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Abstract	  
 
Unlike the manufacturing industry, the construction industry is always in motion. 
Each new construction project brings new opportunities, and it requires a new plan, 
new organisation, and new suppliers. All construction projects are very different 
from each other and in terms of a logistical perspective, this is very weak as it makes 
it difficult to get a flow in the production and to make flawless routines. The way the 
external and internal logistics are managed, can effect the final product in the time 
taken to produce it, the quality of the product and the profit made from it. When 
internal logistics are handled poorly, it could result in materials not being at the right 
place at the right time, or information not going through to the right person. Small 
details such as these, can make the production time increase continuously with the 
price. Logistics is all about efficiency; to make things quickly and in a well 
organised manner. Although making things right is vastly important, it is also 
important to make things correctly as doing things quickly and efficiently becomes 
meaningless if there are activities that are unnecessary.  The purpose of this report is 
to identify factors that are central to an efficient logistic on the construction site and 
which factors can be influenced by the construction site. However, the study does 
not include any concrete suggestions for improvement, but there will be some 
discussion around it.  
  
There are already some concepts and tools that can improve the logistics, for 
example, the use of Lean Construction and BIM. Logistics work should be included 
in all stages of the construction process: design, planning, production and managing 
of the actual building. This report mainly relates to the design- and production phase. 
  
There are different approaches and objectives when planning projects. A primary 
objective is to reduce costs. The main goal in logistics planning is to achieve short 
lead times, short set-up times, short transport distances, and eliminate waste. 
  
The result of the report is based on literature studies, observations, but mostly 
interviews. Three interviews were held with the management, i.e. the supervisors and 
site managers. The implementation has compiled information from interviews, 
observations and literature studies. It was discovered that there were many 
similarities, but also differences that separated the various projects. For example, it 
was found that a crane is an important asset for a smooth operation as it moves 
material around the site, but there is a lot of time wasting when unloading, partly due 
to the lack of communication. It also revealed that it is hard to know what operations 
to begin with at the construction of the framework. 
  
Conclusions drawn after work designing is planning and communication are two of 
the most important building blocks to get a smooth production both for functioning 
internal and external logistics. What has also emerged is the importance of 
accessibility and that doing the right things should come easy. An external factor that 
effect logistics a lot on the construction site is the demand, for example, of materials 
from their suppliers. The final conclusion raised is ultimately an improvement 
suggestion: apply a logistics manager to all types of construction projects, from the 
beginning and throughout the project.  



 

Sammanfattning	  
 
Byggbranschen är till skillnad från den fasta industrin i ständig rörelse och varje 
nytt projekt medför nya villkor. Det är svårt att skaffa bra flöde och felfria 
rutiner då projekt sällan ser likadana ut, det påverkar logistik negativt. Hur den 
externa och interna logistiken sköts påverkar slutprodukten tidsmässigt, 
ekonomiskt samt kvalitativt. Detaljer som när material inte finns på rätt plats 
eller när information inte når rätt person kan störa produktionstiden samt priset. 
Logistik handlar om effektivisering, att göra saker snabbt men vad som är ännu 
viktigare är att göra rätt saker. Syftet med denna rapport är att identifiera faktorer 
som är centrala för en effektiv logistik på byggarbetsplatsen och som kan 
påverkas av byggarbetsplatsen samt projektets projektering. Studien innefattar 
inte några konkreta förslag på förbättringsåtgärder, däremot inkluderas en 
diskussion angående detta. Det finns sedan tidigare en del begrepp och verktyg 
som förbättrar logistiken, som Lean Construction, BIM med mera.  
 
Logistikarbetet följer byggprocessens olika steg: program, projektering, 
produktion och förvaltning. Den här rapporten avser främst projektering och 
produktion. Det finns olika tillvägagångssätt och målsättningar vid planering av 
projekt. Ett huvudsakligt mål är att minska kostnaderna. Vad som eftersträvas vid 
logistikplanering är att uppnå korta ledtider, korta ställtider, korta transportvägar 
samt att eliminera slöseri. 
 
Resultatet av rapporten baserar sig på litteraturstudier, observationer men främst 
intervjuer. De tre intervjuerna hölls med arbetsledning, det vill säga arbetsledare 
och platschefer, och utgick från en sammanställd intervjuguide. 
 
I genomförandet sammanställs information från intervjuerna, observationerna 
och litteraturstudien. Många likheter upptäcktes men samtidigt var det mycket 
som skiljde de olika projekten åt. Exempelvis framkom att en kran är en viktig 
tillgång för att få ett väl fungerande materialflöde, och att långa väntetider råder 
vid lossning, delvis på grund av bristande kommunikation.  
 
Slutsatser dragna efter arbetets utformande är att planering tillsammans med 
kommunikation är två av de absolut viktigaste byggstenarna för såväl en 
fungerande intern som extern logistik. Vad som också framkom är att det är 
viktigt med tillgänglighet och att det ska vara lätt att göra rätt. En extern faktor 
som påverkar logistiken mycket på byggarbetsplatsen är att ställa krav, till 
exempel på sina leverantörer. Den sista slutsatsen som tas upp är samtidigt ett 
förbättringsförslag: att implementera en logistikansvarig på varje byggprojekt.  
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1 Inledning	  

1.1 Bakgrund	  och	  problem	  
Byggsektorn i Sverige har länge ansetts vara för konservativ. Stort fokus läggs 
på utveckling, branschen behöver helt enkelt bli mer innovativ och nyskapande. 
Det är högre internationell konkurrens än tidigare, samtidigt ställs höga krav på 
kvalitet och låga priser (Ingemansson, 2012). Det är inte en enkel ekvation att 
lösa och alla medel för framgång i rätt riktning borde värderas. Till skillnad från 
den fasta industrin är byggandet ständigt i rörelse. Varje nytt projekt innebär nya 
förutsättningar, det kräver en ny plan, ny organisation, ny arbetsplats samt nya 
leverantörer. Att två projekt sällan ser likadana ut är ur ett logistiskt perspektiv 
problematiskt eftersom det blir svårt att skaffa bra flöde och felfria rutiner 
(Larsson, 2008).  
 
Det kräver ekonomiska resurser såväl som tid och erfarna medarbetare för att få 
ihop logistiken till ett projekt. Hur logistiken, kort sagt flödet av information och 
material, sköts inom byggnadsproduktion och projektering spelar kanske större 
roll än vad de flesta tror. Materialkostnader står för nästan 50 % av de totala 
kostnaderna för ett byggprojekt (Larsson, 2008). Men vad har det med logistik 
att göra? Om materialet inte hanteras korrekt på arbetsplatsen eller om 
leveransen av materialet inte optimeras kan det handla om en stor summa 
pengar. Under år 2012 nådde bygginvesteringarna upp till 309 miljarder kronor, 
vilket motsvarade 9 % av Sveriges BNP (Analys, 2013). Detta visar att det är 
mycket pengar som står på spel om projekt misslyckas.   
 
I Finland 1992-1996 undersöktes logistikkostnader genom att studera specifika 
materielleveranser. En av dessa studier fokuserades till leverans av 
isoleringsskivor. Resultatet visade att logistikkostnaderna stod för 27 % av det 
totala inköpspriset. Logistikkostnaden i sin tur delades in så att 60 % av 
kostnaderna förekom på byggarbetsplatsen, 24 % på transport och 16 % på 
hantering av varan på fabriken (Wegelius-Lehtonen, 2001). Undersökningen var 
en del av ett stort nationellt logistik-utvecklingsprogram, och gjordes för att se i 
vilket skede av leverensprocessen de största kostnaderna låg.  
 
Slöseriet, de aktiviteter som förbrukar resurser men som inte skapar något värde, 
står för 35 % av produktionskostnaderna för ett byggprojekt. Det kan handla om 
slöseri som lagerkostnader, väntan, materialspill och förflyttning av material och 
arbetare utan ändamål och allt detta skulle kunna reduceras med hjälp av 
förbättring av logistiken på byggarbetsplatsen (Saukkoriipi & Josephson, 2005). 
En undersökning av Boverket på ett innerstadsprojekt MKB Kv Svante visar att 
339 ton gips levererades till byggarbetsplatsen och 18 ton hämtades som spill, 
vilket ger att 5 % var spill. När det gäller trä var siffrorna enligt följande, 63 ton 
lämnades och 7 ton hämtades, detta motsvarar 12 %. Det kan ses som 
blygsamma siffror men på stora projekt och i tiden handlar det om mycket 
pengar. (Norgren, 2009) Detta slöseri kan med välplanerad logistik avta.  
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Hur den externa och interna logistiken sköts påverkar således slutprodukten 
tidsmässigt, ekonomiskt samt kvalitativt. Den interna logistiken kan skötas 
dåligt, det kan då leda till att material inte finns på rätt plats i tid, eller att viss 
information inte når fram till rätt person. Sådana små detaljer kan göra att 
produktionstiden ökar kontinuerligt med priset. Internlogistiken kan i många fall 
påverkas av den externa logistiken, så som försenade leveranser eller 
feltillverkat material. Processer som sker på själva byggarbetsplatsen är många 
och de kan lätt gå snett.  
 
Det finns flera anledningar till att logistiken bör optimeras. Dels för att minska 
miljöbelastning och olyckor på arbetsplatsen och dels för att sänka 
byggkostnaderna (Norra Djurgårdsstaden, 2013). Denna studie fokuserar främst 
på den sistnämnda faktorn, som enligt de flesta involverade i byggbranschen är 
den mest tilltalande anledningen att göra en satsning på just förbättrad logistik. 
Förändrad logistik med ändamålet att sänka byggkostnaderna leder antagligen 
till att både miljöpåverkan och olycksrisken minskar. 
 

1.2 Syfte	  
Syftet med denna studie är att påvisa om svenska byggföretag kan minska 
kostnaderna för ett byggprojekt genom att effektivisera logistiken. För att kunna 
effektivisera logistiken måste faktorer som berör logistiken i första hand 
identifieras.  
 
Syftet är att identifiera faktorer som är centrala för en effektiv logistik på 
byggarbetsplatsen och som kan påverkas av byggarbetsplatsen samt projektets 
projektering. Studien avser även att lyfta fram indirekta faktorer som bör tas 
hänsyn till för optimerad logistik på byggarbetsplatsen.  
 

