emot vilket gör att även de tänker en extra gång var 

fönsterna placeras för att vara i vägen så lite som möjligt 

Problem  

Leveransproblem från underleverantören för plåt till fönsterna gjorde att fönsterleverantörerna 

inte kunde leverera allt enligt plan. Här fick alltså personal och lull stå och vänta i onödan. Det 

gjorde även att när leveranserna väl kunde levereras hade redan bjälklaget ovanför byggts och 

det gick inte längre att lyfta in fönsterna direkt i lägenheterna. Då placerades en del fönster 

under presenningar på plats på arbetsområdet medan en del placerades i ett extern lager. Här 

användes alltså både onödigt lager på arbetsplatsen och onödigt lager på extern plats. Fönsterna 

lyftes sedan upp på ställningen från lagringsytan eller efter leverans från det externa lagret. 

Därifrån bars de in av inbärare. Det hände även att fönsterna till samma lägenhet inte kom 

paketerade på samma pall utan att de kom på olika pallar vilket gjorde att det blev mycket 

svårare att få plats med dem i lägenheterna. Att fönsterna var felpaketerade gjorde att det blev 

onödig transporttid och omarbete när de var tvungna att flyttas. 
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Flöde kök 

 

Figur 11 Flöde kök B 

Flödet för kök på arbetsplats B beskrivs i figur 11. Pipechain användes som leveransplan med 

inköpare och entreprenadingenjör som tillsammans upprättat den. Lull lastar av och inbärare 

bär in köken. Leverans var fjärde dag alltså inte många kök åt gången. 

Problem 

Köken levereras på morgonen och då lastas de av men innan inbärarna har hunnit bära in allt 

har det stått ute oskyddat i ett antal timmar. Anledningen till att de inte kunde köras ner i 

källaren var att källaringången var för låg för att ta ner högskåp som var paketerade på höjden. 

Vid dåligt väder kan köksartiklarna ta skada. Att köken står ute och kan ta skada kan ses som 

ett onödigt mellanlager. 
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Flöde gips 

 

Figur 12 Flöde gips B 

Flödet för gips på arbetsplats B beskrivs i figur 12. Flödet för inleveransen av gips fungerar 

likadant som för fönster. Det är arbetsledaren som gör mängdning och leveransplan. 

Arbetsledaren beställer att det ska vara paketerat i rätt ordning, det vill säga utegips överst och 

innegips samt badrumsgips under eftersom utegipsen monteras först. Mängdningen gjordes för 

utegipset s.k. oldschool, dvs med skalstock på utskriven ritning. Innerväggarnas gips 

beräknades med hjälp av datorprogrammet Revit.  

Problem 

Mängdningen i Revit hade inte räknat med tillräckligt mycket spill vilket gjorde att det krävdes 

komplettering av enstaka skivor, dessa fick då bäras upp av hantverkare och inbärare. Att 

hantverkare och inbärare var tvungna att bära runt kompletterande skivor gips är onödig 

transport. Specialbeställd gips till de lägsta våningarna skulle vara längre eftersom takhöjden 

var högre men det missade leverantören. Då lyftes en leverans in med kran innan det upptäcktes 

och den fick då lyftas ut igen och skickas tillbaka. Leverantören fick då skicka en ny leverans 

med rätt längd. Att först lyfta in material för att sedan lyfta ut det igen är väldigt onödig transport 

som hade kunnat undvikas om leverantören inte hade skickat fel längd på skivorna. 
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Flöde innerdörrar 

 

Figur 13 Flöde innerdörrar B 

Flödet för innerdörrar på arbetsplats B beskrivs i figur 13. Även här används pipechain som 

leveransplan och den görs av inköp och entreprenadingenjören. Lull lastar av lastbilen och kör 

ner dörrarna till lagerplatsen i källaren. Hantverkare och inbärare kör upp dörrarna i hissarna 

upp till rätt lägenhet. De lagras cirka en månad innan de monteras. Tre våningar levereras 

samtidigt, det betyder att det är två leveranser per trappuppgång. Det är alltså många dörrar som 

kommer samtidigt. I och med att det är inflyttning i etapper försvinner lagerutrymme i källaren 

direkt efter att första etappen har flyttat in eftersom de då måste ha tillgång till p-platser. Det 

gör att de senare leveranserna måste bäras upp direkt istället för att lagras i källaren. 
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4.1.3 Övriga problem inom logistik på arbetsplatsen 

