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Sammanfattning  

Ett byggprojekt kräver alltid en välplanerad logistik, och ett aktivt engagemang genom 
projektets gång. Vid innerstadsmiljö försvåras många utav de momenten som utförs, på grund 
av brist på plats och andra svårigheter som uppkommer på grund av förutsättningarna som 
denna miljö ger. Att det i byggbranschen är svårt att skapa en effektiv och konstant 
värdeskapande process är ett faktum, och i dagens läge är logistik en avgörande faktor för att 
husera med sina resurser, både tidsmässigt och ekonomiskt.  

Detta arbete kommer utifrån den bakgrunden att belysa de logistiska problem som uppstår vid 
innerstadsprojekt, identifiera de mest kritiska, och observera hur de hanteras. Med det som 
syfte vill vi åskådliggöra hur pass viktigt det är med en välplanerad logistik, och även påvisa 
de brister och problem som är vanliga vid projekt som präglas av en trång och svårarbetad 
innerstadsmiljö.  

För att samla in data som är relevanta för studien har vi gjort observationer och hållit 
intervjuer på två innerstadsprojekt i Halmstad. De problem som uppstod vid platsbesök, och 
som framkom vid intervjuer, analyserades sedan ur ett logistiskt perspektiv, där 
innerstadsproblemen lyftes fram. Den teoretiska referensramen användes sedan för att hitta 
likheter och skillnader mellan vårt resultat, och tidigare forskning. Lean, effektivitet, och 
maximal användning av resurser stod i fokus. 

De mest kritiska av de observerade problemen har visat sig vara direkt kopplade till platsbrist 
och bristfällig kommunikation, där innerstadsprojekten förstärker kopplingen till detta och 
betydelsen av att arbeta med det. Platsbristen är alltid ett faktum vid innerstadsprojekt, och 
kommer alltid att bestå men det kräver ett ständigt arbete med att anpassa arbetsplatser efter 
den platsbrist som finns. Den bristfälliga kommunikationen är ofta en konsekvens av ett 
väldigt komplext logistiskt nätverk, och ett flöde av information som inte fungerar. Att 
samordna de olika aktörerna väl är en komplicerad uppgift, och även att nå ut med 
information till de som behöver den är problematiskt. Det krävs att det redan i byggstarten 
planeras för hur man systematiskt och metodiskt ska nå ut med informationen till mottagarna, 
och även där ställa högre krav på inblandade aktörer att medverka på startmöten och andra 
tillfällen där mycket av samordningen sker. Vi ser även att det är stora skillnader på små och 
stora byggprojekt, och att det vid mindre projekt ej planeras lika väl för logistiken.  



ii 
 

Abstract  

One of the essential factors for a functional and hassle free construction project is well 
planned and organized logistics. At urban construction sites that are characterized by limited 
space and constant challenges given by the conditions of the location, it becomes even more 
relevant to plan meticulously. It is a fact that the construction business has its flaws when it 
comes to manage the different types of wastes that are within, and constantly working with 
logistics is the only way to effectively use the resources, both economically and in terms of 
time. 

This paper will from this background enlighten the logistical problems that emerge because of 
the conditions in the city, identify the most critical, and observe how they are taken care of. 
From our observations we noticed that lack of space and a poor communication between 
operators in and around the project, often is the common denominator when problems surface 
and are especially important to manage in inner-city projects. The issues seem to be connected 
to a very complex logistic network, where it’s hard to coordinate the operators further down 
in line. This also differs a lot depending on the size of the project, and the smaller sites often 
have less logistic awareness.



iii 
 

Förord 

Arbetet som gjorts omfattar 15 högskolepoäng, och är gjort på sektionen för Ekonomi & 
Teknik. Detta arbete är den avslutande delen på Byggingenjörsprogrammet där vi har 
inriktningen byggproduktion och projektledning, och skrevs under våren 2016. 

Vi vill tacka Martin Thörnblad och Skanska för ett stort engagemang och tillgång till 
intervjutillfällen och observationer. Vi vill även tacka Rickard Andersen och Bygg Sjögren 
för visat intresse och en bra kommunikation, och även här tillgång till intervjutillfällen och 
platsbesök. 

Sist vill vi tacka vår handledare John Lindgren för inspiration genom arbetets gång, för tiden 
du lagt ner, och för att ha väckt vårt intresse till ämnet genom tidigare kurser. 

 

 

 

Halmstad, Maj 2016 

 

 

 

____________________________  ____________________________
     

Alex Sunesson   Lucas Sjögren 
      

  



iv 
 

Innehållsförteckning 
1	 Inledning ............................................................................................................................. 1	

1.1	 Bakgrund ..................................................................................................................... 1	

1.2	 Problembeskrivning .................................................................................................... 2	

1.3	 Syfte och mål .............................................................................................................. 2	

1.4	 Avgränsningar ............................................................................................................. 2	

1.5	 Metod .......................................................................................................................... 2	

2	 Teoretisk Referensram ........................................................................................................ 3	

2.1	 Logistik ....................................................................................................................... 3	

2.1.1	 Logistikens innebörd ........................................................................................... 3	

2.1.2	 Logistiska målsättningar ..................................................................................... 3	

2.1.3	 SCM .................................................................................................................... 4	

2.1.4	 Lean ..................................................................................................................... 4	

2.1.5	 Innebörden av Lean ............................................................................................. 5	

2.2	 Bygglogistik ................................................................................................................ 6	

2.2.1	 Bygglogistikens innebörd ................................................................................... 6	

2.2.2	 Bygglogistikens utmaningar ............................................................................... 6	

2.2.3	 Industrialisering av bygglogistik ......................................................................... 7	

2.2.4	 Lean Construction i byggbranschen .................................................................... 7	

2.2.5	 Att arbeta med Lean ............................................................................................ 8	

2.2.5.1	 Just-In-Time .................................................................................................... 8	

2.2.5.2	 5S .................................................................................................................... 8	

2.3	 Bygglogistik i innerstadsmiljö .................................................................................... 9	

2.3.1	 Förutsättningar för innerstaden ........................................................................... 9	

2.3.2	 Planering innan byggskedet ................................................................................ 9	

2.3.2.1	 Den tillfälliga fabriken .................................................................................. 10	

2.3.2.2	 APD-Plan ...................................................................................................... 10	

2.3.3	 Materialhantering .............................................................................................. 11	

2.3.3.1	 Transporter .................................................................................................... 11	

2.3.3.2	 Avlossning .................................................................................................... 11	

2.3.3.3	 Lager ............................................................................................................. 12	

2.3.3.4	 Hantering på plats ......................................................................................... 12	



v 
  

2.3.3.5	 Consolidation Center – En alternativ lösning ............................................... 12	

2.3.4	 Informationsflöde .............................................................................................. 13	

2.3.4.1	 Kommunikation ............................................................................................ 13	

2.3.4.2	 Kommunikation i byggbranschen ................................................................. 13	

3	 Metod ................................................................................................................................ 14	

3.1	 Förutsättningar .......................................................................................................... 14	

3.2	 Litteraturstudie .......................................................................................................... 14	

3.3	 Intervjuer ................................................................................................................... 14	

3.3.1	 Uppstartsintervjuer ............................................................................................ 15	

3.3.2	 Uppföljningsintervjuer ...................................................................................... 15	

3.3.3	 Intervjuer med byggnadsarbetare ...................................................................... 15	

3.4	 Observationer ............................................................................................................ 15	

3.4.1	 Observation  – Hägges Trädgård ...................................................................... 16	

3.4.2	 Observation 1 – Projekt Rudan ......................................................................... 16	

3.4.3	 Observation 2 – Projekt Rudan ......................................................................... 16	

3.5	 Analys av resultat ...................................................................................................... 16	

3.6	 Reliabilitet och validitet ............................................................................................ 17	

4	 Empiri ................................................................................................................................ 18	

4.1	 Identifierade logistiska problem ................................................................................ 18	

4.1.1	 Hägges Trädgård ............................................................................................... 18	

4.1.1.1	 Platsbesök ..................................................................................................... 18	

4.1.1.1.1	 Transport ................................................................................................. 18	

4.1.1.1.2	 Avlossning ................................................................................................ 19	

4.1.1.1.3	 Materialhantering ..................................................................................... 19	

4.1.1.1.4	 Organisering av arbetsplatsen ................................................................. 20	

4.1.1.2	 Intervjuer ....................................................................................................... 21	

4.1.1.2.1	 Transport ................................................................................................. 21	

4.1.1.2.2	 Avlossning ................................................................................................ 21	

4.1.1.2.3	 Materialhantering ..................................................................................... 21	

4.1.1.2.4	 Organisering av arbetsplatsen ................................................................. 22	



vi 
 

4.1.2	 Projekt Rudan .................................................................................................... 23	

4.1.2.1	 Platsbesök ..................................................................................................... 23	

4.1.2.1.1	 Transport ................................................................................................. 23	

4.1.2.1.2	 Avlossning ................................................................................................ 23	

4.1.2.1.3	 Materialhantering ..................................................................................... 25	

4.1.2.1.4	 Organisering av arbetsplatsen ................................................................. 26	

4.1.2.2	 Intervjuer ....................................................................................................... 26	

4.1.2.2.1	 Transport ................................................................................................. 26	

4.1.2.2.2	 Avlossning ................................................................................................ 26	

4.1.2.2.3	 Materialhantering ..................................................................................... 27	

4.1.2.2.4	 Organisering av arbetsplatsen ................................................................. 27	

4.2	 Sammanfattning av resultat ....................................................................................... 29	

5	 Analyserande diskussion ................................................................................................... 30	

5.1	 Byggprojekt i innerstadsmiljö ................................................................................... 30	

5.2	 Transport ................................................................................................................... 30	

5.3	 Avlossning ................................................................................................................ 30	

5.4	 Materialhantering på plats ......................................................................................... 31	

5.5	 Organisering av arbetsplatsen ................................................................................... 31	

5.6	 Platsbrist och bristande kommunikation ................................................................... 32	

6	 Slutsats .............................................................................................................................. 33	

7	 Förslag på framtida studier ............................................................................................... 34	

8	 Referenser ......................................................................................................................... 35	

9	 Bilagor ............................................................................................................................... 37	

 

 



1 
  

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det har i alla tider varit väsentligt att planera och arbeta för att uppnå ett mål eller att hålla 
tidplanen för arbetet. Ordet logistik har sina rötter inom militären, och kan spåras bak till 
napoleonkrigen 1811. Först 1879 blev det definierat av Oxford English Dictionary (OED), 
och fick då definitionen:  

”Organisation av förnödenheter och kvarteringar, etc., som är nödvändiga för att ge stöd till 
militära aktiviteter, förflyttningar, och expeditioner”. 

I dagens samhälle bidrar ordet logistik med så mycket mer. Logistiken är en viktig faktor att 
ta hänsyn till när man planerar byggprojekt. Inom byggbranschen är logistiken ett sätt att 
planera aktiviteter och moment så att utnyttjandet utav resurser maximeras, och att ett 
byggprojekt smidigt och enkelt framskrider (Sullivan, 2010). Eftersom byggbranschen alltid 
har varit präglad utav deadlines och krav på hög effektivitet, blir pressen som kommer med att 
planera ett bygge stor. En dålig planering leder ofta till stora förluster både i tid och pengar, 
och dessa förluster benämns ofta med en gemensam term, slöseri. I ett exempel från 
Josephson & Saukkoriipi (2005) utgår 33,4 % utav arbetstiden till rent slöseri, det vill säga 
aktiviteter som inte på något sätt bidrar till färdigställande av huvudprodukten. Detta höga 
procenttal medför att enorma summor pengar går förlorade. Aktiviteter som räknas som 
slöseri är väntan, onödig förflyttning av personal och material, om-montering utav material, 
med mera. Men det är inte bara i själva arbetsmomentet slöseriet är en avgörande faktor. 
Transport och hantering utav material är en stor, om inte avgörande del, inom bygglogistik. 
Enligt en fallstudie av Vrijhoef & Koskela (2000) kom man fram till att utöver priset för 
material tillkommer mellan 40 % och upp till 250 % i kostnader kring transport och hantering. 

2014 var de totala bygginvesteringarna i Sverige 388 miljarder kronor (Sveriges 
Byggindustrier, 2015), och efterfrågan på nya bostäder stiger. Den rådande bostadsbristen i 
Sverige är ett faktum, och enligt boverket har vi behov av att bygga 71 000 nya bostäder varje 
år de närmaste 10 åren. Stockholm, Göteborg och Malmö står i nuläget för ungefär 55 % utav 
den nationella bostadsbristen (Boverket, 2007). Detta innebär att det kommer att bli en enorm 
marknad för byggprojekt i dessa områden, och där blir logistiken en avgörande faktor för om 
ett byggprojekt går enligt planerna. Vid de projekt som genomförs i innerstadsmiljö blir varje 
projekt unikt, och kräver sin egen unika logistik. Kommunikationen mellan alla parter blir 
extremt viktig, och att samordna en byggarbetsplats på ett smidigt sätt är en konst (Sullivan, 
G. 2010). Den tillfälliga fabriken påverkar mycket hur logistiken planeras, men med de 
förutsättningar innerstaden ger försvåras uppförandet, mycket på grund av problem med plats 
(Révai, 2012). Det blir därför svårt att standardisera lösningar, så som man sedan länge har 
gjort i industrin. Utrymmet på byggarbetsplatserna är väldigt begränsat, och hanteringen utav 
material blir mer komplicerad (Sullivan,  2010). 

När kraven på nyproduktion är så pass stor som den kommer att vara de närmaste 10 åren, står 
byggbranschen inför en utmaning i innerstadsprojekten. Genom att utveckla den logistiska 
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verksamheten på byggarbetsplatsen är det möjligt att få en effektivare arbetsplats och spara in 
på såväl resurser som ekonomiska medel. 

1.2 Problembeskrivning 
Förutsättningarna i en innerstad skiljer sig mycket från projekt utanför staden. Ytorna som 
finns till förfogande är mycket begränsade. Moment som transporter och materialhantering 
försvåras, och varje projekt i innerstaden kräver en precis planering för att göra det möjligt att 
utnyttja resurser på ett effektivt sätt. Kommunikationen mellan olika parter är avgörande för 
ett välfungerande byggprojekt, speciellt vid innerstadsprojekt där ett litet misstag kan ge stora 
konsekvenser både ekonomiskt och tidsmässigt. Således finns det många utmaningar som 
berör logistiken i innerstaden. 

1.3 Syfte och mål 
Denna rapport kommer att behandla hur man arbetar med logistiken vid byggprojekt i 
innerstadsmiljö. Ett byggprojekt med de förutsättningarna kräver en noggrann planering för 
transport och hantering utav material, och inte minst en bra kommunikation och samordning 
på arbetsplatsen. Syftet är att undersöka de logistiska problem som uppstår vid ett 
innerstadsprojekt, och identifiera vilka av dessa som är mest kritiska. Syftet är också att 
belysa de största anledningarna till att dessa problem uppkommer, och påvisa vart det finns 
störst möjlighet till förbättring. 

Målsättningen är att finna problem som kan ses generella för innerstadsprojekt, påvisa hur 
pass viktigt det är med ett bra flöde av material och information, och skapa ett större intresse 
för logistik inom branschen. 

1.4 Avgränsningar 
Denna studie avgränsas till att endast undersöka delar som innefattar materialhantering och 
informationsflöde vid ett innerstadsprojekt med fokus på produktionsfasen. 

1.5 Metod 
För att samla in teoretisk information om ämnet och få en kunskap om hur logistiken på 
arbetsplatser fungerar, analyserade vi med teoretisk uppsamlad fakta resultatet i praktiska fall, 
och belyste och utvärderade de problem vi ansåg var relevanta. Redan tidigt i studien 
genomfördes intervjuer, för att ytterligare stärka den praktiska vinklingen på arbetet. De 
gjordes även fallstudier på två projekt av innerstadskaraktär, och uppföljande intervjuer med 
platschef, arbetsledare och byggnadsarbetare. 
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2 Teoretisk Referensram 
I detta kapitel kommer bakgrunden för dagens synsätt på logistik att förklaras, och påvisa hur 
pass viktigt det är att vara medveten om hur inte bara ens eget företag minimerar slöseri och 
förenklar sitt arbete, men även att flödet utav information, material och ekonomiska medel 
genom byggprocessen kan vara avgörande för en välfungerande byggarbetsplats. Först 
kommer logistik och dess delar att förklaras, för att senare specificeras till byggindustrin. Till 
sist kommer logistiken för innerstadsprojekt att belysas, och förklara de förutsättningar som 
ges vid ett projekt av innerstadskaraktär. 

