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I. Förord	

Detta  examensarbete,  som  omfattar  15  hp,  har  utförts  på  Sektionen  för  Ekonomi  och 

Teknik på Högskolan  i Halmstad under våren 2014. Arbetet som utförs är den avslutande 

delen  i  vår  utbildning  på  Byggingenjörsprogrammet  med  inriktning;  Internationell 

produktion och projektledning, 180 hp.  

Vi  vill  passa  på  att  tacka  MTA  Bygg  och  Anläggning  som  har  gett  oss  chansen  att 

tillsammans med dem genomföra detta arbete och även de arbetare på Barometern 8 som 

under  projektets  gång har  ställ upp  på  enkäter och  intervjuer  som har möjliggjort detta 

examensarbete. Vi vill rikta ett extra stort tack till Platschefen Loffe Malmberg som har tagit 

sig tiden och visat engagemang för detta arbete. 

Ett  stort  tack vill också  riktas  till vår handledare Niclas Andersson  som har  lett oss  i  rätt 

riktning och gett oss bra feed back under arbetets gång.  

Halmstad, Maj 2014 

Niklas Bohlin Tom Kagevik



II. Sammanfattning
På senare tid har  logistikfrågor  lyfts fram som ett sätt att effektivisera arbetet och minska 

det slöseri som finns  i byggbranschen. Samtidigt uppvisar branschen en  låg kunskap  inom 

logistikfrågor och en kompetenshöjning är nödvändig. Vid innerstadsprojekt ställs höga krav 

på  logistik och materialhantering då arbetsplatserna ofta är trånga och ytor för  lagring av 

material är begränsade. Med detta som bakgrund var syftet med denna rapport att genom 

en fallstudie på ett innerstadsprojekt studera och analysera vad som är speciellt och viktigt 

att  tänka  på  vad  gäller  logistik  i  form  av  byggmaterial  och  dess  väg  från  leverantör  till 

inbyggnadsställe vid ett innerstadsprojekt. Målet med rapporten var att identifiera problem 

som  kan  uppstå  gällande  materialhantering  vid  innerstadsprojekt  och  att  föreslå 

förbättringsförslag för framtida liknande projekt.  

De  delar  i  materialhanteringen  som  studerades  är  leveranser  fram  till  arbetsplatsen, 

mottagning och placering samt den interna hanteringen av materialet innan det till slut nått 

inbyggnad vilket är slutmålet.  I fallstudien samlades data  in genom en enkätundersökning 

med  arbetare  på  arbetsplatsen,  intervjuer  med  arbetare  och  platschef  samt  genom 

observationer på arbetsplatsen.  

Fallstudien genomfördes på ett projekt  i centrala Halmstad där arbetsytan har varit  trång 

och  svårarbetad.  Detta  har  då  skapat  problem  på  grund  av  den  brist  som  rått  på 

upplagsplatser samt den svåråtkomlighet för materialleveranser som rått på arbetsplatsen. 

Intervjuer och enkäten visar på att majoriteten på arbetsplatsen tycker att det har fungerat 

bra trots de utmaningar de ställts inför. Dock har problem under arbetets gång uppstått. De 

problem  som  uppstått  är  bland  annat  att  leveranser  anländer  samtidigt,  maskiner  för 

avlastning  inte  finns  att  tillgå,  kommunikationsmissar  angående  leveranser  uppstått, 

material  fått bäras  för hand på  grund  av bristfälliga  transportvägar  samt  att  inga  tydliga 

avlastningszoner  funnits.  Samtidigt  såg arbetarna på arbetsplatsen detta  som ett  lärorikt 

projekt där de lärt sig att tänka på ett nytt sätt vad gäller materialhantering på grund utav 

den  trånga arbetsytan. De hade  lärt sig att  inse vikten av att planera när de behövde sitt 

material och vart det skulle placeras för att undvika produktionsstörningar.  

Slutsatser  som  drogs  av  det  som  framgick  i  resultatet  var  att  det  bör  ställas  krav  på 

leverantörer  att  de  håller  sina  leveranstider  samt  att  förhållandena  för  mottagning 

kommuniceras  till  dem.  Det  bör  även  ställas  krav  på  de  ansvariga  för mottagningar  av 

leveranser att de håller koll på när leveranser är inplanerade. Är arbetsplatsen svåråtkomlig 

är det viktigt att säkerställa att leveranser ändå kan ske på ett så smidigt sätt som möjligt. 

Då  genom  att  ha  bra  och  användbara  transportvägar  till  arbetsplatsen  samt  att  ha 

avlastningszoner där avlastning kan ske utan risk att blockera kringliggande vägar. 



III. Abstract
The  construction  industry  is always  looking  for ways  to make  the work more efficient as 

well as minimize the waste of money in general. At the same time the industry is showing a 

low awareness of  logistics which has to  increase  in order to  improve the  industry  in these 

kind of questions. Projects located in the inner city have high demands on the logistic and 

the handling of material due to the so often limited space for storages of the material. Due 

to this the purpose of this report is true a case, study and analyze what kind of factors there 

is to take into consideration during the materials way from the supplier to the workstation 

in a project located in the inner city. The data for the report was collected with the help of a 

case study, and  in  three different ways. Partly  through observations, but mostly with  the 

help of surveys and  interviews with workers and managers.   The case study was made at 

the project “Barometern 8” located in the inner city of Halmstad, Sweden. The project has 

from  the  very  beginning  struggled with  the  lack  of  areas  to  store material  due  of  the 

cramped  construction  site.  Problems  that  were  observed  were  both  related  to  the 

deliveries  from  the  distributers  and  the  difficulties  to  access  the  construction  site.  The 

conclusions that were made from this report are that the managers have to put demands 

on  the  distributers  as  well  as  communicate  the  conditions  of  the  receptions.  It´s  also 

important  to  make  sure  that  the  work  site  is  as  easy  as  possible  to  be  accessed  by 

distributers. 
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Inledning1.
I detta inledningskapitel kommer ni läsare att få ta del utav de förutsättningar som

finns  för  detta  arbete.  Bakgrunden  till  arbetet  beskrivs,  sedan  vilka

problemformuleringar  som  ska  besvaras  för  att  svara  på  arbetets  syfte  och mål.

Slutligen redovisas hur arbetet har avgränsats.

 Bakgrund	1.1
I en rapport (Josephson & Saukkoriipi, 2005) framgår att slöseriet inom byggbranschen kan 

uppgå till 30‐35% av ett byggprojekts produktionskostnad. Vidare sägs  i rapporten att den 

studien visar att en byggarbetares dag till 14 % består av materialhantering och då främst i 

form av att  förlytta material och är alltså  inte direkt värdeskapande arbete. 14 % kanske 

inte  låter mycket men  sätts det  i  relation  till att det  visade  sig att direkt  värdeskapande 

arbete  tog upp 17,5 %  av  arbetsdagen blir  saken  annorlunda,  eftersom  att det då  alltså 

läggs nästan  lika mycket tid på materialhantering som på direkt värdeskapande arbete. På 

senare tid har logistikfrågor lyfts fram som ett sätt att sänka kostnaderna och effektivisera 

arbetet  inom byggbranschen. Dock är kunskapen och kompetensen  inom dessa  frågor  låg 

inom branschen  (Boverket, 2007). Med andra ord  finns det pengar att spara bara genom 

effektivare  planering  och  arbetsutförande,  för  att  effektivisera  logistiken  och 

materialhanteringen. Ett problem är att kostnader för materialhantering ofta underskattas 

och kanske inte ens tas med i kalkyleringen av anbudet (Lindén, 2008).  

Vid ett projekt i Malmö (Boverket, 2009) insågs det att logistiken var viktig att planera noga 

på grund utav projektets  läge, då arbetsplatsen var belägen  i  innerstaden och ytorna var 

begränsade.  Därför  tillsattes  en  logistikansvarig  som  svarade  för  samordning  och 

organisation av leveranser till arbetsplatsen. Tydliga lossningszoner anlades och leveranser 

släpptes inte in till dem om de inte kom på utsatt tid. Redan i projekteringsstadiet togs även 

hänsyn till logistikproblem som kunde uppstå genom att arbetssätt och metoder valdes för 

att  underlätta  arbetet  ur  en  logistisk  synpunkt.  Detta  visade  sig  ge  goda  resultat  vilket 

framgår av rapporten som gjordes om logistikarbetet på projektet.  

För att  få  logistiken att  fungera bra på arbetsplatsen och  inte  förlora pengar på grund av 

dåligt  planerad  logistik  måste  den  alltså  planeras  noga  redan  från  början.  Redan  vid 

kalkyleringen av ett projekt bör  kostnader  för materialhantering  tas  i åtanke. Tvingas de 

göra det är det troligt att den bästa lösningen inte kommer uppnås (Lindén, 2008). 

MTA  Bygg  och Anläggning  har  sedan  december  2012  arbetat med  ett  projekt  vid  namn 

Barometern 8 där  lägenheter  i centrala Halmstad ska byggas. Arbetet omfattas av ett nytt 

lägenhetshus på 16  lägenheter med parkeringsdäck under, samt rivning av en våning  i ett 

befintligt  hus  där  10  lägenheter  byggs  upp  (MTA,  2012).  Eftersom  byggnationen  sker  i 

centrum finns redan befintliga byggnader och allmänna vägar runt om. Detta gör att ytan 

som  finns att  röra  sig på blir begränsad. Ytan  som  finns  tillgänglig är ytan mellan de  två 

berörda  husen  där  parkeringsdäcket  har  byggts  och  en  avstängd  väg  på  utsidan  av  det 

befintliga huset. Med andra ord är avställningsytor  för material begränsade. Detta  ställer 

stora  krav  på  planering  av  leveranser  och  försvårar materiallogistiken  på  arbetsplatsen 

avsevärt. Vidare väntas liknande projekt med liknande svårigheter fås in i framtiden.  
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 Problemformulering	1.2
De frågeställningar som denna rapport ska svara på är följande; 

 Vilka  är  de  viktiga  faktorer  att  ta  hänsyn  till  i  ett  innerstadsprojekt  ur  ett

materiallogistiskt perspektiv för att minimiera produktionsstörningar?

 Vilka  är  problemen  som  kan  uppstå  under  materialets  väg  från  leverantör  till

inbyggnadsställe i ett innerstadsprojekt?

 Vad kan göras för att undvika de problem som kan uppstå?

 Syfte	&	Målsättning	1.3
Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av en fallstudie på projektet ”Barometern 

8” studera och analysera vad som är speciellt och viktigt att  tänka på vad gäller  logistik  i 

form  av  byggmaterial  och  dess  väg  från  leverantör  till  inbyggnadsställe  vid  ett 

innerstadsprojekt.  

Genom att identifiera problem som uppstått i materialflödet är målsättning att presentera 

förbättringsförslag  inom  området  som  kan  dras  till  nytta  för  framtida  liknande 

innerstadsprojekt och dess materiallogistik. 

