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Sammanfattning 

 

Titel: Planering av logistik på byggarbetsplatser 

 

Författare: Anton Grönvall 

   Viktor Baum 

 

Handledare:  Radhlinah Aulin, Institutionen för byggproduktion, 

Lunds Tekniska Högskola 

Elias Hallberg, Peab Bostad AB 

Examinator:  Stefan Olander, Institutionen för byggproduktion, 

Lunds Tekniska Högskola 

Syfte:  Syftet med denna rapport är att analysera hur olika 

byggarbetsplatser arbetar med logistik. Detta för att få 

en förståelse för de olika arbetsplatsernas styrkor och 

svagheter inom logistiken och med hjälp av dessa 

undersökningar försöka analysera riktlinjer för vilka 

områden logistiken är extra viktig. Och hur dessa kan 

förbättras integrerat med metoder från olika kända 

logistiksystem. 

 

Frågeställning: 1. Vilka kostnadsposter påverkas av logistiken 

  på arbetsplatsen? 

2. Hur arbetas det med planering och utförande av 

logistik på de olika byggarbetsplatserna? 

 

Metod:  En kvalitativ forskningsmetod kommer att utföras på 

fyra byggarbetsplatser, för att undersöka hur arbetet 

med logistik fungerar i dagsläget. 10 intervjuer av 

personer anknutna till projekten har gjorts. Dessa 

personer har haft olika sorters befattning i företaget, för 

att få en större överblick av dagens logistikarbete. 

Resultaten från dessa undersökningar kommer att 

fungera som bakgrund till analysen i rapporten. I denna 

del kommer resultaten att sammanställas och jämföras 

mot varandra för att kunna ta fram underlag för logistik 

rekommendationerna. Underlaget kommer grunda sig i 

var det finns behov för en förbättrad logistik och hur 

logistikkostnaderna varierar beroende på projektet. 

Teoriramen kommer att begränsas av information 



  

främst hämtat från litteratur, undersökningar och 

rapporter. 

Resultat Studien resulterade i att det fanns ett behov för 

förbättrad logistik inom fem kategorier: planering, 

individ, produktion samt organisation. Efter 

behovsanalysen och den information som inhämtats 

från utförda intervjuer lyckades 29 rekommendationer 

för ett förbättrat logistikarbete tas fram. Bland dessa 29 

rekommendationer byggdes sedan en modell upp för att 

upprätta en mall med rekommendationer för 

arbetsledares logistikarbete och planering. Denna mall 

är med i rapporten som Bilaga 6. 

 

Nyckelord: Bygglogistik, Logistik, Arbetsledare, Byggprocess, 

Logistiksystem, Logistik planering 



  

Abstract 
 

Title: Logistic planning on construction sites 

 

Author:  Anton Grönvall 

   Viktor Baum 

 

Supervisor:  Radhlinah Aulin, Department of Construction 

Management, Lund University Faculty of Engineering 

Elias Hallberg, Peab bostad AB 

Examiner:  Stefan Olander, Department of Construction 

Management, Lund University Faculty of Engineering 

Purpose: The purpose of this rapport is to analyze how different 

construction sites work with logistics. The reason for 

this is to gain an understanding for  the different 

construction sites strengths and weaknesses in logistics. 

Results from this study will help analyse guidelines 

over which logistic activities are extra important and 

how the logistic in these activities can be improved by 

integrating it with methods from different known 

logistic systems. 

 

Problems:   1. Which costs are affected by the   

  logistics on the construction site? 

2. How do different construction sites work with 

planning and performing logistics? 

 

Method: Qualitative research methods will be used on a four 

construction sites to examine how logistics planning is 

working today. 10 interviews have been made with 

persons affiliated to the projects. These persons have 

had different positions in the company, to get a wider 

perspective of today’s logistic work. The results from 

this study will form the foundation for the analyse of 

the report. Here the results will be summarized and 

compared to formulate the recommendations. The 

analysis will be founded on where the needs for better 

logistics are needed and how the costs of logistics vary 

with the project. 