Från intervjuerna framkom det även en del andra problem kopplade till logistiken och flödet av 

material på arbetsplatsen. Underentreprenörer får angivna ytor att lagra sitt material på men de 

håller sig inte alltid till dessa ytor vilket gör att problem uppstår. Det kan exempelvis vara så 

att en underentreprenör ser en tom yta och ställer sitt material där men den ytan kan vara tom 

eftersom det kommer en leverans på eftermiddagen som är planerad att ställas av just där, detta 

skapar då onödigt transport eftersom materialet måste flyttas igen när leveranser dyker upp. Ett 

annat problem är att samarbetet mellan leverantör och arbetsplats brister vid exempelvis 

information om att en leverans inte kommer att komma i planerad tid. Det händer även att 

liknande kommunikation brister mellan arbetsledare, UE, andra arbetsledare och 

logistikansvarig inom arbetsplatsen i liknande fall när UE använder yta utanför sitt angivna 

område. Det kan exempelvis hända att en arbetsledare tar dit material och ställer av på en yta 

som en annan arbetsledare har planerat att använda till annat material. Problem som dessa 

skapar onödig transport eftersom material då måste flyttas. UE tar även gärna dit allt sitt 

material som ska användas under byggtiden för att slippa att tänka på det och alltid ha det på 

plats. Det gör att det finns ett överskott av material på plats som inte behöver finns på plats. 

4.2 Problemområden 

Identifierade problemområden kategoriserade enligt slöserier finns i tabell 3.  
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Tabell 3 Identifierade problem kategoriserade efter slöserier 
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5 Analys 

5.1 Rotorsaksanalys 

Efter att problemen i kartläggningen identifierats och kategoriserats enligt slöserier 

genomfördes en rotorsaksanalys. Rotorsaksanalys är bra för att hitta grundorsaken till de 

identifierade problemen enligt Petersson et al. (2015). Rotorsaken till varje problem 

identifierades genom rotorsaksanalysen 5-varför (Petersson et al. 2015). Genom att göra denna 

rotorsaksanalys och direkt gå till att försöka lösa de först identifierade problemen kan nu ses i 

tabell 4 att nästan alla problemen har rotorsak kommunikationsproblem eller planeringsproblem 

som grundproblem. Om ingen rotorsaksanalys gjorts och det exempelvis tagits fram en lösning 

på problemet med att lull och personal står och väntar kan det då uppstå ett nytt problem om 

inte grundproblemet löst sig.  
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Tabell 4 Rotorsaksanalys på identifierade problem 
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5.2 Orsaker till problemområden 

5.2.1 Flöde fönster 

Det första identifierade problemet i flödet med fönster är att lull och personal stod och väntade. 

De stod och väntade eftersom de trodde att en leverans skulle anlända till arbetsplatsen. 

Anledningen till att de stod och väntade var eftersom ingen hade berättat för lull och 

hantverkarna att det inte skulle komma en leverans. Arbetsledaren/logistikansvarig hade inte 

berättat för dem eftersom de inte heller visste att det inte skulle komma någon leverans. Orsaken 

till att de inte heller visste att det inte skulle komma någon leverans var att de inte hade fått 

någon information från leverantören om att leveransen inte kunde levereras. I denna situation 

kan man identifiera att problemet här är att kommunikationen mellan leverantör och arbetsplats 

brister. 

Efter det kommer problem med onödigt extern lager och onödigt lager på arbetsplatsen. Båda 

dessa problem beror på att fönster inte anlände på arbetsplatsen enligt den planerade planen. De 

ligger då utanför de gjorda avgränsningarna eftersom avgränsningarna säger att alla externa 

transporter till arbetsplatsen inte tas med. 

Nästa problem är att fönsterna fick flyttas efter att de placerats i lägenheterna för lagring fram 

till montage. Anledningen till att fönsterna måste flyttas är att de var i vägen för montage av 

exempelvis utfackningsvägg och för att montera utfackningsväggen krävs det ett visst utrymme 

för att en hantverkare ska ha plats att genomföra montaget. Anledningen till att de var i vägen 

var att de inte hade placerats på ett optimalt läge från början. Det hade inte funnits en plan för 

hur fönsterna skulle placeras när de anlände och lyftes upp med kran. Orsaken till det var att 

ingen hade tagit sig tid till att genomföra någon plan för detta. Här har planeringen inte tagits 

på tillräckligt stort allvar vilket gjort att ingen tagit sig tid till att göra en plan för detta utan 

andra saker har prioriterats. Det går alltså att identifiera grundproblemet här som ett 

planeringsproblem. 