Då företaget i fråga väntas få in liknande projekt, av det projekt fallstudien kommer bygga 

på, så ser de en stor vikt  i att studien görs så att förbättringsförslag kan presenteras som 

kan komma att underlätta framtida innerstadsprojekt ur ett materiallogistiskt perspektiv. 

 Avgränsningar	1.4
MTA:s projekt Barometern 8 är det projekt där en  fallstudie kommer att genomföras. Då 

begreppet  logistik är brett och  innefattar  fler moment än vad som var  rimligt att studera 

och analysera i detta projekt, så kommer detta projekt att avgränsa sig till materiallogistik i 

form av materialets väg från leverantör till inbyggnadsställe och hanteringen av det. 
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Metod2.
I  detta metodkapitel  får  läsarna  ta  del  utav  hur  denna  rapport  har  genomförts.

Materialflödesmodellen  som  tagits  fram  kommer  att  redovisas  med  ingående

processer. Här kommer även de tre olika metoder som används som för att samla in

data till denna rapport att beskrivas.

 Litteraturstudie	2.1
För  att  få  en  bred  kunskap  angående  materiallogistik  på  en  byggarbetsplats  kommer 

kvalitativa metoder  användas,  först  och  främst  i  form  av  en  litteraturstudie. Målet med 

litteraturstudien  är  att  få  bred  kunskap  angående  logistik  inom  bygg,  motivera  vår 

problemställning  samt  att  få  fram  en  tydlig  definition  av  begreppet  logistik  som  är  ett 

omfattande begrepp och kan tolkas på många olika sätt.  

För  sökningar  kommer  först  och  främst  Högskolan  i  Halmstads  biblioteks  databas  att 

användas.  För att  få en bra bredd  kommer både  artiklar och böcker att eftersökas och  i 

denna databas ges möjlighet att finna båda delarna. Sökord som kommer användas är till 

exempel  ”bygg”,  ”logistik”,  ”effective  logistics”,  ”constuction  logistics”.  Genom  att  söka 

efter både  svenska och  engelska  resultat  ges  ett mycket bredare  resultat då utbudet  av 

svensk litteratur är begränsat.  

 Materialflödesmodell	2.2
Som tidigare har skrivits är syftet med denna rapport att presentera förslag på hur de olika 

delmomenten  från  leverans  till  inbyggnad  vid  innerstadsprojekt,  kan  förbättras.  För  att 

detta  skall  vara möjligt  kommer  ett projekt  att  studeras  för  att  identifiera både bra och 

dåliga saker inom projektet. Studien på projektet kommer att vara representativ för denna 

rapports resultat och slutsats.  

För att  förtydliga vilka delar  i materialhanteringen som behandlas  i denna  rapport har en 

modell tagits fram (se Figur 1). Nedan förklaras de olika delarna mer ingående. 

Figur 1. Modell över materialflödet som rapportens struktur bygger på 

(Inköpsprocess) Leverans
Mottagning 

och 
placering

Intern 
hantering

Inbyggnad
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Inköpsprocess 

Denna  del  avser  planeringen  av  inköpen  och  hur  inköpen  går  till  och  kommer  inte 

behandlas  ingående  i denna  rapport.  Endast en beskrivning  av hur  inköpsprocessen 

har sett ut på projektet i fallstudien kommer att ges då den påverkar efterkommande 

delar.  

Leverans 

Denna del avser  leveransen av material  från  leverantör  fram  till arbetsplatsen. Även 

förhållanden som uppstått innan själva leveransen hamnar i denna del.  

Mottagning och placering 

 Denna  del  avser  hur  mottagningen  av  material  sker  och  hur  det  placeras  på 

arbetsplatsen direkt vid mottagande.  

Intern hantering 

Denna  del  avser  hur  materialet  rör  sig  inne  på  arbetsplatsen  ifrån  placering  vid 

mottagning fram till inbyggnadsstället. 

Inbyggnad 

Denna  del  avser  själva  inbyggnaden  av  materialet  efter  att  det  tagit  sig  fram  till 

inbyggnadsstället vilket är slutmålet med den process som studeras  i denna rapport. 

Själva inbyggnaden kommer inte studeras utan enbart vägen fram dit. 

 Fallstudie		2.3
Fallstudien  som  kommer  genomföras  är  på  ett  innerstadsprojekt  i  Halmstad,  vid  namn 

Barometern  8.  I  studien  ska  leveranserna  till  arbetsplatsen  och materialhanteringen  på 

arbetsplatsen studeras och analyseras. Det som önskas  få ut av studierna är vad som har 

fungerat bra och vad som skulle kunna ha fungerat bättre. Då denna rapports syfte är att 

finna  förbättringar och att  lyfta  fram bra  saker  inom dessa områden,  som  inte enbart är 

representativa för detta projekt utan även för framtida innerstadsprojekt, måste områdena 

studeras på ett brett plan och inte enbart gå djupt in på projektspecifika problem. 

För att kunna möjliggöra en analys av hur  förbättringsåtgärder bör utformas måste  först 

och  främst  en  kartläggning  av  arbetssätt  och  rutiner  hos  ledning,  arbetare  och 

underentreprenörer ske. 

Då  projektet  Barometern  8  befinner  sig  i  slutskedet  vid  tiden  för  skrivandet  av  denna 

rapport  är  det  svårt  att  genomföra  generella  observationer  på  plats,  då  de  flesta  stora 

leveranser  redan  har  skett.  Stor  del  av materialhanteringen  på  arbetsplatsen  har  också 

redan  skett och materialet har byggts  in. Därmed kommer  information  till  stor del att  få 

inhämtas  genom  enkäter  och  intervjuer  om  de  faktiska  förhållandena  som  varit  på 

arbetsplatsen, men vid de tillfällen som ges kommer observationer att genomföras.  

Nedan följer en djupare beskrivning av de verktyg (se Figur 3) som kommer användas och 

hur de kommer användas för att genomföra fallstudien. 
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2.3.1 Enkät	

2.3.1.1 Planering	av	enkät	
Några som har bra inblick i vad som händer på arbetsplatsen och på så sätt vet var problem 

finns är arbetarna ute i produktionen. Ett bra sätt att få fram mycket information från dem 

är genom en enkätundersökning.  Genom enkätundersökningen kan information angående 

hur  stora  problem  det  i  projektet  har  funnits  som  berör  de  områden  inom  logistik  som 

studeras, var problemen finns, och vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda. För att få ett 

brett resultat kommer en kombination av slutna frågor och öppna frågor att användas. De 

slutna frågorna ger kvantitativ mätbar information om till exempel hur många timmar som 

läggs  på  att  bära material  och  liknande  frågor.  De  öppna  frågorna  ger  respondenterna 

möjligheten att fritt uttrycka sig om vad de själva tycker vilket leder till att problemen lyfts 

fram på ett bra sätt.  

För att få en så grundlig undersökning som möjligt kommer så många arbetare som möjligt 

få svara på enkäten, både MTA:s egna anställda och underentreprenörer. En bred grupp av 

respondenter ger en bättre blick över var problem verkligen finns. För att få så många som 

möjligt som svarar på enkäten kommer den delas ut personligen på arbetsplatsen, då anses 

risken för att enkäten skulle bli ignorerad vara liten. 

2.3.1.2 Utfall	av	enkät	
 Populationen för enkätundersökningen var alla som har arbetat på projektet. Eftersom folk 

kommer och går på en byggarbetsplats är det svårt att säga hur många som varit där under 

hela byggtiden, men har uppskattas  till cirka 70 personer. Folk  som bara varit där någon 

enstaka dag är inte heller av intresse för undersökningen då dessa personer inte skaffat sig 

en  tillräckligt  stor  uppfattning  om  arbetsplatsen  för  att  ge  rättvisa  svar.  Vid 

undersökningstillfället var det cirka 30 personer som arbetade med projektet. Provgruppen 

fick bli de personer som vid undersökningstillfället befann sig på arbetsplatsen, vilket var 25 

personer.  Representerade  i  provgruppen  var  15  stycken MTA‐anställda  och  10  stycken 

anställda hos underentreprenörer. Se Figur 2 för en enkel illustration över detta. Att få med 

underentreprenörerna  i undersökningen ansågs vara viktigt då de kan ha en annan bild av 

hur  logistiken har  fungerat på arbetsplatsen. Svarsfrekvensen blev 100 % vilket kan antas 

bero på att enkäten lämnades ut personligen på arbetsplatsen under en rast och samlades 

in i slutet av rasten. Endast en av enkäterna blev ogiltig då inga svar hade lämnats. Utöver 

det var det några enstaka svar i vissa enkäter som hade kryssats i fel vilket gjorde att just de 

svaren  inte  kunde  tas med  i  analysen  av  enkäten. Detta  sammantaget  gör  att  enkätens 

tillförlitlighet blev hög.  
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Figur 2. Enkel illustration över enkätens utfall 

Vid  analysen  av  enkätsvaren  valdes  det  att  göra  tre  olika  sammanställningar.  En 

sammanställning  var med  alla  respondenter,  en med  endast MTA‐anställda  och  en med 

respondenterna från underentreprenörer. Detta gjordes för att det vid en snabb överblick 

över  svaren  såg ut  som att underentreprenörernas åsikter  skilde  sig något  från de MTA‐

anställdas.  

2.3.2 Intervju	
Med  enkätsvaren  som  grund  kommer  intervjuer  på  arbetsplatsen  att  genomföras. 

Intervjuerna hoppas ge en djupare förståelse angående problemen som finns för att kunna 

arbeta  fram  bra  förbättringsförslag.  Respondenter  kommer  att  väljas  i  samarbete med 

arbetsledare på arbetsplatsen då de vet vilka  som är mest  insatta och  representativa  för 

arbetsgruppen,  vilket  önskas  leda  till  generella  och  relevanta  svar  för  studien  och  dess 

syfte. Att arbetsledaren skulle föreslå partiska respondenter som  inte ger rättvisa svar ses 

inte som någon risk då arbetsledaren själv vill få fram problemen för att så bra förbättringar 

som  möjligt  ska  kunna  genomföras.  Mängden  respondenter  kommer  vara  runt  fem 

personer,  främst  ifrån MTA:s personalstyrka men kanske även av underentreprenörer om 

enkätsvaren  visar  att  det  behövs.    För  att  det  inte  ska  ta  för mycket  tid  av  arbetarnas 

arbetsdag kommer  intervjuerna genomföras på arbetsplatsen. Skulle de ombes att  ta  sig 

någon annanstans för att genomföra intervjun är det inte troligt att några skulle ställa upp.  

Intervjuerna kommer formas så att respondenterna ges möjlighet att uttrycka sig fritt och 

säga  det  de  själva  tycker.  Vid  behov  kommer  inslag  av  slutna  frågor  användas  om  det 

genom enkätsvaren framgår att det finns anledning till detta. 