  

Result The result of the study shows that there is a need for 

improved logistics. This need can be divided in to 5 

categories: planning, individual, production and 

organisation. According to the analysis of the need for 

improved logistics, 29 recommendations were 

established. A model were created to establish a 

document to improve planning and implementing 

logistics in the production process. This document is 

called “Bilaga 6” in the report. 

 

Keywords: Logistics, Construction logistics, Logistics management, Logistic 

systems, Logistic Planning 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs vad som lagt grunden till rapporten, dess syfte, vilka 

avgränsningar som gjorts samt hur rapporten kommer disponeras. 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen är den verksamhet i Sverige som sysselsätter näst flest 

människor efter sjukvården. Det gör att den av rena ekonomiska skäl har en 

stor betydelse för Sverige i sin helhet. 2012 sysselsatte byggindustrin cirka 

312 000 personer och det investerades för 309 miljarder kronor i 

byggindustrin vilket motsvarar cirka 9 % av Sveriges BNP (BI Analys 2013). 

En fungerande byggindustri är därför av stort samhällsintresse. Genom att 

göra förbättringar och effektiviseringar av den svenska byggindustrin så som 

att effektivisera materialflödet och minska aktiviteter som inte går till att 

producera ska det på så sätt kunna minska kostnaderna. Forskning visar att ca 

30-35% av produktionskostnaden upptags av rent slöseri (Josephson & 

Saukkoriipi 2009). Med slöseri menas det främst väntetider, spill, skador, 

stölder, produktionsstörningar och stillastående maskiner. Om man hade 

kunnat minska kostnaderna för dessa poster hade man varit på god väg till ett 

effektivare byggande (Josephson & Saukkoriipi 2009).  

 

Logistiken inom byggbranschen är ett komplext system som alltid måste 

skräddarsys efter projektets storlek och komplexitet. Med flera olika aktörer 

på arbetsplatsen och med samordningskrav, kommer alltid den dynamiska 

komplexiteten vara svårmanövrerad för byggföretagen (Wikfors 2003). 

Förbättringar görs konstant och strävan efter att effektivisera har till hög grad 

blivit en tävling mellan de större byggföretagen om att kunna pressa priser för 

att vinna upphandlingen av byggprojekt. Här har logistikens effektivitet ett 

stort inflytande.  

 

Det som dominerar logistikprocessen i byggbranschen är upphandling, 

planering, beställning, mottagning, transport (intern och extern) och 

lagerhantering av varor och material (Sobotka m.fl 2005). Det gäller att välja 

rätt metod för alla dessa kategorier för att få en så bra vara som möjligt, till 

rätt pris. Ibland kan en vara som är billigare rent inköpsmässigt bli dyrare än 

en vara som vid inköpet är dyrare, men hanteringen av varan och 

leveranssäkerheten gör att den dyrare varan vid inköp blir billigare i slutändan.  

 

Innan väl en byggkomponent eller ett material är monterat, kan det ha mött 

många hinder på vägen (Agapiou mfl. 2010). Inte sällan blir material försenat 

till arbetsplatsen, vilket kan leda till förseningar av moment och i värsta fall 

förseningar i tidplanen. Byggprojektets varierande arbetsbelastning spelar 
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även in på projektets effektivitet (Agapiou m.fl 2010 ). När arbetet stoppas på 

ett ställe, till exempel på grund av väder, väntetider osv. skapas det lätt en 

flaskhals i materialflödet, vilket gör det svårt att planera materialflödet 

(Agapiou mfl. 2010). Den risken kan man lösa genom att lagerhålla materialet 

på plats, men detta leder i sin tur till andra konsekvenser såsom att materialet 

kan bli skadat vid förvaring och att den interna hanteringen av materialet ökar 

för att materialet måste flyttas runt innan det ska monteras. Detta är problem 

man ställs inför i bygglogistiken dagligen. 