1.3 Avgränsning	  
Arbetet avgränsas genom att studera tre projekt i den svenska byggsektorn. 
Huvudfokus i studien är den direkta logistiken, alltså den som kan påverkas på 
plats. Arbetet innefattar enbart projekt från Halmstad, byggprojekt och inte väg- 
och anläggningsprojekt. Studien har fokuserats på innerstadsprojekt som har 
liknande förutsättningar för en rättfärdig jämförelse. Logistik är något som följer 
längs med hela byggprocessen, arbetet avgränsas genom att fokusera på 
projekterings- och produktionsdelen för husbyggnadsprojekt.  
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1.4 Arbetets	  disposition	  
 
 
   

     1. Inledning 
 
 
 
 

 
2. Logistik i byggprocessen 

 
 
 

 
    3. Använda metoder  

 
 

 
 
4. Bygglogistik i praktiken 

 
 

 
 
 

      5. Analys 
 
 

 
 

      6. Slutsats 
 
 

 
 

   7. Diskussion  
  

I inledningskapitlet beskrivs 
byggbranschens bakgrund relevant för 
studien samt dess relation till logistik. 
Praktiskt upplevda problem presenteras 
och en problembeskrivning tas upp.  

Logistikbegreppet och logistikverktyg 
definieras och förklaras ur 
byggbranschens perspektiv. Kapitlet 
innehåller en beskrivning om hur logistik 
bör tillämpas i de olika delarna av 
byggprocessen.  
Metodkapitlet beskriver tillvägagångssätt 
för insamling och hantering av data. 

Här presenteras de studerade projekten 
sedan följer en sammanställning av 
identifierade faktorer som är relevanta för 
logistik i byggprojekt. 

I det här kapitlet granskas insamlad data 
kritiskt samt återkopplas till teoribasen. 

Här innefattas en sammanfattning av 
centrala slutsatser relaterat till problemet. 

I detta kapitel förs en diskussion kring 
arbetsprocessen, utvärdering av 
svagheter och förbättringsförslag. 
Kapitlet innehåller även förslag på 
fortsatta studier.  
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2 	  Logistik	  i	  byggprocessen	  

2.1 	  Logistikbegreppet	  
Logistik definieras enligt svenska akademins ordlista som organisation av 
varudistribution (SAOL, 2014). En tydliggörande definition är ”De aktiviteter 
som har att göra med att erhålla rätt vara eller service på rätt plats vid rätt tidpunkt 
och i rätt kvantitet till lägsta möjliga kostnad” (Fredholm, 2013). Det handlar även 
om att leverera information till rätt plats och rätt nyttjare (CSCMP, 2014). 
 
Logistik handlar om effektivisering, att göra saker snabbt och vid rätt tidpunkt. 
Något som är ännu viktigare än att göra saker rätt är att göra rätt saker; att göra 
något snabbt och effektivt blir meningslöst om det är aktiviteter som är onödiga. 
(CSCMP, 2014) 
 
Logistiken innefattar stora kostnader, fysisk hantering, förflyttning och lagring 
bidrar till kostnader för personal, material, drift, säkerhetsrisk och avskrivning.  
(Jonsson & Mattsson, 2011) 
 

2.1.1 Sju	  R:en	  
De sju R:en är begrepp som kan användas för att optimera logistikarbetet vid 
leveranskontroller.  
 

• Rätt produkt 
• Rätt antal 
• Rätt kvalitet 
• På rätt sätt 
• I rätt tid 
• Till rätt kund 
• Till rätt totalkostnad (Norra Djurgårdsstaden, 2013) 

 
 

2.1.2 Kategorisering	  av	  begreppet	  logistik	  
I studien skiljs det på direkt och indirekt logistik. Indirekt logistik har med 
förutsättningarna att göra, som till exempel ytan på byggarbetsplatsen. Dessa 
förutsättningar bestäms under programmet, vilket är den första delen av 
byggprocessen som förklaras i kapitel 2.3. Direkt logistik handlar om faktorer 
som kan påverkas på plats, som till exempel placering av inkommande material. 
Det skiljs även på extern och intern logistik, den som sker utanför respektive 
inne på arbetsplatsen (Larsson, 2008) som till exempel förflyttning av material.  
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Figur 1. Intern och extern logistik 

 
 

2.2 	  Relaterade	  koncept	  och	  begrepp	  	  

2.2.1 Lean	  Construction	  
Att logistiken spelar en viktig roll i byggandet har vart känt en lång tid. Det har 
utvecklats nya metoder och verktyg för att förbättra logistiken. En av dem är Lean 
Construction, utvecklat ur Lean Production, som inom bilindustrin har varit och är 
ett vinnande koncept. Den största skillnaden mellan dessa två filosofier är att i Lean 
Production finns ett klart koncept för hela produktionsprocessen. Eftersom alla 
byggprojekt är unika måste Lean Construction alltid inledas med att dela in projektet 
i mindre aktiviteter för att kunna uppskatta vilka resurser och hur mycket tid som 
krävs för varje aktivitet. Aktiviteterna sätts sedan i en logisk följd. När detta är gjort 
kan projektet delas upp i två komponenter: värdeskapande och icke-värdeskapande 
aktiviteter. Målet i båda filosofierna är att eliminera de aktiviteter som inte skapar 
värde, det vill säga slöseriet. (Tommelein, 1999) Slöseriet i ett byggprojekt uppgår 
till ca 30-35% av den slutliga produktionskostnaden (Saukkoriipi & Josephson, 
2005). Enligt Josephson & Saukkoriipi (2005) handlar det om att frigöra tid och 
resurser genom att arbeta smart snarare än snabbt, för att minimera slöseriet och 
förenkla processer. 
 
Det finns en hel rad olika verktyg som kan användas för att underlätta den 
interna logistiken, sett både till informationsflöde och materialflöden 
(Constructing Exellence, 2004). För reducering av slöseri kan, enligt Richard 
O’Connor (2013), metoden 5S användas:  

• Sortera verktyg, material osv 
• Systematisera så att allt är lättillgängligt 
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• Städa 
• Standardisera: dagliga rutiner 
• Sköt om: Se till att ordningen hålls 

 
Just in time (JIT) är ett annat begrepp hämtat ur leanfilosofin. Grunden med JIT 
är att jobba efter ett förminskat lager på arbetsplatsen, vilket innebär att det 
kommer fler leveranser i mindre volymer. I byggsektorn används metoden 
främst för att ordna så att material som ska byggas in levereras till 
byggarbetsplatsen när det behövs. JIT är speciellt bra att tillämpa på 
innerstadsprojekt där arbetsytan vanligtvis är väldigt begränsad. För att JIT skall 
fungera optimalt är det viktigt att leveranserna kommer i rätt tid och att 
lastbilarna är smart lastade för smidig lossning. (Constructing Exellence, 2004) 
 

2.2.2 Building	  Information	  Modelling	  
BIM, Building Information Modelling, är en annan relativt ny teknik som kan 
hjälpa logistiken. Konceptet går ut på att effektivisera byggprocessen, från start 
till färdigställande. Som namnet tyder på är det ett informationssystem som berör 
alla aktörer i byggprocessen. Med hjälp av välutvecklade IT-verktyg kan de 
olika aktörerna modellera bra ritningar, koda mängder, kalkylera och mycket 
annat, samtidigt som alla blir uppdaterade snabbt vid förändringar. Det blir bra 
kommunikation mellan alla deltagande och därmed ett bättre samarbete genom 
hela byggprocessen samt även ett minskat slöseri i informationsflödet. ”Genom 
BIM hamnar rätt information på rätt plats, dubbelarbetet minskar och 
kommunikationen mellan projektets olika aktörer förbättras” (Skanska, 2013), 
vilket är precis vad som eftersträvas vid ett bra logistikarbete.  
  

2.3 	  Byggprocessen	  och	  logistikarbetet	  
 

 
Figur 2. Byggprocessen i stora drag (Baseras på Nordstrand (2008) fig. 1.1.1) 

 

Program	   Projektering	   Produktion	   Förvaltning	  
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2.3.1 Program	  	  
Byggprocessen börjar med en idé och ett behov. Första delen, programmet, 
består av krav och förutsättningar för byggnaden från byggherrens perspektiv, 
det handlar alltså om indirekt logistik. Logistiken i detta skede består framförallt 
av utbyte av information. (Nordstrand, 2008)  
 

2.3.2 Projektering	  
Nästa del i kedjan är projekteringen där målet är att uppnå programmets 
specifikationer, samordna entreprenörerna samt konstruera byggnaden och skapa 
ritningar (Nordstrand, 2008). Här är arkitektens arbete betydelsefullt och kan 
påverka hur logistiken utformar sig. Enligt Norgren (2009) är det viktigt med 
upprepning ”the Learning effect”. Om en arbetare har gjort ett och samma 
moment flera gånger är det lättare att utföra momentet igen, då till bättre tid, 
mindre fel och bättre kvalitet. Olika entreprenadformer påverkar givetvis också 
hur logistiken utformas.  
 
Enligt Révai (2012) är projekteringsskedet viktigt eftersom stora delar av 
logistiken planeras här. Det, tillsammans med den faktiska logistiken på 
byggarbetsplatsen är avgörande för ett byggprojekts framgång. Under själva 
projekteringen sker logistiken mestadels i form av informationsutbyte mellan de 
olika aktörer som är inblandade i projekteringen. Redan vid projekteringsskedet 
behövs fördelning, transportering, mottagning, förvaring, förflyttning och 
inbyggande av materialet finnas med i åtanke. Alla leveranser måste vara 
noggrant planerade för att undvika förseningar som stör produktionen. ”Hur väl 
genomtänkta arbetsplaner vi än har på ett bygge så kan det bli mycket stora 
problem om materialet inte kommer i rätt tid såsom det förutsatts på planerna” 
(Révai, 2012). Allt skall komma i exakt rätt tid. Om leveranser kommer för sent 
kan produktionen bli stillastående, kommer det å andra sidan för tidigt är det 
ytkrävande och dyrt i form av ränteförluster i samband med lager. Detta bör 
planeras väl redan i projekteringsskedet, speciellt i innerstadsprojekt då det ofta 
är begränsade lagringsmöjligheter. 
 