2.1 Logistik 

2.1.1 Logistikens innebörd 
Logistik handlar om att tillfredsställa de krav som dagens konsumenter och företag ställer, 
och att göra detta problemfritt till minsta möjliga kostnad. Att kontrollera flöden av material 
och information, hålla lagernivåer på ett minimum, effektivisera processer, och hålla tiden 
från beställning till kund så kort så möjligt, är allt en del av den logistiska kedjan (CSCMP, 
2016). Att koordinera arbeten, transporter och aktiviteter är något människan har gjort i 
årtusenden, från byggnationen av pyramiderna till noggrann planering utav resurser inför 
avgörande slag i Andra Världskriget (Christopher, 2010). Enligt SAOL är den grundläggande 
meningen av logistik ”Organisering utav transporter eller varudistribution”, och i en värld 
där kraven ständigt ökar, är ordet välanvänt (Sullivan, 2010). 

En aktuell definitionen av ordet i dagens läge, beskriven av The Council of Supply Chain 
Proffesionals lyder följande: 

“Logistik är delen av försörjningskedjan som planerar, utför, och kontrollerar det effektiva 
flödet och lagring av information, varor, och tjänster, mellan härkomst och konsumtion, för 

att leva upp till konsumenternas krav” 

(CSCMP, 2016) 

Definitionen beskriver precis vad logistik inom byggbranschen handlar om, och vad som 
ingår i en logistikers arbete, och påvisar hur pass viktigt det är med ett bra flöde av material 
och information. Det är en vedertagen definition som många praktiskt och akademiskt 
verksamma har enats om och därför kan ses som en bra grund för arbeten som behandlar 
logistik. 

2.1.2 Logistiska målsättningar 
Ett viktigt uttryck och ett stort mål med logistik är att förkorta led-tider. Det är tiden det tar 
för kunden att få sin produkt från det att produkten blir beställd. Att ha korta led-tider gör ett 
företag mer konkurrenskraftigt, och fokuseringen ger i sin tur fokus på många ineffektiva 
delar i en process. Ur ett företags perspektiv finns det däremot flera faktorer att ta hänsyn till. 
De olika delarna utav processen har i sin tur led-tider som blir viktiga för att kunna leverera 
en produkt snabbast möjligt från order ut till kund. I processen får man ta hänsyn till både 
planering utav produkt, transport utav material, montering, distribution och installation 
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(Christopher, 2010). Andra målsättningar berör förbättrat resursutnyttjande (minska 
kostnader), kapitalkostnader och ökad kundservice (Christopher, 2010). 

2.1.3 SCM 
SCM (Supply Chain Management) är en term som kommer upp vid behandling av 
logistikämnet. Termen SCM uppstod först på 1980-talet av konsulter (Lambert & Cooper, 
2000) och ordet bygger på en teori med tanken att genom strukturerade och väl utarbetade 
relationer med både företag och kunder genom hela distributionskedjan, kunna minimera 
problem och slöseri och erbjuda en produkt till högsta möjliga kvalitet, och fortfarande hålla 
kostnaderna nere för alla inblandade i framställandet (Christopher, 2010). SCM är logistik ur 
en utvecklad och mer komplett synvinkel, och genom att förfina sitt sätt att arbeta med SCM 
kan man få ett stort övertag mot konkurrenter. I dagens samhälle är det inte tillräckligt att ha 
en bra produkt för att man ska sälja mycket, och det är inte heller säkert att ett företag som har 
ett stort övertag på marknaden alltid kommer att vara förstahandsvalet. I en värld som präglas 
av globalisering och vidgade vyer, har kunden numera alltid möjlighet att undersöka sina egna 
möjligheter, och kommer alltid att välja det som ger mest värde och funktion för pengarna 
(Christopher, 2010). SCM är till karaktären mer övergripande och handlar om att integrera 
utvalda affärsprocesser med utvalda partners till en bestämd nivå, där logistik är en av 
processerna i försörjningskedjan (Lambert & Cooper 2000). 

En faktor som enkelt glöms bort är att ett logistiskt nätverk snabbt blir väldigt komplext. 
Desto fler parter som är inblandade i ett projekt, desto mer risk för problem med flöde utav 
information, leveranser och ekonomiska medel. Detta medför i sig att man tvingas att förlänga 
projekttider och kan inte längre prestera på den nivån kunden förväntar sig. Andra faktorer 
som spelar in är även arbetsprocessen, produkten i sig, ens utbud utav produkter, 
leverantörerna, informationsflödet, organisationen och kunden i sig (Christopher, 2010). 

2.1.4 Lean 
Lean är en central del av logistiken enligt Hicks (2007), och ett verktyg för att nå upp till de 
målsättningar som logistiken innebär. Lean production och logistik har många gemensamma 
nämnare och de senaste åren har det varit ett starkt fokus för många företag på Lean, inte 
minst inom produktionsindustrin. Det är däremot ingen nyhet. Konceptet uppfanns strax efter 
Andra Världskriget i den japanska bilindustrin, på Toyotas fabriker. Där insågs det att det inte 
fanns nog med pengar för att bygga upp de enorma fabrikerna som fanns i USA, och de var 
tvungna att arbeta efter metoder för att minimera slöseri med både tid och pengar, och 
maximera användandet av den ytan de hade till sitt förfogande. Metoden hette Toyota 
Production System, och kom senare att bli känd som Lean Manufacturing. Idag är det vida 
känt att de som arbetar efter filosofin har möjligheter att få stora övertag, både vad det gäller 
kvalitet och kostnader (Pavnaskar, Gershenson och Jambekar, 2003). De senaste tio åren har 
lean blivit ett begrepp som används i många branscher, och idag är tanken av att använda lite 
resurser för att skapa ett så stort kundvärde som möjligt en förutsättning för att kunna stå ut ur 
mängden (Lidelöw et al, 2015). Lean filosofin är inte längre specificerad just till 
produktionsindustrin, utan många branscher arbetar numera ständigt med att förbättra sina 
flöden och minska slöserier, för att maximera effektiviteten av de olika processer de utför 
(Hicks, 2007). 
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2.1.5 Innebörden av Lean 
Idén med Lean är att eliminera onödiga moment inom produktionen. De delar utav processen 
som inte är värdebyggande för den slutgiltiga produkten, definieras som slöseri, och målet är 
att definiera och reducera de momenten. Fördelarna med Lean är många, och med en korrekt 
applikation kan man förvänta sig många fördelar, bland dem förbättrad kvalitet, kortare 
produktionstid, förbättrad tidsplanering och leveranser i tid, reducerade kostnader, mindre 
varor på lager, bättre utnyttjande utav ytor, snabbare avkastning på investeringar, och överlag 
bättre fokus från hela företaget (Pavnaskar, Gershenson och Jambekar, 2003). Med 
observation och utvärdering utav arbetsmoment och arbetssätt har man kunnat identifiera det 
vanligaste slöseri som uppstår, och inom Lean är det sju typer som definieras som de mest 
centrala. Dessa är de problem man med hjälp utav olika metoder och teorier försöker att 
eliminera. De grundläggande slöserier som uppstår är: 

• Överproduktion 
• Väntande 
• Onödig transport 
• Onödiga processer 
• För mycket lager 
• Onödig förflyttning  
• Defekta produkter 

 
För att förhindra att spendera tid och pengar på onödiga moment, används dessa sju 
konstateranden som en grund för hur man ska arbeta och prioritera resurser (Koskela, 
Bølviken och Rooke, 2013). Byggt på vetskapen om detta har det utvecklats metoder för hur 
man ska gå tillväga för att minska slöseri och använda resurser på ett bättre och effektivare 
sätt (Koskela, Bølviken och Rooke, 2013). 
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2.2 Bygglogistik 

2.2.1 Bygglogistikens innebörd 
En utav de viktigaste beståndsdelarna i ett byggprojekt är logistik, mycket på grund av dess 
påverkan av viktiga kritiska faktorer som kostnad, byggtid och pålitlighet av planering. 
(Sullivan, 2010). För att bygglogistiken ska fungera i praktiken så måste den vara samordnad 
tillsammans med den övriga planeringen. Dålig framförhållning samt bristande rutiner kan 
göra att arbetsledningen på plats lägger onödig tid på problemlösning angående beställningar, 
leveranser och hantering på plats (Larsson, 2008). 

Ett byggprojekts logistik kan delas upp i två delar, intern och extern logistik. Materialflödet 
via transporter mellan företag anses som den externa logistiken. Hur flödet av material mellan 
företag hanteras är en viktig beståndsdel att ta hänsyn till för att på bästa sätt påverka 
kostnadseffektiviteten och tidseffektiviteten. Inom den interna logistiken är det viktigt att 
material som används mer ofta placeras ut strategiskt på arbetsplatsen, för att lättare komma åt 
det. Annars försvårar man förflyttningen och hanteringen av material, och byggets effektivitet 
tar skada (Jonsson & Matsson, 2011). Fairs (2002) förklarar att genom användning av 
metoden JIT (Just-in-time) kan byggföretag sänka material- och personalkostnader med upp 
till 15%. Följden av detta är även minskade skador på material, sparade lagerkostnader och 
frigöring av arbetskraft som kan användas till mer produktivt arbete (Sullivan, 2010). 
Justeringsarbete, överproduktion, mellanlager, stopp i produktionen och onödig förflyttning 
av material och personal är några av konsekvenserna som medföljer en svagt planerad 
bygglogistik. Materialhantering började studeras ungefär 1980, och mestadels var det slöseriet 
i byggbranschen som undersöktes. Även fast forskning har pågått under alla dessa år, uppstår 
det fortfarande problem vid ett byggprojekts materialhantering. Problem som uppstår medför 
brister i effektiviteten samt bygglogistiken (Larsson, 2008). 

2.2.2 Bygglogistikens utmaningar 
Även idag har byggföretag en väldigt traditionell syn på byggprocessen, inte minst på 
logistiken. Vanligtvis läggs det väldigt lite energi på helheten, och fokusen är låst på de sista 
stegen i kedjan. Varje leverantör har ansvar för sina egna delar, och det saknas kontroll över 
helheten. Eftersom många av dagens arbetsplatser har väldigt begränsad plats till förfogande, 
har kraven på leverantörerna stigit, och ett pressat tidsschema måste följas för att undvika 
förseningar (Sullivan, 2010). 

När problem man finner på en byggarbetsplats analyseras är många kopplade till just flödet 
utav information och material mellan olika parter. Branscher som produktion och 
återförsäljning visar sig vara mycket mer benägna av att utveckla ett välfungerande logistiskt 
nätverk, och de har genom åren arbetat fram olika system och arbetssätt som de ständigt 
arbetar med, såsom system för materialplanering och resursplanering. I byggarbetsbranschen 
är det ännu inte implementerat som en viktig del utav projektet, vilket leder till ett slöseri av 
resurser (Vidalakis, Tookey och Sommerville, 2011). 

Byggbranschen anses vara väldigt konservativ, och skiljer sig från den övriga industrin när 
det talas om att effektivisera processer och utnyttja resurser på rätt sätt. Eftersom att varje 



7 
  

byggprojekt skiljer sig, har man svårt att applicera det industriella tänkandet på 
byggbranschens traditionella syn av en projektbaserad värld. Men hur kan det komma sig att 
man inte tar efter det man märker fungerar i produktionsindustrin, och vad är egentligen 
problemen med att bygga industriellt? (Lidelöw et al, 2015). 

2.2.3 Industrialisering av bygglogistik 
Med att bygga industriellt menas det att man använder sig av metoder och processer som 
upprepar sig vid varje projekt, precis som i produktionsindustrin. Ord som standardisering och 
rutinarbete är välanvänt, och målet är att optimera olika delar och moment, för att 
effektivisera processen. Eftersom att byggbranschen mestadels är projektbaserad, blir det 
svårare att optimera och förfina arbetsmoment. Även ifall man lyckas finns det helt enkelt inte 
användning för de lösningar man har kommit fram till, på grund av att nästkommande projekt 
antagligen inte ser exakt likadant ut (Lidelöw et al, 2015). 

”Industriellt husbyggande innebär en byggprocess med en genomtänkt organisation för 
effektiv styrning, beredning och kontroll av ingående aktiviteter, flöden, resurser och resultat 

med användning av högförädlade komponenter med syfte att skapa maximalt värde för 
kunderna” 

(Lidelöw et al, 2015). 

2.2.4 Lean Construction i byggbranschen 
Lean Construction används som ett gemensamt begrepp på applikationsmodeller till 
byggindustrin av Lean Production. Lean filosofin fortsätter att spridas långsamt i 
byggbranschen och dess delar såsom JIT och 5S börjar mer och mer användas flitigt på olika 
byggprojekt. Så varför har implementeringen skett i ett så långsamt tempo? Koskela (1992) 
pekar på ett fåtal olika faktorer som kan ha påverkat filosofins spridning, varav en beskrivs 
nedan: 

”Fall och koncept som presenteras med syfte att lära ut och sprida det nya synsättet har ofta 
blivit specifikt för just produktionsindustrin, och är därför svår att generalisera och anpassa 

till byggindustrin.” 

På en arbetsplats där slöseriet inte uppmärksammas är Lean Constructions största uppgift att 
göra de inblandande medvetna. Slöseri kommer i många former ute på en byggarbetsplats, 
oftast i form av materialslöseri, förseningar, transporter, städning och kontroller. Den andra 
avsikten är att öka flexibiliteten, vilket görs genom att minska ledtider, minska variabler och 
förenkla processer (Alarcón, 1997). Nutidens mål i byggindustrin är att producera byggnader 
med högre kvalité och att samtidigt minska kostnaderna, skapa en bättre och effektivare 
process för kunden samt erbjuda en bättre och säkrare arbetsmiljö för alla inblandade i 
byggprojektet. För att uppnå dessa mål är användningen av Lean Construction en bra början 
enligt många i branschen (Bertelsen, 2004). 
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2.2.5 Att arbeta med Lean 
Att eliminera slöseri och onödiga processer som beskrivs i Lean filosofin är inte alltid särskilt 
lätt, och därför har det utvecklats metoder för att lättare kunna implementera filosofin på en 
arbetsplats. De viktigaste och mest omtalade delarna utav Lean är Just-In-Time och 5S, och 
tankesättet i dessa går att överföra på många olika industrier. 

2.2.5.1 Just-In-Time 
Just-In-Time (JIT) är en utav logistikens mest centrala delar. Meningen med uttrycket är att 
leveranser ska anlända precis när de behövs, så att inget material ska behöva lagras, utan 
användas omgående. När leveransen kommer ska det inte finnas något lager kvar utan arbetet 
med det nya materialet ska börja direkt, så att slöseri undviks. JIT användes först inom 
produktionsindustrin, av Toyota, som en viktig del av deras produktionssystem. Målet med 
metoden är att arbeta för att totalt eliminera det slöseri som finns i produktionen. För att JIT 
ska fungera krävs en noggrann daglig planering och koordination utav leveranser, och ställer 
höga krav på en välfungerande arbetsplats och ledning (Bertelsen & Nielsen, 1997). 

2.2.5.2 5S 
Ordning och reda på en arbetsplats är en självklarhet i teorin, men i praktiken är det inte lika 
enkelt. Anställda spenderar varje dag lång tid på att leta efter verktyg, flytta på material, eller 
städa undan för att ens göra det möjligt att påbörja ett arbete. Utan en välorganiserad 
arbetsplats blir företaget lidande i form av försenade leveranser, högre kostnader, längre led-
tider, mindre arbetsytor, säkerhetsbrister, och sämre produktivitet. 5S är ett system som 
hanterar och tacklar dessa problem, och är byggt på fem ord (Chapman, 2005): 

1. Sortera 
Vad behövs för utförandet av arbetet, och när behövs det? Sortera ut överflöd. 

2. Strukturera 
Allting har sin plats. Tilldela lämpliga platser för saker, så att de lätt kan hittas. 

3. Städa 
En välstädad arbetsplats är trevligare att arbeta på, och ökar produktiviteten. 

4. Standardisera 
Lär ut specifika metoder. Om utförandet alltid är detsamma, och diverse material och 
hjälpmaterial har sina specifika platser, blir produktiviteten större. 

5. Självdisciplin 
Bibehålla de fyra föregående stegen, och normalisera arbetet med dem.  

Dessa fem orden behandlar de problemen finns på en arbetsplats vad det gäller ordning och 
reda, och ska implementeras i förebyggande syfte för att förhindra slöseri utav tid och pengar. 
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2.3 Bygglogistik i innerstadsmiljö 

2.3.1 Förutsättningar för innerstaden 
Vid projekt i innerstadsmiljö finns det många faktorer att ta hänsyn till, och ha i åtanke när 
projektet befinner sig i planeringsskedet. Det som karakteriserar ett innerstadsprojekt, är att 
det finns minimalt med ytor till förfogande, vägnät och kommunikation till byggarbetsplatsen 
är ofta begränsat, och det måste tas hänsyn till kringliggande bebyggelse och infrastruktur. 
Varje byggarbetsplats har olika förutsättningar, och ofta så är det väldigt trångt vid projekt i 
innerstad. Det ställer stora krav på hur arbetsplatsen organiseras och placering av bodar och 
kontor, tillfälliga vägar och ytor, maskiner, försörjning av el, vatten och avlopp, och placering 
utav stängsel och grindar, blir avgörande för en välfungerande logistik på arbetsplatsen. 