Population: 70 st
Provgrupp: 25 st

100 %

Svarsfrekvens: 25 st  

100 %
Godkända enkäter: 24 st

96 %
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För  att  kunna  kartlägga  arbetsmetoder  på  arbetsplatsen  kommer  intervjuer  med  två 

personer göras. Dessa är:  

 Andreas Olsson, Produktionschef och delägare

Övervakar  arbetet  och  kallas  in  vid  större  problem  som  uppstår.  Deltog  i

planeringsstadiet av arbetet.

Intervju sker: 9/4 ‐ 2014

 Loffe Malmberg, Platschef

Bär det övergripande ansvaret på arbetsplatsen och svarar för frågor denna rapport

behandlar.

Intervju  sker: 18/4  ‐ 2014. Utöver detta datum  kommer  fortlöpande diskussioner

ske.

2.3.3 Observationer	
Som beskrevs  i kapitel 2.3 ges  få  tillfällen  till relevanta observationer. När möjlighet dock 

ges kommer det att studeras hur MTA:s anställda går tillväga när en  leverans kommer till 

arbetsplatsen dvs. hur dem  tar emot och  tar hand om materialet. En  leveransmottagning 

som kommer att observeras är den av 10 kök som kommer att ske den 19/3. Det kommer 

också  att  ske  en  tidtagning  av  diverse  händelser  under  inleveransen  för  att  kunna  få 

konkreta siffror på deras arbetsgång.  

Figur 3. Illustration över hur underlag och information till resultatet skall samlas in 

Resultat 

Intervjer
Enkätunder
sökning

Observationer
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Teoretisk	referensram3.
Här  kommer  den  litteraturstudie,  som  har  genomförts  för  denna  rapport,  att

redovisas. Läsarna får ta del utav litteraturstudier som omfattar materiallogistik.

 Logistik		3.1

3.1.1 Allmänt	
Om  ordet  logistik  slås  upp  i  Svenska  akademins  ordlista  (SAOL)  anges  denna  förklaring; 

log,ist,ik  [‐i´k]  s.  –en  ∙  logik  som  arbetar med  räknemässiga  symboler;  organisation  av 

transporter el. varudistribution o.d för företag (Svenska akademin, 2013). 

Ordet logistik härstammar redan från Napoleons tid, år 1811, och då relaterat till krigsföring 

i en bok vid namn ”The Elements of  the Science of War” skriven av en  ingenjör vid namn 

William  Müller.  Hans  syfte  var  att  ge  en  vetenskaplig  syn  på  krigsföringen  ända  från 

”hanteringen  av  en  spade upp  till hanteringen  av  en hel  arme”. Ordet  logistik  användes 

länge  inom  det militära  tills ordet  tillslut  började  få  fäste  inom  handeln  (Sullivan,  et  al., 

2010).  Council  of  supply  chain  management  professionals  är  en  framstående 

branschorganisation med medlemmar i 67 länder och som inriktar sig på alla områden inom 

logistik.  

De har definierat logistik på följande sätt; 

”Logistics  management  is  that  part  of  supply  chain  management  that  plans, 

implements,  and  controls  the  efficient,  effective  forward  and  reverses  flow  and 

storage of goods, services and related  information between the point of origin and 

the point of consumption in order to meet customers' requirements”. (CSCMP, 2014) 

Detta blir översatt till svenska något  i stil med; Logistik är den del av flödesekonomin som 

planerar,  implementerar  och  kontrollerar  det  effektiva  framåt  och  bakåt  flödet  och 

lagrandet av varor, tjänster och dess relaterande information från punkt A till punkt B som 

överensstämmer med kundens krav. 

3.1.2 Bygglogistik	
Generellt  kan  det  sägas  att  byggbranschen  uppvisar  en  låg medvetenhet  om  problemen 

inom  logistik  (Olsson, 2000). Byggbranschen  ligger efter den  fasta  industrin  inom styrning 

av materialflöden där den har varit mycket lönsam. Alltså borde det ligga i byggbranschens 

intresse att utveckla styrningen av materialflöden för att på så sätt uppnå en lönsamhet på 

samma sätt som i den fasta industrin där ett sätt att har varit att finna modeller att enkelt 

kunna arbeta efter. 

Självklart  går  det  inte  att  ta modeller  direkt  från  den  fasta  industrin  då  byggbranschen 

skiljer sig avsevärt från den. I en fast industri arbetas det hela tiden med samma sak och på 

samma sätt, medans det  inom byggbranschen arbetas  i olika projekt där varje projekt ser 

olika  ut  från  varandra,  med  olika  organisationer  och  med  egna mål.  För  varje  projekt 

upprättas  ett  tillfälligt nätverk  av  leverantörer,  arbetsplatsen och montageplatser  för  att 

passa  för  just det projektet.  Inom nätverket  rör  sig  ständigt mycket material och om det 

uppstår  störningar  i  nätverket  leder  det  till  direkta  störningar  i  produktionen.  Rör  sig 

materialet  utan  störningar  i  nätverket  kommer  det  finnas  på  rätt  plats  vid  rätt  tid  och 
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därmed undviks produktionsstörningar. Finns  fler entreprenörer på en byggarbetsplats är 

var och en oftast ansvariga för sin egen logistik för att säkerställa att de alltid har tillgång till 

det material de själva behöver.  

På en arbetsplats finns det olika ställen där materialet kan hamna  innan det byggs  in. Vid 

mottagandet kommer det till en leverantörsplats där det lastas av, och sedan vidare till en 

lagringsplats om det inte kan levereras direkt till inbyggnadsstället. Då finns det olika typer 

av lager och vilket materialet hamnar på beror på när det ska byggas in. Är det lång tid till 

inbyggnaden levereras det till ett huvudlager där materialet kan ligga skyddat utan risk för 

att ta skada. När materialet bara måste lagras tillfällit transporteras det till ett mellanlager 

för  att  vänta  på  transport  till  inbyggnadsstället.  En  annan  typ  av  lager  är  ett 

produktionslager som är det  lager som arbetarna använder dagligen  i produktionen. Sista 

platsen är olika produktionsplatser som är direkt där materialet ska byggas  in (Larsson, et 

al., 2008).  

3.1.3 Kostnader	för	materialhantering	
Det har sagts att kostnader utöver inköpspriset på byggmaterial, alltså hanteringskostnader 

för  materialet  kan  variera  mellan  40  och  250  %  av  inköpspriset  vilket  visar  att 

hanteringskostnaderna  alltså  kan  vara  av  stor  betydelse  för  det  totala  materialpriset. 

Hanteringskostnaderna  kan  uppstå  på  flera  olika  sätt,  där  några  av  dessa  är  lossning  av 

material,  internhantering,  så  kallade  s‐kostnader,  kapitalbindning  samt 

produktionsstörning. Närmre förklaring är att lossningskostnader kan bero på väntan, direkt 

kostnad  för  lossningen  samt  kostnaden  för  att  göra  en mottagningskontroll.  Att  sedan 

transportera och sortera materialet  inne på arbetsplatsen är en del av  internhanteringen. 

Krävs mycket manuell  transport  av materialet  inne på  arbetsplatsen  kan det  i  slutändan 

kosta mycket pengar då det är  tidskrävande. S‐kostnader är kostnader på grund av  spill, 

skador  och  stöld.  Tvingas  material  lagras  en  längre  tid  innan  det  används  uppstår  en 

kapitalbindning. Det  leder till att pengar förloras på räntekostnader samt på kostnader för 

lagerytorna. Går något  fel  i materialhanteringen  leder det  lätt  till produktionsstörningar, 

där  störningar  som  kan  uppstå  är  felaktiga  materialleveranser,  lager  som  hindrar 

produktionen och så vidare (Larsson, et al., 2008).  

Ett  sätt  för  att minska  kostnaderna  för materialhantering  är  att  påbörja  planeringen  av 

logistiken i ett tidigt skede i byggprocessen, redan i anbudsskedet. Entreprenören bör med 

leverantörerna redan då försöka hitta effektiva lösningar på hur logistiken ska utformas och 

det bör kommas överens om leveranstider, förpackningssätt och så vidare. Vet båda parter 

i ett tidigt skede när leveranser kommer att ske minimeras risken för att material anländer 

antingen  för  tidigt eller  för  sent  till arbetsplatsen vilket  leder  till att både  leverantörerna 

och entreprenören slipper  lagerhålla onödiga mängder material. Görs  inte dettaa kommer 

leveranserna ske enligt  leverantörernas standarder vilket kanske  inte är optimalt för varje 

enskilt byggprojekt  (Larsson, et al., 2008). Detta styrks  i en rapport av MKB Fastighets AB 

(Boverket, 2009) där det i det byggprojektet rapporten behandlar lagts stort fokus lagts på 

logistik  och  där  ställde  entreprenören  i  ett  tidigt  skede  krav  på  leverantörerna.  I 

uppföljningen  av  leveranserna  framgår  att 76 %  av  leveranserna  anlände  ± 30 minuter  i 

förhållande  till avtalad  leveranstid. Detta ansågs vara ett bra  resultat och antogs bero på 

kraven som ställdes på leverantörerna.
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Har  entreprenörer  långsiktiga  förhållanden  med  ett  begränsat  antal  leverantörer 

underlättas arbetet med att utforma bra  logistiklösningar  tillsammans då det blir enklare 

att  arbeta  fram  goda  rutiner  som  leder  till  bra  logistik.  Har  goda  rutiner  arbetats  fram 

tillsammans blir det lättare för leverantören att hålla leveranstider, packa och märka på rätt 

sätt och  så vidare. Det är dock  inte  så enkelt  som det  låter  för entreprenörer att enbart 

använda sig av ett begränsat antal leverantörer, eftersom att ett byggprojekt består av ett 

stort antal olika artiklar och produkter. Varje byggprojekt är även unikt vilket  leder till att 

varje nytt projekt kan behöva andra produkter än tidigare projekt, vilket gör att det är svårt 

att arbeta  fram  långsiktiga  rutiner som kan användas vid alla byggprojekt  (Larsson, et al., 

2008).  

 Planeringsarbete	3.2
Anledningarna  till att planera är många. Bland annat  för att kunna hålla  tider, uppnå god 

ekonomi, skaffa resurser, styra bygget, skapa god arbetsmiljö, uppnå rätt kvalitet, minska 

störningar,  lära känna bygget och för att göra en tidplan. Av en studie (Prolog Bygglogistik 

AB, 2009) där planeringsarbetet  i byggbranschen har kartlagts framgår det att majoriteten 

av deltagarna  i studien anser att planeringsarbetet är starkt kopplat till  lönsamheten  i ett 

byggprojekt.  De  som  deltog  i  studien  var  platschefer,  arbetsledare  och 

entreprenadingenjörer eftersom att det, enligt rapporten över studien är de som generellt 

är involverade i planeringen.  