2.3.3 Hur	  ska	  bygget	  planeras	  och	  vilka	  riktlinjer	  bör	  följas?	  	  
Det finns olika tillvägagångssätt och målsättningar vid planering av projekt. Ett 
huvudsakligt mål är att minska kostnaderna. Vad som eftersträvas vid 
logistikplanering är att uppnå korta ledtider (den tid det tar från processtart till 
uppnått syfte), korta ställtider (den tid det tar att ställa om och förbereda för 
nästa moment), korta transportvägar samt att eliminera slöseri. (Olofsson, 2014) 
 
Det tillvägagångssätt som är bäst beror bland annat på entreprenadform och typ 
av projekt (storlek, placering, kostnad, svårighetsgrad, funktioner mm). Oavsett 
vilket tillvägagångsätt som väljs måste projektörerna ha ett gott samarbete för att 
uppnå ett bra resultat. För att undvika kollisioner mellan alla byggnads- och 
installationskomponenter måste samtliga presentera i tid hur de tänker och hur 
de väljer att lösa problem. Det är därför viktigt att ha väl genomtänkta arbetslag. 
”Byggproduktionen är ett fascinerade samspel mellan många inblandade parter. 
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Att samordna dessa är ett oerhört viktigt delmål. I det praktiska 
planeringsarbetet innebär det att man ständigt söker den riktiga balansen 
mellan människor, maskinen, materialet och tiden för att uppnå det eftersträvade 
resultatet totalt sett.” (Nordstrand, 2008)  
 
Ett problem är att alla huvudaktörer, så som arkitekter, konstruktörer och 
underentreprenörer med flera i ett byggprojekt ser på byggprocessen från sitt 
egna perspektiv (Wegelius-Lehtonen, 2001). Det kan vara en stor fördel att 
blanda in leverantörerna i god tid redan i planeringsskedet, vilket vanligtvis sker 
när projekteringen redan är färdig. Det kan förslagsvis vara en representant som 
har övergripande kunskaper om leveranslösningar. De kan då förbereda sig och 
ha tid att hitta smarta lösningar, något som de har kompetens att göra men som i 
många fall inte utnyttjas (Saukkoriipi & Josephson, 2005). Eftersom att alla 
olika aktörer oftast ser till sin egen fördel bildas dåliga samarbeten (Larsson, 
2008).  
 
En viktig detalj vid planering är att inkludera någon med goda kunskaper i 
produktionsteknik. En bra planerare behöver ha koll på vilka olika byggmetoder 
som finns och vilka aktiviteter de består av, vilka resurser som finns och hur de 
ska fördelas samt kostnader för respektive resurs. Planeraren behöver även ha 
bra koll på de tidspåverkande faktorerna listade nedan. 
 

• Arbetsmetod/projektmetodik 
• Konstruktion 
• Arbetslag: underbemannad arbetsplats kan leda till att arbetslaget måste 

vänta på besked, eller att de på grund av sena avrop behöver vänta på 
leveranser 

• Maskiner och utrustning  
• Material  
• Inkörning  
• Planering och beredning  
• Organisation: dess sammansättning och arbetsledarens sätt att arbeta 
• Arbetsplats: ”Själva arbetsplatsens area, geometri, markförhållanden, 

tillgänglighet och dispositionen av den tillfälliga fabriken kan påverka 
tidsåtgången på flera sätt. Vid större gångavstånd från bodar till 
byggnaden ökar tidsåtgången.” 

• Störningar (Révai, 2012) 
 

 

2.3.4 Logistikansvarig	  	  
Enligt Norgren (2009) är ett problem att en logistikansvarig saknas på många 
byggprojekt. Det betyder att frågor om logistik inte ”tillhör” någon och hamnar i 
luften eller landar på olika ansvarsområden. Att införa en logistikansvarig kan 
vara svårt till en början då det är diffust vad denne gör i praktiken. Efter en tids 
justering och ökade erfarenheter visas en logistikansvarig vara en värdefull 
resurs (Norgren, 2009).  
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2.3.5 Byggarbetsplatsen	  
Arbetsplatsens utformning är en viktig faktor som påverkar logistiken. 
Tillsammans med leveranser direkt till inbyggningsstället, korta förflyttningar av 
material och personal, beaktning av risk för skador på material, personal och 
maskiner är listan i figur 3 bra att ha i åtanke vid planeringsskedet. (Révai, 
2012)  
 

 
Figur 3. Upprättande av placeringsritning (Révai, 2012) 

 
Det är viktigt med planeringen, men samtidigt väldigt viktigt att förbereda sig på 
att förändringar med största sannolikhet kommer att ske. Då kan det vara till 
hjälp att ha lagt upp en plan för hur förändringsarbete skall hanteras. (Révai, 
2012) 
	  

2.3.6 Produktion	  	  
När projektering, anbud och upphandling är avklarat är det dags att upprätta 
”den tillfälliga fabriken”. Det sker i produktionsfasen. Fasen börjar med 
etablering av byggarbetsplatsen och sker enligt planer som exempelvis kan 
upprättas med hjälp av figur 3. Därefter påbörjas själva produktionen av 
byggnaden. Produktionen kan delas upp i sex huvudkategorier: 
 

• Markarbeten- schaktning, återfyllning, återställning och markplanering 
• Grundläggning- tillverkning av grundkonstruktionen 
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• Stombyggnad- bärande skelettet 
• Stomkomplettering- inre och yttre fasad, innerväggar, fönster, dörrar  
• Inredning- garderober, hyllor, vitvaror etc 
• Installationsarbeten- utvändiga rörläggningar, installation av rör, elkraft, 

luftbehandling och kylanläggning etc (Nordstrand, 2008) 
	  

Logistik i byggproduktionen avser inte bara hur väl genomförd planeringen är 
gjord, det är också av stor vikt att se till att planerna faktiskt följs och att varje 
projektmedlem tar eget ansvar för att försöka skapa ett så effektivt arbetssätt 
som möjligt och se till att göra rätt saker. ”För att uppnå effektiva flöden i 
praktiken måste samtliga involverade vara fullt införstådda med vad det är som 
ska göras” (Norgren, 2009). Norgren (2009) tar också upp vikten av att 
introducera projektets mål för samtliga. Detta skall få dem mer engagerade vilket 
i sin tur har visat till en ökad kvalité på arbetet. Det handlar även om att de 
måste vara väl införstådda med vikten av ordning och reda på arbetsplatsen som 
krävs för ett bra flöde. Därför krävs det att vägar och lagerytor skall vara fria så 
att inte materialflöden förhindras.  
Logistik på en byggarbetsplats handlar om förflyttning av material, tillverkning 
och montage med mera, alltså både om informations- och materialflöden. 
Informationsflöden, utbyte av information mellan olika aktörer, behöver i sig 
inte vara kostsamma. De kan däremot leda till stora kostnader om flödet brister, 
till exempel när en vara inte anropas i tid så att hela projektet riskerar att bli 
uppskjutet. Materialflödeskostnader är direkt betydligt större än 
informationsflödeskostnader. Materialflöden kan delas upp i olika kategorier; 
lossning, internhantering, s-kostnader (slöserikostnader), kapitalbindning i lager 
och produktionsstörningar, och dessa kan i sin tur delas upp ytterligare, se figur 
4.   

 
Figur 4. Materialflödeskostnader (Jarnbring, 1994) 

Materialflöde och informationsflöde går hand i hand, ett bra 
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informationsflöde krävs för att materialflödet skall fungera. Figur 5 visar olika 
moment för material- och informationsflöden och hur de är beroende av 
varandra. Märk väl att informationsflöde inte är detsamma som kommunikation, 
informationsflöden är enkelriktade medan kommunikation är ömsesidigt utbyte 
av information (Nationalencyklopedin, 2014). All nödvändig kommunikation 
framgår inte av figuren. Snickare och avropare måste kommunicera när ett visst 
moment börjar bli klart så att material till nästa aktivitet kan avropas, se pil 1.  
 

 
Figur 5. Material- och informationsflöde (Nordstrand, 2008) 

2.3.7 Förvaltning	  
När en byggnad står klar och projektet är överlämnat till byggherren börjar 
förvaltningsskedet. Förvaltningen innebär att fastighetsägaren eller ett externt 
förvaltningsbolag tar hand om samt underhåller byggnaden. (Révai, 2012) 	   	  
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3 Använda	  metoder-‐	  fördjupad	  beskrivning	  
 
Vid metodval av studier finns främst två olika utgångspunkter: en kvantitativ 
och kvalitativ utgångspunkt, vilka kan ses som extremfall. Studien rör sig mellan 
de två extremfallen. Kvantitativ data behövs i nästan varje fall kompletteras med 
kvalitativ för att en bättre uppfattning skall fås av insamlad data. 
Arbetsprocessen är abduktiv, vilket innebär att den är både induktiv och 
deduktiv. Induktiv för att information samlas in via observationer, analyseras 
och därefter dras en slutsats. Den var också deduktiv för att logiska slutsatser 
drogs ur teorin. Alltså samlades information via litteratur, intervjuer samt 
observationer, för att sedan analyseras fram till ett slutresultat enligt figur 6 
nedan. Enligt Saunders, Lewis, & Thornhill (2009) finns det två huvudtyper av 
data, primär och sekundär. Sekundär data är den data som redan finns tillgänglig, 
den återfinns i litteraturstudien. Primär data samlades in med hjälp av intervjuer 
och observationer.  
 

 
Figur 6. Metodprocess 

3.1 Litteraturstudie	  
Först och främst studerades begreppet logistik, delvis för att samla 
grundläggande kunskaper men också för fastställande av en problemställning. 
Därefter gjordes fler sökningar för den valda frågeställningen. 
Litteratursökningarna skedde via bibliotekets databaser, så som Summon, 
Compendix och Diva, där böcker, artiklar, och tidigare examensarbeten fanns att 
tillgå. Sökord som logistik, bygglogistik, materialflöde och byggprocessen 
användes. Efter att övergripande ha skrivit om de olika delarna i byggprocessen 
fokuserades arbetet mer på själva produktionsfasen för att senare kunna basera 
intervjuer och observationer på det. Vidare gjordes en redogörelse för extern 
respektive intern logistik, även den baserad på litteraturstudier samt tidigare 
kunskaper. Allt efter arbetets fortlöpande kompletterades referensramen 

Analys	  
	  	  	  	  	  	  -‐-‐>	  Slutsats	  

Observation	  

Intervjuer	  

Litteratur-‐
studie	  
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med tillägg från nya litteratursökningar.  

