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Sammanfattning 
 

Innerstadsprojekt skiljer sig i från andra byggprojekt. Då bland annat ytan och 

framkomligheten ofta är begränsad är det många fler faktorer och parametrar som påverkar 

och som måste stämma för att uppnå en lyckad logistik. Det finns studier som visar på att 

byggarbetare inte ens är i närheten att uppnå sin fulla effektivitet och en stor anledning är 

bristande logistik. Då arbetskraft är dyrt och idag räknas som en av de absolut största 

kostnaderna är logistiken något som måste förbättras för att kunna utveckla byggbranschen 

och de projekt som genomförs, för att få ett effektivt flöde och på så sätt ett effektivt och 

lönsamt byggprojekt 

 

Med detta som bakgrund är syftet med arbetet att ta fram en arbetsmetod för logistik vid 

innerstadsprojekt. Arbetsmetoden ska fungera som ett hjälpmedel för att kunna styra och 

effektivisera logistikhanteringen och tar upp de mest centrala parametrarna i ett 

innerstadsprojekt och förklarar deras samband. I rapporten presenteras också ett flertal 

teknologiska verktyg som kan underlätta logistikhanteringen för projekt- och arbetsledaren.  

 

Den första versionen av metoden har tagits fram genom en litteraturstudie där de två 

begreppen Logistik och Lean ligger till grund för att effektivisera logistikplaneringen vid ett 

innerstadsprojekt, tillsammans med centrala parametrar i byggprocessen och för 

innerstadsprojekt. Utifrån dessa grunder byggdes en arbetsmetod fram som senare kom att 

testas i praktiken på ett flertal olika projekt-och arbetsledare på olika byggprojekt i Halmstad 

och Göteborg. Utav dessa intervjuer har en analys gjorts med hänsyn till de intervjuades 

kommentarer och synpunkter för att komma fram till en reviderad metod som även är 

resultatet av arbetet. 

 

Metoden bygger på de fyra centrala parametrarna takttid, yta, produkt och 

avlossningsmöjligheter. Ytan som förfogas över är det svårt att göra någonting åt och 

anpassning får ske efter de förutsättningar som finns i innerstaden. Därför gäller det att få ut 

det bästa av den yta som tillfogas. Genom att anpassa takttiden så kan materialhanteringen 

minskas på arbetsplatsen och på så sätt spara lagringsyta. Ytan påverkar 

avlossningsmöjligheterna som i sin tur påverkar takttiden pga. att man inte alltid kan använda 

de mest effektiva sättet. Dock fungerar detta inte med alla material och där av har produkten 

och dess specifika egenskaper stor betydelse. Om extra vikt läggs vid dessa fyra parametrar i 

planeringsskedet och genomförandet är tanken att rätt leveranssätt ska kunna planeras för den 

enskilda produkten och en effektiv logistik ska kunna uppnås. En central del är också att 

fungerande kommunikation i planerings och utförande stadiet är centralt för metoden. 
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Abstract 
 

Inner city projects differ from other construction projects primarily due to limited space and 

accessibility. There are many factors and parameters that are influential and must match in 

order to achieve efficient logistics. According to recent research, poor logistical planning and 

provision cause costly delays in the projects due to time wasted in waiting for supplies and 

labor. This is proven to be one of the primary expenses in today’s high-weight economy. 

Logistics efficiency must be improved in order to further develop the construction industry. 

Having said this, it is important to ensure that the storage and delivery of materials is 

managed in the best possible way to achieve an efficient flow and therefor profitable 

construction projects, which is vital considering the narrow margins for inner-city projects. 

Considering this research, the projects purpose is to develop a work model for managing 

logistics in inner-city construction projects. The working model serves as a tool to improve 

the efficiency of logistics management and addresses the most important parameters of inner 

city projects and explains their contexts.  

 

A method was created based on literature studies and tested on a number of project managers 

and supervisors in various construction projects in Halmstad and Gothenburg. These 

interviews were analyzed and resulted in a revised method. The revised method is based on 

four central parameters flow, space, product features and unloading facilities. It is difficult to 

anything about the disposable space and adjustments must be made according to the 

conditions in the inner city. By adapting the flow, the material handling can be reduced at the 

workplace, thus saving storage space. The space affects the unloading facilities which in turn 

affects the flow, since one cannot always work the most effective way. However, this does not 

work with all materials and the product and its specific characteristics are important. With 

these four parameters in mind, the right delivery method should be planned for the individual 

product and result in effective logistics. It should be added that communication is a critical 

factor for the method to work.  
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 

Under 2012 uppskattades de totala bygginvesteringarna dvs. ny- och ombyggnationer samt 

anläggningar till 309 miljarder kronor, vilket är en ökning med 3 procent av Sveriges totala 

BNP sedan slutet på 90-talet. På grund av befolkningstillväxten och ökad inflyttning till 

storstäderna har de demografiska förutsättningarna förändrats. Hela 64 procent av de totala 

bygginvesteringarna under 2012 förekom i de tre storstadslänen Stockholms, Västra 

Götalands och Skånes län. Statistiken visar även på att ungdomskullarna växer vilket leder till 

att behovet av bostäder ökar och detta främst i storstäderna. Då det dessutom har byggts för få 

bostäder under en längre period ökar trycket på bostäder i storstäderna. Vid byggnation i 

centrala delar av städer förändras ofta de logistiska förutsättningarna då det redan finns 

befintliga byggnader runt omkring den aktiva arbetsplatsen, vilket medför stora problem för 

utrymme av transportering och hantering av material. Detta ställer högre krav redan i 

planeringsskedet eftersom det inte finns tid, pengar och utrymme för felmarginaler. Ökande 

produktionskostnader medför högre hyror för boende och minskad vinst för 

produktionsbolagen (Sveriges byggindustrier 2015-02-16). 

 

Materialhanteringen tar idag upp stor del av hantverkarnas tid vilket kostar företagen tid och 

pengar. Enligt Manheimer, E., (2006) består en byggnadsarbetares dag av 50 procent 

produktivt arbete, 17 procent förflyttningar och pauser och 33 procent av leta, sortera och 

hämta material mm. En effektivare arbetsmetod skulle därför kunna leda till stora besparingar. 

Rätt placering av rätt material underlättar betydligt för arbetarna såväl effektivmässigt som 

det gör ergonomiskt. Andra problem inom logistiken i byggnadsbranschen är slöseriet av 

byggnadsmaterial. I rapporten (Josephson, E-H.2005: Slöseri i byggprojekt – behov av 

förändrat synsätt) presenteras det att med hjälp av effektivisering av logistik på 

byggarbetsplatsen kan slöseriet minskas med 30-35 procent av produktionskostnaderna, vilket 

skulle innebära en minskning på upp till ca 100 miljarder kronor av Sveriges totala 

bygginvesteringar. Tony Douglas före detta tekniska direktör för BBA (British Airports 

Authority) menar att logistik kommer att bli helt avgörande för byggindustrin och att andra 

industrier redan har förbättrat deras rörelsekapital med upp till 20 % genom att tillämpa smart 

logistik.(Sullivan, G. 2010).  

 

Enligt (Larsson, B. 2008) har inte byggbranschen samma förutsättningar att lyckas som 

industrins fasta fabrik då byggbranschens provisoriska fabrik flyttas med från projekt till 

projekt och där två projekt aldrig ser likadan ut. För varje nytt projekt blir det nya 

förutsättningar, ny planering och ny organisation.Enligt "Fairs"(2002), yrkesverksamma inom 

logistik och globala logistikföretag som "Exel" och ”UPS” som också riktar in sig på 

byggindustrin, hävdar att entreprenörerna skulle kunna minska sina material och 

arbetskostnader med upp till 15 % genom att införa Just In Time leveranser till 

arbetsplatsen.  Detta skulle också minska skador på material, spara på lagringskostnaderna 

och frigöra kvalificerad arbetskraft för mer produktivt arbete (Sullivan, G. 2010).  
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1.2 Problembeskrivning 
 

Dagens städer expanderar hela tiden men det är inte bara i ytterområdena som det byggs utan 

även i centrala delar. Problemet som uppstår i centrum är att man inte har samma utrymme 

som vid byggnationer i utkanten av staden. Självklara saker som utrymme för transporter och 

hantering av material är inte lika självklara i innerstaden. Problemen måste lösas redan i 

planeringsskedet eftersom möjligheterna till att lösa problemen på plats begränsas betydligt.   

 

Vår rapport utvärderas efter följande problemställningar: 

 

  Hur kan man effektivisera logistiken vid innerstadsprojekt inom byggbranschen? 

  Vilka parametrar är centrala för att effektivisera logistiken vid innerstadsprojekt? 

 

1.3 Syfte & målsättning 
 

Syftet med denna studie är att ta fram en arbetsmetod för logistikplanering vid 

innerstadsprojekt. Denna arbetsmetod skall kunna användas för att effektivisera och förbättra 

arbetsgången i framtiden vid planering av innerstadsprojekt. Målet med denna studie är att 

hjälpa företag att få ett bättre flöde och materialhantering vid nutida och framtida 

innerstadsprojekt.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Rapporten och metoden avgränsas till nybyggnadsprojekt i innerstad i Sverige. Fokus ligger 

på materialhanteringen från beställning till inbyggnad och hur detta kan effektiviseras vid 

innerstadsprojekt. 

 

1.5 Metodbeskrivning  
 

Arbetet bygger på en kvalitativ studie där frågeställningen har varit strukturerad och 

formulerats i förväg. Arbetet bygger på en föreställning som säger att det går att effektivisera 

logistikhanteringen med hjälp utav en arbetsmetodbyggd utifrån teori. Metoden kommer 

senare valideras genom intervjuer med arbets-och projektledare i Halmstad och Göteborg. 
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2. Teori 
 

Detta kapitel utgör den teoretiska referensramen som arbetsmetoden i kommande kapitel 

bygger på. Först beskrivs dem två centrala begreppen logistik och lean i allmänhet så läsaren 

får en förståelse för grunderna där efter kommer går arbetet in på byggbranschen. 

 

2.1 Logistik 
 

Om man slår upp ordet logistik i den svenska Nationalencyklopedin finner man följande: ”En 

vetenskap som studerar problem i samband med materialflöde inom företag eller 

organisationer vanl. med huvudsyftet att åstadkomma metoder för att rätt material skall 

finnas på rätt plats vid rätt tid”. Enligt OED (Oxford English Dictionary) användes termen 

logistik först år 1879 men efter senare forskning har det bevisats att det användes betydligt 

tidigare än så redan under Napoleons tid i tidigt 1800-tal. År 1811 publicerades boken 

”Elements of the science of war” av ingenjören William Müller som då använde termen 

logistik relaterat till militära ändamål (Sullivan, G. 2010)Begreppet tog fäste i Sverige först 

under slutet av 1960-talet och då med utgångspunkt i transportteknik, men har senare 

utvecklats till att också inbegripa mera strategiska aspekter på informationsflöden och 

organisationsstruktur för materialflöden (Svenska Nationalencyklopedin). 

 

Efter att ha gjort detta arbete och läst en mängd olika beskrivningar kom vi fram till att 

Lumsden, K. definition av ordet logistik passar då den täcker in vad de flesta källor belyser: 

”Logistik definieras som planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i 

materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av 

framställd produkt, med syftet att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och 

önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 

miljökonsekvenser” (Lumsden, K .2012) 

  

  

  

Kommenterad [KW[1]: Lägg före metod 
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2.2 Leanfilosofin 
 

Lean är en filosofi som har sina grunder i Henry Fords löpande band och i Japans industri 

under 50-talet. Lean handlar om att utveckla och förbättra processer på en fysisk men även 

kulturell nivå. När det kommer till det fysiska inom lean innebär det att ständigt förbättra 

verksamheten och hela tiden styra verksamheten utifrån vad kunden vill ha. Att producera 

varken mer eller mindre än det kunden efterfrågar och se till att det alltid är ett jämnt flöde 

och inga oväntade ändringar av produktionsnivåer. I stället för kortsiktiga ekonomiska 

vinningar tänker man långsiktigt och att göra kunden nöjd med resurssnåla, flexibla och 

snabba processer som levererar god kvalitet. På den kulturella nivån handlar det om ständigt 

lärande där man lägger fokus på engagerat ledarskap, människan, förbättringsarbete och 

kvalitet. Man kan se och lära av andra och lyckats väl men man kan aldrig kopiera, de som 

försökt göra det och inte arbetat från grunden har ofta misslyckats på vägen (Sörqvist, L. 