Vid projekt av den här typen är även planering utav leveranser av största vikt. Eftersom att det 
ofta inte finns möjlighet att förvara material innan inmontering, blir tidplanen viktig, och att 
materialen anländer JIT precis när det behövs är ofta ett krav. Det är inte bara tiden för 
leveranserna som spelar in, utan även planering utav transporter. Innerstadsprojekt kan vara 
svåråtkomliga, och det krävs en välplanerad leveransrutt för att stora fordon ska ha möjlighet 
att köra till och från avlossningsplatsen på ett smidigt sätt, utan att det stör för mycket i 
områden i närheten. 

Hänsyn måste även tas till kringliggande byggnader och verksamheter, såsom skolor, affärer, 
kontor, och liknande. Projektet ska i så stor mån som möjligt undvika att störa dess 
omgivning, och måste därför visa upp särskilda planeringar som hanterar de problem som kan 
uppstå, och försöka att minimera dessa. Desto mer centralt, desto fler faktorer att ta hänsyn till 
uppstår. Det krävs även en konstant kommunikation med kommun, för att få tillstånd att 
placera bodar, spärra av delar av vägar och gångbanor, och utsättning av inhägnader (Revaí, 
2012). 

2.3.2 Planering innan byggskedet 
Logistik, likt många andra aspekter inom ett byggprojekt måste planeras i detalj i början av ett 
projekt om de ska fungera effektivt (Sullivan, 2010). Det är viktigt att i projekteringsskedet 
planera produktionslogistiken eftersom logistiken ligger lite som grund för hur en byggnad är 
utformad. En stor del i bygglogistiken är alla de leveranser av prefabricerade element som 
kommer till arbetsplatsen. Eftersom logistiken är nära knutet till byggnadens utformning så 
spelar det väldigt stor roll hur mycket av byggnaden som är prefabricerat (Boverket, 2009). 
Om planeringen fungerar styrks också kvalitets- och kostnadsfaktorerna eftersom de är nära 
knutna till hur logistiken är förberedd på varje byggprojekt. Något som stärks i en väl 
planerad bygglogistik är kompetensen hos byggprojektets inblandande, men också att 
byggprocessen blir mer tillförlitlig och stabilare (Boverket, 2009). 

Syftet med att ha en bra genomtänkt planering är att viktiga faktorer som tider, 
resursanvändning, byggstyrning, arbetsmiljö och att minska störningar i flödet av information 
och material kan göras så effektivt som möjligt (Revai, 2012). 
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2.3.2.1 Den tillfälliga fabriken 
Ett byggprojekts tillfälliga fabrik upphöres när byggobjektet är färdigställt, därav kallelsen 
”tillfällig”. Den tillfälliga fabriken är något som varje byggentreprenör använder sig av för att 
kunna genomföra arbetet på arbetsplatsen. Fabriken skall planeras i noggrannhet så att 
arbetsplatsen blir effektiv och säker, med en god arbetsmiljö. Merkostnader och förlorad 
produktionstid är de konsekvenser som man stöter på vid störningar i produktionen vilket 
uppkommer vid en dåligt planerad tillfällig fabrik. Enligt Révai (2012) består den tillfälliga 
fabriken av: 

”transportvägar och transportanordningar, materialupplag, maskiner, förråd, verkstäder 
med flera arbetsplatser samt personalutrymme. Den måste också förses med system för el, 

vatten och avlopp.” 

Det är väldigt svårt att ange detaljerade anvisningar huruvida planeringen av den tillfälliga 
fabriken ska gå till. Vid innerstadsprojekt krävs en mer noggrann planering av den tillfälliga 
fabriken, på grund av den trånga arbetsytan som ges, då kan ibland mer generella riktlinjer 
anges, nämligen (Révai, 2012): 

• Utan mellanlagring ska materialet om möjligt levereras direkt till inbyggnadsstället 
• Transport av material och personal ska förkortas ner 
• Rätt hantering av källsortering och spill 
• Enkla lösningar ger ofta en god ordning på arbetsplatsen 

2.3.2.2 APD-Plan 
En placeringsritning, även kallad APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan) visar hur man på det 
mest optimala sätt utnyttjar arbetsområdet. APD-planen visualiserar placeringen av kontor, 
bodar, förråd, upplag av material och större maskiner. En utav de viktigaste maskinerna är 
byggkranen, vilket har en självskriven plats på placeringsritningen. På APD-planen visas 
kranens centrum, arbetsradie och ibland även kranens plushöjd. Vid trånga innerstadsprojekt 
är upplagsplatser en viktig del på placeringsritningen. Byggmaterial ska direkt läggas på 
materialupplag, vilket tillsammans med lossningsplatser ska placeras inom kranens räckvidd. 

För att upprätta en APD-plan kan man som utgång beakta situationsplanen och med hjälp av 
den finna omkringliggande huskroppar, vegetation, anslutande vägar, högspänningsledningar 
och andra hinder som man måste tänka på för att bland annat lyckas med kranplaceringen. 
Under byggprojektets förlopp ändras arbetsplatsen hela tiden och nya förutsättningar fås, det 
betyder att dessa ändringar måste uppmärksammas, APD-planen måste ständigt uppdateras 
och visa arbetsplatsens förändringar för de olika skedena (Révai, 2012). 
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2.3.3 Materialhantering 
I detta avsnitt kommer transport, avlossning, lagring och hantering utav material att 
förklaras ur ett bygglogistiskt perspektiv, med fokus på innerstadsprojekt. Här visas även 
problem och lösningar som finns på dagens arbetsplatser. 

2.3.3.1 Transporter 
Materialkostnaderna vid en nyproduktion står för omkring 50% av de totala 
produktionskostnaderna, där 10% kan kopplas direkt till leveranser. Transporter till 
arbetsplatsen är sällan planerade i förväg, ofta beställs det produkter som en konsekvens av att 
ett bygge har stannat i brist på material (Bertelsen & Nielsen, 1997). 

Koordinering utav transporter är en stor faktor för ett välfungerande projekt, och att planera 
när de ska anlända, och hur de ska komma dit är av största vikt. Vid ett projekt i stadsmiljö är 
planering av rutter kritiskt, och det måste inte bara tas hänsyn till storleken på fordonet, utan 
också tänka på det närliggande området som blir berört av buller, begränsade framkomligheter 
på vägar, och omdirigerad trafik. 

Eftersom att många chaufförer inte har kunskap om området kring arbetsplatsen, kan 
körningen ta olika lång tid. Byggherren har heller inte kontroll över vilken rutt fordonen tar, 
och det är inte ovanligt att fordon anländer från olika riktningar. Detta leder till konsekvenser, 
inte bara för arbetsplatsen, utan även för det lokala trafikflödet och närliggande grannar.  För 
att klara de hårda kraven som dagens arbetsplatser har på JIT, snabba avlossningstider, och 
material vid behov, tvingas transportföretagen planera körningar med god marginal.  En av 
konsekvenserna har blivit att transporterna dyker upp ibland flera timmar för tidigt, vilket 
medför att de måste hitta ytor att vänta på, eller så kör de planlöst rundor för att fördriva tid, 
vilket är varken ekonomiskt eller miljömässigt hållbart (Sullivan, 2010). 

2.3.3.2 Avlossning 
Att planera ankomst av leveranser blir ofta komplicerat vid projekt i innerstadsmiljö, då det 
ofta är stor brist på plats, och det endast finns ett fåtal avlossningsmöjligheter. Att som 
entreprenör försöka boka en tid för leverans av sina material, är inte alltid så lätt. Det är inte 
ovanligt att det bokas in tider för transporter långt i förväg, innan det har planerats för hur 
leveransen i sig egentligen går till. Detta leder i sin tur till att det ofta bokas en tid som är 
längre än behövligt, vilket gör att avlossningsplatsen kan stå tom när den behövs åt andra 
leveranser. Svårigheterna med att boka en plats i avlossningsschemat ger även konsekvenser 
till att det beställs mer material än vad som behövs för tillfället, bara för att vara säker på att 
det inte tar slut. Det gör att en redan trång arbetsplats med begränsade ytor, tvingas att husera 
för material som inte hade behövt vara där i första hand. 

För att planera avlossningar är det viktigt att logistikerna är medvetna om hur många 
avlossningsplatser som finns tillgängliga, och vilka hjälpmedel för avlossning som finns på 
respektive plats. I bästa fall kan fordonet köra in på arbetsplatsen och lasta av, men i trånga 
innerstadsmiljöer finns inte alltid den möjligheten. Detta ger en stor press på en schematisk 
planering, både för avlossning och för användning av hjälpmedlen, såsom byggkranar, truckar 
och hissar (Sullivan, 2010). 
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2.3.3.3 Lager 
Vid innerstadsprojekt är plats den största faktorn att ta hänsyn till, och ofta finns det inte nog 
med yta för att kunna ha ett tillfälligt lager vid projekt i innerstadsmiljö. Material måste 
istället levereras JIT till arbetsplatsen, vilket ofta leder till att material beställs vid behov. 
Denna typ av arbetssätt leder ofta till att det inte finns de material som behövs på 
arbetsplatsen, och att arbetare kan behöva vänta på leveranser onödigt ofta (Sullivan, 2010). 

2.3.3.4 Hantering på plats 
När materialet väl är på plats möts man av nya utmaningar. På grund av ett väldigt stort antal 
montörer och underentreprenörer, som endast har information om hur och när deras eget 
arbetsmoment ska utföras, blir det ofta problem med kommunikationen på arbetsplatsen. 
Detta resulterar i att material avlossas till fel platser, och på grund av brist på utrymme, och på 
vetskap om var och när det ska användas, hamnar det ofta på fel ställe. Konsekvenserna utav 
detta blir att resurser måste användas för att flytta och hantera material som egentligen hade 
kunnat läggas på rätt plats från början (Sullivan, 2010). 

2.3.3.5 Consolidation Center – En alternativ lösning 
Ett hjälpmedel som man kan använda sig utav vid problem med plats på arbetsplatsen är ett 
Consolidation Center (CC). Funktionen utav ett CC är att agera som ett tillfälligt lager. 
Material och utrustning levereras till centret som är strategiskt placerat nära transportleder och 
arbetsplatsen, för att lagras en kortare period, och sedan transporteras JIT till arbetsplatsen. 
Fördelarna är många, och här följer de mest väsentliga (Sullivan, 2010): 

• Att innerstadsprojekt som har begränsade ytor och faciliteter som tvingas att använda 
sig utav JIT, kan med användningen av ett CC komma bort från ohållbara 
småleveranser på grund av platsbrist, och istället koordinera och samordna dessa så att 
alla transporter använder sin fulla kapacitet, det vill säga inga halvfulla lastbilar på 
trånga innerstadsgator 

• Mer kontroll över leveranser 
• Reducerad risk för förseningar 
• Med mindre material på arbetsplatsen, och med specialutbildad personal som sköter 

distributionen utav detta, ökar säkerheten 
• Mindre risk för skador på material 
• Bra för projekt med säkerhetskänslighet, så som flygplatser och militära områden 
• Bättre ordning och kontroll på vad som finns på lager 
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2.3.4 Informationsflöde 
En god kommunikation är ett måste för en väl fungerande verksamhet, både internt och 
externt. I detta kapitel kommer författarna att utreda för vad som utmärker kommunikation, 
och hur den karakteriseras inom byggbranschen. 

2.3.4.1 Kommunikation 
En organisations struktur, resultat och effektivitet kan skilja mycket beroende på hur dess 
kommunikation fungerar och sammanfaller. Kommunikation är organisationens kontaktform 
och struktur för en fungerande samverkan mellan alla berörda grupper. En intern 
kommunikation är mer användbar ju effektivare den är. En effektiv kommunikation ger alla 
berörda inom organisationen en bra överblick, det skapar enhetliga mål, förbättrar 
beslutsunderlag och den ökar motivationen hos medarbetarna. I slutändan finns det en chans 
till en ökad lönsamhet, vilket är en positiv följd som tillkommer vid en väl fungerande 
kommunikation. Antingen kan kommunikationen lyfta verksamheten som helhet, eller leda 
till misslyckande. Detta beror på om organisationens medarbetare har en sammanförd känsla 
av delaktighet, vilket kan ge dem en drivkraft som har en stor betydelse för organisationens 
resultat (Gustafsson & Schultz, 2010). 

2.3.4.2 Kommunikation i byggbranschen 
I byggbranschen behövs en väl fungerande kommunikation för att lyckas med bygglogistiken, 
och den måste ske på flera nivåer. För det första måste den ske snabbt och ofta för att kunna 
lämna över uppdaterad information i en ständigt ändrad byggmiljö. Planeringen i 
byggbranschen behöver alltid ändras, och detta kan ej undvikas. Att då kommunicera och 
prata om ändringarna snarast möjligt kan leda till en mer korrekt och detaljerad information 
om ändringarna (Sullivan, 2010). Kommunikationen i byggbranschen används oftast till att 
samordna, planera och fördela information. Information måste spridas över hela arbetsplatsen 
och detta görs i form av möten, planeringar eller arbetsberedningar, vilket ofta sker verbalt. 
Men information sprids även genom skriftliga källor såsom ritningar och andra dokument 
med viktigt information. Vid dagens arbetsplatser är kommunikation ofta en bristande faktor, 
men man börjar mer och mer ställa höga krav på att kommunikationen ska bli och fungera 
bättre (Persson, 2013). 
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3 Metod 
I detta kapitel kommer metoden för arbetet att förklaras och motiveras. De vetenskapliga 
synsätt vi finner relevanta för oss kommer att visas, sedan beskrivs de metoder som använts 
vid de teoretiska datainsamlingar och empiriska studier som gjorts längs arbetets gång. 

3.1 Förutsättningar 
Studien är av typen kvalitativ. Meningen med denna form av studie är att göra en tolkning, 
beskrivning, eller förklaring utav ett ämne, och med hjälp utav att studera ett mindre antal 
människor eller fall mer djupgående, skapa sig en uppfattning om hur verkligheten ser ut. I 
denna kvalitativa undersökning ligger en teori till grund för att skapa förståelse av ämnet, och 
i den induktiva processen genom observationer och intervjuer gavs förklaringar och drogs 
slutsatser för att besvara syftet med studien. Metoden har byggts så att de intervjuer och 
observationer som gjorts ska ge en så verklig bild av situationen som möjligt, och de 
intervjuade personerna och de observerade projekten speglar målgruppen. Typen av studie är 
vald för att få den flexibiliteten som behövs vid ett arbete av denna typ, och ge möjligheter till 
att göra ändringar i studien beroende på vad för information som ges genom de intervjuer och 
observationer som görs under arbetets gång (Fellows & Liu, 2015). Ett arbete som bygger på 
observationer och intervjuer, kan enkelt se skillnader och likheter mellan de fallen som 
studeras, och hypoteser kan senare prövas utefter det. För att få en bred uppfattning om ämnet 
användes flera olika metoder av datainsamling. 

3.2 Litteraturstudie 
Vid insamling av litterär information har metoden utformats för att bidra till att bygga upp den 
teoretiska kännedomen, och utöka kunskap inom ämnet. För att få en god uppfattning i hur 
logistiken och dess byggstenar fungerar och samverkar, har vi använt oss utav källor, både 
ifrån litteratur, vetenskapliga artiklar, rapporter och internetsidor. För att söka fakta har 
Google Scholar, Google, Halmstad Högskolas bibliotek och databasen Summon använts. För 
att öka antalet träffar har sökord på både engelska och svenska använts. De grundläggande 
sökorden har varit logistik, logistics, bygglogistik, construction logistics, lean production, 
lean construction, supply chain management, kommunikation på byggarbetsplatser och 
logistik i innerstadsprojekt. 

3.3 Intervjuer 
Semi-strukturerade intervjuer hölls löpande under arbetets gång. Meningen med denna typ av 
intervju var att ställa strukturerade och genomtänkta frågor, men lämna utrymme för 
diskussion och ge möjligheter att utveckla och finna nya synvinklar som bidrar till syftet 
(Fellows & Liu, 2015). 

För att logistik är ett så pass brett ämne så begränsades varje intervju till att endast belysa ett 
antal moment, så att med hjälp av den semi-strukturerade tekniken göra det enkelt att fördjupa 
sig i det som är relevant för intervjun och finna nya synsätt och vinklingar på de logistiska 
problem som uppkommer vid innerstadsprojekt. 
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3.3.1 Uppstartsintervjuer 
Syftet med intervjuerna var att få en uppfattning om hur en projektledare eller arbetsledare 
uppfattar hur pass utvecklad det logistiska tankesättet på dagens arbetsplatser är. Vi ville 
undersöka vilka delar utav planeringen och själva byggskedet som dessa personer uppfattar är 
de mest kritiska med hänsyn till logistik, och försöka få indikationer till vilka områden som 
kräver mest fokus. Vi ville även diskutera fram de moment som var mest kritiska med hänsyn 
till byggprojektet i fråga, och hålla innerstad som ett fokus genom hela intervjun. 