3.2 Intervjuer	  
Alla intervjuer ägde rum efter förstudie och formulering av teoribas. Intervjuerna 
baserades på figur 4. Samtalen i denna studie gjordes efter en intervjuguide, se 
bilaga 1. Intervjuguiden skickades till respondenten i god tid för att personen i 
fråga skulle kunna förbereda sig och bidra med så bra svar som möjligt. 
Intervjuerna utfördes som semistrukturerade, vilket innebär att det fanns en klar 
frågeställning samtidigt som frågorna varierade allt efter hur intervjun fortlöpte. 
Intervjuerna sammanställdes och bearbetades för att sedan skickas tillbaka till 
respondenten för godkännande för säkerställande av rapportens reliabilitet.  
 
De som intervjuats i denna studie är platschefer och arbetsledare. Dessa 
positioner är intressanta eftersom de är med redan från uppstart av projekt, där 
logistiken planeras, samtidigt som de ansvarar för själva byggarbetsplatsen under 
produktionen. En platschef på MTA intervjuades angående ett innerstadsprojekt, 
Barometern 8. Platschefen och arbetsledaren på NCC Halmstad, intervjuades om 
ett annat innerstadsprojekt, om- och nybyggnad av Åhléns. Platschef och 
arbetsledare på PEAB intervjuades angående nybyggnation av äldreboende på 
Nissastrand.   
 
Intervjuerna inleddes med en redogörelse av syftet med intervjun och studien 
som helhet. Intervjufrågorna var baserade på tre slags frågeområden: 
informativa, åsiktbaserade och handlingsbaserade. På så sätt blev materialet 
innehållsrikt och återknutet till respondentens egna upplevelser. Frågorna 
formulerades korta och konkreta för att inte orsaka missförstånd.  För att 
generera så mycket ny kunskap som möjligt undveks frågor som var för ledande. 
Varje intervju avslutades med en fråga om respondenten hade något att tillägga.  
 
Intervjuerna fokuserades efter olika kategorier, första delen bestod av att ”lära 
känna” den intervjuade och dennes åsikter om bygglogistik i allmänhet. I den 
andra delen var själva projektet i fokus. Den delen delades upp ytterligare i 
områden som lossning, internhantering, s-kostnader, kapitalbindningar i lager 
och produktionsstörningar. 

3.3 Observationer	  
För att få en så klar bild som möjligt av hur logistikhantering på 
byggarbetsplatser går till genomfördes observationer på diverse olika projekt 
(som nämns i kap 3.2 intervjuer). Då betraktades olika moment som påverkar 
logistik i större grad. Till exempel mottagningsplats, om det är ordning och reda 
på arbetsplatsen, placering av sopcontainrar, informationstavlor, 
förflyttningssträckor av personal och material med flera. Dessa moment är 
identifierade i litteraturstudien och med hjälp av intervjuerna. En 
observationsstudie säger ingenting om hur momentet upplevs, därför räcker det 
sällan att enbart göra en observation. Det blev således en kombination av 
observationer, litteraturstudier och intervjuer. Observationerna baserades precis 
som intervjuerna på figur 4, men även på figur 3. 
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Det kan vara svårt att mäta logistik. Under observationerna vid platsbesöken 
gjordes snarare kontroller av faktorer som har med logistiken att göra. En 
observation som gjordes var hur bra ordning det var på arbetsplatsen. De 
kontrollerna utgjordes av observationer kombinerat med intervjuer med 
områdesexperter.  
 
Tre olika byggarbetsplatser besöktes och samma slags beståndsdelar, som till 
exempel utformning av mottagningsplats, studerades på varje projekt för att en 
rättvis jämförelse skulle kunna göras. På detta sätt kunde samband ses mellan de 
olika projekten och de faktorer som stack ut både positivt och negativt kunde 
identifieras. Via denna data kunde sedan de faktorer som krävde justering 
avgöras.  
 

3.4 Analys	  	  
Insamlat material från litteraturstudier, intervjuer samt observationer jämfördes 
och sammanställdes, delvis med hjälp av modeller och illustrationer, för att 
sedan diskuteras i ett avslutande kapitel med slutsats.   
 
Eftersom både besöken och intervjuerna för alla tre projekten arrangerades på 
samma sätt och enligt samma mall blev sammanställningen strukturerad. 
Resultaten av de olika observationerna från varje projekt sammanställdes och 
jämfördes för att se vilka moment som påverkar logistiken i stor utsträckning, 
både positivt och negativt. Vidare kontrollerades samband mellan de olika 
projekten och momenten. Det gjordes för att se om det var några speciella 
moment, icke- eller extra värdeskapande, som var återkommande, och där av 
kunde en slutsats konstateras. Därför studerades just tre projekt och inte bara 
två, för att marginaler skulle bli synliga. 
 
I analysen listades alltså alla moment upp som var av större betydelse för 
logistiken, ekonomiskt och tidsmässigt. Avslutningsvis i analysen gjordes en 
bedömning av vilka faktorer som var mer betydelsefulla. Dessa tas upp i 
slutsatsen. 
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4 	  Genomförda	  studier	  och	  erhållna	  resultat	  
 
Genomförandet består av intervjuer och observationer. Intervjuguide samt 
sammanställning av svar finns i bilaga 1 respektive bilaga 2.  
 

4.1 Projektbeskrivning	  

4.1.1 MTA	  
Barometern 8 är ett om- och tillbyggnadsprojekt producerat i en 
totalentreprenad. Det omfattar en ombyggnation av befintlig fastighet till 10 
lägenheter samt nybyggnation av 16 lägenheter i fem plan. De har bland annat 
grävt ett garage på innergården, byggt om ena huset på höjden och byggt till på 
bredden.  
Omsättning: 47 miljoner kronor. (MTA, 2014) 
 

4.1.2 NCC	  
Om- och tillbyggnation av Åhléns och Hemköp utfört i delad entreprenad. 
Saneringsarbete av asbest.  
Omsättning: 60 miljoner kronor (Byggfakta, 2014) 
 

4.1.3 PEAB	  
Nyproduktion av äldreboende, Halmstad Plaza. Fyra våningar med 18 lägenheter 
per plan, platsgjutet. Eftersom det är en vårdenhet finns speciella krav från 
landstinget.    
Omsättning: 50 miljoner kronor (Byggfakta, Byggfakta refernsprojekt, 2014) 
 

4.2 Identifierade	  faktorer	  och	  problem	  
 
Under platsbesöken och intervjuerna upptäcktes många likheter mellan de olika 
projekten, men också skillnader. När respondenterna frågades vad de ansåg var 
centralt för en effektiv logistik var svaren varierande. Ett svar var 
kommunikation och planering, en annan åsikt var att mottagningen måste 
fungera bra och att det är viktigt med rutiner.  
 

4.2.1 Lossning	  
• Det råder långa väntetider och därmed kostnader, tex vid inväntande av 

hjullastare. Eftersom en hjullastare inte alltid befinner sig på plats måste 
denna kontaktas en viss tid i förväg, ovisshet angående leveransankomster 
försvårar detta moment.  

• Det råder bristande kommunikation med chaufförer som i sin tur ofta leder 
till långa väntetider. Chaufförer borde ringa och meddela en timma innan 
ankomst. Vad som kan vara mycket behjälpligt är om de åtminstone kunde 
meddela om de kommer för- eller eftermiddag. Det är svårt att kommunicera 
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överhuvudtaget med de utländska chaufförer som varken kan svenska eller 
engelska.  

• Det sker endast kontroller av viktiga och dyrare varor som till exempel 
fönster, dörrar och vitvaror som har mer än sitt höga pris gemensamt, de är 
stöldbegärliga samt har ofta långa beställning- och leveranstider. Dessa varor 
kontrolleras både vid mottagning och vid montering. Det läggs inte tid på att 
kontrollera gips, spik och andra mindre betydelsefulla varor. Kontrollerna 
utförs på olika sätt på de olika projekten. På ett ställe får snickarna eget 
ansvar att kontrollera varorna, på ett annat utfördes samtliga kontroller av 
arbetsledaren. På tredje projektet var det den som beställde och avropade 
varan som tog emot och kontrollerade, eller eventuellt vidarebefordrade 
arbetet till en medarbetare.  
	  

4.2.2 Internhantering	  
• Samtliga arbetsplatser har en informationstavla som innehåller betydelsefull 

information, så som viktiga leveranser, möten och besiktningar. Genom 
observationer kan det konstateras att företagen har placerat den på bra eller 
mindre bra ställe. Det är av stor vikt att placera den på ”rätt ställe”, vilket 
med fördel är där alla passerar så att den inte kan undgås, säger en av 
platscheferna.  

• Det underlättar betydligt när kran finns tillhanda. Utan kran blir arbetet 
väldigt komplicerat, då krävs resurser som tid och mankraft för att flytta 
material för hand.  

• På en av byggarbetsplatserna var en verktygsbod placerad i nära 
anslutning till där arbetet rådde för tillfället, vilket underlättade 
hanteringen av verktyg. På en annan arbetsplats var verktygsboden 
placerad i anslutning till etableringen, då fick snickarna med sig aktuella 
verktyg med hjälp av skottkärror.  

• Det fungerar dåligt med väderskydd eftersom det är komplicerade och inte 
alltid så smidiga och funktionsuppfyllande anordningar.  

• Fördelen med välsorterat material går förlorad när det täcks över med 
presenning (väderskydd), då hittas ingenting och oreda skapas snabbt. Det 
leder i flera fall till att nytt material beställs in.  

• Kostsam och tidskrävande sophantering är ett problem för ett företag 
som valt att tömma containrarna varje dag, på grund av brandrisk. På en 
av arbetsplatserna var sophantering löst genom att ha mindre sop-baskar 
(soptunnor som förflyttas med hjälp av kran) och städredskap utplacerade 
i nära anslutning till arbetet.  

• Ett företag tycket att det är till fördel att ha en lageransvarig som kan ha koll 
på redskap och varor för att få en effektiv internhantering och därmed flöde i 
produktionen. Denne ser till att samtliga verktyg fungerar och finns där de 
ska. Det anses vara värt att avsätta resurser på en sådan.  

• Dålig uppmärkning av inkommande material förekommer, om än mindre vid 
beställning från bra leverantörer.  