2013). 

 

”En tumregel för tillverkningsindustrin är, att vid en övergång från traditionell 

massproduktion med många mellanlager till Lean produktion, fördubblas produktiviteten i 

hela systemet, samtidigt som genomloppstiden i produktionen och lagernivån kan minskas 

med upp till 90 %.” (Blücher, Dan. 2007) 

 

2.2.1 Centrala delar i logistik och lean 
 

Den logistiska materialflödeshanteringen kan se ut på många olika sätt men för att få en 

lönsam hantering måste den vara effektiv med minimala komplikationer. Leanfilosofin är 

framtagen för att effektivisera processer och där med göra dem lönsamma. Med hjälp utav 

Leanfilosofin kan företag effektivisera sina processer och där med bli mer lönsammare än sina 

konkurrenter och bli konkurrenskraftiga. 

 

”Byggnadsindustriella materialförsörjningsflöden behöver inte skilja sig särskilt mycket från 

den fasta industrins, framförallt inte i grundläggande avseenden” (Knöös, P. 1991)  

”Den fasta industrins synsätt, principer, terminologi etc. vad gäller materialflödesutveckling 

är i högsta grad möjlig att överföra till byggnadsindustrin” (Knöös, P. 1991)  

 

2.2.2 Ständig förbättring 
 

För att nå framgång krävs det ständig förbättring, att hela tiden se till det som är bra och göra 

det bättre är en av grunderna till framgång. För att göra någonting bättre måste det som sinkar 

eller försämrar uteslutas. Detta görs genom att hela tiden ställa sig frågorna. Vart är vi på väg? 

Hur ska vi nå målet? Nådde vi målet? Om inte, varför? Där alla steg måste dokumenteras och 

utvärderas för att kunna arbeta bort hinder. Här finns en mängd olika verktyg som sex sigma - 

en metodik för förbättringsprojekt och ISO 9000 – som är ett kvalitetssäkringssystem. 

(Sörqvist, L. 2013) 
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2.2.3 Värdeskapande 

 

Vid effektivisering av processer läggs fokus på två specifika ord, slöseri och värdeskapande 

där allt slöseri ska arbetas bort och endast arbete som ger mervärde för slutprodukten ska 

göras. För att veta vad som är värdeskapande och vad som är slöseri måste kunden och dennes 

behov definieras. När kunden och dess behov är bestämda går det också att bestämma vad 

som är värdeskapande och vad som är slöseri i processen för att få kunden nöjd. Detta betyder 

inte att allt är direkt värdeskapande eller direkt slöseri, i vissa processer kan det finnas 

indirekta behov eller nödvändigt slöseri för att processen ska komma framåt. Exempel på 

detta är platsgjuten betong som är en nödvändig väntan för att betongen ska härda och bli en 

värdeskapande enhet i processen. (Modig, N. 2010) 

 

2.2.4 JIT – Just In Time  

 

Begreppet JIT (Just In Time) härstammar ursprungligen från Japan under 1950-talet då 

Toyota Motor Corporation med inspiration av USA utvecklat ett nytt sätt att få ett effektivare 

flöde i produktionen genom att ta bort allt lager och enbart producera vad kunden önskade. 

Det grundläggande syftet med JIT är att skapa hög flödeseffektivitet och att eliminera slöseri. 

Slöseri kan sedan delas in i följande kategorier: 

 

 Överproduktion – Att inte producera mer än efterfrågan. 

 Väntan – Att försöka undvika väntan och försöka få ett bra ”flyt”. 

 Transporter – Att undvika onödiga transporter. 

 Överbearbetning – Att undvika att arbeta mer på en produkt än vad den kräver. 

 För stora lager – Att undvika stora lager, lager kostar pengar. 

 Förflyttningar – Att arbetarna inte ska behöver förflytta sig mer än nödvändigt 

 Defekter – Att undvika defekter då dessa måste bytas ut och det kostar pengar.  

 

Ett av JIT:s huvudsyften är också att inte producera någonting som inte beställts och pga. 

detta kan man undvika risken för överproduktion och även ta bort mellanlager som annars 

kostar mycket pengar och samtidigt se till att inte hämma flödet genom processen. 

(Sörqvist, L. 2013) 

 

2.2.5 Processen 

 

Ordet process kommer från det latinska ordet processus som betyder ”att föra framåt”. En 

process består utav resurser och enheter där resurserna förädlar enheten och för den framåt 

mot sitt slutmål. Det som färdas genom processen brukar kallas flödesenhet och kan vara allt 

från material, information och människor. När en process ska effektiviseras kan det göras 

utifrån två perspektiv, flödesenhetens perspektiv eller utifrån verksamheten och dess resurser. 

För att kunna effektivisera en process måste den kunna definieras med en början och ett slut, 

när bearbetningen av enheten startar och när har den nått sin slutdestination. Där i mellan kan 

processen delas upp i mindre segment för att kunna mäta och beräkna effektiviseringen och 

veta vart i processen förbättringsfokus ska ligga. När det är gjort kan effektiviseringsarbetet 

börja. (Sörqvist, L. 2013) 
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Resurs 

2.2.6 Resurseffektivitet 

 

Resurseffektivitet kan beskrivas som att en produkt eller tjänst flyter mellan de olika 

resurserna, här ligger fokus på resurserna och att få en så hög verkningsgrad som möjligt. 

Detta gör att det kan få finnas lager och det kan få ta lång tid att få produkten eller tjänsten 

från start till mål men så länge resurserna inte står still utan är ständigt aktiva har man 

resurseffektivitet. Resurseffektivitet handlar om att utnyttja sina resurser till sin fulla grad och 

inte låta dem stå still. Genom att dela upp processen i mindre delar och ta ut enskilda resurser 

kan varje del trimmas upp eller tas bort för att få en så effektiv avdelning eller organisation 

som möjligt. Detta är den mest vanligaste av effektiviseringsformer och ger ofta resultat 

direkt (Modig, N. 2010). 

 

 

 

 

 

(Modig, N. 2010) 

 

2.2.7 Flödeseffektivitet 

 

Ett annat sätta att förbättra processen på är att se till enhetens flöde och hur effektivt den 

passerar genom processen. Vid användande av flödeseffektivitet läggs fokus på enheten eller 

tjänsten istället för på resurserna och det handlar om att få enheten till sin slutdestination på 

ett så smidigt och tideffektivt sätt som möjligt. Den tid som det tar för en enhet att ta sig 

igenom processen kallas genomloppstid och är beroende av flaskhalsar som kan uppstå då det 

finns fler flödesenheter i processen än vad resurserna kan hantera. I det steget där 

genomloppsflödet är som lägst bildas alltid en flaskhals som gör att det blir ett stopp eller 

köbildning precis innan flaskhalsen. För att en flaskhals ska uppstå måste vissa kriterier vara 

uppfyllda, Det första är att dem olika momenten i processen måste komma i en följd och det 

andra är att det måste finnas en variation av resurser så dem inte har samma kapacitet. 

Flaskhalsar är näst intill omöjliga att arbeta bort ur en process, så fort en flaskhals är åtgärdad 

så bildas en ny på de ställen där genomloppstiden är som längst. Så fort det bildas en flaskhals 

bildas också en onödig väntan vilket leder till att flödeseffektiviteten minskar. Genom att rikta 

alla resurserna till en enhet eller tjänst på en gång kan tiden för bearbetningen och väntan 

kortas ner (Modig, N. 2010). 

 

 

(Modig, N. 2010) 

Resurs 

Flödesenhe

t 

Flödesenhe

t 

 

Flödesenhe

t 

 

Flödesenhet 

Resurs Resurs 
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Takttid i industrin är ett mått i vilken tid tillverkade enheterna lämnar fabriken. Takttiden på 

en byggarbetsplats är den takt arbetsplatsen kan ta emot leveranser eller i vilken takt arbetarna 

bygger in enheter i den slutliga produkten (byggnaden). Genom att veta takttiden för en enhet 

blir det också lättare att räkna på hur lång genomloppstid processen har. Takttiden kan 

definieras på detta sätt. (Sörqvist, L. 2013) 

 

 T – Takttiden 

 Ta – Den tiden man har att förfoga 

 D – Antal enheter 
 

 

 

Lagen om variationer säger att “ju större variationen i processen är, desto längre är 

takttiden” och beskrivs med hjälp utav Kingmans ekvation.  

 

 

(Modig, N. 2010) 

 

Grafen beskriver förhållandet mellan takttiden för en enhet i en process och utnyttjandegraden 

av en resurs, även kallat resurseffektivitet. Det kommer alltid finnas variationer i en process 

men beroende på om det är hög eller låg variation kommer det ge olika resultat på takttiden 

och utnyttjandegraden. (Modig, N. 2010) 
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2.2.8  Lager 

 

Om ordet lager slås upp nationalencyklopedin står det - ”plats för förvaring av råmaterial, 

halvfabrikat och färdiga produkter”. Logistik handlar om att ge en god service där rätt 

produkt levereras vid rätt tid till kunden och utan lager skulle det bli oacceptabelt långa 

leveranstider. Motivet till lager är just därför, att kunna förse kunden med just den varan när 

denna behöver det. Lagerhållning av varor är inte billigt men det kan vara billigare än att 

förlora kunderna som annars väljer en leverantör som kan förse dem med varor och 

tillfredsställa deras behov. Det är inte bara positivt att lagerhålla sina produkter, varorna 

binder upp kapital som annars hade kunnat säljas och göras om till vinst. Så länge varorna är 

lagrade i väntan på att köpas är det producenten som ansvarar för kapitalet och skulle det ske 

en naturkatastrof eller olycka så är det förlorat kapital. Detta medför att producenten alltid vill 

ha ett så litet lager av produkter som möjligt men ändå kunna förse kunden med en god 

service. Med ökad service nivå ökar även kostnaderna (Lumsden, K. 2012)  

 

 

(Björklund, M 2012) 

 

Mellanlager är en buffertzon någonstans geografiskt mellan producenten och kunden. 

Fabriken kan ligga på en kontinent medan kunderna kan befinna sig precis var som helst i 

hela världen och för att kunna förse kunden med varan när denna behöver det kan 

producenten använda sig utav mellanlager som ligger närmare kunden än vad fabriken gör 

vilket leder till kortare leveranstid. Ett exempel på mellanlager som används dagligen är alla 

bygg handlar som finns runt om i världen där lager byggs upp med olika produkter så kunden 

kan få tillgång till dem vid rätt tid. Mellanlager kan också ägas utav kunden och fungerar 

precis som bygghandeln, fast istället för att butiken väljer vilket sortiment som ska lagras så 

väljer den som ska bruka materialet det själv och kan på så sätt alltid ha tillgång till det 

efterfrågade materialet. (Lumsden, K. 2012) 
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2.3 Förutsättningar för innerstaden  

 