1.2 Syfte och målsättning 

Syftet med denna rapport är att analysera hur olika byggarbetsplatser arbetar 

med logistik. Detta för att få en förståelse för de olika arbetsplatsernas styrkor 

och svagheter inom logistiken och med hjälp av dessa undersökningar försöka 

upprätta rekommendationer för de områden där logistiken är extra viktig och 

hur dessa kan förbättras integrerat med metoder från olika kända 

logistiksystem. 

1.3 Frågeställning 

För att kunna upprätta rekommendationer för att förbättra logistikarbetet måste 

följande frågor besvaras: 

 

1. Vilka kostnadsposter påverkas av logistiken på arbetsplatsen? 

2. Hur arbetas det med planering och utförande av logistik på de olika 

byggarbetsplatserna? 

1.4 Avgränsningar 

Ämnet logistik är ett väldigt brett och omfattande område med många olika 

infallsvinklar. För att utföra arbetet inom vår tidsram har därför vissa 

begräsningar behövts göras. Fokus har lagts på att enbart undersöka 

kostnadsposter i produktionen som påverkas av logistikplaneringen och hur en 

arbetsledare kan påverka dessa. Men för att få tillräckligt med information om 

dessa kostnadsposter och logistikplaneringen som kan ha påverkat dessa har 

även planering- och projekteringsskedet undersökts översiktligt. Däremot har 

det valts att inte beakta eftermarknaden och arbetet efter att projektet är 

färdigställt. För att få en mer övergripande och generell uppfattning om 

kostnadsposter och logistikplanering har studien innefattat byggprojekt skilda 

varandra i storlek och komplexitet samt respondenter med olika bakgrund och 

positioner blivit intervjuade. 
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1.5 Disposition av rapport 

Rapporten kommer att vara uppdelad enligt figur 1.1 

 

 

 
Figur 1.1 Disposition av rapport 

 

Inledning

•Här kommer arbetet att 
beskrivas med 
bakgrund, syfte och 
målsättning samt 
problemformulering 
och vilka avgränsningar 
som kommer att göras. 
I detta kapitel 
presenteras även 
arbetets dispostition.

Metod

•I detta kapitel 
presenteras de 
metoder som kommer 
användas för 
rapporten, definition av 
de olika metoderna 
samt motivering av 
metod och 
referensobjekt. En 
disponering över 
arbetsgången 
presenteras också 
under detta kapitel.

Teori

•Under den här rubriken 
presenteras den teori 
som använts för 
empirin.
Teorin är uppdelad i 3 
delar:
- Logistiksystem
Här definieras och 
beskrivs logistik samt 
beskrivning av olika 
logistiksystem.
- Bygglogistik
Här läggs fokus på 
logistik i byggbranschen 
samt de kostnadsposter 
som logistiken berör.
- Planering av logistik.
Här presenteras de 
delar och verktyg som 
är aktuella under 
planeringen av logistik. 

Empiri

•Här presenteras den 
empiriska delen av 
rapporten, med 
sammanställning av 
fallstudie, intervjuer 
och beskrivning av 
referensobjekt och 
svarande.

Analys och diskussion

•Här återfinns en analys 
av resultaten av 
intervjuer från empirin 
och diskussioner 
angående resultaten. 
Här presenteras även 
de framtagna 
rekommendationerna 
som grundar sig i 
empirin.

Slutsats och 
rekommendationer

•I slutsatsen presenteras 
resultatet från 
rapporten, slutsatserna 
från empirin samt 
rekommendationer för 
vidare studier.

Avslutande formalia

•Här presenteras källor som 
använts i rapporten samt 
bilagor som använts under 
studien.
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2 Metod 

I detta kapitel kommer det beskrivas hur arbetet har gått till, vilka metoder 

som har använts samt reflektioner över dessa metoder. Vidare följer även en 

beskrivning av referensobjekt samt svarande. 