• Det kan vara svårt att bestämma vad som ska ”byggas in”, alltså till exempel 
de komponenter som bör befinna sig inne i byggnaden när ett bjälklag läggs 
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på, eftersom då krävs kännedom om vad som komma skall långt i förväg.  
 

4.2.3 Spill	  
• Material förstörs av väder ofta på grund av bristfälliga väderskydd, vilket 

kan ge upphov till förhållandevis stora kostnader då nytt material behöver 
beställas in.  

• Det förekommer problem med stöld av bland annat verktyg och material, vad 
som är svårt att veta är om det handlar om stora kostnader då stölder ofta 
varken dokumenteras eller anmäls. Det kan ske i samband med att någon 
glömt att låsa in verktyg till exempel.  

• Ett ofta förekommande spill är gips. Det är ömtåligt och kommer ofta skadat 
eller skadas på plats.  

• Produktionsförberedande åtgärder sker i form av att kommande moment 
klargörs genom en kortare genomgång med diskussion, det uppfattas av 
arbetsledningen dock inte som en slöserikostnad.  

• Betong kan bli vanligt spill, det är förekommande att arbetsledare medvetet 
beställer in för mycket betong för att inte riskera att ska stå utan. 
Kostnaderna ökar betydligt om en extra betongbil behöver beställas för en 
mindre mängd betong och kan dessutom påverka betongens kvalité. 

 

4.2.4 Lager	  
• Ingen har lager då de använder sig av JIT, det är därför inga lagerproblem i 

dessa fall. Ett tillfälligt lager hade blivit en fördyrande kostnad. 
	  

4.2.5 Planering	  och	  kommunikation	  
Planering är A och O säger alla respondenter. Det kan vara värt att sätta in extra 
medel i planeringsskedet för att i slutändan få en billigare produktion och 
slutprodukt. Det är viktigt med planering i projekteringsskedet men minst lika 
viktigt att upprätthålla planeringsarbetet ända fram till projektets slut, något alla 
svarande håller med om. Ett sätt att hålla planering och informationsflöde igång 
är att ha möten ofta. Samordningsmöten är något som hålls på alla tre 
arbetsplatser varje vecka. Det fungerar som ett bra hjälpverktyg för att planera 
logistiken genom kommande aktiviteter. De är även viktiga ur 
kommunikationssynpunkt då brister och eventuella störningar kan diskuteras 
mellan olika inblandade aktörer. Ett annat möte beträffande både planering och 
kommunikation är installationsmöten. Platschef och arbetsledare träffar vid ett 
sådant tillfälle ledande montörer av ventilation, VVS och el med flera, för att 
strukturera arbetsgången. Då kontrolleras till exempel att rätt montör börjar i 
rätt ordning. Samtliga platschefer hade en form av mindre och oformella 
informationsmöten med snickarna varje eller varannan vecka. Dessa kunde ske i 
form av att sitta ner med snickarna under frukosten och ledigt diskutera 
pågående och kommande moment. Ett av projekten hade stora problem med 
asbest, då tillsattes extra saneringsmöten.  
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4.2.6 Projektmedlemmarnas	  arbetsinsats	  
Under intervjuerna framgick att första delen av stombyggnaden är komplicerad. 
Det beror delvis på att rutiner ännu inte skapats, varje gång det är dags för ett 
nytt moment kan det vara komplicerat. När momentet sedan har upprepats ett par 
gånger minskar inkörningstalet, det har alltså med ”the learning effect” att göra. 
En annan orsak till att stombyggnaden är komplicerad är att många aktiviteter är 
igång, samtidigt som många aktörer är inblandade. Nya moment påbörjas 
samtidigt som gamla aktiviteter avslutas. Det är därför av stor vikt att 
kommunikationen i skedet fungerar bra. 
 
För att arbetet ska bli välgjort är det viktigt att arbetslaget känner ansvar och 
engagemang för sitt jobb, även det är alla svarande överens om. En respondent 
menade att ett sätt att få dem engagerade kan vara att rådfråga dem och diskutera 
moment och problem, att ständigt hålla dem informerade, samt att släppa in dem 
i projektet i god tid. På ett av företagen satte sig platschefen ned med 
arbetsledaren och lagbasen för att diskutera och utforma projektet.  Ytterligare 
ett sätt att få arbetsmedlemmarna inspirerade är att låta dem jobba på ackord. Då 
arbetar ett lag gemensamt efter tids-mål, om de gör klart ett jobb innan utsatt tid 
får de provision. En platschef hävdar att 10-15% av tiden då kan sparas in.  
 
En logistikansvarig har inte ansetts vara nödvändig då projekten inte anses ha 
varit tillräckligt omfattande och komplicerade.  
 

4.2.7 Informationsflöde	  
Alla är överens om att informationsflödet är extremt viktigt mellan alla olika 
aktörer och arbetare i ett projekt, bland annat för att materialflödet skall fungera 
bra. Tre olika fall angående kommunikationen mellan företaget och chaufförer 
har studerats. Det handlar alltså om externa logistiska faktorer. Ena fallet hade 
stora problem med leveranser och leveransmottagning då många chaufförer 
pratade varken svenska eller engelska. Detta gjorde att informationen angående 
ankomsttid var extremt dålig och själva mottagandet blev väldigt komplicerat, 
vilket i sin tur ledde till långa väntetider. Nästa fall hade liknande problem, det 
var inte problem med språket då alla leveranser var nationella men däremot var 
informationen om ankomsttid dålig. Endast en av 25 chaufförer ringer, som de 
skall, en timma innan ankomst. Det sista fallet hade löst sina leveranser väldigt 
bra genom att ange krav i beställningen. Exempelvis att chauffören skall vara 
svensktalande och kontakta ansvarig på bygget en timma innan ankomst. Det 
skiljer sig alltså hur olika företag väljer sina leverantörer, vissa går på pris 
medan andra värderar till exempel goda relationer och samarbeten.  
 

4.2.8 Arbetsplatsens	  utformning	  
Angående arbetsplatsernas utformning tyckte alla intervjuobjekten att de hade 
löst situationen på bästa sätt efter förutsättningarna. En platschef pratar om hur 
etableringen bör läggas upp. Han värderar att ha all etablering vid entrén eller 
ännu hellre precis utanför entrén för att göra det lätt att kontrollera vad och vilka 
som kommer in på och ut från arbetsplatsen. Ytterligare en fördel med den 
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lösningen är att markentreprenören kan göra klart sitt jobb innan det är dags för 
avetablering. En utav platscheferna påpekade även hur viktig kranens placering 
är. Den skall placeras centralt så att den fungerar att använda i arbetet och vid 
lossning av material samt att det lämpar sig att ha en upplagsplats nära kranen. 
Ett av projekten som studerades hade all etablering och byggnation på en 
innergård, allt material lyftes då smidigt med kran över husen från gatan till 
innergården. Kranen behöll de i två månader extra för att underlätta arbetet, men 
när kranen togs bort komplicerades arbetet avsevärt. Då behövde allt resterande 
material som skulle in på arbetsplatsen bäras in genom husen med mankraft. Det 
var inte bara tidskrävande och dyrt, det slet även på arbetarna och höll många 
borta ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter.  
 
Ett indirekt logistikproblem två av projekten hade, var att de inte hade möjlighet 
att stänga av gator. Det i samband med en begränsad arbetsplats och därmed 
ingen möjlighet för mottagningsplats på själva byggarbetsplatsen, gjorde 
varumottagningen komplicerad.  För att förbättra situationen hade man i ett av 
projekten försökt styra alla leveranser till tidig morgon då det är mindre antal 
människor i rörelse i stadskärnan. I ett annat projekt stängdes under en period 
endast en halv gata av, för att minska konsekvenserna.  
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5 	  Analys	  

5.1.1 Planering	  
Som konstaterat i referensramen utgör planeringen i projekteringsskedet en 
viktig del av logistikarbetet i ett byggprojekt, vilket har bekräftats genom 
intervjuerna. Det är inte bara under projekteringen planering är viktigt utan längs 
med hela produktionsprocessen. Planeringen är extra viktig när arbetsplatsen har 
begränsad yta, det har påvisats både genom litteraturstudien, observationerna 
och i intervjuerna. Utan planering och kommunikation kan det bli problem och 
omarbeten, vilket saboterar flödet.  
 
Det projekt som hade problem med sin sophantering och tömde sina containrar 
varje dag, är ett exempel då bristande planering bidrog till stora kostnader. Det 
handlar om indirekt logistik då det är förhållandena på byggarbetsplatsen som 
medfört problemet, med bättre planering hade alternativa lösningar kunnat tas 
fram. Detta är ett praktexempel som kan appliceras i diagram 1 nedan.  Genom 
att i god tid planera arbetet, i detta fall utsättning av sopcontainrar, med både 
arbetsplatsens förutsättningar tillsammans med regler och riktlinjer i åtanke, 
hade problemet och därmed de extra kostnaderna kunnat undvikas.  
 

 
Diagram 1 Hur kostnader kan påverkas under byggprojektets olika skeden (Ivansson, 2009) 

 
Som en av respondenterna uttryckte sig: det som tar ett par timmar att planera 
kan man tjäna jättemycket på. Om det läggs in extra resurser vid planeringsskedet 
kan det leda till att stora summor sparas vid själva utförandet. Att lägga in mer 
resurser i planeringsskedet kan gynna slutprodukten ekonomiskt. Det genom att om- 
och tilläggsarbeten minimeras, vilket gör arbetsprocessen mer friktionsfri. Det är 
dessutom dyrt med ÄTA-arbeten (ändrings-, tilläggs och avgående arbeten) och med 
noggrann planering och tydliga direktiv kan dessa minskas.  Bilden nedan vill 



21 

 

illustrera att lite extra resurser i planeringsskedet kan leda till att stora summor 
sparas i slutändan.  
 