Vid utförande av byggnadsprojekt i innerstaden finns det andra förutsättningar och krav än 

vid andra projekt som måste tas hänsyn till. Den största skillnaden för ett innerstadsprojekt är 

ytan. Begränsad yta för arbetsplatsen ställer högre krav på lager av material, maskiner, bodar 

mm. Lagerytan måste därför planeras noggrant för att kunna utnyttjas så effektivt som möjligt 

för att undvika komplikationer och onödiga extra kostnader. Med ytan menas även ytan runt 

omkring arbetsplatsen som t.ex. transportvägar. Leveranserna är något som blir begränsat i ett 

innerstadsprojekt då höjd, bredd, längd och vikt på material och maskiner måste beräknas in 

då det är helt andra krav på vägar, broar och liknande. Även de omkringliggande 

verksamheterna är något som är specifikt för ett innerstadsprojekt. Då det ständigt sker 

aktiviteter dag som natt så måste omkringliggande verksamheter kunna fungera utan att bli 

störda av pågående byggnation. På dagarna när samhället är aktivt konkurrerar arbetsplatsen 

med verksamheterna runt omkring. Det är på morgonen och eftermiddagen när alla ska till 

och från sina arbeten som trafiken är som värst och det är som mest människor i rörelse. Detta 

kan medföra vissa begränsningar och hinder men det kan även ge fördelar. Det är många som 

tar bilen till jobbet och då blir parkeringsytorna som på nattetid är fulla helt plötsligt tomma 

och kan fungera som avlastningszon. På kvällarna när konkurrensen med samhället minskat 

uppstår det nya förutsättningar. Aktiviteter som inte varit ett problem under arbetstiden måste 

nu begränsas så den närliggande nattliga verksamheten kan fortskrida utan att störas. Dem 

flesta människorna är aktiva och arbetar under dagen och sover under nätterna, detta gör att 

aktiviteter som innebär buller, vibrationer och skarpa ljus inte är lika acceptabla som dem är 

på dagtid. Under natten är konkurrensen om vägarna till och runt omkring arbetsplatsen inte 

lika stor och då kan det löna sig att använda sig utav moment som kräver utrymme, 

exempelvis leveranser. Andra förutsättningar som skiljer sig för ett innerstadsprojekt är lagar 

och säkerhet. (Révai, E. 2012)  

 

Med grund i ovanstående är det viktigt att veta vilka lagtexter och säkerhetsbestämmelser som 

gäller för projektet såväl lokala som regionala innan man börjar för att undvika 

komplikationer.  Saker som avspärrningar och anvisningar måste vara extra tydliga för att 

minimera risker då mycket människor rör sig i området. Även årstiderna och vädret påverkar 

innerstadsprojekten mer än vanliga projekt. Snö kan bli ett stort problem då det ofta inte finns 

utrymme för att lagra det på arbetsplatsen utan det måste transporteras bort. (Révai, E. 2012), 

(Sveriges byggindustrier 2015-02-16). 
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2.4 Byggarbetsplatsen  
 

2.4.1 Den tillfälliga fabriken 

 

För att en byggarbetsplats ska kunna uppföras behövs en “tillfällig fabrik” omkring det 

blivande byggobjektet. Anledningen till att det kallas tillfällig fabrik är att den avvecklas när 

byggobjektet är färdigställt. Man bör inte ta fel på tillfällig och provisorisk fabrik som den 

ibland också kallas. Anledningen till detta är för att provisorisk kan tolkas som nödlösningar 

vilket inte stämmer in på en tillfällig fabrik som måste planeras noga och utföras med god 

standard, så att den blir en effektiv och säker arbetsplats med bra arbetsmiljö. En ineffektiv 

tillfällig fabrik kan leda till svårhanterliga störningar i produktionen vilket i sin tur kan leda 

till stora merkostnader och förlorad produktionstid. En tillfällig fabrik ska innehålla 

personalutrymmen, maskiner, förråd, materialupplag, verkstäder med flera arbetsplatser samt 

transportvägar och transportanordningar. Fabriken måste även förses med system för el, 

vatten och avlopp (Révai, E. 2012). 

 

2.4.2 APD-Plan 

 

En central del på byggarbetsplatsen är en APD-plan (Arbetsplatsdispositionsplan) eller 

placeringsritning som det också kallas. Denna ritas enklast in på en situationsplan och visar 

placeringen av t.ex. kontor, bodar, förråd, materialupplag och större maskiner. Men även 

säkerhetsutrustning som stängsel, sjukvårdsutrustning och brandvårdsutrustning skall finnas 

med på placeringsritningen. 

(Révai, E. 2012). 

 

 

(Révai, E. 2012).   
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2.4.3 Planering i byggprojekt 

 

Logistik, som många andra aspekter av ett byggprojekt bör planeras grundligt för att fungera 

så effektivt som möjligt (Sullivan, G. 2010). En väl disponerad planering utgör en av de mest 

betydelsefulla förutsättningarna för ett lyckat byggprojekt. Genom att planera projektet kan 

det regelbundet kontrolleras att allt går såsom tänkt och även upptäcka eventuella avvikelser i 

tid för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Projektet bör även vara dokumenterat i form olika 

produktionsplaner, exempelvis tidplaner, resursplaner och arbetsplaner (Révai, E. 2012).  

 

Det är viktigt att få en klar bild av området och med hjälp av en översiktsplan kan den 

ansvarige i tidigt skede upptäcka möjligheter och hinder med projektet. Saker som är viktigt 

att tänka på i omgivningen är framförallt närliggande byggnader och trafik. Att inte störa 

grannarna med för högt bullerljud eller störa trafiken är något som måste tänkas igenom 

noggrant. Genom att ta kontakt med kommunen kan man enkelt ta reda på vilka regler som 

gäller (Sullivan, G. 2010). 

 

Vid god planering kan viktiga faktorer som att hålla tider, uppnå god ekonomi, skaffande av 

resurser, styra bygget, skapa god arbetsmiljö, uppnå rätt kvalitet, minska störningar, lära 

känna bygget och upprättandet av kontraktstidplanen göras på ett så effektivt sätt som möjligt. 

(Révai, E. 2012). 

 

Det är viktigt att den ansvarige får information om förutsättningarna för arbetsplatsen, t.ex. 

hur det ser ut med tillgång till kran, avlastningsplatser och lyftanordningar. På så sätt kan den 

ansvarige lättare planera vilka sorts fordon, kranar, lyftanordningar och manuella utrustningar 

som krävs vid avlastnings av leveranserna (Sullivan, G. 2010). 

 

Syftet med en logistikansvarig är införa enkelhet och undvika komplexitet då det betyder 

risker. Därför bör de som verkställer planen vara med redan i planeringsskedet. (Sullivan, G. 

2010). 
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2.4.4 Logistik inom byggindustrin 

 

Bygglogistik och SCM (Supply Chain Management) är områden som har en betydande 

inverkan på både projekt-och industrins prestanda, men ändå har varit i stort sett oförändrad 

under många år. Med andra ord finns det fortfarande mycket som kan utvecklas och förbättras 

inom logistik och särskilt inom byggindustrin som hittills varit trögare än andra industrier att 

inse fördelarna med tillämpning av god logistik. Tony Douglas före detta tekniska direktör för 

BBA (British Airports Authority) menar att logistik kommer att bli helt avgörande för 

byggindustrin och att andra industrier redan har förbättrat deras rörelsekapital med upp till 20 

% genom att tillämpa smart logistik. Även om det finns många likheter mellan logistik inom 

byggindustrin och tillverkningsindustrin går det ändå inte riktigt att jämföra dessa två på 

grund av att projekt inom byggindustrin hela tiden skiljer sig från varandra medan i 

tillverkningsindustrin arbetas det hela tiden på samma sätt (Sullivan, G. 2010).     

 

Med bygglogistik tror många att det endast är den slutliga materielleveransen som är viktig 

medan det egentligen är så mycket mer som är viktigt på en byggarbetsplats. De faktorer som 

avgör framgången för en logistikverksamhet har identifierats som följande: tid, plats, kvantitet 

och kvalitet (Sullivan, G. 2010). Som också kan sammanfattas i de ”sju R:en”: Rätt plats, Rätt 

tid, Rätt kvantitet, Rätt vara, Rätt kostnad, Rätt kvalitet och Rätt kund (Lumsden, K. 2012). 

Först ska rätt material beställas till rätt pris sedan ska materialet transporteras till rätt kund och 

det ska då levereras i rätt tid till rätt plats. Materialet undersöks sedan för att se till att det är 

rätt kvantitet och i rätt kvalitet. 

 

  

Rätt Plats Rätt Tid
Rätt 

Kvantitet

Rätt Vara
Rätt 

Kostnad
Rätt 

kvalitet

Rätt Kund
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2.4.5 Leveranser till byggarbetsplatsen 

 

Förutsättningar för leveranser till byggarbetsplatsen ser olika ut beroende på vart i samhället 

arbetsplatsen uppförs. På landet kan vägarna vara begränsade till grusade eller mindre 

framkomliga vägar. Det är en extra kostnad men oftast finns utrymmet att bredda eller 

förstärka vägen så leveranserna kan ta sig fram. Inne i staden ser förutsättningarna annorlunda 

ut, vägarna är ofta av bra skick men här går det inte att gör någonting åt vägnätet då det inte 

finns plats att bygga ut. Där av går det inte att förutsätta att alla leveranser kan komma fram 

till arbetsplatsen. Den logistikansvarige måste därför se över stadens infrastruktur för att se 

vad det är för ekipage som kan ta sig fram till arbetsplatsen. (Sullivan, G. 2010). 

 

Väl framme vid arbetsplatsen uppstår nya utmaningar och förutsättningar. Det är viktigt att 

alltid ha en säker avlastningszon där inte människor eller material kan ta skada. Här finns 

lagar och bestämmelser om hur det ska gå till men ibland händer det att olyckan är framme 

och då är det bättre att tagit bort risken i planeringsstadiet än att någon eller något skadas på 

plats. Det finns ingen avlastningszon som är den andra lik och även här kommer stadens 

förutsättningar in. (Sullivan, G. 2010). 

 

På en arbetsplats kan det finnas fler olika leverantörer och underleverantörer som levererar 

varor och produkter där alla har olika transportmedel och leveranssätt. Hur produkterna är 

paketerade och levererade beror på hur den är utformad och emballerad och måste kollas upp 

av den logistikansvarige för att se om dem matchar med arbetsplatsens förutsättningar. 

(Sullivan, G. 2010). 

Efter några år då man arbetat i samma region brukar byggföretagen använda sig utav samma 

leverantörer då man har vetskapen om att dem kan leverera och hur dem levererar sina 

leveranser på är känt sätt (Sullivan, G. 2010). 
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2.5 Logistiklösningar och hjälpmedel för byggbranschen 
 

I detta avsnitt kommer lösningar till logistikproblem belysas och beskrivas för att underlätta 

arbetet för den logistikansvarige på byggarbetsplatsen.  

 

2.5.1 Tredjeparts logistik 

 

Att använda sig av en extern logistikansvarig är idag förhållandevis ovanligt men ur en 

kommersiell synvinkel kan detta vara potentiellt lönsamt och är något som förmodligen 

kommer att användas mer i framtiden. Många tror att använda sig av en extern specialist inom 

logistik som ansvarig för ett projekt är dyrt och därför inte aktuellt, men med tanke på att ett 

byggprojekts logistik ofta är ineffektivt och det ibland beställs upp till 20 % mer material än 

vad som egentligen behövs så finns det en klar lönsamhet i detta. En specialist som endast 

fokuserar på logistik har lättare att se en helhets bild av projektet och kan se exakt vad som 

krävs för att få en så effektiv logistik som möjligt. (Sullivan, G. 2010) 

 

Tredjeparts logistik eller TPL som det vanligtvis förkortas till definieras i boken (Ahl, G., 

(2002) som följande: ”Med tredjepartslogistik menas att ett företag tar över och driver i 

första hand funktionerna lager och transport för ett annat företags räkning. Vissa 

tilläggstjänster kan förekomma inom funktionerna inköp och kundtjänst, såsom inköpsavrop, 

leveransbevakning, ordermottagning. Vissa företag kan även erbjuda fakturering, vilket för 

det mesta rör sig om fakturautskrift.” 

 

På grund av den snabba utvecklingen blir det detta ett allt mer vanligare alternativ då företag 

inte har lika mycket tid att fokusera på ärenden utanför kärnkompetensområdena då de flesta 

anser att logistik inte innefattas inom de mest kritiska problemen (Ahl, G. 2002). Inom 

byggbranschen jobbar många TPL företag kvällstid då byggarbetsplatsen är tom. De kan då 

enkelt förbereda arbetet och placera ut material utan att störa arbetarna eller tänka på 

säkerheten. (Manheimer, E., 2006). 
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2.5.2 BIM 
 

BIM (Building Information Modeling) eller Byggnads Informations Modell som det heter på 

svenska är ett relativt nytt och revolutionerande begrepp inom byggnadsbranschen (Jongeling, 

R. 2008). Det har funnits många diskussioner om den exakta definitionen av BIM och en del 

anser att M:et borde stå för Management istället (Byggtjänst 2008). BIM bör dock inte 

definieras som endast ett arbetssätt eller en programvara utan bör istället definieras som ett 

samlingsgrepp på hur information kan skapas, lagras och användas på ett systematiskt och 

kvalitativt sätt (Jongeling, R. 2008). Ett enklare uttryck för BIM är att det är en process för att 

skapa och underhålla byggnader med hjälp av digital teknik (Epstein, E. 2012). 