Sista problemet från fönsterflödet är att en helt ny leveransplan var tvungen att upprättas. Den 

var tvungen att upprättas på grund av att fönsterna inte anlände på plats enligt plan. Även här 

ligger detta problem utanför avgränsningen att externa leveranser inte beaktas. 

5.2.2 Flöde kök 

Första problemet med köksflödet är att lull och personal stod och väntade. Detta problem är 

precis samma problem som det med fönster förutom att det handlar om kök istället för fönster. 

Det går alltså att gå samma väg som för fönster och identifiera att grundproblemet är att 

kommunikationen mellan leverantören och arbetsplatsen brister när inbokade leveranser inte 

blir av. 

Andra problemet är att det blir ett onödigt mellanlager av kök eftersom köken inte anlände till 

arbetsplatsen enligt plan. Även detta problem ligger utanför den valda avgränsningen externa 

transporter inkluderas ej. 

Sista problemet med flödet för kök är att köken hamnar i fel lägenhet när de ska bäras upp av 

inbärarna. Här är anledningen till problemet att inbärarna har burit in köken i fel lägenhet. De 

har burit in köken i fel lägenhet eftersom de trodde att det var rätt lägenhet. Orsaken till att de 

trodde att det var rätt lägenhet är eftersom de uppfattat instruktionerna från 

arbetsledare/logistikansvarig som att det var rätt lägenhet. Här har kommunikationen mellan 

arbetsledare/logistikansvarig och inbärarna brustit eftersom de inte har varit tillräckligt tydliga 
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med instruktionerna. Grundproblemet för detta problem är att arbetsledarna/logistikansvarig 

har tagit för givet att deras instruktioner varit tydliga nog medans inbärarna inte har frågat en 

extra gång om de varit osäkra på var de ska placera köken, alltså ett kommunikationsproblem. 

5.2.3 Flöde gips 

Både problemet med att lull och personal fick vänta och att material i detta fall gips var tvunget 

att flyttas är samma problem som med de tidigare materialen. Det innebär att det går att 

identifiera grundproblemen likadant, som kommunikationsproblem och planeringsproblem.  

Problemen med onödigt mellanlager av gips och lagring på ställning beror på att det blev fel i 

mängdningen hos leverantören vilket betyder att det ligger utanför avgränsningarna. 

Det sista identifierade problemet med gipsflödet är att materialet först lyftes in för att sedan 

direkt lyftas ut igen. Det beror på att det var fel längd på gipsskivorna som lyftes in och att de 

personer som lyfte in materialet saknade information om att det skulle vara annan läng på 

skivorna. Här brister kommunikationen mellan personalen på arbetsplatsen, hade alla varit 

medvetna om att det skulle vara annan längd kunde det identifierats tidigare att det var fel längd 

och den onödiga transportsträckan att lyfta in för att direkt lyfta ut hade eliminerats. Även här 

är grundproblemet ett kommunikationsproblem mellan personer på arbetsplatsen. 

5.2.4 Flöde innerdörrar 

Det enda problemet med innerdörrar flödet är att lull och personal står och väntar i onödan när 

en leverans inte anländer. Även här går det att härleda grundproblemet likadant som för tidigare 

nämnda material att det är ett kommunikationsproblem. 

5.3 Planeringsproblem 

Problem kopplade till planering: 

• Fönster och gips måste flyttas  

• UE tar dit allt material  

• Lagring av material på ställning 

5.4 Kommunikationsproblem 

Problem kopplade till kommunikation 

• Lull och personal står och väntar på fönster, kök, gips och innerdörrar.  

• Kök hamnar i fel lägenhet. 

• Material lyfts in för sedan lyftas ut igen. 

• UE håller inte sig till angivna ytor. 

• Kommunikationen mellan arbetsplats och leverantör brister. 

• Samarbetet mellan UE, andra arbetsledare och logistikansvarig brister. 

• UE tar dit allt material. 

Alla problem i problemtabellen beaktas inte eftersom de ligger utanför avgränsningarna gjorda 

i denna rapport. Leveransproblem från leverantörer ligger utanför avgränsningarna för denna 

undersökning och det blir då orsaker som inte går att påverka, så kallade icke kontrollerbara 

orsaker. Enligt Jörgensen et al. (2008) finns det två sorters slöserier, de som kan elimineras helt 
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och de som bara kan minska. Det är då viktigt att man även om ett problem inte kan elimineras 

helt fortfarande studerar problemet och försöker minska det så mycket som möjligt. De problem 

som inte kan elimineras i denna undersökning ligger alla utanför avgränsningarna för denna 

rapport, men de problemen får inte glömmas för det, utan de kommer att tas upp i förslag på 

fortsatta studier. 