För att få olika vinklingar av problemen valde vi att intervjua två platschefer i uppstartsskedet. 
Dessa intervjuer var även meningen att lägga en grund till vilka delar utav arbetsplatsen vi 
skulle koncentrera oss på vid platsbesök. De som har deltagit i intervjuerna är Rickard 
Andersen, Bygg Sjögren AB, och Martin Törnblad, SKANSKA. Intervjuerna har skett på 
respektive kontor, och med samma typer utav frågor.  Vid intervjutillfällena använde vi oss 
utav semi-strukturerad intervjuteknik, där vi hade en mängd frågor som var öppna för 
diskussion, och hade möjligheten att ställa följdfrågor beroende på vad svaren blev. 
Intervjuerna varade var och en i cirka en timme, och gav oss goda idéer om hur våra framtida 
studier skulle vinklas för att göra ett arbete som är relevant i praktiken. 

3.3.2 Uppföljningsintervjuer 
Syftet med att ha uppföljningsintervjuer var att ha möjlighet till att diskutera och få olika 
synvinklar på det vi observerat vid platsbesöken. Personerna vi intervjuade var 
platschefer/arbetsledare på respektive projekt. Vid Hägges Trädgård deltog Martin Törnblad 
och två arbetsledare, och vid projekt Rudan deltog platschefen Rickard Andersen. De ämnena 
vi tog upp på intervjun speglade direkt de olika momenten vi observerat, och styrker därför de 
kommande slutsatserna väl. Metoden för intervjuerna var av semi-strukturerad natur, och var 
öppna för diskussion och följdfrågor för att få maximal insikt i de intervjuades åsikter och 
tankar. 

3.3.3 Intervjuer med byggnadsarbetare 
Den 1:e april 2016 gjordes intervjuer med två byggnadsarbetare på Bygg Sjögrens projekt 
Rudan i Halmstad. Vid intervjutillfällena använde vi oss av semi-strukturerade intervjuer där 
vi valt ut ett antal frågor anpassade för just byggnadsarbetare och deras sätt att hantera ett 
projekts bygglogistik.  Målet med intervjuerna var att ta del i hur byggnadsarbetarna hanterar 
material vid platsbrist, finna onödigt slöseri av tid vid varje enskilt moment samt undersöka 
organiseringen av arbetsplatsen. Med hjälp av intervjuerna ville vi likaså få reda på hur en 
byggnadsarbetares syn är på de logistiska problem man finner i innerstaden med fokus på 
momenten transport, avlossning, materialhantering och organisering av arbetsplatsen. 
Intervjuerna var också till hjälp för att få en förståelse i hur skillnaden ser ut mellan en 
platschefs sätt att se på ett logistiskt problem jämfört med en byggnadsarbetares. 

3.4 Observationer 
Förutom intervjuer, gjordes observationer av olika kritiska logistik-moment på byggprojekt i 
Halmstad. Dessa moment var motiverade med hjälp av rådgivning från respektive 
platschef/arbetsledare, och utfördes de dagar då planeringen visade för ett logistiskt 
komplicerat tillfälle. Vi observerade vilka logistiska problem som uppstod, och såg hur de 
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hanterades. Syftet med platsbesöken var att följa materialets väg från transport till inbyggnad, 
och att ur en logistisk synvinkel utvärdera de moment som observerades, samtidigt som vi 
under hela observationen med detta som bakgrund undersökte vad som styrde flödet, hur 
effektiva metoderna som användes var, och vad som kunde förbättras. Eftersom att vi hade 
som målsättning att belysa de logistiska problem som uppstod vid innerstadsprojekt, låg fokus 
på att finna de avbrott och problem som uppstod genom flödet, för att sedan med hjälp av den 
teoretiska bakgrunden analysera utfallet av observationen. Vi förde ett löpande protokoll för 
att samla in data. 

3.4.1 Observation  – Hägges Trädgård 
4:e mars 2016 gjordes observationer på Skanskas projekt Hägges Trädgård i Halmstad 
Centrum. Handledare på plats var Martin Törnblad. Dagen för observationen valdes med 
anledning av en stor leverans med plattbärlag som skulle anlända på morgonen, och de 
moment som skulle observeras var transporter och avlossning, men även materialhantering på 
plats, och organisering utav arbetsplatsen. Det gjordes en rundvandring kring arbetsplatsen 
där det visades olika logistiska lösningar, och där vi fick en inblick i hur mycket yta 
arbetsplatsen hade till förfogande. Vi fick även information i hur dagens arbete var upplagt, 
och hur de olika arbetsmomenten var planerade. Under observationens gång gjordes det 
löpande anteckningar via röstinspelning, och det togs bilder kontinuerligt.  

3.4.2 Observation 1 – Projekt Rudan 
8:e mars 2016 gjordes observationer på Bygg Sjögrens projekt Rudan i Halmstad centrum. 
Handledare på platsbesöket var Richard Andersen. Fastigheten i fråga är belägen centralt i 
Halmstad, med trånga gator, obefintligt med plats för bodar, utrustning och lager, och hänsyn 
måste tas till kringliggande fastigheter. Dagen för observationen var vald med anledning av en 
leverans med limträbalkar som skulle lyftas upp på taket, med hjälp av en mobilkran. 
Planeringen av arbetsplatsen granskades även. Under observationen gjordes löpande 
anteckningar via inspelningar, och bilder togs kontinuerligt. Syftet med observationen var att 
undersöka transport och avlossning av material på en arbetsplats med begränsade ytor. Vid 
observationen låg fokus på materialet, och flödet av det, men även kommunikationen mellan 
de olika parterna. Målet var även att finna de eventuella avbrotten i flödet, och anledningen 
till dessa, för att senare kunna koppla detta till syftet och målsättningen med arbetet. 

3.4.3 Observation 2 – Projekt Rudan 
Den 1 april 2016 gjordes observationer på projekt Rudan. Anledningen för platsbesöket var 
att studera momenten materialhantering och organisering utav arbetsplatsen. Under 
observationen togs det bilder och löpande anteckningar gjordes. Målet med observationen var 
att studera hur byggnadsarbetare hanterar material när det är begränsade ytor att arbeta på, och 
att finna anledningarna till onödiga moment och slöseri av tid. Även att undersöka hur 
arbetsplatsen är organiserad, hur ordningen är, och varför. 

3.5 Analys av resultat 
Författarna har analyserat utfallet av insamlad data baserad på observationer och intervjuer, 
och sedan dragit paralleller till den teoretiska referensramen. Detta för att ha möjlighet till att 
belysa de kritiska delarna, och dra slutsatser som besvarar syftet med rapporten.  
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3.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär att de resultaten som ges ska bli detsamma vid samma förutsättningar 
(Fellows & Liu, 2015).  De empiriska studier som gjorts är baserade på två projekt i Halmstad 
centrum. Intervjuer är gjorda med platschefer och arbetsledare, och även byggnadsarbetare. 
Observationer har gjorts vid varje arbetsplats, där samma saker undersökts. Detta ger arbetet 
en bra reliabilitet, och möjlighet till att se likheter och skillnader mellan två olika projekt. 
Reliabiliteten hade dock blivit bättre ifall fler intervjuer och observationer genomförts. 

Validiteten i arbetet ligger i att de undersökta fallen är relevanta för studien. De undersökta 
projekten lever upp till kriterierna för ett innerstadsprojekt, och får genom de 
förutsättningarna logistiskt komplicerade situationer. Arbetet är intressant för branschen, på 
grund av de svagheter som finns i dagens läge, som behöver belysas och diskuteras. De 
projekt som är till grund för de empiriska studierna lever upp till definitionen 
innerstadsprojekt, och har de problem som uppstår vid ett sådant. De svagheter som finns är 
att de intervjuade personerna har varit i direkt anknytning med huvudentreprenören. För att få 
en bättre helhetssyn är det även viktigt att ha i åtanke de underentreprenörer som arbetar på 
byggprojektet. Vid ett arbete som sträcker sig längre i tiden hade man även haft möjligheten 
att hålla ytterligare intervjuer, där man är mer specifik i sina frågor, och har möjligheten att gå 
in mer på djupet i varje undersökt del. 
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4 Empiri	
I detta kapitel kommer författarna att presentera resultatet av de empiriska studierna som 
gjorts längs arbetets gång. 

4.1 Identifierade logistiska problem 
I detta avsnitt kommer resultatet av undersökningarna att presenteras. Här lyfts de 
identifierade problemen på varje arbetsplats fram, för att senare i resultatet jämföras och 
hitta de likheter och gemensamma problem som ses som generella för en arbetsplats i 
innerstadsmiljö. 

4.1.1 Hägges Trädgård 
Vid Hägges Trädgård genomfördes platsbesök och intervjuer med arbetsledare och platschef. 
Nedan presenteras resultatet av de empiriska undersökningarna som gjorts, och de problem 
som upptäckts kommer att visas. 

4.1.1.1 Platsbesök 

4.1.1.1.1 Transport 
Transporterna var välplanerade och ordningen leveranserna ska anlända i var viktigt, på grund 
av endast en avlossnings-fil. Att de två lastbilarna med plattbärlag var försenade orsakade 
problem, och fick konsekvenser när de anlände. 

• Leveransen med plattbärlag var försenad, och anlände först två timmar efter planerat 
• Chaufförerna till transporterna kunde inte området och krävde guidning vid inkörning 
• Svårt med kommunikationen med transportföretaget, för den var tvungen att gå via 

Polen där fabriken ligger 
• De leveranser som kom i tid stod i vägen för leveransen med plattbärlag 

 

Figur	1.	Bild	på	de	två	lastbilar	som	hindrade	trafiken	för	att	de	var	oinformerade	om	hur	inkörningen	till	arbetsplatsen	
skulle	gå	till.	
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4.1.1.1.2 Avlossning 
Avlossningen vid Hägges Trädgård var kritisk, och det fanns ett avlossningsschema där de 
större leveranserna ska bokas in. Chaufförerna skall även meddela i god tid i förväg innan de 
anländer, för att ge tid till förberedning av byggnadsarbetare och avlossningshjälpmedel. 
Kranen används av många, både UE (underentreprenörer) och av egna byggnadsarbetare. 
Även där var planering av största vikt. Mellanlagring av balkongerna hade kunnat undvikas 
ifall planeringen hade fungerat. Stora problem fanns med att avlossningsytan är liten, med 
hänsyn till de stora prefab-leveranser som anlände, samtidigt som andra moment förekom. 

• Onödig förflyttning av balkonger till mellanlager 
• Kranen var upptagen på grund av försening 
• Ej planerat för försening av leveranser 
• Kritiskt avlossningsschema med små marginaler för förseningar 

 

Figur	2.	Avlossning	av	plattbärlag	sker.	

4.1.1.1.3 Materialhantering 
Det verkade vara svårt att hålla ordning i och vid containrar. Material, hjälpmaterial, 
infästningsmaterial och utrustning var inte särskilt välorganiserat. Det fanns även material 
som låg utomhus, till synes planlöst. 

• Ostädat i och kring containrar 
• Material låg utomhus och blev förstört 
• De platser montörer har fått till lager svämmar ibland över, och då läggs material och 

utrustning på andra platser 
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4.1.1.1.4 Organisering av arbetsplatsen 
Kännedom om APD-planen verkar inte vara särskilt bra på grund av de material och 
hjälpmaterial som låg utspritt, men även på grund av oreda vid avlastningszonen för mindre 
leveranser. Däremot finns det en bra planering över arbetsplatsen, och ytor utnyttjas väl. 
Lager i källaren ger möjligheter till extra lager, och utnyttjas bra. Allmänna vägar blir dock 
lidande av arbetsplatsens utbredning, och eftersom det finns två andra stora byggprojekt på 
samma gata, är det svårt att koordinera trafik, och gör inkörning extra svårt. Parkering för 
montörer tillhandahålls inte, men heller ingen information om vart det finns runt 
arbetsplatsen. 

• Material och spill förekommer på fel ställen kring arbetsplatsen 
• Montörer parkerar på ej tillåtna platser 
• Väldigt liten plats till avlossning av mindre varor, som även togs upp av en pall vars 

kartonger blivit förstörda i regnet 
• Arbetsplatsen tar upp mycket av den allmänna vägen utanför, och trafiken stoppas 

frekvent 

 

Figur	3.	Användning	av	yta	mellan	personalbodar	och	byggnad.	
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4.1.1.2 Intervjuer 

4.1.1.2.1 Transport 
Transporterna vid Hägges Trädgård fungerar i allmänhet bra, mycket tack vare att de som 
levererar prefab har kört många leveranser till arbetsplatsen, och vet hur organiseringen ser ut. 
Problemen som uppstår är ofta vid mindre leveranser. Alla intervjuade var överens om att det 
är svårt att styra över leveranser som inte är frekventa, och där de som kör ofta är olika 
personer som har bristfällig kännedom av arbetsplatsen och projektet. 

• Små leveranser har inte tillräcklig information om arbetsplatsen 
• Svårt att kommunicera med aktörer som ej är med under längre tid 
• Allmänt dålig kännedom om organiseringen av arbetsplatsen 

4.1.1.2.2 Avlossning 
Vid avlossning är ytan alltid den avgörande faktorn. De flesta avlossningsproblemen 
uppkommer för att det inte finns plats att ställa lastbilar, eller lägga material på. De 
intervjuade pratade mycket om att interaktionen med tredje man ställer till det vid detta 
moment. Med detta menade de att det krävs mycket avspärrningar och liknande för att hantera 
allmänheten, och det tar mycket plats från byggprojektets yta. Då blir ofta avlossningsplatsen 
lidande. 

• Lastbilar tvingas stå på allmän väg på grund av platsbrist 
• Det finns inte plats att arbeta med lastare på avlossningsytan 
• Avspärrningar och stängsel tar mycket plats från arbetsplatsen 
• Material ligger i fel ordning vid avlossning 

4.1.1.2.3 Materialhantering 
Problem med hantering på plats är en stor faktor. Det materialet som ingen äger eller 
använder för tillfället, blir ofta försummat. Detta resulterar i att det ligger i vägen för 
byggnadsarbetare, och går ofta sönder eller måste flyttas på. Det är även ofta för mycket 
material vid avlossningsytan, då ingen vill ta ansvar för de leveranser som kommer, ifall de 
inte har användning utav det direkt. Materialhanteringen blir mycket lättare när kranen är på 
bygget, men när det försvinner blir det många ytor på arbetsplatsen som inte längre är 
tillgängliga. Då menar de intervjuade på att materiallogistiken blir svårare, på grund av 
förminskad möjlighet till att flytta material. De intervjuade anser även att ett stort problem är 
UE, och på grund av bristande intresse från diverse aktörer är det ofta ostädat och 
oorganiserat på arbetsplatsen. Att en välfungerande APD-plan är av största vikt instämmer 
alla de intervjuade till. 

• Ingen vill ta ansvar för material 
• Material ligger i vägen  
• Material går sönder 
• Oåtkomliga ytor när kranen försvinner 
• För mycket material på avlossningsytor 
• Bristande intresse från UE med städning och ansvar över arbetsplatsen 
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• Svag kunskap om APD-plan 

4.1.1.2.4 Organisering av arbetsplatsen 
Alla de intervjuade var eniga om att det råder oreda på de flesta arbetsplatser. Det är dåligt 
intresse för upplägget av arbetsplatsen och dess APD-plan. Det är ingen som vill ta ansvar 
över gemensamt material som finns, och därför blir det rörigt och svårt att hitta det man letar 
efter. Det är även ett stort problem med den ovetskap som råder vad det gäller APD-plan. Ofta 
är inte UE:s montörer informerade om arbetsplatsen, vilket leder till konsekvenser för 
organiseringen av arbetsplatsen. Det är även svårigheter med att få montörer att gå på 
morgonmötena. De går då miste om viktig information, och får heller inte sina röster hörda. 
Detta skapar problem ute på arbetsplatsen, när inte folk är medvetna om hur dagen ser ut, och 
när kranen och andra hjälpmedel är uppbokade. 

• Oreda i och kring containrar 
• Dåligt sorterat i sopcontainrarna, från folk som inte vet hur de ska sortera spill 
• Utrustning och material är svårt att lokalisera, på grund av dålig kännedom av exakt 

vart de ska förvaras från första början 
• Bristande intresse av APD-plan 
• Dåligt informerade montörer och UE 
• Dålig uppslutning på morgonmötena 
• Bristande intresse om andras arbetsmoment 

  



23 
 

4.1.2 Projekt Rudan 
Här tar vi upp och belyser de identifierade problem som har dykt upp vid intervjuer med 
platschef, byggnadsarbetare, och platsbesök på projektet Rudan. 

4.1.2.1 Platsbesök 

4.1.2.1.1 Transport 
Vid leveranser verkade den generella kunskapen om arbetsplatsen vara väldigt bristfällig. 
Problem tacklas istället på plats, och tar upp onödig tid från båda byggnadsarbetare och 
platschef. 