 Beroende på vilken typ av entreprenadform som tillämpas på bygget kan planeringsarbetet 

skilja sig  lite. Vid utförandeentreprenad finns alla handlingar redan klara vilket underlättar 

planeringsarbetet,  medans  arbetet  vid  totalentreprenad  ofta  sätts  igång  innan  alla 

handlingar är helt klara och därmed finns  inte samma tydliga planeringsunderlag att tillgå. 

Detta  ställer  då  högre  krav  på  kunskap  inom  byggproduktion  vid  planeringsarbetet. 

Samtidigt kan, beroende på hur stort och komplext ett bygge är, nivån och omfattningen av 

planeringsarbetet  variera.  Planeringsarbetet  ska  anpassas  till  varje  enskilt  projekt,  så  att 

överarbetning av planeringen kan undvikas.  

Planeringsarbetet består av mycket mer än att bara ta fram en tidplan över projektet. För 

att kunna göra en korrekt tidplan måste förutom tider även metoder, resurser och samband 

planeras,  och  hänsyn måste  tas  till  allt  som  kan  påverka  innehållet  i  tidplanen  vilket  till 

exempel  kan  vara  leveranser,  inköp,  resursbehov  och  maskinbehov.  Först  när  allt  det 

planerats kan tidplanen tas fram. Alltså påverkas tidplanen av logistikfrågor i form av inköp 

och  leveranser  (Nordstrand  &  Révai  ,  2008).  Enligt  tidigare  nämnd  studie  (Prolog 

Bygglogistik  AB,  2009)  finns  det  dock  en  del  personer  i  branschen  som  anser  att 

planeringsarbetet  enbart  består  i  att  ta  fram  tidplaner,  vilket  tyder  på  att  det  finns  en 

kunskapsbrist  inom planering  i branschen vilket också styrks av studien. Samtidigt framgår 

det  att  det  finns  en  vilja  att  öka  kunskapen  för  att  förbättra  planeringsarbetet  inom 

branschen. 

Vad gäller planeringen av  inköp så har denna planering flera syften, vilka är att säkerställa 

att alla inköp blir inplanerade, att rätt material köps till rätt pris och levereras i rätt tid samt 

att möjlighet  ges  att  planera  hur  och  när  inköpen  ska  göras.  Beroende  på  hur  stort  ett 

företag  är,  är  det  olika  personer  som  ansvarar  för  inköpen. Vid  större  företag  finns  det 
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oftast  folk som är specialiserade på  just  inköp och arbetar bara med det, medans det vid 

mindre  företag  där  resurser  inte  finns  till  det  är  det  platschefen  eller  arbetschefen  som 

ansvarar för  inköpen. Personen som ansvarar för  inköp, ansvarar oftast för både  inköp av 

material och upphandling av underentreprenader. Görs planeringen av  inköpen noggrant 

kommer det underlätta den inköpsansvariges arbete.  

Genom  att  planera  leveranserna  säkerställs  att  alla  leveranser  sker  i  rätt  tid. Misslyckas 

planeringsarbetet eller att det inte utförs noggrant finns det risk att det uppstår störningar 

av produktionen på grund av förseningar av materialleveranser. Det räcker inte bara att se 

till att materialet finns på plats när det ska användas utan det är heller inte önskvärt att det 

anländer för tidigt till arbetsplatsen så att lagring på arbetsplats måste ske. Lagring leder till 

onödig extra hantering, stora upplagsplatser som ofta  inte tillgodoses av arbetsytan, samt 

att  det  leder  till  ränteförluster.  Vid  projekt  i  innerstad  ställs  det  extra  höga  krav  på  att 

material levereras vid rätt tidpunkt, då upplagsplatser ofta inte finns att tillgå, och då måste 

materialet kunna placeras direkt vid inbyggnadsstället när det är dags för inbyggnad.  

För att kunna bedöma när det är rätt  tidpunkt  för  leveranser krävs det att hänsyn  tas  till 

många olika faktorer. Några av dessa är leverantörens leveransprecision, kommunikationer, 

byggets placering och vilka mottagningsmöjligheter som finns på arbetsplatsen (Nordstrand 

& Révai , 2008). 

 Just‐In‐Time	(JIT)	3.3
Under  den  rådande  oljekrisen  under  1973  behövdes  det  tänkas  om  i  hur  råvarorna 

hanteras.  Ca  20  år  tidigare  hade  den  japanska  bilindustrin  utvecklat  ett  koncept  i  hur 

logistik  hanteras  på  ett  alternativt  sätt.  Filosofin  bakom  det  hela  var  att  minimiera 

”materialslöseriet”. Tillvägagångsättet var simpelt; gör rätt del tillgänglig vid exakt rätt tid, i 

exakt  rätt mängd,  för att  sedan montera den. Det var  födseln av begreppet  Just‐In‐Time 

(JIT).   Med  anledning  av  hur  JIT  fungerade  hade  leveransmetoden  därför  stort  stöd  hos 

Toyota under krisen vilket ledde till deras överlevnad (Lai & Cheng, 2009). 

Då  leveransmetoden  bygger  på  att  inget  skall  levereras  förens  det  efterfrågas  och 

tillgodoser kundens behov är metoden fördelaktigt i de projekt då inte ytan eller ekonomin 

finns  till  att  lagra  varorna  som  har  beställts.  Det  är  exempelvis  att  föredra  JIT  i  trånga 

centrala  innerstadsmiljöer  där  ytan  nästan  alltid  är  oerhört  begränsad.  Det  kräver  dock 

kunskaper från arbetsledingen att få allting att fungera vid JIT. (Larsson, et al., 2008). 
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 Den	tillfälliga	fabriken	3.4
För  att  ens  kunna  arbeta på  en byggarbetsplats  anläggs  en  så  kallad  ”tillfällig  fabrik” på 

arbetsplatsen.  Den  kan  ibland  blandas  ihop med  ordet  ”provisorier”  vilket  kan  vara  en 

misstolkning och  innebära en provisorisk  lösning  som den  inte är. Den  tillfälliga  fabriken 

består  av  transportvägar,  materialupplag,  förråd,  maskiner  personalutrymmen  och  så 

vidare, och förses med el, vatten och avlopp. Allt detta är nödvändigt för att arbetet ska ha 

en möjlighet  att  fortlöpa.  Ska  arbetet  även  kunna  fortlöpa  på  ett  så  effektivt  sätt  som 

möjligt måste planeringen utav den tillfälliga fabriken utföras mycket noga  (Nordstrand & 

Révai  ,  2008). Av  ett  examensarbete  (Gustafsson &  Schultz,  2010)  framgår  dock  i  deras 

studie  att  det  anses  vara  mindre  viktigt  med  en  noga  planerad  strukturering  av 

arbetsplatser vid projekt där ytan på arbetsplatsen är stor nog att material kan placeras lite 

var som utan att vara i vägen.  

Det som planeras och bestämmer utformningen av den tillfälliga fabriken är dispositionen 

av  arbetsplatsen, med  andra  ord  hur  arbetsplatsen  ska  utnyttjas  och  vilka  ytor  som  ska 

användas till vad. Hänsyn måste även tas till hur miljön påverkas av den tillfälliga fabriken, i 

form  av  hur  marken,  energianvändningen,  avgaser,  buller,  damm  och  avloppsutsläpp 

påverkar omgivningen. Planering av den tillfälliga fabriken kräver extra stor omsorg när det 

kommer  till  byggnationer  och  ombyggnationer  i  tätorter  då  upplagsplatserna  oftast  är 

minimala. Fördelen med projekt där ytan är minimial är att då upplagsplatserna är näst intill 

obefintliga måste materialet placeras direkt  till monteringsstället  vilket på  större byggen 

inte alltid sker. (Nordstrand & Révai , 2008).  

 APD‐Plan	3.5
Planeringsarbetet  av  den  tillfälliga  fabriken  ska  ritas  in  i  en  APD‐plan,  även  kallad 

placeringsritning, där APD står för arbetsplatsdisposition. En APD‐plan är en situationsplan 

som visar hur arbetsområdet ska utnyttjas där allt av intresse för projektet finns utritat, så 

som placering av kontor, bodar, containrar, materialupplag, maskiner och så vidare. Även 

tillfartsvägar och ytor för mottagning av material finns utritade. Färgläggs APD‐planen blir 

den mycket tydligare och det blir lättare att urskilja de utritade sakerna på den.  

Enklaste  sättet  att  ta  fram  en  APD‐plan  är  att  använda  sig  av  en  situationsplan  där 

kringliggande hus och anslutande vägar  finns utritade, och även  träd och buskar som ska 

bevaras, högspänningledningar och annat som kan påverka arbetet bör  finnas med. Finns 

det inte redan på situationsplanen bör det alltså ritas ut. När då en tydlig ritning finns med 

allt kringliggande som kan påverka arbetet utritat kan planeringen och utplaceringen av alla 

komponenter för den tillfälliga fabriken genomföras på ett smidigt sätt där det tydligt syns 

vart tillgängliga ytor finns. Då en arbetsplats är under konstant förändring gäller det att inte 

bli statisk  i sitt arbete med APD‐planen, utan det gäller att ha ett fortlöpande arbete med 

APD‐planen  så  att  den  stämmer  överrens  med  hur  arbetsplatsen  faktiskt  ser  ut. 

(Nordstrand & Révai , 2008) 

I ett examensarbete angående  just APD‐planens betydelse  i  logistikarbetet  (Gustafsson & 

Schultz,  2010)  drogs  slutsatsen  att  APD‐planen  kan  vara  ett  bra  verktyg  för  att  öka 

medvetenheten om  logistik  inom byggbranschen. APD‐planen ansågs vara ett bra sätt att 
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förmedla  information  till  nya  aktörer  på  en  arbetsplats  då  APD‐planen  förmedlar 

information om en arbetsplats på ett tydligt och lättförståeligt sätt.  