 

BIM kan genom dess digitala format användas kontinuerligt under hela en byggnads 

livscykel, från planering till design, konstruktion, förvaltning och slutligen tills byggnaden 

rivs (Epstein, E. 2012). Dess digitala modeller skapas med hjälp av avancerad 3D-CAD 

(Byggtjänst 2008). Eftersom modellerna finns med redan i planeringsfasen, kan projektdata 

ändras och tilläggas under det att projektet fortskrider (Epstein, E. 2012). 

 

Internet har spelat en stor roll i att forma BIM-processen. Via webben kan information samlas 

in, lagras, delas och användas av någon med en Internetanslutning. BIM kan alltså inkludera 

allt från ägare, planerare, programmerare, designers, arkitekter och ingenjörer, till 

entreprenörer, verkstäder och fastighetsansvariga. Med den enkelhet data kan delas 

elektroniskt tillåts nu arbetet för alla dess inblandade att ske samtidigt och därmed ersätta de 

distinkta planerings, designs, konstruktions och förvaltningsfaserna. Effektivisering av dessa 

ledtider är särskilt intressant för ägare som vill färdigställa projektet så snabbt som möjligt för 

att börja få se en avkastning på sina investeringar. De projektgrupper som är involverade i 

projektet måste hitta ett effektivt sätt att arbeta tillsammans då kvaliteten på arbetet kommer 

att återspeglas i den färdiga byggnaden. (Epstein, E. 2012). 

 

BIM visar redan stor potential att producera arbetet mer effektivt och på kortare tid. Det råder 

enighet om att BIM anses vara den framtida standarden inom byggbranschen, och antagandet 

av BIM som standard kommer att bli verklighet. Nu är det inte en fråga om huruvida BIM 

kommer att genomföras, utan när (Epstein, E. 2012). 
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2.5.3 RFID 

 

RFID är ett indentifikationssystem inom material hantering och står för Radio Frekvens 

Identifikation. Systemet består utav en etikett som innehåller information och en scanner som 

läser av den specifika informationen, t.ex. vad det är för material, var det ska och vart de är 

just nu. Den informationsbärande etiketten kan vara antingen aktiv eller passiv. Vid 

användning av passivt system måste etiketten skannas manuellt med en RFID skanner. Det 

aktiva systemet är betydligt dyrare men smidigare då den aktiva etiketten sänder ut signaler 

vilket gör att systemet kan läsas av på avstånd. Det insamlade materialet sammanställs i 

scannern som senare kan kopplas till en dator.  

 

Till arbetsplatsen kommer dagligen en mängd olika leveranser och för att veta vad som är vad 

och vart det ska är det viktigt att allt är uppmärkt när det kommer till arbetsplatsen. Med hjälp 

utav RFID är det lätt att se när materialet lämnar leverantören och är på väg till arbetsplatsen. 

Enligt (prolog, 2010)? uppskattas att en tredje del av alla leveranser inte kollas innan de 

levereras. Med hjälp utav RFID etiketten som sitter på materialet kan logistikansvarige på 

byggarbetsplatsen se om rätt etikett är på lastbilen och med de rätt material. När materialet 

anländer till arbetsplatsen behöver mottagaren enbart scanna av etiketten för hand med 

passiva systemet eller med en sändare via det aktiva systemet för att lättare att se vart på 

arbetsplatsen materialet ska vilket i sin tur sparar tid i form utav extra materialhantering. 

Systemet kan även kopplas samman med BIM för att ex meddela när det specifika materialet 

är inbyggt i byggnaden.(RFID i byggproduktion, Prolog, 2010) 

 

2.5.4 iControl 

 

Idag har nästan alla en smartphone som med dagens teknik går att använda till mer än att bara 

ringa i arbetet. En av alla dessa appar är iControl som riktar sig mot projektledare i 

byggbranschen. I Appen kan arbetaren som är ute på arbetsplatsen ta ett kort på någonting 

som ska åtgärdas, bilden skickas till projektledaren som tar ställning till vad som ska göras 

och vilken av underentreprenör som ska göra det. När underentreprenören åtgärdat felet 

skickas en bild tillbaka så projektledaren kan se att allt är klart. När projektledaren godkänt 

åtgärden försvinner arbetsmomentet från att göra listen och arbetsledaren behöver inte bry sig 

om det längre. (www.icontrolapp.se 2015-4-10)  



Halmstad University 

17 

 

3. Metod 
 

Bakgrund 

 

I det kommande avsnittet kommer tillvägagångssättet för denna studie beskrivas. Först med 

en vetenskaplig förankring och senare med närmare beskrivning av dem olika 

tillvägagångssätten 

 

Denna metod är vetenskapligt uppbyggd utifrån föreläsningarna i vetenskaplig metod utav 

Widen, K. på Högskolan i Halmstad samt boken utav Olsson, H., Sörensen, S. (2011) 

Forskningsprocessen kvalitativa och kvantitativa perspektiv.  

 

 
3.1 Föreställning 
 

Arbetsmetoden för logistik vid innerstadsprojekt grundas utifrån två centrala begrepp: logistik 

och lean. Därefter styrs logistikarbetet utav innerstadens förutsättningar för att kunna få en så 

verklighetsnära metod som möjligt. Arbetet stöds utifrån intervjuer och fältstudier som gjorts 

under arbetets gång.  

 

3.2 Litteraturstudie 
 

Ett första steg är att utifrån en litteraturstudie ta fram en arbetsmetod. Litteraturstudien 

utfördes genom sökning via Google Scholar och Högskolan i Halmstads databaser, Summon, 

DiVA samt biblioteken i Halmstad. Den insamlade litteraturen består av rapporter, böcker och 

artiklar. Vid sökningen användes följande sökord: logistik, bygglogistik, effektivt byggande, 

third party logistics, construction logistics, construction logistics management, managing 

construction logistics, supply chain management, inner city freight operatzion, Logistik i 

innerstaden, Logistik med fokus på material hantering, Lean, just in time, Sökningar på både 

svenska och engelska har gjorts då utbudet på svensk litteratur har varit begränsat.  

  

Begreppsbildning Föreställning Bearbetning metodframtagning Validering Revidering/Resultat
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3.3 Intervjuer under arbetet med arbetsmetoden 
 

Under arbetets gång gjordes tre intervjuer och en fältstudie med Johan Bergendorff på MTA. 

Det gjordes även en intervju med fältstudie hos Svensk bygglogistik AB i Göteborg. Syftet 

med intervjuerna var att få en verklighetsförankring på logistiska problemfall för sedan att 

kunna jämföra dessa med författarnas teoristudie om logistiska problemfall. Materialet tas upp 

senare i analysen.  

 

Intervjuer har gjorts med Johan Bergendorff, projektledare på MTA:s nybyggnation Kv. 

Endräkten som också är handledare och uppdragsgivare för denna rapport. Intervjuerna har 

legat på mellan 1-1½ timme och skett på Johans kontor. Efter den första intervjun hösten 2014 

framkom det att MTA hade ett intresse av att se om möjlighet till att effektivisera deras 

logistikhantering var möjlig. En andra intervju gjordes i mitten på februari där det 

presenterades att en arbetsmetod för logistik vid innerstadsprojekt skulle bli slutresultatet. Där 

kunde de teoretiska problemen bekräftas i praktiken av MTA. Det gavs även tillfälle att ställa 

relevanta frågor angående deras arbetsmetoder. En tredje intervju skedde i slutet på mars i 

samband med vår fältstudie där vi kunde ställa frågor för att komplettera föregående 

intervjuer. 

 

Intervju med Svensk Bygglogistik AB gjordes i slutet på mars i Mölndal, Göteborg där 

Magnus Bech, John-Niclas Agerberg och Christoffer Johansson var närvarande. De började 

med att presentera företaget och vadtredjeparts logistikföretag gör. Efter detta gavs tillfälle att 

ställa frågor för att få reda på deras koncept för innerstadsprojekt och tankar om framtiden. 

Syftet med detta var att få en bredare kunskap om tredjeparts logistik då dem har 

framgångsrika logistiska metoder, hur det fungerar i praktiken och att få höra deras egna 

tankar och synsätt om branschen. Detta var mycket relevant då bygglogistik endast sysslar 

med innerstadsprojekt då de är stationerade i Göteborg och det inte behövs professionell 

logistisk kompetens för ett projekt på landet. 

 

3.4 Fältstudie 
 

En fältstudie har gjorts på MTA:s projekt Kv. Endräkten i slutet på mars där vi fick närvara 

vid en större leverans av betongelement. Vi kunde då se hur en leverans med metoden JIT 

fungerade i praktiken. Vi fick även en rundtur på arbetsplatsen där Johan, projektledare för 

projektet, visade oss hur logistiken hanterades. Syftet med detta var att få 

verklighetsförankring om hur en leverans med metoden JIT går till och hur 

logistikhanteringen på arbetsplatsen fungerar i praktiken.  Tittade ni bara på betongen eller 

logistiken generellt? Under den tiden vi hade möjlighet att besöka arbetsplatsen så pågick 

enbart betongarbeten och det var bara det vi kunde se.  

 

En fältstudie skedde även i slutet på mars på ett av JM:s projekt: Kvarnbyvallen, i Mölndal, 

Göteborg där Svensk Bygglogistik är ansvariga för logistikarbetet. Där vi fick se hur 

logistiken kan se ut för ett större projekt och deras problem och problemlösningar. 
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3.5 Test av metod och ytterligare intervjuer 

 

Arbetsmetoden testades på sex olika projekt – och arbetsledare på fyra innerstadsprojekt i 

Halmstad och Göteborg där författarna kom att presentera metoden via en Powerpoint. I 

presentationen kom den beskrivande metoden först att förklaras för att sedan gå in mer 

djupgående på dess olika delar. Presentationerna tog ca 20 minuter och huvudfokus låg på 

logistikens parametrar och dess samspel. Därefter fick de intervjuade möjligheten att ge 

kommentarer och synpunkter på varje enskild del av metoden. Detta gjordes för att se om 

metoden skiljde sig utifrån deras verklighet samt för att se hur logistiken fungerade på deras 

arbetsplatser. Anledningen till detta var för att få en större verklighetsförankring och upptäcka 

möjliga förbättringar till den kommande reviderade metoden.  

 

3.6 Revidering av arbetsmetod 

 
Efter tester av arbetsmetoden togs samtliga kommentarer och synpunkter från de intervjuade 

till hänsyn för att kunna förbättra metoden och analyseras mot teorin. Även de fältstudier och 

intervjuer som gjorts med Johan på MTA och Svensk bygglogistik AB kom att användas för 

att jämföra praktiska problemfall med den teoretiska metoden. Den reviderade metoden kom 

senare att presenteras som resultat av arbetet.  
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4. Utveckling av arbetsmetod  
 

I denna del av arbetet kommer en arbetsmetod för logistik i innerstaden presenteras. Kapitlet 

är indelat i tre delar. Den första delen beskriver ett tankesätt som läsaren ska ha med sig 

under användningen av metoden. Den andra delen beskriver innerstadens förutsättningar och 

hinder. I tredje och sista delen kommer arbetsmetoden och där beskrivs även dess 

parametrar.  

 

4.1 Beskrivande metod  
 

Metoden nedan beskriver hur de olika delarna i kapitlet är relaterade till varandra. För att inte 

stöta på samma problem hela tiden om och om igen måste arbete med ständiga förbättringar 

ske där fel och brister arbetas bort. För att kunna planera arbetsplatsen och byggprocessen 

måste arbetsområdet granskas för att se vad som står till planeringsansvariges förfogande. Vid 

byggnation i innerstan måste hänsyn även tas till innerstadens förutsättningar då de kan 

påverka planeringen och arbetsgången på byggarbetsplatsen. Utifrån dessa förutsättningar kan 

logistiken planeras och då finns det tre parametrar (takttid, yta och produktens egenskaper 

ingår i logistikens parametrar och dess samspel) som man måste ta hänsyn till vid projekt i 

innerstaden. Till slut kommer en del-metoden som visar samspelet mellan de tre parametrarna  
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4.1.1 Ständig förbättring 

 

I lean – filosofin och logistik utgår man alltid ifrån grunden och de förutsättningar man har. 