• Kranbilen saknade information om arbetsplatsen 
• Kranbilen visste inte var den skulle ställa upp 
• Kranbilens korrigeringar tog onödigt mycket tid på grund av ovanstående 
• Arbetare stod stilla på grund av kranen 
• Leveransen med limträbalkar fick vänta med utkörningen på grund av problemen med 

kranbilen 

 

Figur	4.	Inkörning	och	uppställning	av	kranbil.	

4.1.2.1.2 Avlossning 
Vid avlossning var en hel fyrvägskorning blockerad, och därför skyndades 
avlossningsmomentet framåt. Det var ingen planerad yta för mellanlagring eller för slutgiltig 
plats, så det blev diskussioner och onödig tid gick. Mellanlagret limträbalkarna lades på hade 
även kunnat undvikas. Kranen hade heller inte behövts till allt den användes till.  

• Kranen användes till onödig förflyttning av limträbalkar 
• För många limträbalkar för den lilla ytan arbetsplatsen har till förfogande 
• Kranen väntade mycket i omgångar, då rivningsmaterial lastades ur 
• Kranens kapacitet användes endast till avlossningen av limträbalkarna, i övrigt var den 

överflödig 
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• Lastbilen blockerade korsningen vid avlossning, för att kranbilen var tvungen att ställa 
upp väldigt långt ut från den egentliga platsen 

• All avlossning upp till arbetsytan var tvunget att ske med mobilkran, på grund av liten 
hiss 

 

Figur	5.	Avlossning	av	limträbalkar.	

 

Figur	6.	Den	avlossningsyta	som	Projekt	Rudan	kan	använda.	
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4.1.2.1.3 Materialhantering 
Rudan är en liten arbetsplats, med nästan ingen yta att arbeta eller förvara material och 
utrustning på. Arbetsmomenten planeras efterhand, och det blir mycket diskussion mellan 
snickarna. På grund av platssituationen tvingas man även flytta material fram och tillbaka. 

• Snickarna lägger mycket tid på att hantera och flytta material 
• Ostädat inne på arbetsplatsen 
• Onödigt mycket material 
• Material ligger på osmidiga ställen, och är i vägen vid arbete 
• Ingen utstuderad arbetsberedning 

 

Figur	7.	Material	ligger	på	mellanlager	lite	överallt	på	arbetsplatsen.	
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4.1.2.1.4 Organisering av arbetsplatsen 
Nere vid boden fanns det ingen överflödig plats, så allt material var tvunget att lagras uppe på 
vinden där arbetet sker. Vid avlossning lånades ofta en temporär yta på någon av trottoarerna.  

• Inga planerade avlossningsytor 
• Inga planerade lagerområden inne på bygget 
• Ingen plats för sortering av spill och skräp 
• Spill från både snickare och UE låg utspritt 
• Ingen APD-plan (dock inget stort behov av en) 

 

Figur	8.	Underentreprenörens	oreda	på	arbetsplatsen.	

 

4.1.2.2 Intervjuer 

4.1.2.2.1 Transport 
Vid intervju med platschef insåg vi att kommunikationen är en avgörande faktor vid 
transporter. Att samordna de olika momenten med olika aktörer, och att få tidsplanen att gå 
ihop, var enligt intervjuad ett stort problem. Vid samtal med byggnadsarbetare verkar de inte 
ha så mycket åsikter om just transporter, det påverkar inte dem nämnvärt. 

De problem som lyfts fram var: 

• Chaufförerna ringer inte i tid, eller inte alls, innan leverans 
• Chaufförerna känner inte till arbetsplatsen eller området runtomkring 
• Flera olika aktörer i transportmomentet försvårar kommunikationen 
• Kommunikationsproblem på grund av språk 

4.1.2.2.2 Avlossning 
När ämnet avlossning diskuterades gick åsikterna från platschef och byggnadsarbetare mer 
ihop. Alla intervjuade var eniga om att platsbristen vid byggprojekten i innerstadsmiljö 
medför problem när material ska avlossas. Avlossning till olämpliga ytor kommer att innebära 
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mycket onödig förflyttning av materialet, och mycket tid går åt till icke värdeskapande 
moment. 

De problem som lyfts fram var: 

• Ovetande om var materialet ska placeras 
• Oinformerade aktörer om APD-plan, avlossningsytor och lagerytor 
• Materialet läggs på fel ställen 
• Platsbrist vid avlossningsytan 
• Oanvänt material tar upp plats vid avlossning av nytt material 
• Krockar i avlossningsschemat  
• För mycket material anländer samtidigt 

4.1.2.2.3 Materialhantering 
Åsikterna om problem vid materialhantering skiljer sig en aning mellan de intervjuade, men 
trycker fortfarande på samma faktorer. Platschefen ansåg att de stora problemen ligger i att 
finna den ultimata mängden material, men också ha kostnader för transporter och styckpriser i 
åtanke. Snickarna ansåg att det ofta är onödigt mycket material, och att det skapar ett problem 
i deras arbete. 

De problem som lyfts fram var: 

• Svårt att finna ultimat mängd material 
• Behövs ofta flytta flera gånger på materialet på grund av platsbrist 
• För mycket material på plats 
• Material skickas ofta tillbaka direkt när det inte får plats 
• Svårt att planera bra vid många små byggen 
• Svårt med spillhantering på trånga arbetsplatser 

4.1.2.2.4 Organisering av arbetsplatsen 
Vid organisering och styrning av arbetsplatsen var de flesta intervjuade överens om att de 
flesta logistiska problem uppkommer på grund av kommunikationssvårigheter och brist på 
intresse. Att montörer inte är medvetna om APD-planen var ett problem som ofta nämndes, 
och även att UE inte är medvetna om tidplaner eller planering. 

De problem som lyfts fram var: 

• Problem med ytor för avlossning 
• Problem med transportvägar och inkörning 
• Problem med 3:e man 
• Svårt att kommunicera bra med UE 
• Bristande intresse för organiseringen av arbetsplatsen, från UE och mindre inblandade 

aktörer 
• Parkeringsproblem när det gäller UE 
• UE är oinformerade om upplägget av arbetsplatsen och dess APD-plan 
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• Svårt att organisera en liten arbetsplats väl, på grund av bristande intresse från 
montörer som ej ägnar mycket tid på platsen 
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4.2 Sammanfattning av resultat 
De logistiska problem som identifierades vid de empiriska studierna innefattar alla de 
logistiska problem som finns vid en byggarbetsplats. Dessa problem har tendens att uppstå 
vart än arbetsplatsen är belägen, och innefattar även de svårigheter som kan uppstå vid projekt 
av olika karaktär. Men vilka är då de problem som är direkt kopplade till en svåråtkomlig och 
trång innerstadsmiljö? 

När problem uppstod märktes det att sättet man hanterar de på är spontant och ofta oplanerat. 
Vid samtalen med de intervjuade fick vi reda på att det ofta finns en plan för hur saker och 
ting ska skötas, men att det ibland blir till att improvisera när problem väl uppstår. Det är 
vanligt att problem uppstår på grund av andra aktörer som inte har tillräcklig information, så 
vill man som ansvarig att projektet ska fortskrida, så tvingas man lösa problemet med de 
medel man har tillgängliga. Ofta går man inte till botten med vad som har skett, utan bygget 
fortskrider, och problemen glöms bort. Informationsflödet till de olika aktörerna har även 
visat sig brista, och på grund av det slösas mycket tid bort på väntande och onödiga processer. 

Nedan följer de problem som var mest kritiska för just byggprojekt i innerstad, och som 
upptäcktes vid de platsbesök respektive intervjuer som utförts längs arbetets gång. Problemen 
är sorterade efter projekt, för att senare kunna hitta de likheter som vi anser kan ses som 
generella för ett byggprojekt i en trång och svårarbetad innerstadsmiljö. 

 

 

Område Hägges Trädgård Projekt Rudan 
Transport 
 
 

 

• Inkörning 
• Kritiskt med JIT 
• Material skickas 

tillbaka av olika 
anledningar 

• Inkörning 
• Material skickas 

tillbaka av olika 
anledningar 

Avlossning • Platsbrist 
• Liten yta för mindre 

leveranser 

• Ingen avlossningsficka 
• Material mellanlandar 

på onödigt mellanlager 
• Stora mängder material 

anländer samtidigt 
Materialhantering • Stökigt 

• Onödiga förflyttningar 
• Mellanlagring 

• Onödig förflyttning 
• För mycket material 
• Inget utstuderat lager 

Organisering • Problem med tredje 
man 

• Parkeringsproblem 
• Okunskap om APD 

• Ingen möjlighet till 
sortering av spill och 
sopor 

• Problem med tredje 
man 

• Okunskap om APD 
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5 Analyserande diskussion 

5.1 Byggprojekt i innerstadsmiljö 
Att byggindustrin idag fortfarande har problem med att utveckla ett fungerande logistiskt 
nätverk är något som märks väl vid observationer och intervjuer. Som Vidalkis m.fl (2011) 
påpekar är det många av problemen som uppstår som är direkt kopplade till flödet av 
information och material mellan de olika inblandade parterna. Att varje byggprojekt är unikt 
är något som alla intervjuade påpekar, och de antyder att de problem som uppstår därmed 
kräver unik behandling. Däremot så kan man förebygga för problem, men som Sullivan 
(2010) antyder är det ofta stor fokus på slutet av flödeskedjan, medan helheten ibland glöms 
bort. 

5.2 Transport 
Med de förutsättningarna som innerstaden ger är transport av byggmaterial alltid en stor 
faktor i ett projekt. Révai (2012) antyder att innerstadsprojekt ställer stora krav på hur 
inkörning och vägar är planerade. Att JIT är ett essentiellt verktyg att använda vid projekt 
med lite ytor till förfogande är enligt de intervjuade ofta ett krav. Det som märks vid de 
empiriska studier som gjorts är att vid en bristande planering av transporter, både vad det 
gäller rutter, tider, och mängd material, blir det ofta konsekvenser i form av väntan, bristande 
tidplaner, och för mycket material på arbetsplatsen. Dessa konsekvenser är enligt Koskela 
m.fl (2013) en del av de sju problem som är grunden till det slöseri av resurser som finns på 
dagens byggarbetsplatser. Det stora problemet verkar vara att nätverket av olika aktörer blir 
för komplext, och kommunikationen mellan de olika parterna blir lidande. Detta är ett 
generellt problem vid transport av material, men får stora konsekvenser vid ett 
innerstadsprojekt. Christopher (2010), antyder att vid ett projekt med för komplext logistiskt 
nätverk blir det ofta brister i informationsflödet, och att både projekttider förlängs och 
prestationsnivån sänks. 

”Fler kedjor i transporten blir svårt i kommunikations och informationsnätverket” 

Vid intervju med platschef förklarades nackdelarna med ett för komplext informationsnätverk. 
Detta har visat sig vid platsbesök och intervjuer genom att chaufförer har bristfällig 
information om inkörning och arbetsplatsens upplägg, såsom APD-plan, men även att 
material får skickas tillbaka och att transporter anländer vid fel tillfällen och får vänta för att 
kunna påbörja inkörning.  

5.3 Avlossning 
Vid innerstadsprojekt är ytorna för avlossning ofta små eller obefintliga. Som Révai (2012) 
antyder gör platsproblemen att det därför krävs en precis planering för att få en smidig 
avlossningsprocess, och minimera påverkan av både allmän och egen yta. Vid platsbesök har 
det visat sig vara svårt att planera ett avlossningsschema. Det krävs en bra kontakt med 
leverantörer, och inte sällan anländer leveranser utan förvarning. Enligt Sullivan (2010) 
avlossas det ofta mycket material på en gång, vilket gör att material som inte behövs tar upp 
de få ytor som redan finns. Detta har bekräftats vid de observationer som gjorts, och det 
verkar inte vara ovanligt att det anländer för mycket material. De konsekvenser som 
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uppkommit har varit att det blir svårt att hitta yta för tillfällig lagring av material, vilket gör 
att man gång på gång tvingas flytta material för att det ligger i vägen, vilket bidrar till onödig 
förflyttning och slöseri av byggnadsarbetarnas tid. I vissa fall skickas även material tillbaka, 
vilket är ett stort slöseri av resurser, både tidsmässiga och ekonomiska. 

5.4 Materialhantering på plats 
Det stora problemet med att hantera material på en trång byggarbetsplats är att organisera det 
så att det inte utgör ett hinder. Platschefer, arbetsledare, och byggnadsarbetare är alla eniga 
om att det sker enormt mycket onödiga moment och processer på grund av material på 
arbetsplatsen. Det ligger i vägen vid arbetsmoment, och kräver ofta förflyttning. 

”Vi har säkert flyttat limträbalkarna minst fem gånger” 

Vid intervju med byggnadsarbetare visar det sig att det inte är ovanligt att material flyttas mer 
än en gång, vilket de tycker är både frustrerande och slöseri med tid. Men de antyder även att 
det inte bara är mängden material, utan även brist på information om vart det ska ligga. Som 
Sullivan (2010) antyder, är det ett stort problem med montörer och underentreprenörer som 
endast har vetskap om hur deras eget moment ska utföras, men som i övrigt saknar 
information om arbetsplatsen i helhet. Detta får konsekvenserna att material ofta avlossas till 
fel platser, och måste bli flyttat. Därför är det viktigt att rätt mängd material beställs, och att 
det anländer JIT när det behövs. Alternativa lösningar till detta har presenterats av Sullivan 
(2010), där man bland annat talar om användningen av ett Consolidation Center. Detta har 
anammats till viss del på ett av de undersökta projekten, där de har haft möjlighet att förvara 
material tillfälligt på en yta utanför innerstaden, ifall det sker krockar i avlossningsschemat 
eller ifall material anländer vid fel tillfällen. 

5.5 Organisering av arbetsplatsen 
Det stora problemet vid de empiriska studier vi gjort, verkar vara en väldigt bristande vetskap 
om APD-planen. Vid intervjuer får vi reda på att APD-planen uppdateras frekvent, men att 
det är svårt att nå ut med den till alla inblandade i byggprojektet. Försök görs att sprida 
information, genom till exempel morgonmöte. Däremot blir ofta uppslutningen dålig, och det 
bristande intresset för kunskap om andras arbetsmoment och arbetsplatsen i helhet visar sig 
tydligt. Upplagsytor, tillfälliga lager, sortering, parkering, och allmän ordning på arbetsplatsen 
blir uppenbart lidande av denna okunskap. Vid intervju av platschef är detta något han 
förklarar ingående. 

”Vid en liten yta, som vid ett innerstadsprojekt krävs det att alla montörer samsas om ytan, 
annars kan det bli katastrof om varje montör inte håller reda på sina saker och material.” 

Révai (2012) påpekar att en uppdaterad APD-plan är otroligt viktig för byggprojektet. Att det 
blir konsekvenser på grund av okunskap om arbetsplatsen, är något som visar sig tydligt under 
observationer och intervjuer. Några av de problemen som visar sig är att parkering sker på 
otillåtna platser, material ställs på fel ställen, felsortering av sopor och spill, och att UE inte 
har kunskap om APD-planen. Detta resulterar ofta i dubbelt arbete när felen måste rättas till, 
och även här ett slöseri med både arbetskraft och tid. 
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5.6 Platsbrist och bristande kommunikation 
Vad är problemen kopplade till? Alla dessa problem som kommit fram vid de empiriska 
undersökningar som gjorts kan reduceras ner till en mängd gemensamma problem, som kan 
ses som generella för branschen. Men vad är det då som skapar dessa, och hur kan man arbeta 
för att förebygga för de vanliga problem som uppkommer vid de förutsättningarna som ges 
vid projekt i en hektisk och kritisk innerstadsmiljö? 

Logistiska problem som uppkommer vid ett byggprojekt i innerstad är ofta direkt kopplade till 
platsbrist. Bristen på ytan vid arbetsplatsen är ett faktum, och man tvingas att arbeta med de 
förutsättningarna som ges. Många problem uppkommer även på grund av bristande intresse 
för projektet och andras arbetsmoment. Däremot så är det fortfarande många utav de 
problemen som hade kunnat förhindras. Att problem som uppstår inte hanteras systematiskt 
eller metodiskt är tydligt, och det saknas ofta principer att följa. Det finns ofta en 
grundläggande plan för hur och när moment ska utföras, men när inte informationen når ut till 
personen som behöver den brister logistiken. Det visar sig även att det är en väsentlig skillnad 
på stora och små byggen. Små projekt har inte samma tillgång till platschef och arbetsledare, 
och planeringen är ofta av enklare typ. Detta verkar bero på att flera små byggen kan dela på 
en platschef, vilket gör det svårt för denne att samordna. Problemen som uppstår då har ingen 
planerad hantering, och det krävs att de löses på plats, i den mån som är möjligt. 