2.1 Disposition av arbete 

Arbetsgången för rapporten har varit så att mycket tid lades på litteraturstudie, 

detta för att bygga upp en stor kunskapsbas om logistik och logistikarbete 

inför våra undersökningar. Samtidigt som litteraturstudierna bedrevs arbetades 

det mycket med planering och diskussioner med handledare både från LTH 

och Peab. Kontakten med Peab handlade mestadels om att hitta referensobjekt 

vi kunde besöka för vår fallstudie. Efter att litteraturstudierna var avklarade 

och vi kände att vi hade en god kunskapsbas att arbeta med började den 

teoretiska bakgrund som skulle användas till rapporten sammanställas medan 

vi bokade in möten med respektive ansvarig för de projekt vi skulle besöka. 

Teorin har det arbetats med och reviderats under arbetets gång men när 

teoridelen började bli klar i rapporten påbörjades vår fallstudie. Under den 

empiriska delen av vår rapport har vi arbetat så att objekten har besökts och 

svarande har blivit intervjuade under inspelning. I slutet av besöket har vi 

presenterat en loggbok som svarande har ombetts att fylla i under två veckors 

tid. Detta för att sedan skickas tillbaka till oss och bidra till den kvantitativa 

delen av vår undersökning. Efter intervjuer har intervjun sammanställts från 

inspelning för att sedan analyseras och läggas till i rapporten. När alla 

referensobjekt var besökta och vårt indata analyserats börjades det arbeta med 

slutsats och slutgiltig struktur på rapporten. Illustrativ beskrivning av 

dispositionen av arbetet följer i figur 2.1. 

 

 
Figur 2.1 Disposition av arbete 

 

  

Litteraturstudie 
och planering

Sammanställning 
av teoretisk 
bakgrund

Empiri

-Fallstudie

-Intervjuer

Analys av empiri Slutsatser
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2.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har bedrivits för att bygga upp den kunskapsbas som 

behövts för den empiriska delen av rapporten. En litteraturstudie går ut på att 

studera böcker, rapporter och artiklar anknutna till det ämne som ska 

behandlas. I tidigt skede brukar urvalet vara brett för att smalna av mer i ett 

senare skede. När man genomför en litteraturstudie är det viktigt att vara 

källkritisk och tänka på att den litteratur informationen är hämtad från kan 

vara vinklad för att gynna det ursprungliga syftet av litteraturen. Med en 

litteraturstudie kan man relativt snabbt och med små ekonomiska resurser 

samla in kunskap och information för det ämnet som ska behandlas. 

 

2.2.1 Val av litteratur 
Litteraturen som har studerats har främst varit från studentlitteratur, böcker, 

hemsidor, vetenskapliga artiklar och rapporter som behandlar ämnet. Olika 

källor har studerats och jämförts mot varandra för att källgranska sådan 

information som upprepas och säkerställa att den är riktig. 

 

För att finna rätt litteraturer att granska har vi använt oss av Lunds 

Universitets Biblioteks sökmotor samt läst tidigare examensarbeten som 

behandlar samma ämne, detta för att se vilken litteratur de har använt sig av. 

Nyckelord som har använts vid sökande av litteratur har varit: Logistik och 

Bygglogistik. Sökningar av artiklar och tidigare examensarbeten har gjort med 

sökmotorn Google, sökorden på detta har varit: Logistik uppsats, Bygglogistik 

rapport, logistikkostnader och effektivitet byggbranschen. 

2.3 Fallstudie 

För att samla in ytterligare information att arbeta med har en fallstudie på 

PEAB genomförts. En fallstudie är en undersökning som studerar en händelse 

i dess verkliga miljö, i detta fall logistikarbete på byggarbetsplats. En 

fallstudie passar särskilt då en studie bedrivs på egen hand då det ger 

möjligheten att djupare studera ett problem under en begränsad tid (Bell 

2005). En fallstudie används oftast som ett eget projekt där forskaren 

identifierar en företeelse, samlar in information på ett systematiskt sätt och 

sedan sätter framtagna variabler i relation till varandra (Bell 2005). Syftet med 

att använda sig av fallstudiemetoden är att belysa olika drag och egenskaper 

hos det studerade ämnet och visa hur dessa påverkar organisationens sätt att 

fungera och genomförandet av en förändring (Bell 2005). I denna studies fall 

innebär det att belysa de olika referensobjektens styrkor och svagheter och 

sammanväva dessa till en förbättrad förändring. 