 Transportvägar	3.6
För  att  säkerställa  en  god  framkomlighet  till  en  byggarbetsplats  måste  det  finnas  bra 

transportvägar till arbetsplatsen. Ska det anläggas vägar, vändplatser eller andra asfaltsytor 

bör dessa anläggas tidigt i projektet för att de ska kunna utnyttjas under byggtiden. Ska inte 

detta göras eller inte är möjligt på annat sätt måste tillfälliga transportvägar anläggas, och 

dessa måste planeras noga så även de största transporterna tar sig fram. Ett bra sätt för att 

underlätta  för bilar att  ta sig  fram smidigt är att använda sig av enkelriktade vägar så att 

bilar  bara  kan  köra  in  från  ett  håll.  Då  uppstår  inte  problem med  att  stora  transporter 

kommer  från båda håll och blockerar vägen  för varandra. Att anlägga  tillfälliga vägar kan 

kosta mycket pengar, men om det sätts i relation till vad som kan sparas i slutändan är det 

oftast ändå lönsamt. Detta på grund utav att dåliga transportvägar och dålig framkomlighet 

kan  leda till produktionsstopp eftersom material kan tvingas att  lastas om, bäras för hand 

och  att  väntetider  kan  uppstå.  Det  optimala  är  att  leveranser  kan  ta  sig  så  nära 

placeringsstället av materialet som möjligt så att det  inte behöver  flyttas.    (Nordstrand & 

Révai , 2008) 

 Upplagsplatser	3.7
Målet med planeringen av materialplacering är att de ska placeras så nära inbyggnadsstället 

som möjligt, men detta kan  i praktiken vara svårt att uppnå  fullt ut, men uppnås  i större 

utsträckning på trånga arbetsplatser. Anledningen till det är för att placeringen tvingas att 

ske  så  nära  inbyggnadsstället  som möjligt  då  det  inte  finns  plats  till  större  upplagsytor. 

Ibland är det dock inte möjligt att placera material direkt vid inbyggnadsstället och arbetare 

tvingas  då  att  använda  sig  av  upplagsplatser.  Dessa  bör  planeras  noga  med  tanke  på 

transportvägar,  kranar, entréer och  inbyggnadsställen. Används huvudsakligen  kranar  för 

att förlytta material på arbetsplatsen är det viktigt att upplagsplatser anläggs inom kranens 

radie så att material  inte behöver  förflyttas  för att kranen ska nå det. Helst skall manuell 

förflyttning  undvikas  genom  långa  transportvägar  från  upplagsplatsen. Något  som  också 

skall tas hänsyn till är att inte göra upplagsplatserna onödigt stora, det lockar bara material 

och det byggs snabbt på med onödiga saker där. (Nordstrand & Révai , 2008) 
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Situationsbeskrivning	av	Barometern	84.
I  detta  kapitel  lämnas  en  beskrivning  av  projektet,  organisationen,  arbetsplatsen

och  förutsättningar på Barometern 8 som är det projekt där  fallstudien  för denna

rapport genomförts.

 Bakgrund	4.1
Barometern 8 är ett byggprojekt  i centrala Halmstad där MTA Bygg och Anläggning agerar 

totalentreprenad  och  där  NM  Olsson  Skog  och  Fastigheter  är  beställare  (MTA,  2012). 

Projektet innefattar nyproduktion av ett lägenhetshus med 16 hyreslägenheter, ombyggnad 

av  en  befintlig  fastighet  där  10  lägenheter  byggs  samt  ett  parkeringsdäck  under 

fastigheterna.  Byggstart  för  projektet  var  i  årsskiftet  2012‐2013  och  inflyttning  i 

lägenheterna sker den 1 juni 2014. I början av projektet var det en platschef som ansvarade 

för markarbetet. I maj 2013 kom sedan en annan platschef in och tog över ansvaret när det 

var dags för husbyggnation.  

 Organisation	4.2
På arbetsplatsen är det platschefen som har det övergripande ansvaret. Han ansvarar  för 

allt  från  ekonomi  till  säkerhet  och miljö.  För  att  hjälpa  och  stötta  platschefen  finns  en 

entreprenadingenjör,  som bland annat har  till uppgift att  köpa  in material när det gäller 

större  inköp.  Under  platschefen  finns  en  arbetsledare  som  sköter  den  mesta  direkta 

kontakten med arbetarna på arbetsplatsen och styr dem. Arbetarna består både av MTA‐

anställda och underentreprenörer. I arbetslaget med MTA‐anställda finns två personer med 

extra viktiga roller. En av dem är skyddsombudet som har i uppgift att delta  i planering av 

arbetsmiljöfrågor,  och  att  övervaka  att  det  är  en  bra  arbetsmiljö  på  arbetsplatsen 

(Arbetsmiljöverket,  2013).  Den  andra  är  lagbasen  som  fungerar  som  en  länk  mellan 

platschef/arbetsledare och arbetarna. Har arbetarna något att ta upp med ledningen går de 

till  lagbasen som sedan för det vidare. Med  i organisationen finns också en utsättare som 

har till uppgift att sätta ut vart olika byggdelar ska placeras för att allt ska hamna på exakt 

rätt plats. Se Figur 4 för en modell över organisationen på arbetsplatsen. 

Projektet har  totalt under byggtiden  sysselsatt 60‐70 arbetare ute på arbetsplatsen och  i 

snitt  har  det  varit  25‐30  arbetare  där  samtidigt.  MTA  har  själva  haft  snickare  och 

betongarbetare  aktiva  på  arbetsplatsen  och  så  har  underentreprenörer  anlitats  till 

plåtslageri, måleri, elinstallationer och så vidare. 
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Figur 4. Organisationsschema över Barometern 8 

 Byggarbetsplatsen	4.3
Något som har varit speciellt med arbetet på Barometern 8 är att arbetsplatsen befinner sig 

i  innerstaden och har då begränsade upplagsytor. Detta  leder till svårigheter på flera olika 

sätt. Med endast en liten och trång väg in på arbetsplatsen (se Figur 5) är det svårt att köra 

in material  på  ett  smidigt  sätt.  Alltså  har materialet  fått  avlastats  på  utsidan  av  de  två 

husen.  Utan  byggkranen,  som  funnits  på  arbetsplatsen  under  byggtiden,  hade  inte 

intransport av material då varit möjlig. Avlastningsytor där materialet kan förvaras är även 

svårt att få plats med, vilket ställer höga krav på planering av  leveranser. Hade  inte vägen 

utanför den befintliga byggnaden gått att stänga av hade  inte avlastningsytor funnits över 

huvud taget, då det inte blir mycket kvar av innergården när det står byggnadsställning intill 

båda byggnaderna (se Figur 10). Vad framgick av intervjun med produktionschefen var det 

stora problem med att få tillstånd att stänga av vägen, men till slut så  lyckades tillståndet 

erhållas. Hade  vägen  inte  fått  stängas  av  hade  leveranser  fått  ske med  JIT  (se  kap.  3.3) 

genom hela arbetet, vilket ansågs vara svårt att genomföra. På den avstängda vägen fanns i 

alla  fall vissa möjligheter att ta emot och  lagra material. Den vägen har  fungerat bra som 

avlastningsyta under den period den fanns tillgänglig, detta anser  i alla fall en person som 

har skrivit fritt i enkäten. Han säger följande;  

”Fungerat  bra  trots  att  det  har  varit  trångt mellan  husen  och med  bara  en  väg 

utanför att husa materialet” 

Sedan  parkeringsdäcket  färdigställdes  har  platschefen  berättat  i  en  intervju,  att  det  har 

kunnat  användas  som  en  avlastningsyta  där  överblivet material,  samt  väderlekskänsligt 

material som  inte ska användas  för tillfället har kunna ställas undan. Då parkeringsdäcket 

ligger under mark bör  inte material  som  kommer  att  användas  inom den närmsta  tiden 

transporteras dit då det är en osmidig väg att transportera material. Företaget har även ett 

eget  förråd där det har  funnits möjlighet att  lagra material som  inte  får plats att  lagra på 

arbetsplatsen. 
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Något som, enligt intervjuerna med platschefen, har varit till stor nytta är att en del av den 

befintliga byggnaden  som har  renoverats har  fått  användas  som personalutrymmen, där 

kontor,  lunchrum,  omklädningsrum  och  även  lite  lagerplats  för  maskiner  och  mindre 

material  funnits.  Alltså  har  inga  bodar  behövt  ställas  upp  för  personalutrymmen  till  30 

personer  vilket  hade  tagit  stor  plats,  och  är  arbetsytan  redan  begränsad  är  det  så  klart 

ytterst tacksamt att slippa ställa upp ett antal bodar som tar upp ytan.  

Figur 5. Bild över den enda infarten till området. På bilden syns den trånga infarten. 
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 Kommunikationsvägar	4.4

4.4.1 Muntlig	kommunikation	
Av intervjuerna med platschefen framgick, att genom hela arbetet har mycket skötts genom 

muntlig kommunikation mellan platschef, arbetsledare och arbetare. Vad  som  ska göras, 

vart  saker  ska placeras och  så  vidare  har  förmedlas  från  ledningen  till  arbetarna  genom 

muntlig  kommunikation.  Det  anses  på  arbetsplatsen  att muntlig  kommunikation  är  det 

bästa sättet att få arbetarna att veta vad som ska göras och hur arbetet skall genomföras. 

Det  anses  att  om  allt  skulle  förmedlas  genom  ritningar  och  scheman  på  väggen  i 

lunchrummet skulle inte arbetarna läsa det och ingen skulle veta vad som ska göras.  

Av  vad  som  framgått  av  intervjuer  med  arbetare  på  plats  tycker  de  flesta  att 

kommunikationen  med  arbetsledningen  i  det  stora  hela  har  fungerat  bra.  Majoriteten 

tycker också att muntlig kommunikation är det bästa sättet att förmedla  information. Det 

som gör att kommunikationen kan fungera bra är att det på arbetsplatsen och  i företaget 

arbetas för att ha en platt organisation, dvs. att arbetsledning och arbetare ska arbeta nära 

inpå  varandra med  korta  beslutsvägar  genom  hela  företaget. Det  gör  att  arbetarna  kan 

känna sig bekväma med att kommunicera med arbetsledningen.  

4.4.2 Skriftlig	kommunikation	
En APD‐plan har gjorts för projektet, som uppdaterats en gång när gatan utanför öppnades. 

Som  framgår  av  Figur  6  är  APD‐planen  inte  detaljerad  utan  visar  egentligen  endast  hur 

området  ska  inhägnas  samt  vart  byggställning  och  väderskydd  ska  byggas  upp.  Ses  det 

tillbaka på beskrivningen av en APD‐plan i kap. 3.5 kan det önskas betydligt mycket mer av 

denna APD‐plan, då det finns många saker som borde ha ritats ut på den. Till viss del finns 

det en  logisk förklaring till att allt som borde vara utritat  inte är det, eftersom kontor och 

personalrum  ligger  i den befintliga byggnaden vilket  leder  till att bodar  för det  inte  finns 

och  alltså  inte  behöver  ritas  ut.  Något  som  kunde  önskats  vara  med  på  planen,  är 

placeringen  av  kranen  samt  dess  räckvidd  för  att  alla  enkelt  ska  kunna  få  den 

informationen.  Andra  saker  som  skulle  kunna  ritats  ut  är  verktygscontainrar, 

avlastningszoner, och transportvägar.  

Av  intervjuer med  underentreprenörer  har  framgått  att  de  inte  har  tagit  del  utav  APD‐

planen. Reflektioner utav detta kan göras. Har platschefen struntat  i att meddela var och 

hur  de  kan  få  ta  del  utav  den?  Är  det  underentreprenörerna  som  har  struntat  i  den? 