Det går inte att kopiera någon annan och tro att man kan göra precis som dem och få samma 

resultat. Deras förutsättningar ser annorlunda ut gentemot ens egna och därför kommer man 

inte få samma resultat. För att nå framgång krävs det god planering, uppföljning och 

eftertanke. Genom att hela tiden ställa sig frågorna. Vart är vi på väg? Hur ska vi nå målet? 

Nådde vi målet? Om inte, varför? Kommer man med tiden att arbeta bort fler och fler problem 

och få en effektivare process. 

 

4.1.2 Innerstadens förutsättningar 

 

Vid utförande av byggnadsprojekt i innerstaden finns det andra förutsättningar och krav än 

vid andra projekt som man måste ta hänsyn till. Runt omkring arbetsplatsen i ett 

innerstadsprojekt sker det ständigt aktiviteter dag som natt som måste kunna fungera utan att 

bli störda av pågående byggnation. Man kan inte räkna med att allt flyter på som det ska för 

alla i samhället, det kan uppstå komplikationer som i slutändan påverkar en själv men genom 

att se över vilka förutsättningar innerstan bjuder på kan man planera sin verksamhet och 

arbetsplats så att den inte blir störd eller att den inte stör verksamheten runt omkring. Inne i 

staden finns det många regler och bestämmelser som måste som kan påverka arbetsplatsen 

och dess leveranser, dessa bestämmelser ser inte likadana ut i alla städer utan dessa måste tas 

reda på hos statskontoret. Några sådana kan vara utryckningsvägar som inte får blockeras vad 

som än händer. Arbetsplatsen och dess förutsättningar kan se olika ut beroende på vilken 

årstid det är. Den största skillnaden mot andra arbetsplatser utanför staden är att snöröjning 

kan bli ett problem då ytan är begränsad. Utöver årstiderna sker den största skillnaden mellan 

dagtid och nattetid då förutsättningarna ändras. 

 

Innerstadens förutsättningar har identifierat och sammanfattat i följande åtta kategorier:  

 

 störande verksamheter i området (grannar) bägge sidor 

 begränsad lageryta 

 begränsad arbetstid 

 buller och ljusnivå 

 begränsad infrastruktur (höjd,bredd,längd,vikt) 

 lagar regionala, kommunala  

 säkerhet 

 underjordiska verksamheter 
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4.1.2.1 Under arbetsdagen  

 

På dagarna när samhället är aktivt konkurrerar arbetsplatsen med verksamheterna runt 

omkring. Det är på morgonen och eftermiddagen när alla ska till och från sina arbeten som 

trafiken är som värst och det är som mest människor i rörelse. Detta kan medföra vissa 

begränsningar och hinder men det kan även ge fördelar. Det är många som tar bilen till jobbet 

och då blir parkeringsytorna som på nattetid är fulla helt plötsligt tomma och kan fungera som 

avlastningszon. Dem flesta verksamheter får sina leveranser på dagtid och då kan man passa 

på att samlasta leveranserna så transportkostnaderna minskas.  Problem som kan uppstå och 

som är viktigt att tänka på är ex säkerheten, då det är mycket folk i rörelse kräver det att 

säkerheten uppmärksammas. Därför måste man vara noga med avspärrningar och anvisningar 

för att minimera risker. 

 

4.1.2.2 Utöver arbetsdagen 

 

På kvällarna när konkurrensen med samhället minskat uppstår det nya förutsättningar. 

Aktiviteter som inte varit ett problem under arbetstiden måste nu begränsas så den 

närliggande nattliga verksamheten kan fortskrida utan att störas. Dem flesta människorna är 

aktiva och arbetar under dagen och sover under nätterna, detta gör att aktiviteter som innebär 

buller, vibrationer och skarpa ljus inte är lika acceptabla som dem är på dagtid. Under natten 

är konkurrensen om vägarna till och runt omkring arbetsplatsen inte lika stor och då kan det 

löna sig att använda sig utav moment som kräver utrymme, exempelvis leveranser.  

 

4.1.3 Byggprocessen 

 

Byggprocessen definieras av ett startdatum och ett slutdatum då byggnationen ska vara färdig 

och ägaren ska ta över. Skulle denna tidsplan överskridas kan det leda till vite och dålig 

reklam för byggföretaget som inte kunnat hålla det dem lova, begreppet – tid är pengar 

stämmer helt och hållet in i byggbranschen. När en byggnad ska uppföras kan den 

planeringsansvarige göra det enkelt och planera en sak i taget. Produktionen börjar inte på en 

ny sak förrän den föregående är klar. Mängden material, personal och utrustning på 

arbetsplatsen skulle minska drastiskt eftersom produktionen enbart riktar in sig på en sak i 

taget. Detta skulle medföra en alldeles för lång byggtid och det hade blivit för dyrt för att 

bygga. Detta arbetssätt är inget att eftersträva men är lätt att arbeta med då problem uppstår 

och framtida planering får lida för tid måste läggas på problemlösning. 
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I lean – filosofin arbetar man med optimering av processer, i stället för att göra varje sak för 

sig som tar onödigt lång tid ska man istället optimera tiden man har och så fort ett moment är 

klart ska nästa entreprenör så fort som möjligt komma in och göra sin del av arbetet för att 

ständigt ha en värdeskapande aktivitet på produkten. Om man ser på bilindustrin har dem en 

högre flödeseffektivitet än byggindustrin eftersom där ständigt sker ett värdeskapande 

moment på produkten. På byggarbetsplatsen är byggnaden produkten men istället för att 

personalen väntar på att den ska anlända till sin station måste arbetarna ta sig till sin station 

och ta med sig sina resurser i form av verktyg. I teorin fungerar det att ha ett ständigt flöde av 

resurser som tar vid efter varandra, så fort stommen på en våning är klar börjar utvändig 

komplettering och så fort det är möjligt tar invändig komplettering efter.  

 

Detta arbetssätt kräver framförhållning och en noggrann planering då det är kortare tid mellan 

dem olika momenten och en liten produktions försening kan medföra att efterkommande 

entreprenörer står och väntar på att få göra sin del av arbetet som då bli en väntan och onödig 

kostnad. Det kan uppstå oförutsedda händelser som medför längre produktionstid för den 

enskilde arbetaren. Här kommer begreppet “nyttig väntan” in som i princip säger att det lönar 

sig att ha en marginal i planeringen mellan dem olika momenten i produktionen för att det inte 

ska bildas köbildning på arbetsplatsen. Desto kortare nyttig väntan som är inplanerad mellan 

dem olika momenten ju kortare tid tar hela processen vilket i sin tur leder till mindre 

kostnader. Även om det är svårt och inte alltid är möjligt ska tänket med att minska ledtiderna 

och planera bort icke värdeskapande moment som onödig väntan finnas med för att minska 

den totala entreprenadtiden. Med en väl planerad och effektiv logistik kan man minska den 

totala arbetstiden och med det minska kostnaderna och öka vinsten 
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4.1.4  Logistikens parametrar och samspel 

 

Metoden baseras utifrån vår referensram och kommer till att kunna användas som en generell 

metod för innerstadsprojekt. Målet med denna del i metoden är att förklara sambandet mellan 

takttid, produkt och yta, och hur dessa tre faktorer är viktiga för att få en effektiv logistik. 

Ytan som förfogas över är inte ofta det går att göra någonting åt, anpassning får ske efter de 

förutsättningar som finns i innerstaden. Därför gäller det att få ut det bästa av den yta som 

tillfogas. Genom att anpassa takttiden så kan materialhanteringen minskas på arbetsplatsen 

och på så sätt spara lagringsyta. Dock fungerar detta inte med alla material och där av har 

produkten och dess specifika egenskaper stor betydelse. Skulle produkt och takttid inte vara 

anpassad för ytan finns möjligheter till komplettering i form av mellanlager. Nedan kommer 

varje enskild faktor att beskrivas mer detaljerat.  

 

 

 Tidslossning – Avlastning direkt till inbyggnad utan lagringstid 

 Arbetsplatslager – Lager på arbetsplatsen 

 Mellanlager – Lager utanför arbetsplatsen 
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4.1.4.1 Yta 

 

När vi pratar om yta menas både ytan för själva arbetsplatsen, det inhängande området där 

byggnaden ska uppföras, men även ytan runt omkring med närliggande byggnader och vägar 

för transporter.  

 

Yta på arbetsplatsen 

 

Det är viktigt att planera ytan på arbetsplatsen, särskilt i ett innerstadsprojekt där ytan oftast är 

begränsad. Allt material måste planeras på olika sätt beroende på när det ska monteras. Att 

leverera med Just In Time är i teorin det effektivaste sättet om allt flyter på som det ska men 

det alternativet är tyvärr inte alltid möjligt eller mest ekonomiskt. Med material som armering 

och isolering kan det vara prisvärt att köpa in i stora mängder för att på så sätt få en 

mängdrabatt, dock måste man kontrollera om stora volymer av dessa material får plats på 

arbetsplatslagret eller om det måste placeras på ett mellanlager utanför arbetsplatsen. 

Mellanlager kostar pengar och innebär bundet kapital vilket man vill undvika. Andra 

nackdelar med mellanlager är att materialet måste om distribueras vilket medför en extra 

kostnad och innebär en ökad risk för att materialet skadas. Fördelar med mellanlager är att 

med en mängdrabatt på dessa material kan man tjäna in de extra utgifterna och att det då 

redan tillgång till materialet och kan användas när det är planerat eller vid oförutsedda 

händelser då materialet behövs och på så sätt inte behöver oroa dig för förseningar eller 

dylikt.  

 

Yta utanför arbetsplatsen 

 

Ytan utanför arbetsplatsen måste även den planeras in noga. Man måste tänka på vilka 

transportvägar som är möjliga för stora ekipage att ta sig fram på och om leveranser kan 

levereras med JIT som är det effektivaste sättet att leverera materialet på. Det är som är viktigt 

att tänka på när det kommer till vilket material som ska beställas är givetvis priset, men bara 

för att det är det billigaste alternativet betyder det inte att det är det bästa. Att köpa från en 

lokal leverantör kan ofta vara lönsamt då det löper mindre risker för förseningar och även vid 

skador på godset blir det betydligt enklare och snabbare att returnera godset och få rätt 

kvalitet på materialet. Att köpa från en pålitlig leverantör är också något att tänka på, har man 

en beprövad och pålitlig leverantör som alltid levererar i tid och i rätt kvalitet kan det vara 

prisvärt att fortsätta med den leverantören även om det finns billigare alternativ. På så sätt är 

detta också ett alternativ som minimerar riskerna för att något skulle gå fel. Andra saker som 

är viktigt att tänka på är hur materialet ska tas hand om när det levereras. En kran är oftast 

smidigast för att distribuera ut materialet till dess behövda position. Finns det inte möjlighet 

till kran på grund av närliggande byggnader eller liknande måste man titta börja titta på andra 

sorters lastbärare. 

 

  



Halmstad University 

26 

 

4.1.4.2 Takttid 

 

Takttiden är central för att veta i vilken takt man ska arbeta för att vara i fas med planeringen. 

Om en arbetsdag är 8 timmar och det kommer 20st betongelement som man inte har plats att 

lagra på arbetsplatsen måste takttiden vara 24 minuter eller mindre för att produktionen ska 

hinna med det under en arbetsdag. På samma sätt kan räkna ut hur mycket man ska beställa 

om man vet hur lång tid det tar att göra ett moment. Om produktionen bygger in isolering med 

en takttid på en bal på 5 minuter och en lastbil kan leverera 100 balar per leverans kan man 

räkna ut att det tar 8 timmar och 20 minuter att bygga in en leverans med isolering. Om 

beställningen av isolering läggs så en full lastbil anländer till byggarbetsplatsen varje morgon 

har arbetarna ständigt material att arbetat med samtidigt som man har en liten buffert som 

varar i 20 minuter ifall leveransen skulle vara sen.  