 
 
 
 
 Planeringsskedet Produktions-

skede 1 
Produktions-
skede 2 

Slutprodukt 

Projekt 1 1 10 100 1000 
Projekt 2  10 (+0) 10 100 100 (-0) 
Tabell 1 Genom att lägga till extra pengar i planeringsskedet (grön 0:a), kan pengar sparas i 
slutprodukten (röd 0:a) 

 

5.1.2 Logistikansvarig	  
I referensramen lyfts det fram att en logistikansvarig kan vara en värdefull resurs 
vid planering av projekt, en utnämnd sådan har inte förekommit i något av de 
studerade projekten. Vissa nämnde att det kunde vara bra att ha vid större 
projekt med mer komplicerad logistik. En teori (enligt undertecknade) är att det 
handlar om ovisshet, att begreppet logistikansvarig inte är tillräckligt etablerat i 
byggbranschen än, att en sådan faktiskt hade kunnat göra sig väl till nytta. På 
alla arbetsplatser förekommer personer med logistikansvar, även om inte just 
den specifika benämningen används. Ett exempel på en sådan kan vara den 
arbetsledaren som i ett tidigare exempel ansvarade för alla 
mottagningskontroller. Det är ofta flera som har motsvarande roller, men 
fördelen med att ha en utnämnd logistikansvarig, eller likvärdig med annan 
benämning, är att alla logistikfrågor tillhör någon och faller inte mellan två 
personer.  
 

5.1.3 Informationsflöde	  
Det skrivs i referensramen att för optimerad logistik ska allt material komma i 
exakt rätt tid. Det förekommer problem att leveranser är sena men ett lika stort 
problem är ovissheten om när leveranser dyker upp. Båda scenarier kan få 
produktionen att stanna upp. Om chaufförerna hade ringt och förvarnat om sin 
ankomst hade mottagningsansvarig på arbetsplatsen kunnat förbereda genom att 
ringa in hjullastare och på så sätt minska väntetiderna. Det hade i många fall varit 
till stor hjälp om chaufförerna åtminstone meddelar om de kommer för- eller 
eftermiddag. Företaget som hade löst sina leveranser bra genom att ställa krav, något 
som faktiskt fungerade i praktiken, fick en väl fungerande leveransprocess och 
sina väntetider minimerade.  
 
För det interna informationsflödet används bland annat en informationstavla på 
samtliga arbetsplatser. Som tidigare konstaterat är tavlans placering viktig. Det 
är förstås olika från fall till fall vad som utmärker ”rätt ställe”. Konstaterat ur 
intervjuerna är det bra att ha den på ett ställe där många ofta passerar, som till 
exempel vid entrén. Å andra sidan är det samtidigt bra att ha den vid 
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kontoret där till exempel platschefen kan se den lätt och ha möjlighet att ändra 
och lägga till saker snabbt om så behövs, men det är oftast inte lika bra då 
kontoret inte är en naturlig samlingsplats för medarbetare i projektet.  
 
Mycket information framkommer under olika sorters möten. Det är viktigt att 
kunna sätta in extra möten om så krävs, som det gjordes i projektet med 
asbestproblem.  

5.1.4 Krav	  på	  leverantörer	  	  
Att blanda in leverantörer i ett tidigt skede är något som rekommenderas i 
litteraturstudien och referensramen, det är dock inget som har förekommit på de 
projekt som studerats. En orsak kan vara att det inte är lika komplicerade 
innerstadsprojekt som i större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö. Två 
av projekten har haft större problem med leverans och leveransmottagning, 
problem som kanske hade avhjälpts med bättre planering. Det finns obrukad 
kapacitet att hämta hos de flesta leverantörer, som kan leda till mycket bättre 
lösningar för logistiken. Genom erfarenhet har leverantörerna koll på vad som 
kan vara extra komplicerat och hur sådana problem kan lösas. De har koll på sina 
bilars kapacitet vilket kan vara nödvändigt vid små eller komplicerade 
mottagningsplatser. Att utnyttja leverantörernas kunskaper spelar en extra stor 
roll vid projekt som använder sig av JIT. Som tidigare påpekat är det viktigt att 
ställa krav vid val av leveranser. Då kan onödiga väntetider minimeras och på så 
vis kan defekter undvikas som kan uppstå vid fördröjningar, så som frustration 
och dylikt, som i sin tur kan leda till dålig kommunikation och dåliga 
prestationer. När leverantörer beställs med omsorg kan dessutom förstört 
material, alltså spill, minskas. Antal kontroller kan efterhand minskas vid goda 
samarbeten och goda relationer med leverantörer, på så sätt kan tid sparas. Alla 
ovanstående nämnda faktorer är viktiga för en väl fungerande logistik.  
 

5.1.5 Krav	  på	  underentreprenörer	  
När det kommer till val av underentreprenörer är det åter igen viktigt att ställa 
krav. Vissa respondenter anser att det är värt att lägga extra pengar på rätt 
underentreprenörer. Det är viktigt för ett bra samarbete, som enligt 
referensramen är en av de viktigaste grundstenarna för optimerade projekt samt 
logistikarbeten. Kommunikationen ska fungera bra och man vill jobba med folk 
man trivs med som är ansvarsfulla och engagerade, säger en av respondenterna. 
Det är dessvärre svårt att följa när det kommer till vissa upphandlingsformer då 
entreprenören inte är delaktig i valet av underentreprenörer, vilket var fallet i ett 
av de studerade projekten.  
 

5.1.6 Team-‐känsla	  
Något som framkom i fallstudien är att en ”team-känsla” eftersträvas på många 
byggarbetsplatser. Genom att förklara de gemensamma målen för projektet, eller 
blanda in till exempel lagbasen i ett tidigt skede försöker man få alla involverade 
att känna ansvar och engagemang. Detta är även fördelaktigt ur 
planeringssynpunkt då lagbas och arbetsledare med flera kan dela med sig av 
kunskap och erfarenheter från tidigare projekt. Det blir då roligare att 
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arbeta vilket i sin tur leder till ett bättre slutresultat, ett vinnande koncept. Just 
engagemang och ansvar är något alla har framhävt vikten av. Om till exempel 
underentreprenörer och snickare känner ansvar för sitt arbete och är underrättade 
om projektets mål gör de i regel ett bättre jobb, både kvalitén i själva byggnaden 
och i arbetet runt om, som till exempel att hålla ordning och reda på 
arbetsplatsen som är viktigt för bra logistik. Att engagemang bidrar till ökad 
kvalitet och ett bättre flöde är även påtalat i referensramen. Ackordarbete 
kommer med många fördelar, som att ledtider kortas ner och därmed kostnader 
samt att alla inom arbetslaget jobbar effektivt mot ett gemensamt mål. Dessvärre 
kan ackordarbete medföra vissa nackdelar, som att arbetet kan bli slarvigt gjort 
då det gynnar arbetarna att få klart det snabbt. Extra arbeten ingår inte alltid i 
ackordet och då prioriteras det inte av arbetarna. Om alla yrkeskategorier på en 
arbetsplats jobbar på ackord kan lätt dåliga samarbeten bildas då alla sätter sitt 
eget arbete främst.    

5.1.7 Underlätta	  arbetet	  
”Det ska vara lätt att göra rätt” var något som togs upp i två av intervjuerna. Det 
kan handla om väderskydd, ett svårt och krångligt moment som krävs för att 
täcka material uträttas tyvärr inte. Istället för att klaga på att vissa moment är 
tidskrävande och komplicerade bör nya smidiga sätt utvecklas, då det är 
tidkrävande att leta efter verktyg och material. Ibland går det så långt att nytt 
material beställs in eftersom att det är mer tidkrävande och därmed kostsamt att 
leta upp befintligt material under presenningar. Den lösning där en verktygsbod 
hade placerats ute på bygget i nära anslutning till pågående arbete är ett bra 
exempel på en lösning som underlättar arbetet. Att ha varsin skottkärra med 
verktyg kan också vara en bra lösning, en nackdel är att om inte snickarna tar 
egenansvar kan det lätt blir oordning. Detta kan ses som en form av slöseri, både 
i form av tid om mycket tid går åt på att leta verktyg, men också i form av ett 
slags materialslöseri om verktyg försvinner och måste ersättas. På en av de 
studerade arbetsplatserna fanns det mindre sop-baskar och städverktyg 
utplacerade runt om på bygget, ett utmärkt sätt att göra hantering och sortering 
av sopor samt renhållning lättare att sköta. Ovanstående stycke kan återkopplas 
logistikverktyget Lean Construction och dess grundfilosofi som menar på att 
slöseriet skall minimeras.  
 

5.1.8 Lean	  Construction	  
Lean Construction är ett i nutid omtalat koncept som den studerade litteraturen 
starkt förespråkar. En av platscheferna är utbildad i Lean under en 
fyradagarskurs, och använder när det upplevs passande. Ett av de studerade 
företagen använder sig av Lean-verktyg, exempelvis 5s, vid större projekt som 
övergår en viss summa. Det är något som har fungerat väldigt bra och ifrågasätts 
därför varför det inte tillämpas på fler projekt, både stora som små. En anledning 
kan vara inkörningen, det är tidskrävande och svårt att ändra en invand 
arbetsgång, speciellt gällande arbetare som har varit i branschen länge. Det 
upplevs efter intervjuerna inte speciellt etablerat på marknaden. Få har belyst 
användandet av Lean Construction uttryckligen men det är något som ovetande 
smyger sig in i arbetsprocessen.  
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5.1.9 Spill	  
Det är som tidigare nämnt en del gipsspill som påverkar logistiken genom slöseri 
både av material och tid. Detta anses dock varken vara ett stort problem eller en 
förlust, då det är smidigt, går fort och är inte speciellt kostsamt att beställa in nytt. 
Med hänvisning till inledningskapitlet och data angående kostnader för gipsspill, 
kan det poängteras att spillet faktiskt är ett större problem än uppfattat på 
byggarbetsplatsen. Gips- och träspill leder med tiden till stora kostnader. 
 

5.1.10 Kran	  
Kranen på byggarbetsplatsen spelar en stor roll då den har stor inverkan på 
materialflödet. När den står väl utplacerad och är i bruk kan arbetet fungera bra 
även på trånga byggarbetsplatser i innerstaden. För att få ut största möjliga 
prestanda ur kranen är planeringen av vart den skall placeras samt när den skall 
flyttas eller avetableras väldigt viktig. Dessvärre måste kranen ofta tas bort 
tidigare än önskat på grund av platsbrist samt att den medför stora kostnader. 
När kranen är borttagen kan arbetet bli väldigt komplicerat, vilket påvisas genom 
ett exempel nämnt i kapitlet Arbetsplatsens utformning.   
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6 Slutsatser	  
 
Efter noggrann litteraturstudie och samtliga genomförda intervjuer kan slutsatsen 
dras att planering, både under projekterings- och produktionsprocessen är en av 
de absolut viktigaste grundstenarna för en väl fungerande logistik. Det anses 
vara värt att lägga extra pengar och tid på planering då det ofta resulterar i bra 
logistiska lösningar och därmed sänkt totalkostnad.  
 