Underentreprenörernas åsikt är att  skriftliga dokument  så  som en APD‐plan  inte är av  så 

stor nytta för dem, utan att de har en stor inlärningsfaktor utav hur byggarbetsplatsen ser 

ut.  
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Figur 6. APD‐planen på Barometern 8
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Materiallogistik	på	Barometern	85.
Här  kommer  ni  läsare  att  få  ta  del  utav  det  resultat  och  de  analyserna  som  har

tagits  fram  från  fallstudien  på  Barometern  8.  Resultat  redovisas  enligt

materialflödesmodellen.

 Inköpsprocessen	5.1
Av vad som framgick av intervju med platschefen är det hans uppgift att se till att material 

finns  på  arbetsplatsen  vid  rätt  tidpunkt.  Ofta  när  det  gäller  mindre  beställningar  med 

standardmaterial  säger  arbetarna  till  platschefen  när  de  känner  att  de  behöver  sitt 

material. När platschefen sedan anser att det är dags att beställa något material måste ett 

passande materialval som stämmer överens med föreskrifterna för projektet hittas. När det 

gjorts ska valet godkännas av arkitekt och beställare, och när valet godkänts måste priser 

tas in från olika leverantörer för att få materialet så billigt som möjligt. Är det större inköp 

som  ska  göras  lämnas  den  uppgiften  över  till  entreprenadingenjören,  annars  är  det 

platschefen som gör det. Sedan beställs materialet med ett önskat  leveransdatum  för att 

det ska komma vid rätt tidpunkt. När ett leveransdatum fastställts hamnar det på en tavla i 

lunchrummet  så  att  alla  på  arbetsplatsen  kan  se  när materialet  de  behöver  anländer.  I 

enkäten ställdes frågan hur detta har fungerat, d.v.s. hur välplanerade leveranser har varit. 

27 % ansåg att det delvis har varit bra, 59 % ansåg att de har varit bra och 14 % ansåg att de 

har varit mycket bra. Sammanfattningsvis kan det  sägas att det överlag har  fungerat bra 

med leveransplaneringen. Denna slutsats förstärks även när vi läser vad en av de anställda 

har skrivit i den fria delen i enkäten; 

”Fungerat bra då vi alla kan vara med och påverka när vi behöver materialet och 

var” 

 Leveranser	5.2
När intervjuer genomfördes med platschefen beskrev han ett genomförande som tyder på 

att leveranser har varit välplanerade. Det material som skulle levereras var gips som skulle 

byggas in i lägenheterna. Det som då skedde var att åtgången av gips räknades ut för varje 

lägenhet och beställdes sedan paketerade därefter, och när stommen sedan byggdes upp 

lyftes buntarna med gips in i rätt lägenhet vart efter. Detta är en smart lösning för att slippa 

lyfta  in materialet på något krångligare sätt senare  i projektet när hela stommen är färdig 

och det är dags för gipsning. Eftersom materialet placeras  i vardera  lägenhet behöver det 

inte ta upp onödig plats på arbetsplatsen eller vara i vägen för annat jobb som utförs innan 

gipsningen.  Att  få  gipsskivorna  uppdelade  av  leverantören  i  buntar med  specifikt  antal 

skivor i varje kostar lite mer än att bara få de levererade i standardbuntar. Ses det dock till 

vad  som kan  sparas  i både  tid och pengar på att  slippa extrahanteringen av gipsskivorna 

anses det av arbetsledningen att det i slutändan är värt det. 

Ibland är det svårt att planera  in en  leverans så att den kommer på exakt  rätt  tidpunkt  i 

projektet. Till exempel så, berättade platschefen att de var tvungna att beställa köken flera 

veckor i förväg i detta projekt, vilket gör det svårt att avgöra när beställningen ska göras för 

att de ska anlända precis när de behövs. Eftersom arbetsplatsen är så pass trång finns ingen 

möjlighet att lagra kök till 26 lägenheter där, och det är då bra att företagets förråd finns att 

tillgå där det finns plats till att mellanlagra köken.  Trots att det är svårt att få leveranser att 



M a t e r i a l l o g i s t i k   p å   B a r o m e t e r n   8

20 | S i d a

anlända vid exakt rätt tidpunkt är det en enig personalstyrka som säger att leveranserna har 

varit välplanerade enligt vår enkätundersökning. 59 % anser att planeringen av  leveranser 

har varit bra medan 14 % anser att den har varit mycket bra. Som framgår i vår enkät, där 

arbetarna  har  fått  skriva  fritt  vad  de  tycker,  så  sker  det  ibland  att  leveranser  anländer 

samtidigt.  Trots  att  det  ibland  sker  leveranskrockar  som  skapar  arbetsstörningar  så  har 

personalen en övergripande åsikt att planeringen har utförts bra. 

De  allmänna  vägarna  runt om  arbetsplatserna  är begränsade. Dels,  som platschefen  sa  i 

intervjun,  för  att  vägen  som  går  förbi  precis  utanför  arbetsplatsen  har  varit  tvungen  att 

stängas  av,  vilket  har  komplicerat  materialleveranserna.  När  framkomligheten  till 

arbetsplatsen  är  begränsad  uppstår  det  lätt  problem  när  flera  leveranser  anländer  till 

arbetsplatsen  samtidigt,  vilket  nämndes  här  ovan.  Anledningen  till  att  dessa 

leveranskrockar  har  uppstått  har  inte  då  varit  på  grund  utav  att  planeringen  av 

ankomsterna för  leveranserna har varit dålig utan att  leveranserna ej anlänt på utsatt tid. 

Det har då kunnat lösas genom att köra det till företagets förråd för mellanlagring, vilket så 

klart  är  långt  från  optimalt  tillvägagångssätt,  eftersom materialet  bör  anlända  direkt  till 

arbetsplatsen. Att mellanlagra material på annan plats kostar pengar (se kap. 3.1.3) och tar 

onödig  tid,  samt  att  varje  gång material  tvingas  till  en  förflyttning  riskerar  det  även  att 

skadas.  

När  intervjuer med platschefen och  arbetarna har  förts  framgår det  att  förutom  att  det 

ibland  sker  leveranskrockar  har  ett  annat  problem  uppstått  med  leveranserna,  där 

leverantörer  tar  för  givet  att  det  finns  alla  möjligheter  på  arbetsplatsen  att  lasta  av 

materialet.  När  arbetsytan  är  så  pass  begränsad  (se  Figur  10)  finns  till  exempel  inte 

möjligheter att ha stora maskiner där, bara för att lasta av material när leveranser kommer, 

vilket har hänt att  leverantörerna tagit för givet att det ska finnas. Ett exempel är när det 

anlände  armeringsmattor  till  arbetsplatsen.  De  var  då  lastade  på  en  täckt  lastbil  vilket 

gjorde att det inte gick att lasta av mattorna med hjälp av byggkranen. Enda sättet att då få 

av dem var med hjälp av en hjullastare vilket inte fanns att tillgå på arbetsplatsen, vilket då 

fick lösas så snabbt som möjligt.  

 Mottagning	och	placering	5.3
Vid  en  av  intervjuerna  med  platschefen  framgick  det  att  det  är  de  som  ska  använda 

materialet som får ta ansvaret för att ta emot leveransen. De som ska använda materialet 

får även vara med och bestämma var materialet  ska placeras på arbetsplatsen  för att på 

bästa  sätt  underlätta  deras  arbete.  Om  det  är  en  underentreprenör  som  ska  beställa 

materialet får de själva sköta beställningen, och beställa från vem de vill, men  leveransen 

måste anmälas till platschefen minst en vecka innan den anländer.  

Som tidigare beskrivits i denna rapport förmedlas information till stor del på arbetsplatsen 

genom muntlig kommunikation. Trots att kommunikationen  i det  stora hela har  fungerat 

bra kan det ibland uppstå problem. Något som har hänt under byggtiden är att leveranser 

anlänt till arbetsplatsen och arbetarna då inte vetat vad det är för material och vad som ska 

göras med det, och är då  inte arbetsledningen  tillgängliga uppstår det problem. Även om 

det i lunchrummet finns ett schema över leveranserna kan inte arbetsledningen lita på att 
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alla  arbetarna  läser  det  när  det  på  arbetsplatsen  har  lagts  fokus  på  att  kommunicera 

information muntligt.  

För tiden vid skrivandet av denna rapport befann sig projektet i slutskedet, byggkranen var 

nedmonterad  och  inte  många  större  leveranser  var  planerade.  Eftersom  kranen  var 

nedmonterad kan  inte de  leveranser som skedde då ses som standardleveranser eftersom 

de flesta leveranser under byggtiden tagits emot med hjälp av byggkranen. Dock så gjordes 

observationer vid mottagandet av de tidigare nämnda köken (se Figur 7) som anlände från 

mellanlagring i förrådet. Vad som framgick tydligen under observationerna var hur svårt det 

blir att på ett smidigt sätt  få  in material när arbetsytan är så begränsad.   Köken som var 

packade på pall fick lastas av från lastbilen en bit bort ute på den allmänna vägen med hjälp 

av  en  teleskoplastare.  Under  observationen  anlände  en  parkeringsvakt  och  hade 

synpunkter på placeringen och menade att köken inte kunde stå där dem stod vilket ledde 

till  en  diskussion  med  en  av  arbetarna  som  meddelande  att  de  snart  skulle  lyftas  in. 

Parkeringsvakten  nöjde  sig med  det  svaret,  det  skall  dock  sägas  att  det  inte  var  första 

gången  problem  med  parkeringsvakter  vid  avlastning  har  skett.  Vid  intervju  med 

underentreprenörer  framkom  att  när  de  skulle  lasta  av  sitt  material  vid  arbetsplatsen 

uppstod problem då parkeringsvakten ansåg att de inte fick stå där de stod och lastade av 

sitt material. De blev då hänvisade till en annan parkering längre bort vilket ledde till längre 

transport av materialet från bilen till arbetsplatsen.  

Efter  att  köken hade placerats på  vägen  kördes de med hjälp  av  teleskopslastaren  in på 

vägen  (se Figur 5) och  lyftes upp på balkongen på  rätt våning och bars sedan vidare  från 

balkongen ut  i våningsplanet till rätt  lägenhet. Det  framgick vid observationen att mycket 

planering  låg bakom dessa  inlyft, detta eftersom att även att  just dessa  lyft var speciella, 

kunde de genomföras smidigt, då alla  inblandade efter  lite diskussion visste exakt hur de 

skulle gå till. Klockning av inlyften gjordes och efter första lyftet gick det fort och varje lyft 

tog endast ett par minuter. Att första lyftet tog lite längre tid är inget konstigt då det alltid 

tar lite tid i början när något moment sker dvs. en inlärningsfaktor.  