Vi har från resultatet sett att de flesta problemen som uppkommer är en direkt konsekvens av 
en bristfällig kommunikation mellan ledning, aktörer, myndigheter och tredje man. Av de 
problem som uppkommer på grund av innerstadsförutsättningarna är ett stort antal kopplade 
till en bristfällig kommunikation mellan olika parter i ett projekt. Problem som hamnar under 
kategorin kommunikation är okunskap om APD-plan, onödig förflyttning av material, 
problem med tredje man, inkörning till arbetsplatsen, och att material skickas tillbaka. Dessa 
problem har en stor möjlighet att elimineras, vid en utveckling av informationsflödet som 
finns ute på dagens arbetsplatser. När informationsflödet inte fungerar ser man att många 
delar av kedjan blir lidande. Däremot så finns det relativt simpla lösningar på problemet. Vid 
större intresse från underentreprenörer och andra aktörer att deltaga på informationsmöten, 
eller att ta del av information av arbetsplatsen, hade man kunnat förhindra att samma problem 
uppstår gång på gång.   
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6 Slutsats 
Efter att ha gjort empiriska studier på två byggprojekt i innerstadsmiljö har vi med hjälp av 
den teoretiska referensramen analyserat det resultat som visat sig. För att svara på syftet med 
rapporten har de mest kritiska problemen sammanställts för att sedan jämföras och diskuteras. 

Alla kritiska problem som uppkommer på en byggarbetsplats i innerstadsmiljö har platsbrist 
som en gemensam faktor. Dessa problem måste ständigt bearbetas och förebyggas genom 
användning utav Lean och dess verktyg och det finns medvetenhet om slöseriets olika 
skepnader ute på arbetsplatserna. I praktiken, och att arbeta systematiskt och metodiskt verkar 
inte vara implementerat ute på många arbetsplatser. Vid platsbrist krävs det att alla, inklusive 
underentreprenörer, är kända med situationen, och respekterar och följer de regler som finns. 
Förutom detta, är det stora skillnader på en stor och liten arbetsplats, vad det gäller planering 
av arbetsmoment, och organisering av arbetsplatsen. Större arbetsplatser har ofta mer tid till 
att planera, och har ständigt platschefer och arbetsledare på plats. Små byggen har ofta en 
platschef som har ansvar över flera projekt samtidigt, vilket gör samordningen svårare.  

Kommunikationen är däremot en faktor som det tas relativt lätt på, och är ingenting som 
prioriteras genom hela projektet, utan lätt glöms bort tills det är för sent. Dålig uppslutning på 
startmöten och bristande intresse för andra aktörer blir i långa loppet ett problem för den 
logistiska delen av projektet. Ifall inte kommunikationen mellan de olika inblandade aktörerna 
fungerar i planeringsskedet, kommer det med största sannolikhet att bli ett problem även i 
byggskedet. Det finns ofta en planering, där alla moment och arbetsmetoder är specificerade, 
men dessa tenderar dock att negligeras och glömmas bort. Vi ser även skillnader mellan små 
och stora arbetsplatser när det gäller kommunikation. De större projekten har ofta ett längre 
samarbete med alla aktörer, och det ligger då i allas intresse att få den logistiska biten att 
smidigt fortlöpa. När inte underentreprenörer har lika stor koppling till projektet tenderar 
intresset för det att bli mindre, och logistiken blir lidande. För att logistiken på ett projekt ska 
fungera, krävs det att man redan i byggstarten planerar för hur informationen ska nå ut till de 
som behöver den. Det borde även ställas högre krav på de inblandade aktörerna att medverka 
på startmöten och andra tillfällen där mycket av planeringen av samordningen sker.   
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7 Förslag på framtida studier 
Studien som vi har gjort är byggd på en kvalitativ metod, vilket innebär att den är baserad på 
tankar, åsikter och observationer. Detta ger en bra bild av verkligheten, men inga faktiska 
siffror eller procentsatser. Det hade då som fortsatt forskning varit intressant att även se 
studien från en kvantitativ synvinkel genom att undersöka faktiska kostnader och slöseri av 
resurser på grund av ett bristande flöde av material och information. Därefter undersöka vid 
vilken del av den logistiska kedjan största delen av slöseriet befinner sig. För att utföra en 
studie av den typen krävs det att man undersöker slöseriet i alla leden, inte bara hos 
byggföretaget, för att få en helhetssyn.  

Förslag på framtida studier är även att studera kommunikationen mellan entreprenören och de 
andra inblandade aktörerna. Detta görs med fördel redan i planeringsstadiet, där många av de 
logistiska delarna börjar växa fram. Man kan då se vart problemen börjar, och förhindra de 
redan innan byggstart. För att göra detta på bästa sätt rekommenderar vi att man gör en 
fallstudie på ett projekt som är i projekteringsfasen. Man har då möjlighet att observera och ta 
del av bland annat startmöte, projekteringsmöten och byggstart. Då fås möjligheten att se vart 
informationsflödet brister, och varför. 
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9 Bilagor 
Bilaga 1. Frågor till uppstartsintervju 

Vad har du för roll på arbetsplatsen? 

Antal år arbetat i branschen? 

Hur ser er projektorganisation ut?  

Får du någon hjälp i din roll som platschef/arbetsledare? 

Vad betyder ordet logistik för dig? 

Hur tycker du logistiken fungerar på dagens arbetsplatser? 

Vad är det som fungerar mindre bra? 

Vad är de största skillnaderna logistiskt sätt om man jämför ett projekt i innerstad kontra 
utanför stadsmiljö? 

Skulle du kunna peka ut återkommande logistiska problem som uppkommer i en 
innerstadsmiljö? 

I vilket skede tar du över planeringen, och vilken roll har du i den? 

Om vi ser enbart till detta projekt, har du stött på problem i planeringsskedet? Och vad tror du 
kommer bli problematiskt i byggskedet? 

Var brukar kommunikationen brista, hur är kommunikationen med UE, ledning, kommun, 
byggherren, etc.? 

Var brukar det uppstå problem angående materialhanteringen? (transport, tider för leverans, 
plats på området, avlossning, etc.). Och vilken tror du eller tycker du är mest kritisk? 

Någon gång anlitat 3:e parts företag ex. svensk Bygglogistik AB? 

Är samordningen bra med alla i projektet? Eller finns det någon du hade velat ha bättre 
kontakt med? 

Har du haft problem med folket runt omkring arbetsplatsen? (buller, stölder, skador, 
klagomål) 

  



 
 

Bilaga 2. Frågor till uppföljningsintervju 

Transport 

Vilka är de vanligaste problemen? 

Kommunikationsproblem, bristfällig information, problem med inkörning, schema. 

Varför uppstår dem? 

Planering, komplext informationsnätverk, yta, trångt. 

Hur hanteras problemen som uppstår?  

Efter hand som de uppstår, planerar man för problem,  

Vad görs för att förebygga de vanliga problemen? 

Planering, möten, kontakt med transportföretagen och leverantörer, information om området 

Avlossning 

Vilka är de vanligaste problemen? 

Schemat(krock, etc.), onödig förflyttning(mellanlager), onödiga processer(skickas igen, etc.), 
väntande(på grund av schematisk krock). 

Varför uppstår dem? 

Kommunikations/informations-brist, platsbrist 

Hur hanteras problemen som uppstår? 

Tillfälliga parkeringar, tillfälliga lager, skicka iväg bilarna igen(platsbrist),  

Vad görs för att förebygga de vanliga problemen? 

Nytt avlossningsschema, hårda med tider, ringa innan leveranser 

Materialhantering 

Vilka är de vanligaste problemen? 

Material ligger i vägen, material går sönder, finner ej det man behöver, ”förflyttning” 

Varför uppstår dem? 

Dålig planering av ytor, för mycket material, för lång lagringstid, oreda på arbetsplatsen(5S) 

Hur hanteras problemen som uppstår? 

Flyttar material, Slänga material, köpa nytt, tilldela platsyta,  



 
 

Vad görs för att förebygga de vanliga problemen? 

Lagom med material, planerade lagringsytor, välstädad arbetsplats, allt har sin plats 

Organisering och styrning av arbetsplatsen 

Vilka är de vanligaste problemen? 

Folk som parkerar fel, inkörning från fel håll, folk vet inte var dem ska hämta/lägga/slänga 
saker eller vart dem ska vara, UE vet inte vart dem ska vara eller vad dem ska göra,  

Varför uppstår dem? 

Dåligt skyltat, dåligt inhägnat, mindre bra APD, dålig kännedom av APD, placering av 
containrar, dålig information om vad som ska vara i containrarna, dålig kommunikation 
mellan aktörer, oinformerade UE, bristande intresse från UE 

Hur hanteras problemen som uppstår? 

Man får på egen hand förklara och visa? 

Vad görs för att förebygga de vanliga problemen? 

Tvärtemot varför dem uppstår? Informationsmöten, osv. 

  



 
 

Bilaga 3. Intervjufrågor till byggnadsarbetare 

Vad för problem uppstår oftast vid transport och avlossning av material?(LEAN – avbrott, 
väntan, osv) 

Hur påverkar det er? (LEAN-slöseri) 

Ser ni något som borde göras annorlunda? (för förbättring) 

När materialet är på plats, vad för svårigheter upplever du med materialhantering? (LEAN-
slöseri) 

Vad gör ni för att förhindra problem med materialhanteringen? 

Vad tycker ni hade kunnat göras bättre? 

  



 
 

Bilaga 4. Sammanfattning av empiriskt material 

Hägges Trädgård 

Om projektet 

Hägges Trädgård är ett projekt där Skanska bygger 32 stycken bostadsrätter, vid foten av 
Galgberget i centrala Halmstad. Byggnationen startade september 2015, och beräknad 
inflyttning i januari 2017. Före byggnationen av Hägges Trädgård påbörjades, byggde 
Skanska ett liknande hus precis bredvid, som heter Galgbergsterassen. På grund av det har 
man haft möjlighet till att ta i åtanke de misstag och problem som skedde, och planera för att 
förhindra det vid Hägges Trädgård. Skanska använder sig utav prefabricerade plattbärlag och 
sandwichväggar, vilket underlättar byggprocessen, men även ställer hårda krav på 
logistikplanering. Huset byggs i 3 sektioner. 

Intervjuer 

Två intervjuer har gjorts i med platschefer och arbetsledare på Hägges Trädgård. Först en 
uppstartsintervju, sedan en uppföljningsintervju där vi diskuterade de platsbesök som varit. 

Uppstartsintervju 

 -Organisation 

Martin Törnblad är tidigare arbetsledare, och numera platschef på Hägges Trädgård. I hans 
team finner vi två arbetsledare och en entreprenadingenjör. Det finns även en projektchef som 
har flera byggen igång samtidigt, och som därför inte är lika involverad i produktionen. I 
rollen som platschef har han arbetsledarna till hjälp på bygget, Men inom Skanska finns det 
även bra möjligheter till stöttning från andra platschefer. 

 -Logistikens betydelse och funktion 

Enligt Martin väger ordet logistik tungt, och han tycker att det är en central del för att få ett 
byggprojekt att fungera. Det är många delar som kräver mycket planering. Ett exempel som 
diskuteras är byggkranen. Den är en viktig del av en byggarbetsplats, men också ofta väldigt 
dyr. Därför vill man att den ska användas så mycket så möjligt. Men det krävs även planering 
för att den ska vara tillgänglig när den behövs. När alla tunga lyft på arbetsplatsen är klara vill 
man även få bort kranen så fort så möjligt, av ekonomiska skäl. Därför är planering viktigt för 
att se till så att allt hamnar i rätt ordning, och inget glöms av. 

Martin tycker att logistiken har möjlighet till att fungera bra, men att på grund av bristande 
intresse för information och planering blir det inte som man tänkt sig. Innerstadsprojekt 
kräver en väldigt bra uppfattning om hur mycket yta som finns till förfogande, och även att 
planera för den ytan väl. Det Martin vill ta med sig till andra projekt är att planera bättre för 
ytor och användning av dem, och att få involverade i projektet att respektera de ytor som 
tilldelats, och även att planera leveranser av material, så att material inte ligger på onödiga 
tillfälliga lager. 



 
 

Det som Martin upplever fungerar mindre bra på arbetsplatser är kommunikation och att nå ut 
med information. Ofta är logistiken välplanerad, men ifall inte alla har möjlighet att ta del av 
planeringen fallerar ofta grundidén. Då blir tidsplanen ibland lidande. Vid ett 
innerstadsprojekt blir konsekvenserna alltid stora, och det är viktigt att planeringen håller, 
annars blir alla parter i projektet lidande.  

Det som Martin tycker fungerar mindre bra, men är essentiellt för ett fungerande projekt, är 
till exempel morgonmötet. Det är svårt att få alla att delta, och om alla inte är med blir 
planeringen för dagen lidande.  

  -Innerstadsproblem 

Det utmärkande med innerstadsprojekt är bristen på yta. Det kan även vara svårt att göra flera 
moment samtidigt, ofta även där på grund av platsbrist. Martin förklarar att de återkommande 
problemen ofta beror på att ytorna är begränsade. Det gör att det inte finns plats att förvara 
material, vilket ställer stora krav på transporter. Om en transport kommer vid fel tillfälle, får 
den ibland skickas tillbaka, på grund av att det inte finns någonstans att förvara materialet. 
Det brukar även vara trångt vid avlossningsplatserna, vilket gör att planeringen för leveranser 
måste planeras noggrant. Ibland kan det även vara svårt nå ut med instruktioner till 
transportföretagen, och på grund av det kan det bli problem med allt från ankomsttider till 
lokalisering av arbetsplatsen. Just transporter kan vara det som avgör om planeringen håller. 

 -Planering Och Kommunikation 

Martin börjar arbeta med detaljplanering redan när ritningarna för stomme och planlösningar 
är klara. Han tycker det är viktigt att vara med hela vägen, och ha bra uppsyn över bygget. 
Vid planeringen utav byggskedet är logistik en stor del, och varje dag måste planeras 
minutiöst. Ifall inte planeringen följs, spricker tidplanen. Här måste Martin jobba hårt för att 
leverantörer och UE klarar av den planeringen som finns. Ibland kan inte dem hålla den, och 
då tvingas man lösa problem efter hand.  

Samordningen för projektet ligger tyvärr nästan bara hos byggentreprenören säger Martin. Det 
är sällan någon annan som söker information om hur saker och ting går till, och det blir upp 
till byggentreprenören att nå ut med den informationen. Det blir ofta envägskommunikation. 
Ett förslag är att sätta större krav på UE att själva söka information. Men eftersom att 
byggentreprenören vill att projektet ska drivas framåt utan problem blir man lite som en 
”curling-förälder”. 

Kommunikation med alla parter är viktigt, men ibland fungerar det inte alltid som man tänkt 
sig. Ett startmöte för projektet är en stor del av planeringen, där arbetsberedningar och 
liknande ofta visas fram. Det kan vara svårt att få med UE på mötet, vilket resulterar i att även 
fast det finns instruktioner till montörer, kommer de ofta dåligt informerade om vart de ska 
vara, vilka ytor som är deras, och hur de ska arbeta. Detta är då ett tydligt exempel på en 
bristande kommunikation mellan byggentreprenören, UE, och montör. Ibland vill man ställa 
mer krav på vilka som ska vara med på startmöten, och på att de ska vara informerade när de 
kommer ut. 



 
 

På dagens arbetsplatser är logistik och planering en viktig del, speciellt vid projekt i innerstad. 
För att det man har planerat ska fungera i praktiken krävs det att informationen når ut till alla 
inblandade parter även under projektets gång. Ett sätt att komma ut med information är bland 
annat att hålla regelbundna morgonmöten. Där får alla möjlighet att få den informationen som 
krävs, och även att lyfta fram sina egna problem. På grund av att alla inte alltid tar del av 
denna fördel, blir planeringen svår. Ofta blir det problem som måste lösas på plats, när de 
egentligen hade kunnat undvikas genom aktivt deltagande och intresse i planeringen, såsom 
att delta i morgonmöten. Fördelen som kommer med att deltaga på morgonmötena är att man 
får sin röst hörd, och kan delge information om hur mycket plats man behöver, när man 
behöver använda kranen och vart man ska arbeta.  

 -Övriga Faktorer 

Man måste även tänka på faktorer runt om bygget. Klagomål är inte ovanliga, även fast det 
ibland inte är ens ansvar, säger Martin. Avspärrningar kan också vara komplicerat, och det 
behövs ofta läggas mycket tid på att spärra av med bommar och staket för att inte allmänheten 
ska vandra rakt in på arbetsplatsen. Men det är inte en faktor som stör bygget i sin helhet. 

Även kommunen kan ställa till det för en byggarbetsplats. Det kan hända att vi tvingas att 
lämna ifrån oss ytor som vi egentligen behöver. Detta kan resultera i att det blir problem vid 
leveranser och avlossningar. Det kan även bli stor förvirring för trafik och de som bor i 
området, när byggarbetsplatsen ständigt ändrar sina avspärrningar. 

Martin har inte jobbat med någon form av 3:e parts logistikföretag. Däremot så anställs ibland 
företag för att bära in och organisera material. Detta kan vara smidigt då montörer slipper 
materialhanteringen och kan börja direkt med sina arbetsuppgifter. Skanska har även 
logistikanställda på företaget som finns till förfogande.  