 

Kritik uppkommer mot fallstudier i form av man ifrågasätter värdet av ett 

studium av enstaka händelser eller enheter, att detta leder till svårkontrollerad 
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information med risk för snedvridna resultat. Det menas också på att det 

normalt sett inte går att generalisera resultatet från en fallstudie (Bell 2005). 

Denscombe (1998) menar dock på att ” den utsträckning i vilken resultaten 

från en fallstudie kan generaliseras till andra liknande situationer eller fall är 

beroende av i vilken utsträckning det aktuella fallet liknar andra fall”. 

 

2.3.1 Val av referensobjekt och svarande 
Vid val av referensobjekt och svarande har det främst arbetats ihop med vår 

handledare på PEAB för att hitta relevanta projekt att få tillgång till. Vad detta 

resulterat i vilket var viktigt var objekt olika varandra i form av omfattning, 

yta samt projekttyp, nämligen: 

- Ett bostadsprojekt med väldigt stor arbetsyta utan logistikansvarig och 

med lite rörelse runtomkring projektet.  

- Ett bostadsprojekt med väldigt liten arbetsyta med mycket rörelse 

runtomkring projektet samt med logistikansvarig och en extra satsning 

inom logistik. 

- Ett nybyggnadsprojekt inom PEAB Bygg till IKEA som är ett väldigt 

omfattande projekt med mål om BREEAM(Outstanding)-certifiering. 

- Ett omfattande projekt med upprättande av fryslager till Findus av 

PEAB Bygg där arbetet sålts till underentreprenörer. 

 

Vid val av svarande har det främst arbetats med kontakter vi hade sedan 

tidigare, i form av arbetsledare, logistikansvarig samt vår handledare på 

PEAB. Sedan har ett intresse för vårt arbete ökat bland verksamma inom 

PEAB samtidigt som vi fick intresse över att utöka gränserna för våra indata.  

Detta ledde till nya svarande i form av inköpare och platschefer på nya projekt 

vi fått kontakt med genom vår handledare på PEAB.  

 

2.3.2 Intervjuer 
För att samla in information till vår undersökning har vi valt att bedriva 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med platsledning samt inköpare och 

projektchef på de byggprojekt som undersökts. Anledningen till att en 

semistrukturerad metod har använts är för att intervjun ska kunna utvecklas i 

ett samtal och diskussion istället för ren informationsinsamling. Detta för att 

den svarande ska kunna vidareutveckla sina svar och medföra att information 

som kanske inte förutsågs inför intervjun inkluderas. Att använda sig av en 

semistrukturerad intervju ger i en viss mån en garanti för att alla 

ämnesområden och teman kommer med. Detta på grund av att den svarande 

lämnas en viss frihet att tala fritt om vad denne tycker är viktigt samtidigt som 

intervjuaren bibehåller en viss struktur (Bell 2005).  Bell (2005) menar på att 

den stora fördelen med intervjumetoden är dess flexibilitet. Det ger möjlighet 

till att följa upp och vidareutveckla svar samt att läsa av känslor och respons. 



 7 

Nackdelen med intervjuer är bl.a. det faktum att de tar ganska lång tid i 

anspråk och lämpar sig därför bättre för projekt utsträckta under en längre tid. 

En annan nackdel är att på grund av att det är en mycket subjektiv metod är 

risken för skevheter även kallat ”bias” stor och det kan visa sig svårt att 

analysera svaren (Bell 2005). Men på grund av det rika material en intervju 

kan ge och breda svar på de frågor som ställs har vi valt att använda oss av 

denna intervjuteknik. För att vi som intervjuar ska kunna delta aktivt i 

konversationen har vi valt att spela in intervjuerna för att sedan sammanställa 

resultatet efteråt. En ljudbandsinspelning kan enligt Bell (2005) vara bra då 

man vill kontrollera den exakta ordalydelsen i ett citat samt bidrar till att 

intervjuaren kan ägna full uppmärksamhet åt det den svarande säger. Bell 

(2005) menar dock på att man inte alltid kan förutsätta att den svarande går 

med på att bli inspelad och om denne gör det kan detta hämma ärliga 

responser av rädsla för vem som ska höra intervjun. På grund av detta har vi 

alltid varit förberedda på en skriftlig intervju och varit väldigt noggranna med 

att informera om hur dennes svar kommer användas, att svarande förblir 

anonym och att information som den svarande inte vill ska tas med i rapporten 

utelämnas. 