Figur 7. Nyanlända kök paketerade lägenhetsvis, placerade på den icke avstängda vägen. 
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Som skrevs tidigare uppstod det problem för underentreprenörerna när de skulle  lasta av 

sitt  material,  detta  är  dock  inte  det  enda  problem  som  har  uppstått  för 

underentreprenörerna när  leveranser sker. Vid  intervjuerna med,  i detta  fall, kakelsättare 

framgick  det  att  i  slutskedet  av  projektet  när  byggkranen  demonterats  fick  de  lasta  av 

material  som  anlänt,  på  utsidan  av  byggnaderna. När  det  då  anlände  pallvis med  kakel 

uppstod ett problem, eftersom att vägen  in till arbetsplatsen ej är asfalterad utan bara är 

lera  (se Figur 5) och det då ej går att köra materialet med en pallyft  in  till byggnaderna. 

Alltså  fick  kakelsättarna  då  bära  in  materialet  för  hand  till  den  gjutna  plattan  mellan 

byggnaderna och sedan köra det med pallyft  in  i byggnaderna, vilket är  tidskrävande och 

inte bra ur ett ergonomiskt synsätt. 

I kapitlet om  Inköpsprocessen beskrivs ett typiskt tillvägagångssätt  i beställningsledet. Där 

platschefens uppgift är att få de större beställningarna att anlända och få dess material att 

finnas på rätt plats vid rätt tid. Detta har  inte alltid fungerat korrekt. Det framgår tydligt  i 

vår enkätundersökning där 48 % anser att det stämmer delvis och 13 % som säger att det 

stämmer dåligt på påståendet att materialet skulle ha funnits på rätt plats vid rätt tidpunkt. 

Det är dock inte hela sanningen. Bryts frågan ner i underentreprenörer och MTA anställda 

så finns det klara skillnader (se Figur 8 & Figur 9). 

Figur 8. MTA anställdas svar 

Figur 9. Underentreprenörernas svar 
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Som framgår  i diagrammen så är det fler underentreprenörer som är negativt  inställda till 

att  material  skall  ha  funnits  på  rätt  plats  vid  rätt  tillfälle,  dock  så  finns  det 

underentreprenörer  som  anser  att  det  stämmer  mycket  bra.  En  anleding,  till  att  fler 

underentreprenörer är negativt inställda än positivt, kan vara att kommunikationen mellan 

de nyanlända underentreprenörerna och arbetsledningen kan ha varit bristfällig. 

 Intern	materialhantering	5.4

5.4.1 Rutiner	
Som  på  alla  byggen  är  ordning  och  reda  av  yttersta  vikt,  ännu mer  på  ett  bygge  som 

Barometern 8 där avlastningsytorna är ytterst få (se Figur 10). Som skrevs  i kap 3.7 så kan 

det snabbt ske stor uppsamling av verktyg och material som upptar onödig yta, då det är 

lätt att  lägga  ifrån sig saker här och där utan att egentligen tänka sig för och för att sedan 

glömma  av  att  ta  hand  om  det. Vid  intervju med  platschefen  framgick  det  att  av  dessa 

anledningar har han beslutat att varannan fredag mellan 12.30 och 14.45 skall städning ske 

utav arbetsplatsen. Hade  inte detta gjorts så finns det stor risk att avlastningsytorna  i det 

tidigare nämnda parkeringsdäcket snabbt hade blivit fullt av onödigt bråte som folk ställer 

dit för att de inte vet vart de ska göra av det. Finns det en rutin av en kontinuerlig städning 

av området kan då saker som hamnat där sorteras och god ordning kan uppnås, samtidigt 

kan vid städtillfället en  insikt ske att vissa saker  inte behövs och de kan då slängas. Vid de 

platsbesök  som har  skett har det observerats att  lägenheterna har varit  fria  från onödigt 

byggmaterial vilket underlättar för nästa byggmoment som skall ske i lägenheterna. Kopplat 

till detta ställdes en fråga i enkäten som löd följande; hur ofta har du inte kunnat utföra ditt 

arbete på  grund utav  att ditt  arbetsområde  är  stökigt? Underentreprenörerna  verkar  ha 

haft mest problem med detta, 56 % svarar att påståendet sker ibland och 11 % att det alltid 

sker. MTA:s  anställda  hävdar  att  påståendet  sker  lite  mer  sällan,  50  %.  Även  i  denna 

arbetsgrupp  finns  det  en  person  som  säger  att  påståendet  alltid  sker,  den  personen 

representerar 7 %. Även om inte enkäten speglar de observationer som har skett till 100 % 

beroende  på  att  det  ibland  kan  ske  störningsmoment  i  form  av  bråte  osv.  så  är  den 

allmänna uppfattningen att städningen har skötts på ett bra sätt.  
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Figur 10. Bild över den trånga innergård som är en av de få avlastningsytor som finns. 

5.4.2 Avlastningsytor	
Vid intervjuer med arbetare på arbetsplatsen ställdes en fråga om de lärt sig något av detta 

projekt som de kan ta med sig till framtida projekt, och det framgick då att detta projekt var 

något nytt med nya  förhållanden  för  flera  av dem, då de hade blivit mer medvetna om 

vikten  av  planering  och  framförhållning.  Vid  projekt  där  det  finns mer  plats  att  förvara 

material är det inte riktigt lika noga om materialet anländer ett tag innan användningen av 

materialet och  inte heller hur materialet då placeras. Vid detta projekt påpekade  flera av 

arbetarna att de hade lärt sig att tänka till när de verkligen behövde sitt material och var de 

placerade material  som  inte användes  för  tillfället. Arbetarna hade börjat  tänka ett eller 

flera steg  längre fram, som de kanske  inte tvingats göra vid enklare projekt. Material sågs 

till att placeras efter när det skulle användas så att inte material som skulle användas i ett 

senare  skede hamnade  i  vägen  för material  som  de  behövde  innan,  detta  framgår  även 

tydligt  i enkäten där 70 % anser att ytorna på arbetsplatsen har använts bra eller  till och 

med mycket bra.  

Ett problem, som framgick av intervjuerna med arbetarna, som har funnits på detta projekt 

och  som kan vara ett  resultat av  slarv när material hanteras, är då material har beställts 

som redan har funnits på arbetsplatsen fast kännedom  inte funnits om det. Lärdom drogs 

då  att  ha  bättre  koll  på  vad  som  redan  fanns  att  tillgå  på  arbetsplatsen  och  såg  till  att 

använda allt material innan nytt beställdes. Det är annars lätt att beställa det material som 

behövs  fast det kanske  redan  finns överblivet material på en annan del av arbetsplatsen. 

Oanvänt material samlas då bara på hög som tar upp mycket onödig plats, hamnar i vägen 

och blir en ekonomisk extrakostnad om det ej används.  
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5.4.3 Byggkranen	
För att förflytta materialet på arbetsplatsen har en byggkran funnits att tillgå med en inhyrd 

kranförare. Vad som  framgick  från  intervjun med platschefen har det, endast under cirka 

tre veckor när det var som mest tryck på krananvändningen funnits ett bokningssystem för 

kranen. Annars har, vad som ska flyttas först och främst bestämts genom kommunikation. 

Det mest brådskande har fått prioriterats först, medans de som inte har haft samma behov 

för stunden har fått vänta. Det är inte lätt att avgöra vilket sätt att använda kranen som är 

bäst. Ett bokningssystem kan  låta bra  i teorin, men kan  i praktiken försvåra och uppehålla 

arbetesflödet.  Att  bara  kommunicera  kan  också  försvåra  arbetet,  otydligheter  och 

missförstånd kan  lätt ske om vem som har tillgång  till kranen. Svaret  ligger kanske  i, som 

har  skett på detta bygge,  att  kombinera de  två  sätten att  jobba.  I en direkt  koppling  till 

detta, framgår det i enkäten (se Figur 11) att många anser sig ha kunnat påverka logistiken 

och då i detta fall, byggkranen.  

Figur 11. Underentreprenörers och MTA anställdas svar 

Även när saker och ting verkar fungera bra så finns det alltid undantag. Här nedan lyfts en 

underentreprenörs  åsikt  fram  om  ämnet  från  stycket  ovan,  taget  från 

enkätundersökningen; 

”Som  underentreprenör  har  vi  hämtat  mycket  material  själva.  Har  kranen  varit 

upptagen har  vi  fått bära allt. Material  som  skulle användas  invändigt  fick oftast 

bäras in. Många projekt igång samtidigt vilket försvårar framkomlighet och svårt att 

ta sig fram bland bråte”. 
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Slutsatser6.
Det som har framgått från resultatet är att de  leveranser som har planerats på fallstudien 

har gjorts väl. Trots att  leveranser planeras väl  så kan problem uppstå. Problem  som har 

observerats i fallstudien är då leveranser anländer samtidigt samt att leverantörer antar att 

all  typ av avlastningshjälp  finns att  tillgå. Detta  skapar problem när  ytan  inte  tillåter  fler 

leveranser under samma tidpunkt eller stora maskiner inte finns att tillgå. 

Slutsatsen som dras är att hur noga planeringen,  från arbetsledningens sida, än är utförd 

kan  problem  uppstå  om  inte  arbetsplatsens  förutsättningar  för  mottagning  är 

kommunicerade  till  leverantören.  Samtidigt  bör  krav  ställas  på  att  leverantörer  håller 

utsatta  leveranstider. Det är dock  inte bara  leverantörer som det bör ställas krav på, utan 

även på arbetarna som är på arbetsplatsen. Krav bör ställas på att arbetarna skall ha en koll 

på den skriftliga information som finns, där bland annat uppgifter om leveranstider finns så 

att inget missförstånd vid mottagning sker. 

Vid  innerstadsprojekt där  ytan  inte  tillåter att material  transporteras  in  till  arbetsplatsen 

med stora maskiner och bilar så är det av stor vikt att de vägar som finns utformas så att 

materialtransport ändå kan  ske på ett  smidigt  sätt.  I projektet där  fallstudien gjordes var 

den enda vägen av lera vilket gjorde att en del material tvingades bäras in. Hade vägen varit 

asfalterad hade material  till exempel kunnat köras  in med pallyft vilket hade underlättat. 

Finns  inte  heller  möjligheten  att  transportera  in  material  direkt  till  arbetsplatsen  med 

fordon  bör  tydliga  zoner  för  avlastning  finnas  att  tillgå  där  avlastning  kan  ske  utan 

blockering av omkringliggande vägar och ytor. Ett bra verktyg, där  information om sådana 

ytor  kan  tillhandahållas,  är  en  tydlig  och  utarbetad  APD‐plan. Har  då  krav  ställts  på  att 

arbetarna att hålla koll på skriftlig information vet alla genom APD‐planen att de ytorna är 

avsatta för avlastning eller materialtransport och det endast.  