Ytterligare en slutsats är betydelsen av kommunikation. Kommunikation på 
arbetsplatsen mellan tjänstemän, arbetare och underentreprenörer är lika viktig 
som kommunikationen mellan tjänstemän, leverantörer och chaufförer. Det 
handlar alltså om intern respektive extern kommunikation som båda påverkar 
logistiken på arbetsplatsen.  
 
Tillgänglighet, eller att göra det lätt att göra rätt, är inget som uttryckligen 
förekommit i den litteratur som studerats för denna rapport men något som 
uppmärksammats i intervjuerna. Det avser i den här rapporten framför allt den 
interna logistiken. Eftersom det är en relativt ouppmärksammad faktor anses den 
viktig att lyfta fram och poängtera. Att rätt material finns på rätt plats vid rätt 
tillfälle är ingen slump utan är avhängigt av god projektplanering.  
 
Att ställa krav har visat sig vara betydelsefullt. Både att ställa krav på sina 
leverantörer och underentreprenörer såväl som på projektledning och 
projektmedlemmar. Det är viktigt att i samband med val i projektet tänka på att 
det billigaste valet inte alltid är mest förmånligt i slutändan. Detta är en indirekt 
faktor som absolut borde tas hänsyn till.  
 
Den sista slutsatsen som tas upp är samtidigt ett förslag på en 
förbättringslösning: att tillsätta fler logistikansvariga. En sådan kan fokusera helt 
på att anta smarta logistiklösningar beträffande både material- och 
informationsflöden. Det behöver nödvändigtvis inte vara en logistikansvarig på 
heltidstjänst, men att utbilda en anställd som exempelvis en arbetsledare, i ämnet 
och ge denne ett mer övergripande ansvar från planering till färdig produkt kan 
vara värdefullt, även på mindre projekt. Genom att ha en logistikansvarig kan 
erfarenheter från tidigare projekt lättare samlas ihop och vidare projiceras på 
framtida projekt och på så sätt slipper värdefull kunskap gå till spillo.  
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7 	  Diskussion	  	  
Arbetets bidrag är en kartläggning och fastställning av faktorer som berör 
logistik på en byggarbetsplats. Studien är utförd för att hävda vikten av 
logistikens påverkan och i hopp om vidare studier och förbättringsarbeten skall 
utföras. Studien är inte avsedd att uppröra eller nedvärdera någon.   

7.1 Utvärdering	  
Det var svårt att avgränsa och rikta studien på ett bra sätt då logistik är ett 
svårdefinierat och framförallt stort begrepp. På grund av det finns det många 
olika tolkningar att ta hänsyn till, vilket medförde vissa svårigheter vid 
jämförelse och sammanställning.  
 
Intervjuerna hade underlättats om mer kunskap om de specifika projekten hade 
funnits med innan intervjustart. Frågorna i intervjuerna hade kunnat vara 
vinklade och formulerade på ett bättre och tydligare sätt för att underlätta 
jämförelsen samt för att göra det klart vad som eftersöktes för såväl respondenter 
som undertecknade. Intervjuguiden hade kunnat vara mer fokuserad för att få in 
mer relevant material då mycket energi har lagts på att sortera ut överflödigt 
material.  
 
För att få en större förståelse och en mer omfattande inblick hade ytterligare 
observationer kunnat genomföras samt fler olika parter kunnat intervjuats, som 
till exempel snickare, underentreprenörer och leverantörer. Nu är studien baserad 
endast ur entreprenörens arbetslednings perspektiv vilket är vilket ger en ensidig 
aspekt. Ett lämpligt sätt att fortsätta framtida studier är att komplettera 
problemen ur andra inblandade aktörers perspektiv.   
 

7.2 Vidare	  studier	  
Denna studie berör ämnet bygglogistik övergripande, det skulle vara intressant 
att se vidare studier med djupare inblick. En viktig faktor som borde ha 
undersökts var materialhantering. Det var orimligt med tanke på studiens 
omfattning att försöka mäta vissa moment genom observationer då en viss vara 
kan ligga på arbetsplatsen och flyttas runt i veckor innan inmontering. Ett sätt att 
ta reda på om material hanteras på ett korrekt och smidigt sätt är att kontrollera 
materialflödet: hur många gånger förflyttas en och samma vara från mottagning 
till montering. 
 
Det kan vara intressant att ta reda på vilka krav på leverantörer som kan ställas 
och hur väl det fungerar i praktiken. Till exempel om eventuella extrakostnader 
som tillkommer på grund av särskilda krav kan generera till ett vinstgivande 
projekt, eller om det endast ger ökade kostnader. Det företag som jobbade med 
krav på sina leverantörer upplevde det positivt, frågan är om det var ett 
sammanträffande eller om det verkligen är så bra som de påstod? och i så fall 
varför inte fler företag använder sig av det arbetssättet.  
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En vidare studie kring ackordarbete kan rekommenderas. Ur studien framkom 
det att ackordarbete är högt värderat, så länge det fungerar som det ska. En 
vidare studie om vad krävs för att ackordarbete skall fungera korrekt och vad 
som krävs för att fördelarna skall väga upp nackdelarna kan vara intressant, för 
att se dess värde och vad det kan tillföra byggprojekt ur logistiskt perspektiv.  
 
Att göra en modell för arbetsplatsens utformning, en APD-plan, och 
standardisera ett tillvägagångssätt för detta skulle kunna vara en vidare studie. 
Det kan vara värdefullt då arbetsplatsens utformning har stor betydelse på 
framförallt materialflöden. 
 
En av slutsatserna i rapporten är väl fungerande kommunikation, något som kan 
uppfyllas av bra möten. En utvärdering av olika möten, som till exempel 
byggmöten, samordningsmöten och installationsmöten, hade kunnat göras för att 
se vad som eventuellt kan förbättras i den kommunikationen.  
 
BIM nämns i referensramen, det har dock inte vidare behandlats under arbetats 
gång med den förklaringen att det inte har använts i de studerade projekten. Det 
skulle vara intressant att göra en liknande studie om projekt där BIM har 
tillämpats. 
 
En avslutande rekommendation för fortsatta studier är att undersöka 
förbättringsåtgärder av de problem och slutsatser dragna ur denna rapport.   
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Bilaga	  2	  
	  
Intervjuguide	  
 
Syftet med denna rapport är att identifiera faktorer som är centrala för en effektiv 
logistik på byggarbetsplatsen och som kan påverkas av byggarbetsplatsen. Vi avser 
även lyfta fram vilka externa faktorer som bör tas hänsyn till för optimerad intern 
logistik.   
 
Allmänt	  
 
Vad har du för erfarenhet av byggbranschen och byggprojekt? 
Hur skulle du beskriva bygglogistik?  
Har du arbetat med logistikfrågor i ett byggprojekt? Vilka? 
Vad anser du är centralt för en effektiv logistik på byggarbetsplatsen? Vilka faktorer 
är viktigast? 
I vilket skede av ett byggprojekt är logistiken komplicerad? materialflöde, 
informationsflöde, markarbete, inredningsarbeten 
 
Lossning	  
 
Hur går en mottagning till? 
Är det något som inte fungerar bra, hur kan det göras bättre? 
 
Hur fungerar kommunikationen i anknytning till mottagning?  
Är det något som inte fungerar bra, hur kan det göras bättre? 
 
Hur går en mottagningskontroll till? (checklista, ansvarig?) 
Är det något som inte fungerar bra, hur kan det göras bättre? 
 
Lager	  
 
Hur är lagersituationen löst? 
Centrallager, just in time, lager på plats? hur fungerar det? Kommunikationen, 
ansvarig? Vad lagras var?  
 
Internhantering	  
 
Ser arbetsplatsen ut som den ska enligt apd-planen? 
Brukar apd-planen följas eller krävs uppdateringar? 
Vad hade kunnat vara bättre med arbetsplatsens utformning? 
 
Sortering av material: är rätt saker på rätt plats? 
Sophantering: containrar lämpligt placerad? (tömning och för arbetarna)  
Täckning av material: ansvarig? Avtäckt till start? Väderskydd, interns eller UE? 
Hanteringsystemskostnad: problem med opraktiska emballage? 
Iordningsställande av lagringyta: ansvarig?  
 
Vad är den vanligaste spillkostnaden? Allmänt eller för det här projektet? 



 

Varför är det den vanligaste, hur kan det förhindras? 
Är stöld en betydelsefull faktor att ta hänsyn till? 
Är någon ansvarig för att tillskärning sker på ett smart sätt? 
 
Är det vanligt med skador på material?  
Något som är extra vanligt förekommande? Göra åt saken? 
 
Läggs det mycket tid på produktionsförberedande åtgärder? (ex flytta skärbord) 
Ser du det som en värdeskapande åtgärd eller en förlust? 
 
Övrigt	  
	  
Vilka logistiklösningar har varit krångliga på den här arbetsplatsen? varför? Hur lösas 
bättre? 
Vilka aktörer var med och planerade logistiken under projekteringen?  Vilka borde 
vart med? 
Hur fungerar kommunikation mellan olika positioner över lag? Regelbundna möten? 
Kunde det fungerat på ett bättre sätt? 
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	   Projekt	  1	   Projekt	  2	   Projekt	  3	  
Hur	  skulle	  du	  
beskriva	  
bygglogistik?	  	  
	  
	  
Vad	  är	  centralt	  för	  
effektiv	  logistik	  på	  
byggarbetsplats?	  

Viktig	  grundsten	  
för	  att	  allt	  på	  ett	  
bygge	  ska	  
fungera.	  
	  
Kommunikation	  
är	  viktigt.	  	  

Transporter,	  
trånga	  
arbetsplatser.	  
	  
Att	  mottagning	  
fungerar	  och	  att	  
skaffa	  rutiner	  

Rätt	  material	  i	  
rätt	  tid,	  ordning	  
och	  reda.	  
	  
Jätteviktigt	  men	  
svårt	  att	  sätta	  
fingret	  på	  vad	  
som	  gör	  det	  bra	  
och	  dåligt.	  	  