 

4.1.4.3 Produkt 

 

Produktegenskaperna bestämmer resurseffektiviteten, har man standardiserade enheter blir det 

enklare för resurserna att hantera dem som i sin tur leder till vilken grad av flödeseffektivitet 

det blir. Lagen om variationer säger att “ju större variationen i processen är, desto längre är 

takttiden”. Därför är produktens specifika egenskaper viktiga att ta hänsyn till då olika 

egenskaper av materialet kan avgöra vilket leveranssätt som skall användas. Därför bör varje 

enskilt material noga tänkas över så att man har rätt utrustning och rätt kunskap om materialet 

när det ska levereras till byggarbetsplatsen.  

 

Omflyttning 

 

Skaderisken är alltid stor vid omflyttning av material och är därför något som bör undvikas. 

Att leverera via JIT tar bort detta moment då materialet anländer precis då det ska monteras. 

Man slipper även oroa sig för stöld och diverse skydd vid fel väderförhållanden. Vissa 

material kräver att man monterar in dessa direkt då lagring inte finns tillgänglig på grund av 

storleken av materialet eller att en omflyttning skulle kunna skada materialet, t.ex. stora 

betongfundament. När det kommer till material som till exempel vitvaror är det något man vill 

försöka slippa att lagra då det finns risker för stöld och skador vid omflyttning, särskilt då 

vitvaror är mycket kostsamma och dessutom är bland det sista som ska monteras in på ett 

bygge. 

 

Lagring 

 

Om materialet behöver lagras är det viktigt att tänka på att det kan vara känsligt mot t.ex. 

vatten, därför är det viktigt att se till att man har regnskydd eller liknande för att skydda lagrat 

material vid fel väderförhållanden. Vid lagring finns även risk för stölder om materialet ligger 

oskyddat på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att tänka på värdet på materialet och göra en 

riskanalys. Det finns gott om åtgärder att ta till för att säkra upp en byggarbetsplats som t ex 

inhägnad och inkörningsskydd, tillträdeskontroll, belysning, kameraövervakning och 

bevakning. 
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Standardisering  

Precis som ovan nämnt säger lagen om variationer att ju större variationen i processen är, 

desto längre är takttiden. Därför är det viktigt att tänka på vilket sorts material man köper in 

för att på så sätt kunna minska takttiden som i sin tur minskar produktionskostnaderna. Valet 

av material kan även minska andra kostnader. T.ex. finns det idag ett flertal olika bits som 

spår, kryss, torx och insex och dessutom i flera olika storlekar. Om man istället skulle 

fokusera på endast en sorts bits skulle man slippa köpa in olika sorters verktyg, vilket man 

skulle spara in pengar på och dessutom så skulle montörerna inte behöva tänka på varje gång 

vilket verktyg de behöver.  
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5. Utvärdering och feedback på arbetsmetod 
 

I detta kapitel presenteras vad de intervjuade personerna sagt om och hur metoden skiljer sig 

ifrån deras verklighet och arbete. Detta steg görs för att validera metoden. 

 

- ”Det är såhär det fungerar i praktiken men vi har inte sett det dokumenterat innan”.  

 
5.1 Utvärdering av första metoden 
 

5.1.1 Ständig förbättring 

 

Alla de intervjuade ansåg att för att få en bättre logistik måste alla jobba med ständig 

förbättring och utreda det som blivit fel. Ett arbete kan vara planerat i flera veckor, 

beställningen på materialet är gjord men när materialet anländer visar det sig att något inte 

stämmer. Det kan vara att det inte ser ut som på ritningarna eller att det ser ut som på 

ritningarna men att det fungerar inte i praktiken ute på arbetsplatsen. Problemet måste lösas 

och då kan åtgärden vara att ringa in en extra kran, en specialist måste komma till platsen och 

förstärka infästningsanordningen då man var tvungna att modifiera om materialet på 

arbetsplatsen. Byggbranschen är duktiga på att lösa problem men där tar det slut. Det är inte 

många arbetsledare som har tid att sätta sig och reda ut vem som orsakat problemet och föra 

en dialog om hur det ska ske i framtiden för att inte liknande missat ska uppstå. Några av dem 

vi träffade använde sig utav dokumentation av brister och komplikationer som ledde till 

förseningar men i stort borde alla byggbolag lägga mer fokus på att dokumentera störningar 

för att kunna planera bort dem i framtiden och där med förbättra sig. 

 

5.1.2 Innerstadens förutsättningar 

 

- ”Ni har lyckats identifiera alla de aspekter som påverkar logistiken inne i staden” 

 

Alla de intervjuade ansåg att de åtta punkterna som författarna identifierat som innerstadens 

förutsättningar stämde överens med deras verklighet om vad som är innerstadens största 

problem. Begränsad lageryta och infrastruktur tillhörde de faktorer som skapat mest problem. 

På en arbetsplats fanns det inte förutsättningar för att få plats med arbetsbodar och 

lossningszon inne på tomten som byggnationen skulle uppföras på. Genom att se till 

förutsättningarna var entreprenören tvungen att kontakta kommunen och fick då tillåtelse att 

hyra en bit mark utav en park som låg intill för att upprätta arbetsbodar på. Vägen som gick 

utanför arbetsplatsen fick modifieras och bli enfilig och enkelriktad så den avstängda 

vägbanan kunde bli lossningszon. Alla arbetsplatser som besöktes hade problem med grannar 

som klagade över ljud och ljus då arbetet sätts igång tidigt på morgonen. Ljuset klagades mest 

på under vinterhalvåret då det var mörkt på morgnarna och eftermiddagarna och strålkastare 

var tvungna att användas. Alla arbetsplatser som besöktes hade på grund utav infrastrukturen 

specifika rutter som leverantörernas ekipage var tvungna att ta för att komma fram till 

arbetsplatsen.  
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5.1.3 Byggprocessen  

 

En arbetsledare utryckte sig såhär under en av intervjuerna som gjordes. ”Vi försöker 

eftersträva långsiktig planering men mycket får lösas i sista minuten.”  

 

De intervjuade eftersträvade att använda sig utav långsiktig planering då de själva tyckte att 

problem kunde upptäckas i tid och planeras bort. De erkände att det inte var lätt då problem 

uppstod tog detta onödig tid att åtgärda som annars hade kunnat läggas på planeringen. De 

intervjuade efterstavade att använda sig utav ”Lean tänket” med en planering där de olika 

momenten kommer så tätt inpå varandra som arbetet tillåter. Genom att ha med sig tänket 

eftersträvas att korta ner byggtiden men det går inte att använda sig utav det fullt ut då 

planeringen utgår ifrån resurserna. Det kan aldrig bli lönsamt att låta en arbetare (resurs) 

utföra ett moment, lämna arbetsplatsen för att senare komma tillbaka och utföra ett likadant 

moment fast på en annan plats. Istället samlas jobben så resursen har ett antal moment att 

utföra när denna anländer till arbetsplatsen. Med detta arbetssätt läggs fokus på 

resurseffektivitet, när resursen används så ska den användas så effektivt som möjligt för att få 

ut så mycket som möjligt av resursen under den tid den arbetar. Vid förseningar eller stora 

uppkomna fel kan fokus läggas på en specifik enhet t.ex. en lastbil som inte kan lossas med 

maskin utan måste ske för hand, då får fler resurser än planerat samlas och lösa uppgiften 

vilket gör att fokus inte läggs på resursen utan på enhetens flödeseffektivitet. Det får helt 

enkelt kosta vad det kostar, problemet måste lösas för att processen ska fortskrida. Med hjälp 

utav att ha koll på takttiden och göra en noggrann och detaljerad planering kan tiden för stilla 

stående arbete minskas. 

 

5.1.4 Logistikens parametrar och samspelet 

 

Alla de intervjuade höll med om att metoden för logistikens parametrar och samspel var enkel 

att följa och identifierade de mest centrala parametrarna med tillägg av 

avlossningsmöjligheter som tidigare ingått i yta men som senare valt att läggas till som en 

egen central parameter. Det nämndes även av flera av de intervjuade att den stämde överens 

med deras verklighet bara att de inte hade den nerskriven på papper. Parametrarna yta, 

produkt och takttid togs alla till hänsyn av projekt-och arbetsledarna vid val av lager och 

leveranssätt även om yta var något som var klart mer avgörande än produktens egenskaper 

och takttid. 
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5.1.4.1 Takttid 

 

Alla de intervjuade använde sig utav siffror som visade hur lång tid ett arbetsmoment skulle ta 

och utföra och man eftersträvade att korta ner takttiden men inte genom flödeseffektivitet utan 

med resurseffektivitet. De anser att det skulle bli för dyrt att låta resurserna vänta på enheten 

och lägga fokus på dess väg genom processen. Men så fort det uppstår ett problem måste extra 

resurser riktas till felet för att klara ledtiden och korta ner takttiden. Detta görs då genom att 

extra resurser i form utav personal och maskiner sätts in. Detta blir tillfälliga lösningar då det 

inte är ekonomiskt hållbart att använda sig utav så många resurser på en och samma enhet.  

 

På en arbetsplats var två långa balkar beställda, på arbetsplatsen fanns en kran som klarade 12 

ton vilket blev ett bekymmer då balkarna vägde 14 ton styck. En extra kran fick ringas in för 

att lyftet skulle bli möjligt. Vid noggrannare granskning av produkten hade entreprenören sett 

att arbetsplatsens avlossningsmöjligheter inte räckt till och kunnat beställa en extra kran i 

förväg istället för att inse det på plats och där med planerat bort en onödig väntan. Ett tydligt 

exempel på när takttiden har spelat stor roll är vid pumpning av betong som alla 

arbetsplatserna vi varit på använder sig utav. Här beställs lastbilarna med skalväggarna utifrån 

den kapacitet kranen kan lyfta in enheterna till rätt plats. Även lastbilarna med den lösa 

betongen beställs efter uträknad takttid som bestäms utifrån pumpbilens kapacitet. 

 

5.1.4.2 Produkt 

 

Alla de intervjuade ansåg att produktens egenskaper är viktiga att tänka på när det kommer till 

hantering av material.  Dock ansågs detta inte som en av de viktigaste faktorerna även om de 

tyckte att det var en viktig parameter att ha med i metoden. Ingen av de intervjuade hade 

större problem med skador på material eller stöld även om det kunde ske. 

Alla höll med om att en standardisering hade hjälpt betydligt då det idag kan vara rörigt då 

t.ex. många element har olika fästanordningar vilket i sin tur gör att man måste införskaffa 

fler verktyg vilket kostar mer pengar och materialet tar längre tid att hantera då det måste byta 

lossningsverktyg för materialet. Då alla var överens om att ha en så kort takttid som möjligt 

skulle detta vara ett effektivt sätt att påverka takttiden positivt. 

 

Ett av de företag vi intervjuade hade beställt specifika plattbärlag som skulle bli tak till 

garaget och markytan till innergården. Dessa plattbärlag kräver en specifik typ av 

lyftanordning för att kunna lyftas på plats in i konstruktionen. Någon vecka innan leverans 

ringer leverantören och meddelar att de specialbeställda plattbärlagen inte kunde levereras i 

tid då lyftanordning skulle befinna sig på en annan arbetsplats vilket i sin tur skulle leda till 

förseningar i planeringen för entreprenören. Detta är ett typiskt exempel där produktionen 

låses upp på grund utav produktens egenskaper. Även fast en långsiktig planering var gjord 

kan det fortfarande uppstå komplikationer som denna men genom att arbeta med 

standardiserade produkter kan den här sortens problem undvikas. 

 

På en annan av arbetsplatserna var prefabricerade balkonger beställda utan skyddsduk som 

måste skydda betongens då ytan redan är klar för användning. Detta val av produkt ledde till 

att balkongerna var tvungna att lastas av, monteras med skyddsduk, lagras för att vid senare 

tillfälle byggas in. Hade entreprenören valt att istället beställa balkonger med rätt 

produktegenskaper som t.ex. redan monterad skyddsduk hade man kunnat använda sig utav 

direkt leverans till rätt inbyggnads plats och sluppit extra hanteringen av materialet, 

lagerhållning samt att takttiden hade minskat. 