Arbetarna  i fallstudien säger att de har  lärt sig att arbeta med ett nytt tänk pga. utav den 

begränsade arbetsytan. Det nya tänket som arbetarna har  lärt sig att arbeta utefter är en 

direkt koppling till de utmaningar som ställs på  innerstadsprojekt generellt. Det  innefattar 

att  lägga beställningarna  i  rätt  tid så att materialet kommer när det behöver nyttjas, och 

extra  hantering  av material  kan  undvikas. Det  nya  tänket  innefattar  även  att  det  innan 

beställning  säkerställs  att  materialet  i  fråga  inte  redan  finns  och  på  så  sätt  inte 

dubbelbeställer och därmed undviks att material samlas på hög. När material anländer till 

arbetsplatsen bör även en  tanke ges  till när materialet  skall nyttjas och vart det då bäst 

placeras  ur  ett  hanteringsperspektiv. Dessa  nya  lärdomar  bör  föras  vidare  för  att  bringa 

nytta till nästakommande innerstadsprojekt. 
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Diskussion7.
Då  fallstudien  i denna  rapport genomfördes  i ett  sent  skede av ett projekt när de  flesta 

stora  leveranser redan var genomförda kanske  inte bästa resultat uppnåtts. Hade studien 

genomförts  tidigare  i  projektet  under  en  mer  leveranstät  period  hade  fler  relevanta 

observationer kunnat göras och fler problem kanske hade kunnat identifieras. Under denna 

studie har mycket av resultatet fått grundas på vad personer i projektet har för inställning 

till materialhanteringen i projektet. Vilken inställning personer har till saker och ting kan så 

klart skilja sig mycket åt. Vidare kan det antas att problem hade framträtt mer tydligt vid ett 

större  innerstadsprojekt med ännu fler  leveranser och ännu mer material  i rörelse. Därför 

föreslås  vidare  studier  av  projekt  i  större  storlek  där  möjligheter  till  fler  relevanta 

observationer kan genomföras.  

Författarna  av  denna  rapport  tror  att  anledningen  till  att  flera  problem  gällande 

materialhantering uppstår är för att det inte finns någon på arbetsplatsen som kan fokusera 

på  dessa  frågor.  I  projektet,  som  var  objekt  för  fallstudien  i  denna  rapport,  var  det 

platschefen som var ansvarig för sådana frågor. En platschef har mycket annat i stå i och då 

kanske saker missas. Författarna tror att ett bra sätt att undvika problem är att tillsätta en 

logistikansvarig  som har ett  samordningsansvar  för  frågor gällande materialhantering  likt 

logistikarbetet  som  gjordes  på  projektet  i  Malmö  (Boverket,  2009)  som  nämndes  i 

inledningen av denna  rapport.  I det projektet var den  logistikansvariges uppgift  till  störst 

del att boka  in och övervaka  leveranser vilket visade sig vara värdefullt för projektet. Vad 

författarna nu anser är att den logistikansvarige borde ges ännu större ansvar. Problem som 

observerats  under  fallstudien  i  denna  rapport  tros  kunna  undvikas  då.  Detta  om  den 

logistikansvarige  också  ges  ansvar  för  beställningar.  Går  beställningarna  genom  den 

logistikansvarige kan han lätt få en övergripande blick av vad som finns på arbetsplatsen för 

att undvika att material beställs i onödan så att material samlas på hög. Vidare kan han då 

lätt planera  in när  leveranser  ska anlända  samt kommunicera ut detta  till arbetarna  som 

ansvarar för mottagandet. Som nämndes i slutsatsen av denna rapport uppstår problem när 

leverantörer inte är medvetna om mottagningsförutsättningarna på arbetsplatsen. Finns en 

logistikansvarig på arbetsplatsen som sköter beställningar kan det antas att han får en bra 

kommunikation med leverantörerna och sådana kommunikationsmissar kan undvikas. 

Anser  företag  att  de  inte  har  resurser  eller  kompetensen  till  att  tillsätta  en  egen 

logistikansvarig  finns  idag  flera  företag  som  jobbar med  just  logistik  i  byggprojekt  vilket 

författarna tycker är mycket spännande. Det som företagen erbjuder är bland annat hjälp 

med  logistikplanering och  inkörning  av material. Kanske  är det där  framtiden  för  logistik 

inom byggbranschen ligger.  
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Intervjufrågor	till	arbetare	

Intervju	15/4	med	_______________________________________________________		

 Hur  tycker  du  att  logistiken  har  fungerat  på  arbetsplatsen? Vad  har  gjort  att  du

tycker som du gör?

 Hade  något  kunnat  göras  annorlunda  för  att  underlätta  arbetet  med  tanke  på

logistik?

 Tycker du att kommunikationen mellan dig och arbetsledningen har funkat bra?

 Hade  du  velat  ha mer  information  i  pappersform  som  du  själv  kunnat  kolla  på

(scheman, APD‐plan osv)? Vad i så fall?

 Har det uppstått några problem när materialleveranser anländer? Vad för problem

och hur ofta?

 Hur har det gått till när det bestämts vem som ska använda byggkranen? Har folk

stått still på grund av väntetider till byggkranen?

 Hade material som ankommit kunnat placeras på annat sätt för att underlätta ditt

arbete?

 Har ditt material du behöver funnits där du vill ha det och när du behöver det?

 Hur har du fått information om vart material/maskiner finns och vart du ska göra av

material/maskiner?

 (UE) När du kommit  till arbetsplatsen, har du då  fått  tillräcklig  information direkt

för att kunna utföra ditt arbete på ett smidigt sätt? Har du saknat något?

 Är det något du  lärt dig under det här projektet med avseende på  logistik som du

har användning av i framtida projekt?

 Tror du att  logistiken hade behövts behandlats på något annat  sätt om det hade

varit ett större projekt med mer leveranser, folk på plats osv. men ändå i innerstan?

T.ex. sporthallsprojektet.



L i t t e r a t u r f ö r t e c k n i n g

Intervjufrågor	till	platschef	

Intervjufrågor	till	Loffe	Malmberg	Tis.	18/3‐14,	07:30	

Introduktion	

Vad är din roll i projektet Barometern 8? 

Hur  länge  har  du  varit  aktiv  i  byggbranschen?  När  anställdes  du  på  MTA  Bygg  och 

Anläggning? 

Har du tidigare arbetat med liknande projekt? 

Innan	byggstart	

När påbörjades planeringen av projektet och i vilket skede kom du in i den? 

I vilket stadie av planeringen tog man hänsyn till logistiken)? 

Gjordes  det  någon  form  av  logistikanalys?  I  så  fall  hur  såg  den  ut,  APD‐

plan(arbetsplatsdispositionsplan)? 

Gjordes det någon form av kostnadsanalys av logistiken? 

Togs kostnader, relaterade till logistik, med i anbudskalkylen?  

Under	byggets	gång	

Hur ser organisationen ut på detta projekt? Rita gärna schema! 

Hur många har totalt arbetat på arbetsplatsen?  

Vad har varit speciellt med Barometern 8, med hänsyn till logistiken?.  

Har det funnits ett schema över leveranser som alla kan se?  

Hur ser en typisk logistikprocess ut? 

Hur fungerar det när en UE ska beställa material och få det levererat till arbetsplatsen?  

Har det funnits något bokningssystem för byggkranen?  

Efter	byggets	slut	

Genomförs det någon form av uppföljning efter projektets slut? Om så är fallet, hur ser en 

sådan ut?  
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Enkätundersökning	

Materiallogistik	på	Barometern	8	

En  arbetsyta  så  liten  som den på Barometern 8  ställer  stora  krav på planering av 

leveranser och logistiken inne på arbetsplatsen. Hur löser man då sådana problem på 

bästa sätt? 

Syfte	med	enkäten	
Vi är två byggingenjörsstudenter på Högskolan  i Halmstad som har fått  i uppdrag att  i 

vårt examensarbete studera materiallogistiken på Barometern 8. Detta för att analysera 

vilka lösningar som har använts och om dessa har varit de smartaste och bästa möjliga 

lösningarna. Målet med arbetet är att få fram förbättringsförslag som kan tillämpas på 

liknande projekt i framtiden. 

Din	medverkan	är	viktig		
Du som ute  i produktionen är den som ser vart problem kan  finnas. Därför vill vi gärna 

höra din åsikt angående  logistiken på arbetsplatsen. Vi vill  veta hur du har upplevt att 

logistiken på arbetsplatsen har fungerat. 

För att undersökning ska ha så hög pålitlighet som möjligt krävs att så många som möjligt 

svarar  på  enkäten,  därför  är  vi  väldigt  tacksamma  om  du  tar  dig  tiden  att  svara  på 

frågorna. 

Ett stort tack på förhand för din medverkan! 

Tom Kagevik   Niklas Bohlin 



Jag jobbar för.. 

 MTA Bygg och Anläggning

 Underentreprenör. Företagsnamn:_______________________

1.

Jag tillhör följande yrkeskategori.. 

 Målare

 Elektriker

 Snickare

 Murare

 Plattsättare

 Plåtslagare

 Ventilationsmontör

 Annan: _________________________

2.
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Lämna gärna kommentarer och förklaringar till dina svar på ovanstående påståenden.

Materiallogistik på Barometern 8

Jag anser att..
Kryssa i ett alternativ för att besvara hur bra påståendet stämmer in på dig.

Markera endast en oval per rad.

Stämmer
inte alls

Stämmer
dåligt

Stämmer
delvis

Stämmer
bra

Stämmer
mycket bra

.. leveranser har varit
välplanerade.

.. mottagningen av
leveranser har fungerat
bra

.. material har funnits på
rätt plats vid rätt tidpunkt.

.. tydliga zoner för lagring
av material, sopsortering
osv. har funnits.

.. ytorna på arbetsplatsen
har använts på bästa sätt.

.. jag har själv kunnat
påverka
logistikplaneringen.

3.
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Hur ofta har du inte kunnat utföra ditt arbete på grund utav att..
Kryssa i det alternativ som stämmer in bäst.

Markera endast en oval per rad.

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Alltid

..du måste hämta material du
behöver från en annan del av
arbetsplatsen?

.. du måste leta reda på materialet
du behöver?

.. materialet du behöver inte finns
alls?

.. ditt arbetsområde är stökigt?

.. du måste invänta att ett annat
arbetslag måste färdigställa deras
arbete innan du påbörjar ditt?

.. du måste lossa material?

4.

Lämna gärna kommentarer och förklaringar till dina svar på ovanstående frågor.



Hur många timmar per dag tvingas du lägga på att hämta material, leta efter material, flytta
material, invänta andra yrkesgrupper osv.?
Dvs. allt arbete som måste genomföras för att göra det möjligt för dig att producera.

Markera endast en oval.

 <30 min

 30 min - 1 h

 1 h - 2 h

 2 h - 3 h

 3 h - 4 h

 > 4 h

5.

Nedan kan du lämna egna tankar och åsikter angående logistiken på arbetsplatsen.6.

Tack för din medverkan!

Materiallogistik på Barometern 8
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