 

2.3.3 Kvalitativ metod 
Vid undersökningar talas det om kvalitativ metod. En kvalitativ undersökning 

ger indata som inte är numeriska eller går att ordna i en storleksordning. 

Kvalitativa studier används då man vill skapa en djupare förståelse för det 

undersökta ämnet men möjligheter till generalisering är lägre med kvalitativ 

metod (Björklund & Paulsson 2003). De utförda intervjuerna i 

undersökningen är rent kvalitativa vilket innebär att det inte kommer talas om 

siffror och konkreta värden utan enbart om metoder, åsikter och hur arbete 

utförs. I slutändan menar Björklund & Paulsson (2003) på att det främst är 

studiens syfte och det praktiska tillvägagångssättet som avgör om en studie är 

kvalitativ eller kvantitativ. 

 

2.3.4 Analys 
Då syfte och problemformulering har fastställt och fallstudien genomförts är 

det dags att analysera den indata som samlats från studien och diskutera fram 

ett slutresultat. Intervjuerna har transkriberats från inspelat material från de 

utförda intervjuerna. Dessa har sedan sammanställts uppdelade efter 

respondent och vilket område frågorna berörde. I analysen kommer de faktorer 

och indata som framkommit under arbetet diskuteras, styrkor och svagheter 

kommer analyseras och ett mönster eller samband kommer försöka hittas. Då 

analysen främst bygger på författarnas egna tankar är det viktigt att alla 

moment i analysen beskrivs väl och motiveras (Björklund & Paulsson 2003). 

Det är även viktigt att olika lösningförslag presenteras likartat så att läsaren 
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själv kan får reflektera över dess för- och nackdelar och ställa de olika 

lösningarna mot varandra (Björklund & Paulsson 2003).  

 

2.3.5 Validitet och reliabilitet 
Vid intervjuer och undersökningar är det viktigt att beakta validiteten och 

reliabiliteten i undersökningar. Validiteten är ett mått på överensstämmelse 

mellan vad man avser att undersöka och vad som faktiskt undersöks. Validitet 

brukar definieras som ”Frånvaron av systematiska fel” (Körner & Wahlgren, 

2013). Reliabiliteten däremot är ett mått på hur tillförlitligt resultatet från 

undersökningen är. En hög reliabilitet ska spegla verkligheten och ge samma 

resultat om man hade utfört undersökningen en gång till. Faktorer som 

påverkar reliabiliteten kan vara: mätinstrument, den som utför mätningen, 

omgivningen kring mätningen samt det undersöka objektet (Körner & 

Wahlgren, 2013). Reflekterar man över validiteten i de utförda intervjuerna är 

faktorer som kan påverka: att intervjuerna är semistrukturerade vilket medför 

att intervjun kan utvecklas i en annan riktning än avsett och sträva iväg till ett 

annat område än det tänkt undersökta, missuppfattning från svarande av frågan 

samt en bristande kunskapsbas från intervjuare så att alla relevanta frågor inte 

täcks. Faktorer som kan påverka reliabiliteten är att intervjuaren kan medvetet 

eller omedvetet styra svaren till en viss riktning, att svarande kanske svarar det 

den tror intervjuaren vill höra så kallat intervjuareffekt, risken för okunskap 

hos svarande, eller att den svarande inte längre lägger märke till felaktigheter 

och brister i sitt eget arbete. En annan faktor som kan påverka reliabiliteten i 

vår undersökning är valet att intervjuerna spelas in, sammanställs och sedan 

sammanfattas i rapporten. Detta leder till en viss manipulering av intervjun i 

två stadie: från inspelat material till nedskrivet material samt från nedskrivet 

material till sammanfattat material. Anledningen till att detta kan påverka 

reliabiliteten är att för varje informationsöverföring kan en viss del 

information gå förlorad eller tolkas annorlunda än från början menat. I den 

empiriska delen av rapporten kommer en återkoppling till validitet och 

reliabilitet göras på undersökningarna. 