 



Halmstad University 

31 

 

Orsaken till detta var att en av produktionsledarna på en av arbetsplatserna hade dåliga 

erfarenheter utav kemiska infästningar. Därav bestämde han att alla infästningar skulle vara 

mekaniska då det var mindre problem med dessa. Arbetsplatsen där lossningsverktyget inte 

fanns tillgängligt då leveransen var planerad hade tjänat in hela förseningen om man inte hade 

valt en produkt med så specifika egenskaper. Det kommer finnas vissa delar i en byggnation 

som är specialbeställda på en byggarbetsplats men om man i stå stor utsträckning som möjligt 

kan använda sig utav standardiseringar kommer många problem och förseningar arbetas bort. 

 

5.1.4.3 Yta 

 

Alla de intervjuade tyckte att ytan var den viktigaste parametern och den mest centrala vid 

innerstadsprojekt. Alla ville försöka att jobba med tidslossning i bästa möjliga mån även om 

produkternas takttid och egenskaper ibland kräver att materialet behöver lagras. Då alla ville 

ha så korta transporter och få omflyttningar som möjligt ansåg de att arbetsplatslager är 

betydligt effektivare än mellanlager även om mellanlager ibland krävs då ytan inte räcker till.  

Vissa menar även att det kan vara ett problem om ytan är för stor, då det måste vara tydligt 

vart materialet placeras för att det sedan ska bli lätt att hitta materialet när det sedan ska 

användas. Där av blir kommunikationen viktig, något som alla antydde på. På en av 

byggarbetsplatserna fanns det ingen möjligt att ta emot leveranser så byggföretaget var 

tvungna att hyra och stänga av en del av vägen som går precis utanför byggarbetsplatsen. 

Arbetsbodarna var tvungna att placeras i en intilliggande park som även den fick hyras utav 

kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Tillägg till metoden 
 

5.2.1 Tillägg övergripande metod 

 

- ”Jag instämmer med det ni har sagt, men jag skulle vilja tillägga att 

avlossningsmöjligheterna är en otroligt viktig detalj för att logistiken ska fungera.”  
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- ”Det kvittar hur länge jag suttit med planeringen, fungerar inte kommunikationen är det 

ogjort jobb” 

 

I samtliga intervjuer har det framgått att deras mål är att jobba enligt vår metod även om de 

inte haft någon konkret metod på papper eller digitalt att tillgå. Dock fanns det några punkter 

som kunde förbättras eller tilläggas. En av de punkterna var avlossningsmöjligheter. Då 

leverantörerna har olika sorters ekipage vid leveranser är det viktigt att veta vilka 

avlossningsmöjligheter det finns att tillgå på arbetsplatsen. Avlossningen kan påverka 

takttiden betydligt om materialet inte går att lossa på grund av att det inte finns rätt sorts 

lastbärare vid arbetsplatsen. Därför är detta en parameter vi valt att lägga till på vår reviderade 

metod. 

 

En annan punkt att ta hänsyn till är kommunikation, vilket alla de intervjuade påpekade. Utan 

bra kommunikation i alla led fallerar metoden, detta främst i produktionsledet. Då vår metod 

mer är baserad på planeringsskedet anser vi inte att det är något som måste läggas till i metod 

”logistikens parametrar och samspel” men dock i den övergripande metoden som beskriver 

samspelet mellan ständig förbättring, innerstadensförutsättningar, byggprocessen samt 

logistikens parametrar och dess samspel. Med detta i baktanke kommer en revidering av 

metoden att ske där vi tar hänsyn till dessa två punkter för att sedan få fram en bra fungerande 

arbetsmetod för projekt i innerstaden som i sin tur också blir vårt resultat. 

 

I teorin beskrivs det att kran är det effektivaste sättet att ta emot leveranser på och är även 

något alla de intervjuade använt sig av. Det har även efter intervjuerna identifieras som ett av 

de större problemen på byggena. På en av arbetsplatserna delades kranen mellan flera företag 

vilket gjorde att krantiden blev en huvudfaktor för planering av leveranser. Vid förseningar av 

leveranser hände det då att krantiden inte längre fanns tillgänglig då den används av andra 

företag vilket ledde till stora bekymmer och ibland stora förseningar i byggprocessen. De 

menar då att kranen blev deras flaskhals. 
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5.2.2 Logistikens parametrar och samspel 

 

Alla de intervjuade nämnde i någon form (vissa la större vikt än andra) att 

avlossningsmöjligheter bör tas upp som en enskild parameter då detta är enda vägen in till 

byggarbetsplatsen.  

 

Olika leverantörer har olika leveranssätt och olika ekipage. Vissa ekipage kan t.ex. bara lossas 

från ena sidan och vissa kan endast genom taket. Det gäller därför att veta innan ekipaget 

anländer till byggarbetsplatsen vilket sorts lastbärare som krävs för jobbet. Vid fel uppstår en 

väntan och avlastningszonen blir en flaskhals som måste åtgärdas vilket tar upp extra resurser 

som i sin tur leder till ökade kostnader. Fel eller utelämnad lastbärare kan innebära att valet av 

tidslossning inte blir möjligt och materialet måste därför hanteras en extra gång vilket i sin tur 

kan leda till stora förseningar på resterande delar av byggnationen. I värsta fall måste 

leverantören lämna byggarbetsplatsen utan att få sitt gods lossat. Där av är det viktigt att 

planera avlastingszonen väl för att veta vad som kan tas emot och på vilket sätt. Även här är 

kommunikationen en viktig del. Det kvittar hur väl planeringen är utförd om inte 

kommunikationen mellan beställare och leverantör fungerar.  
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6. Analys – Jämförelse av metoden med utvärderingen 
 

6.1 Analys av första metoden 
 

Efter att ha diskuterat metoden på sex stycken olika projekt-och arbetsledare i intervjuer kring 

40-60 min har vi kommit fram till att vår metod stämmer bra överens med verkligheten 

 

Till en början var vår tanke att göra en arbetsmetod som tar upp alla problem med logistiken i 

innerstaden. Efter att ha insett att detta arbete skulle bli allt för brett har vi fått avgränsa oss 

till en arbetsmetod som innefattar de viktigaste parametrarna för att lyckas med en effektiv 

logistikplanering i innerstaden. Efter denna studie har vi kommit fram till att det är svårt att 

göra en fungerande arbetsmetod baserat enbart på teori. Även om man kommer långt behöver 

metoden kompletteras med erfarenhet och verklighetsförankring för att den ska fungera i 

praktiken. 

 

6.1.1 Ständig förbättring 

 

Ständig förbättring nämns som en av grunderna i Lean – filosofin. Det är dock något som 

oftast blir bort prioriterat på arbetsplatsen då arbetsledaren inte anser sig ha tid att reda ut vem 

den ansvarige är för det uppkomna felet. Felet åtgärdas senare utan att nästan aldrig följas 

upp. Frågorna, Vart är vi på väg? Hur ska vi nå målet? Nådde vi målet? används hela tiden 

men det slutar där. Frågan, varför? är det sällan som hinns med då det hela tiden uppkommer 

nya problem som måste lösas. Om inte alla frågor bearbetas och analyseras kommer 

logistiken aldrig att bli effektivare, den kan vara bra men den kommer aldrig bli bättre. För ett 

företag är det farligt att låta personalen besitta all kunskap utan att dokumentera den och dela 

med sig utav den. Den dagen personen med all sin icke dokumenterade erfarenhet går i 

pension eller slutar har företaget gått förlorad miste om värdefull kunskap. Med grund i vår 

utvärdering trycker samtliga på att denna del är viktig, inte minst för att få bort onödiga fel 

som måste åtgärdas akut, vilket i sin tur är kostsamt. 

 

6.1.2 Förutsättningar för innerstaden 

 

Innerstadens förutsättningar finns det inte mycket att göra någonting åt. Arbetsplatsen ligger 

där den ligger, de närliggande aktiviteterna och infrastrukturen är som de är. Men genom att 

identifiera förutsättningarna kan uppförandet av byggnationen och logistiken planeras där 

efter. Alla de arbetsplatser som har besökt har den logistiska planeringen fått planeras utifrån 

innerstadens förutsättningar. Arbetsledarna har inte alltid kunnat göra som önskat utan har 

varit tvungna att utgå ifrån förutsättningarna. Leveranserna måste planeras utifrån 

infrastrukturen och hur stor lossningszon som de finns tillgång till. Boende i området måste 

kunna fortsätta sin vardag utan att störas på kvällar och helger där av blir arbetstiden 

begränsad. Efter att ha intervjuat tio stycken personer om logistik vid innerstadprojekt har vi 

kommit fram till, tas bara förutsättningarna med i planeringen kommer logistiken lyckas till 

stor del, men det kan alltid uppstå problem men dem flesta kan planeras bort. De parametrar 

som vi tagit med har dock alla funnit högst relevanta och det har inte dykt upp något om 

tillägg i vår utvärdering.  
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6.1.3 Byggprocessen 

 

Byggprocessen skiljer sig från tillverkningsindustrins produktionskedja där produkten 

kommer till resurserna och fokus läggs på att få ett så effektivt flöde som möjligt. I 

byggbranschen är det svårare att få kritiska moment som ligger tätt in på varandra att fungera 

då det inte finns några fasta resurser som står beredda att ta emot produkterna som ska byggas 

in i slutprodukten. I byggprocessen måste alla resurser tas in för varje enskilt projekt vilket 

gör att dem inte alltid är hundra procent lämpade för sina ändamål eller används under hela 

arbetsdagen. Detta gör att resurserna blir förhållandevis dyra för det dem används till och 

måste planeras utifrån ett resurseffektivt perspektiv. De intervjuade försökte hela tiden korta 

ner byggprocessen för som i de flesta fall hinna ifatt tidsplaneringen som ökat på grund utav 

moment som tagit längre tid än planerat. Eller korta ner den för att i slutändan tjäna så mycket 

pengar som möjligt. Detta gör att kritiska moment planeras tätt in på varandra och skapar 

potentiella problem. Dessa problem är lättare att undvika med god kommunikation där alla 

som är involverade i momentet vet vad som ska ske och hur det ska ske. Flera av de 

intervjuade gick ofta själv ut på arbetsplatsen för att kontrollera att allt var i ordning inför det 

kritiska momentet, eller ringa chauffören för att säkerställa att rätt produkt var på väg. Detta 

var nödvändigt för att den väl planerade byggprocessen skulle fungera. Det kvittar hur väl 

planeringen är utförd, har inte kommunikationen fungerat så alla resurser är i ordning så 

kommer inte den planerade byggprocessen hålla. 

 

6.1.4 Logistikens parametrar och samspel 

 

Då tanken är att det ska vara en övergripande arbetsmetod som ska täcka alla delar i val av 

lager och leveranssätt behövs dock alla parametrar vara med även om vissa är viktigare än 

andra. I teorin identifierades takttid, yta och produkt som de tre viktigaste parametrarna 

medan efter intervjuer med projekt- och arbetsledare framkom det tydligt att 

avlossningsmöjligheter och kommunikation behövdes läggas till. Kommunikation hade 

tidigare nämnts till viss del medan avlossningsmöjligheter nästan inte nämnts alls i de böcker 

och tidskrifter som tidigare studerats och som även visade sig vara ett av de större 

problemfallen och där av lades till som egen central parameter.  
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6.1.4.1 Takttid 
 

Enligt Lean så kan takttiden kortas ner genom att minska variationerna i processen eller med 

hjälp utav hög resurs och flödeseffektivitet. För att hålla takttiderna som arbetets längd är 

räknat på måste planeringen vara väl utförd för att minimera risken för onödiga delar i 

processen som extra materialhantering eller väntan. Genom att använda sig utav ständig 

förbättring och se till produktens egenskaper och avlossningsmöjligheterna kan problem 

arbetas bort och på så sett korta ner takttiderna som annars lätt ökar i tid vid avvikelser.  

På alla arbetsplastsena vi varit på har dem använt sig utav skalväggar som sedan fylls med lös 

pumpbar betong. Här räknar alla på hur lång tid det tar att pumpa en kubik lös betong och 

efter den takttiden beställs betongbilarna. På ett utav projekten var det många olika företag 

som delade kran och där entreprenörerna använde sig utav ett bokningssystem för resursen. 