Vilket	  skede	  av	  
produktionsprocess
en	  och	  hur	  skall	  
logistiken	  beaktas	  
för	  att	  den	  ska	  bli	  så	  
effektiv	  som	  
möjligt?	  	  
	  

I	  tidigt	  skede,	  tex	  
stommen	  då	  det	  
är	  mycket	  	  som	  
ska	  klaffa	  och	  
många	  aktörer	  
inblandade.	  
klaffa.	  	  

I	  tidigt	  skede,	  
bygga	  in	  
väderkänsligt.	  	  

Innan	  rutiner.	  När	  
det	  händer	  
mycket	  på	  en	  
gång,	  mycket	  
material	  in	  och	  ut,	  
samt	  många	  
inblandade.	  

Har	  
informationsflödet	  
eller	  materialflödet	  
störst	  betydelse?	  
	  

Informationsflöde
t-‐	  utan	  det	  
fungerar	  inte	  
materialflödet	  

Lika	  viktiga	   Svårt	  att	  säga,	  
men	  viktigt	  att	  
många	  är	  
inblandade	  i	  
planeringen-‐	  
därför	  krävs	  bra	  
informationsflöde
.	  	  

Hur	  går	  en	  
mottagning	  till?	  
	  

Kran	  som	  lyfter	  
allt	  över	  huset	  in	  
på	  innergården,	  
därefter	  för	  hand.	  
Avstängd	  gata.	  

Kran.	  Svårt	  att	  
hitta	  plats-‐	  
ingen	  gata	  
avstängd.	  	  

Kör	  in	  på	  bygget.	  
Mer	  plats	  att	  
lossa	  och	  forsla	  
vidare,	  mha	  
hjullastare.	  	  

Hur	  fungerar	  
kommunikationen	  i	  
anknytning	  till	  
mottagning?	  	  
	  

Dålig	  kontakt	  
med	  chaufförer,	  
men	  god	  intern	  
kommunikation.	  

Väldigt	  dålig	  
kontakt	  med	  
chaufförer.	  1/25	  
svenska	  som	  
ringer.	  Inga	  
utländska	  
ringer.	  

Bra	  kontakt.	  
Skriver	  på	  
beställningen	  
”OBS	  
svensktalande	  
chaufför	  +	  ring	  2h	  
innan	  ankomst”.	  
Har	  råkat	  köra	  till	  
bygget	  jämte.	  

Hur	  går	  en	  
mottagningskontrol
l	  till?	  
	  
	  
	  

Egenansvar	  hos	  
snickare	  eller	  hos	  
den	  som	  tar	  emot	  
det.	  Kollar	  
värdefulla	  
leveranser,	  ex	  

Den	  som	  
avropar	  tar	  
emot,	  gör	  även	  
kontrollen.	  
Kontrollerar	  
värdefulla	  

Mottagningsansva
rande	  
arbetsledare.	  
Kontrollerar	  
värdefulla	  
leveranser,	  ex	  



 

	  
	  

fönster,	  kök	  mm.	   leveranser,	  ex	  
fönster,	  kök	  mm.	  

fönster,	  kök	  mm.	  

Hur	  skall	  man	  på	  
bästa	  sätt	  lägga	  upp	  
och	  sköta	  
lagerhållningen?	  
Iordningsställande?	  

Inget	  lager	  på	  
plats.	  
Lageransvarig	  för	  
internlager	  sköter	  
allt.	  	  

Begränsad	  
lagringsyta	  på	  
plats.	  Alla	  UE	  får	  
en	  liten	  yta	  att	  
lagra	  på	  och	  
ansvara	  för.	  	  

Begränsad	  
lagringsyta	  på	  
plats.	  	  
Delat	  ansvar.	  
	  

Vad	  utmärker	  
effektiv	  
internhantering?	  
Vad	  är	  vanliga	  
problem	  i	  
internhanteringen?	  

Lageransvariga	  
gör	  en	  stor	  nytta.	  
Kommunikation.	  	  	  

Planering	  är	  a	  
och	  o.	  ”Mycket	  
tankeverksamhe
t	  som	  kan	  läggas	  
åt	  sidan”.	  
Engagemang	  och	  
kommunikation.	  	  

Viktigt	  att	  tänka	  
på	  nästa	  steg,	  tex	  
vad	  man	  ska	  
”bygga	  in”.	  	  

Ser	  arbetsplatsen	  ut	  
som	  den	  ska	  enligt	  
apd-‐planen?	  
	  

Ja,	  för	  apd-‐planen	  
uppdateras.	  En	  
del	  ändringar	  har	  
gjorts.	  	  

Viktig	  i	  början	  
men	  uppdateras	  
inte	  så	  mycket	  
lägre	  in	  arbetet.	  
”Ska	  vara	  ett	  
levande	  
dokument”	  

Den	  är	  lik,	  inte	  så	  
detaljerad	  utan	  
mer	  större	  saker	  
som	  bodar.	  Viktig	  
ur	  
planeringssyfte.	  

Sortering	  av	  
material:	  är	  rätt	  
saker	  på	  rätt	  plats?	  
	  

Ja,	  lageransvarig	  
har	  koll.	  	  

Ja	  och	  nej.	  	   Väldigt	  bra	  
ordning.	  
Arbetsledare	  går	  
kontrollrunda.	  	  

Sophantering	   Tre	  containrar	  
utanför	  på	  gatan	  i	  
början,	  mindre	  
skräp	  längre	  in	  på	  
projektet,	  en	  
container.	  	  

Två	  containrar	  
som	  töms	  varje	  
dag,	  pga	  
brandrisk.	  Blir	  
dyrt.	  	  

Tre	  containrar,	  4	  
mindre	  baskar	  
utplacerade	  nära	  
till	  hands.	  	  

Täckning	  av	  
material:	  vem	  är	  
ansvarig?	  

Inte	  så	  bra.	  
Tidskrävande	  att	  
leta	  under	  
presenningar,	  
köper	  nytt	  
istället.	  

Möjlighet	  att	  ha	  
det	  under	  tak.	  
Eftersöker	  ett	  
smidigt	  sätt	  att	  
täcka	  och	  
avtäcka.	  	  

Snickarna	  ska	  
göra	  det,	  inte	  så	  
viktigt	  för	  
tillfället	  i	  det	  
nuvarande	  skedet	  
av	  byggprocessen.	  

Hanteringsystemsk
ostnad:	  problem	  
med	  opraktiska	  
emballage?	  
	  

Betalar	  extra	  för	  
att	  få	  det	  
praktiskt	  
levererat.	  

Förekommer:	  
olika	  regler	  vid	  
leverans	  från	  
utomlands,	  ex	  
med	  lastbil	  från	  
Polen.	  

Väljs	  vid	  
beställning,	  
brukar	  fungera	  
bra.	  

Vad	  är	  det	  
vanligaste	  spillet?	  	  
	  

Gips	   Tid	   Betong.	  Vanligt	  
med	  mycket	  
träspill,	  men	  
köper	  färdig	  



 

kapat.	  	  
Är	  stöld	  en	  
betydelsefull	  faktor	  
att	  ta	  hänsyn	  till?	  
	  

-‐	   Har	  problem	  
med	  det,	  dock	  
inga	  stora.	  
Försvinner	  
ibland	  verktyg	  
till	  exempel.	  

Inte	  stora	  
problem.	  
Försöker	  bygga	  in	  
fönster	  snabbt	  
och	  beställer	  inte	  
hem	  kök	  förens	  
det	  ska	  sättas	  in.	  

Är	  det	  vanligt	  med	  
skador	  på	  material?	  	  
	  

Inget	  stort	  
problem.	  Gips.	  

Inget	  stort	  
problem.	  Gips.	  

Inget	  stort	  
problem,	  speciellt	  
inte	  i	  nuvarande	  
skedet.	  

Läggs	  det	  mycket	  
tid	  på	  
produktionsförbere
dande	  åtgärder?	  

Går	  igenom	  om	  
det	  är	  nytt	  
moment.	  	  

Går	  igenom	  om	  
det	  är	  nytt	  
moment.	  	  

Går	  igenom	  om	  
det	  är	  nytt	  
moment.	  	  

Vilka	  
logistiklösningar	  
har	  varit	  krångliga	  
på	  den	  här	  
arbetsplatsen?	  	  

Inget	  som	  helst	  
utrymme	  att	  
arbeta	  på.	  

Trafiken	  
utanför,	  ingen	  
avstängd	  gata.	  
Asbest.	  

Vad	  som	  ska	  
byggas	  in.	  	  

Vilka	  aktörer	  var	  
med	  och	  planerade	  
logistiken	  under	  
projekteringen?	  
Vilka	  borde	  vart	  
med?	  

Vill	  inte	  ha	  med	  
leverantörer	  för	  
tidigt,	  blir	  stökigt.	  

I	  vanliga	  fall	  
platschef,	  
arbetsledare,	  
lagbas.	  	  

Lagbas,	  
betongare,	  
arbetsledare,	  
platschef.	  Blanda	  
in	  olika	  parter	  
tidigt,	  alla	  tänker	  
på	  olika	  sätt,	  har	  
olika	  lösningar	  att	  
bidra	  med.	  	  

Hur	  fungerar	  
kommunikation	  
mellan	  olika	  
positioner	  över	  lag?	  	  

Väldigt	  bra	  
mellan	  snickare,	  
tjänstemän,	  UE	  
(pga	  välja	  själv)	  
EX	  m	  kranföraren	  

Bra	  inom	  NCC,	  
något	  sämre	  
mellan	  NCC	  och	  
UE.	  

Bra,	  lägger	  energi	  
på	  att	  involvera	  
alla.	  (pga	  välja	  
själv)	  	  

Regelbundna	  
möten?	  

Bygg-‐,	  
samordning-‐,	  
måndagsmöte,	  en	  
kvarts	  info	  med	  
snickarna	  möten.	  

Bygg-‐,	  
samordning-‐,	  
saneringsmöten,	  
miljörond.	  
Stödmöten:	  
platschefen	  
sätter	  sig	  ner	  
med	  snickarna	  
på	  morgonkaffet	  
och	  hör	  över	  
frågor/funderin
gar.	  

Bygg-‐,	  
samordning-‐,	  
fredagsmöte	  
(varannan	  vecka	  
med	  snickarna).	  
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