Många av problemen identifierade i rotorsaksanalysen kan härledas till problem med 

kommunikation och planering.  

5.5 Användning av Last Planner system 

Genom att använda sig av Last Planner System (LPS) kan man minska avfall, öka flödet och 

öka förutsägbarheten genom att sammaberbeta nära med alla aktörer (Seppänen et al. 2010). 

Genom att alla aktörer på arbetsplatsen använder sig av LPS kan UE vara med i ett tidigt skede 

och genom att de är med i processen vid ett tidigare skede kan de då även lägga upp en tydligare 

plan för när material behöver vara på plats. Genom detta behöver de inte ta material till 

arbetsplatsen förrän det verkligen ska användas. Eftersom alla aktörer är inblandade kommer 

alla få chansen att föra fram sin åsikt om hur saker kan lagras för att inte vara i vägen för andras 

arbete och problem med material som måste flyttas eftersom det är i vägen för annat montage 

kan undvikas helt. Genom att använda sig av veckomötena (Koskela et al. 2010) kan problem 

för kommande vecka undvikas eftersom de då kan upptäckas i ett tidigt skede.  

Den största fördelen med att införa LPS är att få ett bättre samarbete på arbetsplatsen (Seppänen 

et al. 2010). Av problemen upptäckta i nulägesanalysen kan LPS genom bättre samarbete 

mellan aktörerna göra att majoriteten av problemen kan elimineras. LPS är i grunden en metod 

som ska göra att problem med planeringen ska förbättras och planeringsproblemen från denna 

studie (material måste flyttas, underentreprenörer tar dit allt material och att material lagras på 

dåliga platser) kan alla elimineras genom att använda sig av  LPS. Men LPS kan även bidra till 

att lösa delar av kommunikationsproblemen upptäckta i nulägesanalysen. Genom att alla 

aktörer kommer in i ett tidigare skede kan kommunikationsriktlinjer och relationer mellan 

aktörerna byggas upp tidigt och då finnas med genom hela projektet.   

Men det är viktigt att tänka på att det inte är helt enkelt att implementera LPS i en konservativ 

bransch, det finns många svårigheter och problem att tänka på. Svårigheter som Porwal et al. 

(2010) benämner som: 

1. Avsaknad av träning 

2. Avsaknad av ledarskap eller bristande inställning av ledningen 

3. Motstånd till förändring 

4. Stöd från beställare 

5. Juridiska problem 

För att lösa dessa svårigheter är det viktigt att alla delaktiga verkligen förstår meningen med 

användningen av LPS och att det finns stöd både från beställare, men även att alla aktörer i 

projektet verkligen går in för att vilja förstå systemet och att lära sig att använda det. För att 

undvika problem ett i listan är det viktigt att alla medverkande personer verkligen får gå en 

utbildning i hur systemet fungerar. Det är även viktigt att det finns tydligt ledarskap som är för 

användningen av systemet, utan bra ledarskap fallerar systemet direkt.  
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Genom att ledaren leder på ett bra sätt kan denna person få med även de mest konservativa 

personerna till att verkligen ge LPS en ärlig chans. 

Om systemet implementeras på ett bra sätt är det viktigt att inte tänka att alla problem då är 

borta och att allt framåt är enkelt, det finns fortfarande svårigheter att ta hänsyn till. Porwal et 

al. (2010) pratar om följande svårigheter vid användning av LPS: 

1. Bristande kunskap om systemet för personer som använder sig av systemet 

2. Bristande engagemang och dålig attityd till användningen av systemet 

3. Dålig sammanhållning inom teamet och dåligt samarbete 

För att undvika svårigheter som dessa är det viktigt att personer som arbetar med systemet 

fortsätter att lära sig om det och att engagemanget fortsätter för utan engagemang från 

medarbetarna kommer det aldrig att fungera i längden. Det kommer även att uppstå oenigheter 

och konflikter mellan olika parter men det är då viktigt att dessa problem diskuteras och löser 

sig för om dålig sammanhållning sprider sig kommer samarbetet att försämras vilket kommer 

att göra att Last Planner inte kommer att fungera i längden. 