Skanska har utvecklat ett program som hjälper till vid avlossningar. Alla kan gå in och boka 
tid för kran eller avlossningsytor, och då kan man se i systemet ifall aktiviteter krockar, och 
hur mycket tid det finns. 

Uppföljningsintervju 

 -Transport 

Transporterna till Hägges Trädgård består till stor del av leverans av prefab-element, eftersom 
att huset är baserat på det. Martin säger att detta är en stor fördel. De leveranser som kommer 
frekvent med plattbärlag, balkonger, och väggar, utgår alla från Skanskas leverantör i Polen. 
Detta innebär att de chaufförer som kör Leveranserna, har varit där innan, och har flertaliga 
gånger på sig att lära sig området kring arbetsplatsen, hur ledningen föredrar att 
kommunicera, och hur de kör in på avlossningsytan. Både Martin, Stefan, och Roland 
instämmer i att dessa är de leveranser som fungerar bäst, och säger att processen går bättre för 
varje gång. 

De säger att eftersom de beställer så mycket från fabriken i Polen, har de större 
påtryckningsmedel. Martin säger att det finns större intresse för leverantören att prestera väl, 



 
 

när man har ett samarbete som sträcker sig långt fram i tiden. Stefan och Roland antyder även 
att det är lättare att arbeta med en leverantör som har gemensamma intressen.  

Problemet ligger vid de leverantörer som ej är frekventa på arbetsplatsen. Vid mindre 
leveranser är det ofta olika personer som kör, och de har ofta ingen information om 
arbetsplatsen eller vart de ska avlossa och parkera. Även fast det är ett krav från ledningen att 
man ska ringa i god tid innan ankomst, är det ovanligt att ett samtal kommer, säger Martin. 
Informationen om arbetsplatsen och dess regler når sällan ut till de mindre leverantörerna. 

De intervjuade kan se ett samband där de som är mer involverade i projektet, är lättare att 
arbeta med. Detta kan bero på att de som endast kör mindre leveranser inte får varken vinning 
eller behöver ta konsekvenser av det som sker. Om paketet är levererat har hen gjort sitt jobb, 
och är ofta inte intresserad över ifall det lämnades på fel plats eller fel tidpunkt. 

 -Avlossning 

Vid innerstadsprojekt uppstår det flera problem eftersom platsbrist är ett faktum och att 
byggprojektet inkräktar på tredje mans rörelseyta. Stefan menar på att det första problemet vid 
avlossningen är när leveransen kräver en lastare för att lasta av materialet. Vid 
innerstadsprojekt är det vanligt att lastbilen med material inte har utrymmet den kräver, utan 
den får stå parkerad något utanför arbetsplatsen där den då inkräktar på tredje mans yta. Om 
vi då ska lägga till användningen av lastare kommer vi förmodligen få stänga av större delen 
av trafiken och rörelsen av de som bor runt om kring. 

Stefan fortsätter med att förklara det andra problemet med tredje man, vilket är alla 
säkerhetsavspärrningar som krävs. Han menar på att den yta som spärras av på grund av 
säkerhet för omgivningen ofta tas ifrån arbetsplatsens egna ytor. Det här blir ett logistiskt 
problem eftersom platsbrist redan råder vid innerstadsprojekt. 

 -Materialhantering 

Roland börjar med att förklara en svårighet vid materialhanteringen, nämligen att hantera allt 
material som ingen äger eller använder för tillfället. Ett bristande intresse råder över detta 
material och flera problem tillkommer. Roland menar på att det oftast inte ligger där det ska 
och att det då ligger i vägen. Eftersom det ligger i vägen går en del av materialet oftast sönder. 
Till slut flyttar man materialet och det blir till en onödig förflyttning. 

Stefan fortsätter på Rolands ämne och förklarar att det även blir problem vid leveransytan. 
Vid en tidpunkt hade vi väldigt mycket material vid leveransytan, då gjorde vi som så att vi 
skrev ut namnlappar och satt på varje materialpaket. Materialet vid leveransytan blev snabbt 
och smidigt utplacerat och använt, då det bristande intresset blev till enskilt ansvar för varje 
paket. 

Stefan förklarar även ett problem  gällande kranen och dess påverkan vid materialhanteringen. 
När kranen försvinner får alla ytor nya betydelser. När kranen stod uppställd var varenda yta 
tillgänglig där man kunde förvara material, maskiner, UEs material. Men efter kranen 



 
 

monterats ner blir det mycket ”döytor” på grund av att man inte har kranen till förfogande 
längre. 

Ett annat problem vid innerstadsprojekt är att materialhanteringen även angår UE. Stefan 
menar på att det inte bara är snickarna som står för sin egna materialhantering utan det är även 
UEs egna ansvar att ta hand om sitt material. Oftast ligger det ännu mindre i UEs intresse att 
ta ansvar för sin materialhantering, och påföljderna som uppkommer ur detta hade kunnat 
undvikas. Det som Stefan tycker är viktigast då är att ha en väl fungerande APD-plan, där de 
vid kranens fot noggrant markerat ut lagerytor till varje UE som arbetar på byggprojektet. 

 -Organisering av arbetsplatsen 

Martin, Stefan och Roland är alla eniga om den oreda som rår på arbetsplatsen. Roland anser 
att det oftast är katastrof bland organiseringen i containrarna där de förvarar verktyg och 
infästningsmaterial. Stefan förklarar att det är väldigt svårt att få alla att ta ansvar för en 
gemensam yta, containrarna i detta fall. Ett problem med oredan blir att vi ofta köper verktyg 
och beställer infästningsmaterial som redan finns i någon av containrarna.  

Det andra problemet anser Martin är allt det onödiga letande i containrarna. Roland räknar lite 
lätt på att varje snickare minst spenderar tio minuter om dagen på att leta efter verktyg och 
infästningsmaterial. Just därför det är viktigt med välstädade och organiserade containrar 
förklarar Martin. En ide de var inne på var att varje snickare skulle ha ett eget ansvarsområde, 
där de själva skulle ta ansvar för städningen och organiseringen. 

Ett av de största problemen är oinformerade UE och även deras underentreprenörer (UE:s 
UE). Martin menar på att det var uppenbart att hos de underentreprenörer som missat 
morgonmötena var det där det brast när det gällde tider, bokningar av kran, materialhantering, 
skärpsortering och ordning och reda. Martin anser att morgonmötena är en av de viktigaste 
delarna för att får ett projekts bygglogistik att fungera. 

Platsbesök 

På Hägges Trädgård har en observation genomförts. Vid detta tillfälle observerade vi 
momenten transport, avlossning, materialhantering och organisering av arbetsplatsen. 

Observation 4-mars 

 -Transport 

Dagens leveranser bestod av Balkonger, plattbärlag, och betong. Balkonger skulle anlända 
0630, plattbärlag vid 0700, och gjutningen med pumpbil skulle starta vid 0700. Med dessa 
tider skulle transporterna undvika rusningstrafiken in i centrum, och minska problemen med 
inkörning. Eftersom att det endast finns en avlossnings-sträcka hade dessa tider planerats så 
att balkongbilen stod närmast utkörningsgrinden, och efter den de två lastbilarna med 
plattbärlag, och pumpbilen som skulle gjuta hela förmiddagen skulle så längst bak vid 
bommen, så betongbilarna lätt kunde nå fram. Transporterna med plattbärlag till arbetsplatsen 



 
 

hade även planerats så att en bil i taget skulle anlända, och att den andra skulle vänta på en 
specifik plats utanför stadskärnan tills det var dags för den att påbörja sin inkörning. 

Det som utmärker sig positivt är: 

• Balkongleveransen är i tid, och på rätt plats. 
• Pumpbilen är i tid 

 
Det som utmärker sig negativt är: 

• Leveransen med plattbärlag dyker inte upp. 
• Går ej att få kontakt med transportföretaget, kommunikationen måste gå genom 

betongfabriken 
• Chaufförerna till plattbärlagsleveranserna vet inte hur dem ska komma in på området 
• Bägge lastbilarna med plattbärlag anländer samtidigt 
• Missförstånd angående tidsplan 
• Första betongbilen är 40 minuter sen 

 
 -Avlossning 

Det som skulle avlossas denna morgon var två lastbilar med plattbärlag, och en lastbil med 
balkonger. Planen för avlossningen var att leveranserna med plattbärlag och balkonger skulle 
komma samtidigt, så att balkongerna kunde avlossas och läggas ovanpå plattbärlagen när de 
första var på plats. Detta skulle man göra för att slippa röja plats för ett tillfälligt lager att ha 
balkongerna på. Under hela dagen skulle också en pumpbil stå längst fram vid grinden, så att 
betongbilarna lätt skulle nå fram till den. 

Det som utmärkte sig positivt var: 

• Snabb avlossning av plattbärlag 
• Bra planering av avlossningsytan 

 
Det som utmärkte sig negativt var: 

• Långsam avlossning av balkonger på grund av problemet med plats 
• Onödig förflyttning av balkongerna 
• Kranen ej tillgänglig för UE på grund av ovanstående anledning 
• Kranen blir försenad, och det påverkar andra som vill ha utrustning 
• Ej planerat för eventuella förseningar av leveranser 

 
 -Organisering av arbetsplatsen 

Vid ankomst till arbetsplatsen får vi först ta del av morgonmötet, som är en viktig del av 
dagen. Där berättar ledningsteamet om hur dagen ser ut, och frågar om det är någon som har 
frågor. Alla montörer var dock inte på plats.  De moment som skulle ske under dagen 
diskuteras och alla har möjlighet att få sin röst hörd. Efter en rundvandring med Martin på 
arbetsplatsen har vi fått ta del av de logistiska lösningar och tankesätt som man använder sig 
av på Hägges Trädgård. Här får vi även veta hur området är planerat och varför.  



 
 

Det som utmärker positivt sig är: 

• Strategiskt placerade containrar som kan hanteras enkelt med hänsyn till tömning och 
förflyttning 

• Innovativ användning utav bom vid inkörning till avlossningsområdet 
• Planerat materiallager i källaren, med större glapp i ställningen vid ingången. 
• Bodar för kontor och material delas med bygget bredvid(Galgbergsterassen), För 

effektivare utnyttjning av yta 
 
Det som utmärker sig negativt är: 

• Dåligt skyltat för transporter till arbetsplatsen 
• Otydliga restriktioner om var montörer får parkera 
• Material ligger och skräpar på arbetsplatsen 
• Avlossningsytan för mindre varor var ockuperad av en pall med kartonger, varav 

hälften gått sönder i regnet 
 
 -Materialhantering 

Hägges Trädgård har begränsat med ytor, och därför är det inget överflödigt material på 
arbetsplatsen. Dem använder sig utav JIT vid nästan alla leveranser, och eftersom byggnaden 
till största del är prefab, är alla de transporterna väl planerade så att allt material byggs in den 
dagen det anländer. Däremot så observerar vi att det på vissa ställen är ganska rörigt, speciellt 
vid containrarna för utrustning, förbrukningsvaror och hjälpmaterial. Källaren som agerar 
tillfälligt materiallager är väl använd, och där har ytorna organiserats och tilldelats de olika 
montörerna med hjälp av ledningen. Däremot så blir det snabbt mycket material, och det 
börjar svämma över på vissa platser. I övrigt är Hägges en välstädad arbetsplats, och ger ett 
intryck av att vara organiserad och väl styrd. 

Det som utmärker sig positivt är: 

• Välstädat intryck kring byggnaden och på ställningar. 
• Bra utnyttjande av ytor för tillfälliga lager 
• Nästan inget överflödigt byggmaterial 

 
Det som utmärker sig negativt är: 

• Ostädade och röriga containrar 
• Material ligger ute och blir förstört 
• Montörer tar sig friheter att lägga material på andra än tilldelade platser 

 
  



 
 

Projekt Rudan 

Om projektet 

Rudan är en fastighet i centrala Halmstad. Byggnationen startade februari 2016 och förväntas 
vara klart December 2016 .Projektet går ut på att det under regi av Bygg Sjögren ska byggas 
bostadsrättigheter uppe på en nu obebodd vindsvåning. För att genomföra projektet måste 
taket mot innergården höjas, och projektet kräver därför speciella metoder för att hantera 
materialet vid avlossning och när det väl är på plats. 

Intervjuer 

Två intervjuer har gjorts med platschef. En uppstartsintervju, och en där platsbesöken som 
utförts diskuterades. Även en intervju med byggnadsarbetare gjordes, för att få deras syn på 
logistik, och de problem som påverkar dem. 

Uppstartsintervju 

 -Organisation 

Rickard Andersen är före detta snickare, som nu har arbetat som platschef i 8 år. Rickard har 
flera byggprojekt igång samtidigt, och hans vardag går ut på att åka mellan de olika 
arbetsplatserna dagligen. Rickard har ingen arbetsledare att ta hjälp av på något av projekten, 
dels för att det oftast är lite mindre projekt men även för att han oavbrutet besöker projekten, 
oftast varje dag. 

 -Logistikens betydelse och funktion 

Rickard tycker att ordet logistik är grunden till det mesta inom ett byggprojekt. För att klara 
av ett projekts olika delar som planering, kommunikation, materialhantering och personal, 
krävs en känsla för logistik. Han förklarar att hans arbete är mestadels att lösa de logistiska 
problem som uppstår, att agera problemlösare. 

 -Innerstadsproblem 

Vad Rickard tycker är den största skillnaden i ett innerstadsprojekt kontra ett projekt utanför 
stadsmiljön är materialplaceringen, alltså den begränsade ytan. Ytan han får förhålla sig till, 
ska räcka för plats till förslagsvis bodar, containrar, material, kranar, maskiner. Ett 
innerstadsprojekts begränsade utrymme gör att Rickard ofta använder sig av Just-in-time 
(JIT). Återkommande logistiska problem i innerstadsprojekt är många, Rickard tycker det 
frekventaste av dessa problem är transport till arbetsplatsen. Det sker dagligen i en 
innerstadsmiljö, mycket på grund av brist på utrymme. Kommunikationen mellan platschef 
och leverantör kan ofta vara bristfällig, vilket leder till felaktig information till leverantören. 

Ett annat problem i innerstaden är människor runtomkring. Rickard lägger ner väldigt mycket 
onödig tid för att folk inte riktigt förstår eller samverkar med byggprojektets avspärrningar 
och skyltar. Han behöver ha avspärrningar i form av höga staket runt om hela 



 
 

byggarbetsplatsen, på hans tillfälliga vägar krävs det bommar, hur noga han än är med detta, 
råkar folk alltid hamna innanför avspärrningarna. 

Problem vid materialhanteringen finner Rickard ofta i transporten och tiden för leverans. Det 
första problemet är hur materialet ska transporteras till arbetsplatsen, det andra är tiden när 
materialet ska anlända. Anländer materialet senare än planerat orsakar det problem i 
tidsplaneringen, vilket kan resultera i produktionsstopp. 

 -Planering och Kommunikation 

Rickard anser att de största svårigheterna med ett byggprojekts logistik är att samarbeta och 
kommunicera med underentreprenörer (UE). Rickard som har ett flertal projekt igång 
samtidigt behöver samordna och kommunicera med något fler UE än vanligt. Ifall 
kommunikationen mellan han och UE ej fungerar då brister projektets logistik. Planeringen 
håller inte vid en bristande logistik. Det resulterar i felaktiga tidsplaner och ett oftast försenat 
byggslut. 

 -Övriga Faktorer 

Byggarbetare överlag är lite nonchalanta vad det gäller vissa punkter. Rickard menar att 
branschen är konservativ, och att alla har sitt egna sätt att lösa problem på. 

“Byggbranschen är i allmänhet lite rörig och oplanerad.” 

Majoriteten i branschen fortsätter att arbeta på det sättet som de alltid har gjort, istället för att 
implementera nya idéer och innovationer. Därför har det varit svårt för byggindustrin att 
utvecklas jämfört med andra branscher. 

Uppföljningsintervju 

 -Transport 

Ett stort problem när vi pratar om transport tycker Rickard är då lastbilschauffören kommer 
till arbetsplatsen före utan att ringt och bestämt och dubbelkollat med Rickard. Problemet blir 
då att man är oförberedd på arbetsplatsen och man har inga saker för att klara hanteringen av 
leveransen. Perfekta exemplet hände Rickard innan vår intervju skulle börja då han var på ett 
av projekten han håller. En leverantör skulle leverera en port till arbetsplatsen, vilket Rickard 
hade fått information om, men bara att han skulle komma nån gång i veckan. Men nu dyker 
bara chauffören upp på arbetsplatsen utan att ha ringt och meddelat Rickard före. För att klara 
avlastningen behöver man en truck, vilket Rickard har väntat med att hyra på grund av hyr 
kostnaden. Om bara chauffören ringt innan, hade Rickard hunnit fixa fram en truck i tid, nu 
får han i stället börja köra runt och stressa fram en truck, medans lastbilschauffören väntar 
och tickar tid. Det är på grund av detta exempel Rickard anser att en leverantör alltid ska ringa 
innan han åker ut till arbetsplatsen, för att få ta del av information samt informera Rickard. 