Om den logistikansvarige inte räknat på takttiden för att lyfta på plats alla skalväggarna som 

behövdes kan den ansvarige heller inte veta hur mycket som ska beställas. Takttiden blir 

därför ett viktigt redskap för att planera logistiken och veta vart man kan pressa tider. Överlag 

är vår slutsats att begreppet är högst relevant. Ett problem med denna parameter är även att 

om bufferttid är inräknat så ökar takttiden vid övriga komplikationer och i sin tur den totala 

tiden. Detta kan i sin tur skapa problem för nästkommande arbetsmoment som redan är 

planerat med små tidsmarginaler. 

 

6.1.4.2 Produkt 

 

Produktens specifika egenskaper har nämnts flitigt i teorin men inte setts som ett lika stort 

problem som t.ex. ytan. Av de intervjuade ansåg alla att det var noga med att ta reda på 

produkternas specifika egenskaper innan beställning, vilket gjorde att det var sällsynt att 

produktens egenskaper resulterade i någon större komplikation även om komplikationer 

uppkom. De komplikationer som uppkom hade i de flesta fall med avlossningsmöjligheterna 

att göra, t.ex. att materialet endast kunde lossas från ena sidan av lastbilen eller att materialet 

vägde mer än kranen kunde lyfta. I teorin framkom det mer att största problemet med 

produktens egenskaper var hållbarheten på produkten t.ex. att materialet blev vattenskadat 

eller att materialet gått sönder vid leveransen eller vid avlossningen, vilket dock inte verkar 

vara det största problemet vad det gäller produktens egenskaper i verkligheten. En annan 

orsak att skador på materialet inte är så vanligt som det nämnts i teorin enligt de intervjuade är 

att många av arbetsledarna inte använder sig av mellanlager och i sin tur inte behöver flytta 

runt materialet, vilket minskar skaderisken.  
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6.1.4.3 Yta 

 

Ytan som nämns i teorin som det största problemet och mest typiska för innerstaden var alla 

de intervjuade överens om att en noggrann planering behövdes göras för att minimera risker. 

Eftersträvan efter att planera att rätt sak hamnade på rätt plats sköttes väl även om det ibland 

skedde komplikationer som i dessa fall fick lösas på plats. Alla arbetsledare menade att det 

nästan aldrig blev som de tänkt sig och i många fall fick nya sätt tas fram snabbt på plats för 

att undvika komplikationer och förseningar. Tidslossning som beskrivs i teorin som det 

absolut effektivaste leveranssättet var något alla arbetade med i största möjliga mån även om 

det oftast slutade i arbetsplatslager. Många av de element som beställdes hade en takttid som 

krävde lagring, vilket gör att alternativet tidslossning inte alltid fungerade. Dock använde 

sig nästan ingen av de intervjuade sig av mellanlager vilket i teorin är dyrt och omständligt. 

De gånger mellanlager användes var det för material som armering och isolering som behövs 

beställas i stora volymer då materialet används i stora volymer och vid beställning av full 

lastbil blir det billigare styckepris. Rabatten på material kunde i sin tur spara in den 

kommande omflyttningen av materialet och då dessa material inte är några som kan monteras 

in direkt utan installeras blev mellanlager det bästa alternativet. Detta blev ett tydligt fall då 

takttid och produkt måste tas till hänsyn för att välja bästa möjliga leveranssätt.  

 

6.2 Tillägg till metoden 
 

På grund utav begränsad arbetsyta hade alla arbetsplatser fåtalet specifika resurser för att lossa 

ekipage. Detta gjorde att det lätt uppstod problem om kommunikationen mellan beställare och 

leverantör inte fungerade. Exempel på problematik var att beställaren enbart kunde lossa med 

hjälp utav kran eller att ekipaget måste köra in på avlastningszonen från ett visst håll. Även 

om rätt sorts ekipage med rätt beskrivning var beställt var det inte alltid att det var just de som 

levererades. Felen uppstod på att kommunikationen i brutit någon stans mellan beställning 

och leverans till arbetsplatsen. Alla dem intervjuade höll med om att lossningen lätt blir en 

flaskhals som försenar produktionen. På grund utav detta kritiska moment är det viktigt att det 

blir rätt från början så materialflödet kan flyta på så smidigt som möjligt. Detta görs genom att 

använda sig utav god kommunikation och förverkliga sig om att informationen har nått enda 

fram i alla led, det kan bli billigare med att ringa en gång extra för att se allt är rätt. Skulle 

leveransen inte stämma så borde beställaren fundera över om det finns en bättre leverantör 

eller distributör. Här finns även en del elektroniska hjälpmedel där beställaren kan se vad det 

är som är beställt och hur det kommer levereras, allt för att underlätta kommunikationen och 

minska problematiken.  
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7. Slutsats och reviderad metod 
 

I detta kapitel ska våra frågeställningar besvaras samt kommer en beskrivning av den slutliga 

reviderade metoden att presenteras. 
 

 Hur kan man effektivisera logistiken vid innerstadsprojekt inom byggbranschen? 

 

Efter en litteraturstudie, metodframtagning och validering har vi kommit fram till följande: 

Genom att arbeta med ständig förbättring och utgå från sina egna förutsättningar och därmed 

innerstadens förutsättningar har man lagt en god grund för att planera byggprocessen och dess 

logistiska parametrar. Byggprocessen och dess logistik flyter på smidigast med en god och 

långsiktig planering där det finns tid för korrigeringar. 

 

 Vilka parametrar är centrala för att effektivisera logistiken vid innerstadsprojekt? 

 

Vi har kommit fram till fyra stycken centrala parametrar för att uppnå en effektiv logistik vid 

innerstadsprojekt i Sverige. De fyra parametrarna som vi även beskriver i analysen och 

resultatet är yta, produkt, takttid och avlossningsmöjligheter. Vi menar att om man går 

igenom alla dessa fyra parametrar och ser deras samspel kommer man kunna minimera 

onödiga komplikationer och uppnå en effektiv materialhantering. Det kan alltid uppstå 

problem och fel som inte täcks upp av innerstadens parametrar men om man arbetar med 

ständiga förbättringar och följer upp vad som gått fel minskar risken att göra om samma 

misstag. Andra slutsatser som dragits utav detta arbete är att hur noga kommunikationen är, 

bra kommunikation behövs i alla led och underlättar arbetet och minimerar riskerna för att 

något skulle gå fel. 

 

En del av materialet som vi kommit fram till har också visats i anda studier. Det som är 

speciellt för denna studie är kombinationen av teori och praktik som sammanställts för lättare 

beskriva de viktigaste delarna för att få en god logistik i centrala stadsmiljöer.  
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Efter att ha analyserat och reviderat metoden har vi kommit fram till en ny uppdaterad metod som 

ska täcka de övergripande delarna för att kunna åstadkomma en effektiv logistik vid ett 

innerstadsprojekt. Metoden ska vara enkel att följa och riktar sig främst till nyexaminerade men 

även som påminnelse och lathund för de mer erfarna projekt-och arbetsledarna.  

 

I metoden som beskriver de övergripande sambanden har nu kommunikation lagts till då alla 

de intervjuade påpekade detta som en viktig faktor för att få en fungerande logistik. 

 

 

 

 

 

  

Kommunikation 
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I materialhanteringsmetoden tillkom avlossningsmöjligheter som de intervjuade anmärkte 

som en viktig parameter för att logistiken och materialhanteringen ska fungera effektivt. Då 

ytan täcker både arbetsplatsen och området runt omkring har vi valt att placera 

avlossningsmöjligheter i rutan ”Yta”. Som vi förklarat i analysen påverkar 

avlossningsmöjligheten valet av leveranssättet.  

 

 

  

 

 

 

  



Halmstad University 

41 

 

8. Förslag på framtida studier 
 
Då arbetsmetoden prövats på fem företag på fyra olika projekt i Halmstad och Göteborg, samt att 

bredden på de intervjuade har varit mellan nyexaminerade till erfarna projekt har vi gjort en första 

validering. Fler intervjuer och utvärderingar bör göras för att få en högre validitet.  Det hade även 

varit intressant att intervjua några arbetsledare och se hur metoden skulle fungera på något 

logistikmässigt mer extremt projekt som t.ex. nya karolinska i Solna där de logistiska 

marginalerna är minimala. 

 

Efter att ha gjort denna studie hade det varit intressant att Jämföra hur logistikplaneringen 

skiljer sig om man har totalentreprenad eller delad entreprenad då vi fått indikationer på att 

detta kan skilja en hel del. Då iden till en arbetsmetod för logistik vid innerstadsprojekt uppkom 

hade projektet Kv. Endräkten redan startat och då vår arbetsmetod inriktar sig på planeringsskedet 

hade det varit intressant att kommit in tidigare i projektet för att se hur planeringen gick till och 

om vår metod hade kunnat bidra till att underlätta den logistiska planeringen och framförallt 

använt den under ett projekt. En tänkbar framtida studie är därför att testa denna arbetsmetod i 

planeringsfasen för en nybyggnation i innerstaden, för att se hur den kan användas i realtid 

och inte som en utvärdering i efterhand. 
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10. Bilagor 

 

10.1 Möte med MTA 12/2-2015 
 

Organisationen  
 

Hur ser er organisation ut? 

Vem gör vad? 

 

Projektformer 

 

Vad har ni för projektform?  

Ser du några fördelar/nackdelar med att ha det ni har? 

Har du varit med på projekt utanför staden och inne i staden? 

Vad är den största skillnaden mellan att arbeta inne i staden eller utanför? 

Tycker du projektformen påverkar effektiviteten på logistiken?  

 

Teknologi 

 

Har ni använt er utav 3D modulering för att underlätta logistiken?  

Har ni använt er utav RFID (Radio Frequency Identification)? 

Har ni använt er utav appar för att underlätta arbetet?  

 

Tredje man 

 

Har ni haft problem med tredjeman runt era projekt? 

Buller, ljus, stölder, skador,  

Har ni haft problem med trafiken inne i staden?  

 

Leveranser 

 

Har ni haft problem med leveranser till era arbetsplatser?   

Hur ser problemen ut med leveranser inne på arbetsplatsen? 

Har du problem med att få reda på när transporter kommer?  

Har ni haft problem med hur leveranser är paketerade?  

Hur många olika leverantörer brukar ni ha?  

Har ni beprövade leverantörer som ni använder er av och vem bestämmer nya? 

 

Planeringsarbetet 

 

När tog du över planeringen av projektet? 

När brukar du ta över planeringen av projektet?  
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Lagerhantering 

 

Har ni haft problem med logistiken pga att det är inne i staden någon gång? 

Har ni haft problem med förvaring av material, upplag och lager inne i staden? 

Vad är era största begränsningar idag?  

Vad har ni för förutsättningar idag för att få en så effektiv logistik som möjligt? 

Arbetar ni med resurseffektivitet och/eller flödeseffektivitet?  

Hur hanterar ni ett större problem som uppstår inom logistiken?  

Har du använt dig utav mellanlager, hur ser du på det?  

 

Kommunikation 

 

Hur mycket kontakt har du med konstruktören och arkitekten angående material?  

Skulle du påstå att det finns brister i kommunikationen mellan olika led, arbetare – 

arbetsledare – leverantörer – konstruktör.  

Skulle du säga att byggbranschen är konservativ?  

 

10.2 Möte med Svensk Bygglogistik AB 26/3 -2015 
 

Vad kan ni erbjuda företagen? 

Har ni olika koncept? 

Beskriva era arbetsmoment. 

När brukar ni komma in i projektet?  

När skulle ni vilja komma in i projektet?  

Finns det siffror som visar att det lönar sig att anlita er? 

Vilka typer av företag är era kunder? 

Hur ser ni på mellanlager? 

Vart i logistiken anser ni att man kan spara mest pengar? 

Har ni några referensprojekt? 

Vad anser ni är det största problemet med logistiken idag? 

Ger ni praktiska lösningar? Ex. Typer av maskiner och redskap? 

Hur ser framtiden ut för er bransch? 
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10.3 Powerpoint presentation 
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