5.6 Kommunikation 

Som Higgin et al. (1965) pratar om redan 1965 är det inte att någon vill att kommunikationen 

inte ska fungera utan att det beror på andra saker. Problemet är mer att byggbranschen under 

mer än 50 år inte har lyckats lösa kommunikationsproblemen. 

Som Vrijhoef et al. (2001) pratar om kan det vara till fördel att använda sig av datorprogram 

för att undvika missförstånd inom kommunikationen. Ena projektet använde sig av ett 

datorprogram kallat pipechain och den arbetsplatsen hade tydligt mindre problem med just 

kommunikationen mellan leverantörer och arbetsplatsen. 

En svår del i att ta fram ett bra fungerande datorprogram för att underlätta kommunikation är 

enligt Wikfors et al. (2007) att inte göra det för komplicerat så att alla ändå använder andra 

källor för kommunikation. Pipechain i detta fallet fungerar enligt arbetsledare på plats på 

arbetsplats 2 väldigt bra just eftersom det är enkelt att använda. 

Det är viktigt att ta kommunikation mellan aktörer på allvar, det vill säga att inte bara ta för 

givet att kommunicera är något alla är bra på. Som Vrijhoef et al. (2001) säger kan det vara lika 

viktigt att utbilda personal inom kommunikation som det kan vara att utbilda dem inom 

exempelvis LPS. Genom att kommunikation är något som alla använder dagligen kan det vara 

väldigt enkelt att ta för givet och glömma bort det när man tänker på problem som kan lösas. 

Med det menas att skicka iväg personal på kurs där de lär sig mer om hur man kommunicera 

enklare och tydligare kan göra minst lika stor skillnad som att skicka iväg personal på mer 

moderna och avancerade utbildningar som exempelvis LPS. 

Alltså enligt Vrijhoef et al. (2001) kan LPS användas för att lösa problem inom både planering 

och kommunikation. 
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Som Vrijhoef et al. (2001) säger i teoridelen så kan LPS metoden göra att gränserna mellan de 

olika aktörerna blir mindre och det då blir enklare att samarbeta. Till exempel problemet med 

att underentreprenörer ställer saker utanför sina markerade områden kan undvikas eftersom de 

då får en större förståelse och kommunikationen mellan aktörerna blir lättare vid mer samarbete. 

Genom att få hela arbetsplatsen att arbeta mer ihop än var för sig kan det bli enklare att 

kommunicera vilket kan göra att problem mellan aktörer blir färre eller försvinner. 

Som Wikfors et al. (2007) säger, att ingen vill ge dåliga nyheter är precis det som uppstått i alla 

fallen med att personal och lull fått stå och vänta på transport. Hade ett datorprogram som 

exempelvis Pipechain använts hade det inte gått att missa att rapportera att leveransen inte var 

på gång, eftersom ingen chaufför hade sagt att den var på gång hade det synts tydligt för 

arbetsplatsen och ingen hade behövts stå och vänta i onödan. 

Som Wikfors et al. (2007) säger så är det en stor svårighet att få användare att acceptera nya 

system och det är något som måste lösas genom exempelvis att det vid implementeringstillfället 

tydligare informeras om vilka fördelar det kan ge. 

Kommunikationen är även väldigt viktig när man ska implementera något Lean verktyg 

exempelvis Last Planner (Worley et al. 2006). Så för att lyckas implementera LPS är det viktigt 

att alla inblandade även kommunicerar på ett bra sätt. 
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6 Slutsatser och rekommendation 

6.1 Forskningsfråga 1 

Vilka problem och hinder finns för inleverans, materialhantering och lager av material på 

medelstora byggplatser? 

Det framkom efter genomförd rotorsaksanalys av material att de två grundläggande problemen 

är kommunikation och planering. Det finns även fler problem men de hamnar utanför valda 

avgränsningar. 

6.2 Forskningsfråga 2 

I vilken utsträckning kan Last Planner motverka eller reducera problem med inleverans, 

materialhantering och lager av material på en medelstor byggarbetsplats. 

Efter att en litteraturstudie genomförts framkom det att genom användning av LPS kan 

problemen kommunikation och planering reduceras eller elimineras. Enligt litteraturstudien 

framkom det även att det är viktigt att inte glömma bort hur viktigt det är med kommunikation 

mellan olika parter. Genom att använda sig av tydliga riktlinjer eller hjälpmedel som t.ex. 

datorprogram kan kommunikationsproblem elimineras. 
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6.3 Rekommendation 

Rekommendationen för att reducera eller eliminera problem med inleverans, materialhantering 

och lager av material är att implementera LPS. 