Ett annat problem anser Rickard är när det är flera olika aktörer inblandade i 
transportmomentet. Alltså ett företag där man beställt material ifrån, och ett annat som står för 
transporten till arbetsplatsen. Rickard förklarar att han ibland har beställt material från ett 



 
 

företag och bestämt en tid då materialet skall vara klart, men därefter har företaget som 
tillverkat materialet skicka en order på transport till transportföretaget, och det har då hamnat 
på turordning hos transportföretaget. Fel i kommunikationen uppstår och tidsplanen hålls ej i 
och med att transportföretaget levererar materialet ibland en vecka efter planerat. Om det nu 
är flera olika aktörer i transportmomentet tycker Rickard de ska ha haft ett längre samarbete 
med varandra, alltså att Rickard är säker på att de kan samarbeta ihop. Företag som har arbetat 
ihop en längre tid har oftast mindre kommunikationsfel och mindre problem i 
informationsnätverket. 

Varför uppstår då dessa problem? Rickard kan ibland själv tycka att det är dålig planering 
ifrån hans egna sida. I och med att han har flera olika projekt igång samtidigt kan det tidvis bli 
att något utav projekten lider av Rickards frånvaro. För att förebygga detta tycker Rickard det 
ska finna en arbetsledare som kan avlasta honom på något utav projekten. Några andra 
orsaker till att problem i transporten finns anser Rickard är det bristande intresset från andra 
aktörer, samt okunskap i både svenska och engelska. Rickard menar på att oftast bryr sig inte 
lastbilschaufförerna så mycket som de borde göra. Om de hade brytt sig hade de eventuellt 
ringt innan och velat ta del av viktig information. På dagens byggprojekt beställer man 
mycket material och verktyg ifrån utlandet och Rickard anser för att undvika 
kommunikationsfel i transporten måste en bra engelska kunna användas av alla aktörer på 
arbetsplatsen. 

 -Avlossning 

Ett problem som uppstår vid avlossningen är att den som sköter avlossningen inte vet vart 
materialet ska placeras. Leverantören och de som hjälper till med avlossningen är 
oinformerade om arbetsplatsen och dess yta. Rickard förklarar att material ofta avlossas och 
läggs någonstans i vägen för arbete och annat material. Därför är det viktigt vid 
innerstadsprojekt att alla aktörer är väl informerade om arbetsplatsens APD-plan, avlossnings- 
och lageryta. Rickard anser att det största problemet som skapar alla andra problem är den 
platsbrist som uppkommer vid trånga innerstadsprojekt. Vid ett större byggprojekt utanför 
staden kan man lättare lägga av material eftersom det finns plats till det. 

Konsekvenserna vid oinformerade avlossningar blir onödiga förflyttningar och processer. 
Man lägger av materialet provisoriskt någonstans för att därefter flytta det igen när man tagit 
reda på den rätta platsen. Rickard har ibland också varit tvungen att skicka iväg materialet 
som leverantören anlänt med, därför att det inte funnits möjlighet till att lägga materialet 
någonstans. 

Varför problemen uppstår anser Rickard är brist i planeringen. Fel mängd material har 
planerats vid varje avlossning och man har därför fått lägga det på mellanlager istället. Även 
det som nämndes ovan att ingen har tagit del av den information som finns angående APD-
plan, avlossnings- och lagerytor. Ett förslag ifrån Rickard är att om det kommer oplanerade 
eller för mycket materielleveranser, ringa och hyra en container. Detta för att inte göra 
misstaget att avlossa för mycket på arbetsplatsen och skapa ännu mer platsbrist. För att på 
något sätt förebygga dessa problem så tycker Rickard det ska finnas någon på arbetsplatsen 



 
 

som är lite mer intresserad och engagerad. Någon som ställer upp och är mer informerad om 
avlossningarna och planeringen av dem. 

 -Materialhantering 

De vanligaste problemen vid hantering av material på innerstadsprojekt är enligt Rickard 
mängden. Det är svårt att finna den ultimata mängden material att ha inne på ett projekt. Vid 
för mycket material går det inte att organisera på grund av brist på plats, så det ligger ofta 
material på olämpliga ställen som hindrar byggnadsarbetare i deras arbetsgång. Ofta behövs 
material flyttas och hanteras flera gånger innan det används, vilket är ett stort slöseri med tid 
och energi. Det är heller inte ovanligt att material går sönder, och måste kasseras. Allt detta är 
en konsekvens av att det finns för mycket material på plats. Även att arbetsplatsen inte hålls 
städad.  

Rickard säger att det inte är ovanligt att material skickas iväg för att det inte finns yta på 
arbetsplatsen. Antingen till ett mellanlager, eller ifall man hyr containrar och förvarar material 
i dem. Att man beställer för mycket material kan ha många olika anledningar. Antingen att det 
blir billigare med mer varor och färre transporter, eller ur arbetsmiljö-synpunkt. Att man 
ibland lägger material på olika ställen, för att byggnadsarbetarna ska slippa att bära så mycket. 
Då blir konsekvensen att det kan bli lite rörigt ibland. Men det är viktigt att prioritera sina 
anställda och deras arbetsmiljö, Även om det ibland kan kosta både tid och pengar. 

Att förhindra problem är en svår uppgift. Rickard tycker att stora bygger är lättare att planera 
bra, då det ständigt är en platschef/arbetsledare på plats, som endast fokuserar på ett bygge. 
Det som Rickard däremot tycker är viktigt, är att i första hand prioritera sina anställda. Om 
dem är nöjda så brukar allt flyta på bra. Detta kan däremot vara lättare på ett mindre företag. 
Man försöker även att vara tydlig vad det gäller spill, sopor, och annat, så att alla vet vad som 
gäller på arbetsplatsen. Ofta ligger det skräp från olika montörer överallt, och ingen städar 
upp det, och det blir alltid ett problem i längden. 

 -Organisering & Styrning av arbetsplatsen 

Vid styrning av en arbetsplats säger Rickard att det ofta uppstår mycket problem. Parkering 
för UE verkar vara ett stort problem, och många antar att byggentreprenören ska 
tillhandahålla med parkeringsplatser, vilket inte stämmer. Skräp slängs ofta i fel containrar, 
och det är problem med vart saker ska vara. Speciellt för de som är lika involverade i 
projekten. UE har inte samma intresse för en organiserad arbetsplats som huvudentreprenören, 
och är ofta bara intresserad av att göra sitt jobb och sen få betalt. Folk kring arbetet har också 
ofta dålig koll på APD-plan och liknande. Montörer är heller inte tillräckligt informerade när 
de kommer till ett bygge. Rickard anser att det borde vara ett ansvar på UE och dess ledning 
att informera sina montörer om bygget, och hur det fungerar där.  

Alla dessa problem menar Rickard ofta uppstår på grund av bristande intresse, för 
arbetsplatsen och för andra. UE får inga konsekvenser av det som går snett på en arbetsplats, 
så länge de har skött sina installationer rätt. Dåligt förberedda montörer är också ett problem, 
och att inte informationen når hela vägen ut till den som ska utföra arbetsmomentet.Det tar tid 



 
 

från både Rickard och byggarbetarna när de måste visa, förklara, och städa undan efter andra. 
Men det finns inget alternativ, för arbetet måste ju flyta på, så då gör alla sitt bästa för att lösa 
de problemen som uppstår. 

För att förebygga att detta händer försöker man att hålla i möten och skicka ut information. 
Det är däremot ofta ett vagt intresse av att ta del av den informationen, och eftersom det inte 
finns ett krav, så blir det inte gjort. På större byggen verkar det fungera smidigare, mycket på 
grund av kontroller och standardprocedurer som finns. Vid mindre byggen är det inte lika 
kontrollerat, och blir därför ofta svårt att hantera. 

Intervju med byggnadsarbetare 

En kortare intervju gjordes med två byggnadsarbetare på Bygg Sjögren i Halmstad där 
momenten transport, avlossning, materialhantering och organisering av arbetsplatsen var i 
fokus för frågor och diskussion. 

 -Problem och konsekvenser med transport och avlossning 

Just för momentet transport anser snickarna att de inte berörs lika mycket så som 
arbetsledaren eller platschefen på projektet. På grund av det kan de inte riktigt säga något 
specifikt problem angående transporten till arbetsplatsen. Det första problemet som påverkar 
dem menar snickarna är den platsbrist som kan uppstå när avlossningen av material sker. 
Givet är att desto mer material det finns på en arbetsplats desto färre plats finns det. Snickarna 
förklarar att vid tillfället för avlossning börjar alltid en diskussion huruvida vart de ska ställa 
av materialet. Ska de ställa det provisoriskt någonstans på ett mellanlager, ska det avlossas 
och direkt skickas inomhus, där det redan är som sagt kanske brist på plats. 

Ett annat problem är synen på kostnaden vid hyrning av maskin och kranbil. De tycker att 
platschefen oftast tänker på kr/h priset en kranbil kostar både när den används på plats men 
också tiden den kör till och från arbetsplatsen, på grund av detta planerar platschefen in en 
bestämd dag för att leverera allt material som behövs till en längre tid. Det resulterar i mer 
material på arbetsplatsen än vad som behövs, och det skapar platsbrist. 

 -Problem och konsekvenser med materialhantering och organisering vid 
  platsbrist 

I materialhantering på plats och organisering tycker snickarna det bara finns ett större problem 
vid olika innerstadsprojekt, nämligen brist på yta. I och med platsbristen upplever snickarna 
ett flertal svårigheter med materialhanteringen och organiseringen. Det skapar onödiga 
processer, för mycket lager, defekta produkter och onödig förflyttning. De förklarar att de 
lägger väldigt mycket onödig tid på att bara flytta runt material som inte används på 
arbetsplatsen. Material ligger också på mellanlager någonstans en längre tid och skadas av 
arbetsplatsens påfrestningar. Men det påverkar även effektiviteten i deras arbete på grund av 
platsbristen, det är trångt, ibland ostädat och det skapar dåliga arbetsställningar. 

Ett annat problem som snickarna upplever är den mindre plats det finns för bodar, toalett och 
skräpcontainrar. Vid detta projekt finns det bara plats för en bod och redan nu är det lite plats i 



 
 

boden då de äter frukost och lunch, vilket kan skapa bekymmer ifall fler snickare och UE 
behövs till projektet.De har även bara en skräpcontainer på denna arbetsplats, vilket gör att de 
är tvingade att slänga allt rivningsmaterial och spill blandat, vilket medför fler tömningar samt 
högre kostnader. 

Platsbesök 

På projekt Rudan har två stycken observationer gjorts. Den första observationen gick ut på 
att undersöka och observera momenten transport och avlossning vid arbetsplatsen. På det 
andra platsbesöket observerades materialhantering på arbetsplatsen. 

Observation 1, 9-mars 

 -Arbetsplatsen 

När vi kommer till arbetsplatsen sitter platschefen och snickarna i boden och planerar inför 
dagen. Vi sitter med och lyssnar på vad de har att säga, mycket är angående den större 
leveransen av limträbalkar som ska anlända nu på morgonen. Platschefen förklarar vad som 
ska göras och vem som ska göra det, allt för att slippa problem i flödet under dagen. 
Snickarna kommer även de med åsikter och tips på förbättringar, som kanske inte platschefen 
haft i åtanke. Vi går därefter ut för att kranbilen har anlänt, och behöver hjälp för korrigering. 
Därefter går vår dag ut på att observera alla logistiska aspekter när vi undersöker momenten 
transport och avlossning. 

Det som utmärker sig positivt är: 

• Tidsplanerad placering av skräpcontainer, frigör mer plats när den ej är där 
• Rent och städat på det inhägnade området 

Det som utmärker sig negativt är: 

• Dåligt skyltat för leveranser till arbetsplatsen 

 -Transport 

Dagens leverans består av kranbil och lastbil med limträbalkar. Kranbilen dyker upp kl 07.10, 
chauffören har svårt att justera vart kranbilen ska stå för dagen, och det tar lite tid innan han 
står på den rätta platsen. Så som kranbilen står parkerad medföljer trafikstopp i två riktningar i 
en fyrvägskorsning. Platschefens plan är att ringa lastbilen med balkarna när kranbilen börjat 
ställa upp sig. Eftersom det tar en halvtimme att ställa upp kranbilen, ringer platschefen 
lastbilen som ska leverera balkarna och förklarar att han kan vara på plats kl 08.00. Det har nu 
tagit ungefär en timmes tid för all rättelse, och fyra snickares tid är bortslösad på grund av 
väntan. 

Det som utmärker sig positivt är: 

• Kranbilen kommer i tid 
• Bra kommunikation med lastbilen med limträbalkar 

Det som utmärker sig negativt är: 



 
 

• Kranbilen saknar information om arbetsplatsen, den vet ej var den skall ställas upp 
• Kranbilens korrigering tar längre tid än planerat 
• Kranbilens fördröjning tar upp tid för arbetare på plats 
• Snickarna fördriver tiden genom att observera kranen 

 -Avlossning 

Avlossningarna denna morgon bestod av de limträbalkar som kom med lastbilen. Snickarna 
hade tidigare i veckan rivit gammalt material och placerat detta tillfälligt på det enda 
mellanlagret. Kranbilen lastade därför av limträbalkarna och lade dem provisoriskt på gatan 
för att kunna använda kranen för att förflytta rivningsmaterialet till den tillfälliga 
skräpcontainern. När kranen sedan lyfte upp materialet som anlänt var man tvungen att 
placera det på ett antal olika ställen, för att få plats med det. En del hamnade ute på 
ställningen, och det andra fick arrangeras så bra det gick uppe på vinden. Innan man kunde få 
in materialet på vinden var man även tvungen att rensa ut rivet material från vinden, vilket tog 
lång tid, och kranen fick vänta mycket. 

Det som utmärker sig positivt är: 

• Avlossning gick snabbt och smidigt till den provisoriska ytan 

Det som utmärker sig negativt är: 

• Onödig förflyttning av limträbalkar 
• Ej plats för lager av limträbalkar uppe på vinden/ute på ställningen 
• Kranen tvingas vänta i omgångar på att material skulle lastas ner 

Observation 2 , 1-April 

 -Organisering av arbetsplatsen 

Eftersom att Rudan präglas av extremt lite plats, och behöver en byggkran varje gång material 
ska upp eller ner, är organisering av arbetsplatsen av största vikt. På den tilldelade ytan finns 
det inte mycket plats över. Det finns en bod, toalett, byggställning, hiss, och endast en liten 
container för skräp. På grund av den lilla ytan som finns går det ej att sortera spill och skräp, 
och materialet som hamnar i containern varierar från tegelstenar till träspill och isolering.  

Väl uppe på vinden finns det inte mycket plats att ställa saker. Golv är ännu inte lagt, och 
material läggs där det är möjligt, och är spritt över arbetsplatsen. Material ligger även på 
ställningarna som är byggda på innergården, speciellt balkar som är för stora för att få plats 
någon annanstans. Verktyg och maskiner finner man även de lite varstans, vilket gör det svårt 
för byggarbetarna att finna det dem behöver. Ingen plan för materialförvaring eller 
utrustningsförvaring verkar finnas. Fördelen är att det ä en liten arbetsplats, med relativt få 
byggarbetare, så information behöver inte nå särskilt långt.Det är inte bara snickarnas material 
som fyller ut lokalen, utan även underentreprenörers, även fast de inte ens är på plats. Visst 
material ligger även väldigt utspritt. 

Det om utmärker sig positivt är: 



 
 

• Maximal användning av en liten yta nere på gatan 
• Minimal påverkan på området och infrastruktur 

Det som utmärker sig negativt är: 

• Inget specificerat område för materiallager på vinden 
• Begränsad avfallshantering med endast en container 
• Små möjligheter till att transportera material utan mobilkran 

 
 -Materialhantering 

Eftersom att materialet är tillfälligt lagrat på svåra platser, krävs det ofta att byggarbetarna 
flyttar på materialet efter behov av plats. En byggnadsarbetare säger till oss att mycket av 
hans tid går åt till att organisera om materialet för att det ligger i vägen. Även de stora 
balkarna som ligger på ställningarna behövs flyttas ibland, och det kan vara tidskrävande. Vi 
ser även att det på arbetsplatsen finns stora mängder material som inte används, och som 
kommer att ligga på lager en längre tid. Motiveringen till detta är att de inte har någon egen 
kran, utan måste hyra en, så när den väl kommer lyfter de upp allt material de hinner, och 
samordnar leveranser under en dag. Detta gör att onödigt material som inte behövs i den 
närmsta framtiden kommer att vara ett störmoment för byggnadsarbetarna i deras arbete.  

Det som utmärker sig positivt är: 

• Relativt stor yta inne på vinden att förvara material 
 
Det som utmärker sig negativt är: 

• Material behöver ofta flyttas, vilket tar mycket onödig tid 
• Diverse material spritt över den lilla provisoriska golvytan som finns, även från UE, 

vilket hindrar byggnadsarbetare i deras arbete 
• Överflödigt material 
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