 

  



 9 

3 Teoretisk beskrivning av logistik 

I detta kapitel sammanfattas den teori som ligger i bakgrund till den empiriska 

delen samt analysen i rapporten. Här beskrivs begreppet logistik samt de olika 

logistiksystem som kommer behandlas. 

 

Logistik är ett begrepp som länge varit aktuellt, framför allt i producerande 

verksamheter. Innan en byggnad står klar har först och främst flera råvaror 

tagits fram som ska användas för at uppföra byggnaden. Men för att råvaran 

ska bli en byggdel krävs förädling av råvaran och en produktframställning som 

sedan ska kunna användas i byggnaden. Redan i detta steg har det skett en hel 

del förflyttning, hantering och lagring av varan trots att den inte ens kommit 

till byggarbetsplatsen än (Jonsson & Mattsson, 2012). När produkten väl 

kommer till byggnaden ska den på något sätt gå igenom samma kedja på 

byggarbetsplatsen. Vid detta steg har produkten en specifik kostnad som 

entreprenören köpt in den för. I detta pris ingår ofta någon form av transport 

till arbetsplatsen, och inte sällan är det detta pris som entreprenören uppskattar 

till det ungefärliga slutpriset. På arbetsplatsen börjar sedan den interna 

logistikhanteringen, som ibland kan vara väldigt kostsam. Även här krävs 

förflyttning, hantering, och ibland lagring av produkten. (Jonsson & Mattsson, 

2012) 

  

Logistik har många definitioner, Jonsson & Mattsson (2012) definierar kort 

det som ”läran om effektiva materialflöden” vilket sammanfattar begreppet 

logistik väl, men det finns skillnader på hur man definierar logistik över 

kontinenterna (Storhagen 2011). Den amerikanska versionen är framtagen av 

Council of Supply Chain Management Professionals: 

 

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

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

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

and the point of consumption in order to meet customers’ requierments”  

 

Den amerikanska versionen är enligt Storhagen (2011) den internationellt mest 

etablerade definitionen av logistik. Det som brister i den är att den inte tar 

hänsyn till miljöaspekter och logistikens strategiska betydelse. Det har 

däremot den europeiska definitionen av logistik tagit hänsyn till, och 

definieras enligt Storhagen (2011) följande: 

 

”Logistik omfattar att strategiskt, taktiskt och operativt med en helhetssyn och 

med hänsyn till kundens önskemål och behov, styra, genomföra och 

kontrollera material-, varu-, och tjänsteflöden och därtill hörande 

informations- och betalningsflöden genom hela försörjnings- och 
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distributionskedjan på långsiktigt bästa möjliga företagsekonomiska och 

miljömässiga sätt.”  

     (Storhagen 2011) 

 

Logistik kan delas in i flera olika frågeställningar som är av de olika 

karaktärerna: struktur och styrning.  Strukturfrågorna riktar in sig på hur 

produkt, produktion, distribution och materialförsörjning ska utformas för 

olika förhållanden, medan styrningsfrågorna ska planera och skapa effektiva 

materialflöden utifrån strukturfrågorna. Man ska alltså dimensionera 

styrningen efter strukturerna så man klarar av att producera och distribuera i 

den takt företaget har satt upp som mål. (Jonsson & Mattsson, 2012) 

 

Supply Chain Management (SCM) är ett begrepp som ofta kommer upp som 

en synonym till begreppet logistik. Detta begrepp kommer att tas upp mer 

ingående i kapitel 3.1.2.  

 

Oskarsson m.fl. (2013) menar på att målet med logistik är att effektivisera 

arbetet och försöka förebygga hinder och problem i produktionen, detta för att 

uppnå en kostnadseffektiv leveransservice. 