För att lyckas med implementeringen är det viktigt att tänka på följande saker: 

1. Utbilda personal inom verktyget. 

2. Ledarskapets stora betydelse. 

3. Sluta inte att utbilda och utveckla personalen.  

4. Lös konflikter direkt och låt det inte ligga under ytan och förstöra samarbetet. 

Det underlättar även om någon form av datorprogram för kommunikation mellan olika parter 

används. 

  



38 

 

7 Diskussion 

7.1 Studiens resultat 

Projekten som är undersökta i denna rapport är två väldigt enkla projekt och det görs många 

liknande projekt i byggsverige vilket gör att de valda metoderna kommer att fungera bra på 

dessa projekt från ett teoretiskt pespektiv. Men för att få ett mer pålitligt resultat hade det varit 

tvunget att genomföras intervjuer med fler personer på mer varierande projekt och geografiska 

platser. Dessutom skulle metoderna ha testats skarpt för att få ytterligare fakta. Om jag skulle 

genomföra samma undersökning en gång till hade jag gjort väldigt liknande mot hur denna 

genomfördes. Enda skillnaden jag hade gjort hade varit att göra ännu smalare avgränsningar 

när det kommer till teorin för att då få ett bättre resultat även om det blir ett smalare resultat.  

7.2 Kritik 

Att använda sig av Lean kan i många fall innebära många fördelar, men det finns även baksidor 

med Lean och det är viktigt att man inte ser blint på Lean som bara bra. Enligt Jörgensen et al. 

(2008) kan användningen av Lean göra att arbetarna känner sig stressade och inte mår bra. 

Alltså vid införande av Lean måste fortfarande tanken på arbetarnas hälsa finnas kvar.  

En annan nackdel kan vara att byggprojekt varierar väldigt mycket vilket gör att det inte alltid 

kommer att fungera bra med samma verktyg (Jörgensen et al. 2008). Alltså glöm inte att försöka 

anpassa verktygen och tankesätten för just det aktuella projektet.  

Många små Just-in-time leveranser kan ge onödigt mycket utsläpp enligt Jörgensen et al. (2008) 

vilket gör att det inte går att eliminera alla lager utan ibland så kan det vara nödvändigt att 

använda sig av lager.  

7.3 Förslag på vidare studier 

Denna studie har tydliga avgränsningar till att bara undersöka arbetsplatsen, men många av de 

identifierade problemen ligger utanför dessa avgränsningar. Just problemet med att 

leveranserna av både kök, fönster, innerdörrar och gips inte anlände enligt plan är ett vanligt 

återkommande problem. Ett förslag på vidare studier är att studera just det problemet för att se 

om även det går att reducera eller minimera. 

Resultatet från denna studie kan användas för att bygga hypoteser som sedan kan testas med 

fältstudier av Last Planner System. 
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Bilaga 1-Frågeformulär för personal ute på byggplatsen 

• Vad är din roll på arbetsplatsen? 

• Vad är din bakgrund? 

• Väldigt kort information om projektet 

 

• Kan du beskriva hur material och informationsflödet för fönster ser ut, från att 

det beställs från leverantör fram till att de monteras in på rätt plats? Först hur det 

är tänkt att fungera och sedan hur det har fungerat i praktiken. 

 

• Kan du beskriva hur material och informationsflödet för innerdörrar ser ut, från 

att det beställs från leverantör fram till att de monteras in på rätt plats? Först hur 

det är tänkt att fungera och sedan hur det har fungerat i praktiken. 

 

• Kan du beskriva hur material och informationsflödet för gips ser ut, från att det 

beställs från leverantör fram till att de monteras in på rätt plats? Först hur det är 

tänkt att fungera och sedan hur det har fungerat i praktiken. 

 

• Kan du beskriva hur material och informationsflödet för kök ser ut, från att det 

beställs från leverantör fram till att de monteras in på rätt plats? Först hur det är 

tänkt att fungera och sedan hur det har fungerat i praktiken. 

 

• Vad är den stora skillnaden för UEs material och informationsflöde enligt dig?  

 

• Var i flödet finns det problem? 

 

• Kan dessa problem reduceras eller tas bort enligt dig? 

 

• Finns det problem med hur material förflyttas? 

 

• Finns det problem med lagringsplatser för material? 

 

• Hur hanteras sena ändringar och tilläggsleveranser på plats? 

 