3.1 Logistiksystem 

Logistikarbeten brukar grunda sig i olika logistiksystem byggda för olika 

processer i produktionen. Det kan vara svårt att ansätta ett specifikt 

logistiksystem till en produktion då ofta ingen produktion är den andra lik. 

Därför kan man plocka delprocesser i de olika logistiksystemen och 

skräddarsy logistikarbetet efter den produktion som ska bedrivas.  

3.1.1 Lean Production 
År 1990 publicerades resultatet från en MIT-studie där en jämförelse hade 

gjorts mellan världens tillverkare ur flera olika avseenden. Resultatet visade 

att Japan var överlägset bäst med dubbelt så bra resultat gentemot övriga 

länder på nästan alla aspekter. I samband med detta fick ”Toyota Production 

System” sitt stora genombrott och myntade uttrycken ” Lean Production” och 

”Lean Thinking” vilket betyder ”mager produktion” och ”magert tänkande” 

(Storhagen 2011). Lean Production grundades och utvecklades av ingenjören 

Taiichi Ohno, Toyota (Howell 1999). Syftet med Lean Production är att 

minimera/eliminera icke värdeskapande aktiviteter i form av att förkorta 

ledtider och minimera kostnader och resursförbrukning i alla led. Målet är att 

verksamheten endast ska ha värdeskapande aktiviteter vilket leder till att man 

med det ”magra tänkandet” endast fokuserar på det arbete som ger värde för 

kunden (Paulsson m.fl. 2000). Främsta verktyget för detta är att eliminera spill 

och slöseri. Grunden till att arbeta enligt Lean – principen är att identifiera och 

dela upp tid och resurser i värde- och icke värdeskapande i en 

värdeflödesanalys. 
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Värdeskapande aktiviteter är arbete som direkt bidrar till att skapa produkten 

som kunden efterfrågar. Alltså aktiviteter som kunden direkt betalar för. 

 

Icke värdeskapande aktiviteter kan delas upp i två underkategorier: tvingat 

slöseri och rent slöseri. Tvingat slöseri är till exempel att flytta, lagra, hantera 

och beställa. Alltså aktiviteter som i sig inte skapar ett värde för kunden men 

som ändå är nödvändiga för produktionen ska fungera. Rent slöseri, även 

kallat spill, är aktiviteter som inte är värdeskapande för varken kunden, 

organisationen eller annan intressent. 

                ( Josephson & Saukkoriipi, 2009) 

 

Herron och Braiden (2006) presenterade en modell för att applicera Lean 

Production teknikerna i tre steg. Det första steget, Gemba Kanri, stabiliserar 

tillverkningssystemet för att försäkra att processen är kontrollerad och pålitlig. 

Målet med nästa steg är att uppnå maximal produktivitet genom att använda 

sig av Justi-In-Time metoden. Och under det tredje steget ska organisationen 

fokusera på att driva återkommande förbättringar ( Herron & Braiden 2006) 

 

3.1.2 Supply Chain Management 
Supply Chain Management (SCM) är ett logistiksystem som lägger fokus på 

försörjningskedjan. Försörjningskedjan består av rad aktörer som är beroende 

av varandra i form av t.ex. material, informationsflöde och betalningar. SCM 

bygger på att samordna och effektivisera länkarna i försörjningskedjan och 

därmed öka värdeskapandet och reducera kostnader (Friblick 2009). Detta 

arbete kräver tydlig och öppen informationsöverföring och gott samarbete 

mellan aktörerna i kedjan. Anledningen till SCM har vuxit fram under senare 

år är på grund av att det bildats en hårdare konkurrens. Med den 

serviceinriktning som SCM fokuserar på för att ge ett ökat värde till 

slutkunden, till lägsta möjliga kostnad, har SCM blivit ett populärt system att 

jobba efter som konkurrensmedel. SCM är ett koncept som främst utvecklades 

inom tillverkningsindustrin. Dem första synliga tecknen på SCM var Just-In-

Time – konceptet (JIT) som en del i Toyota Production System (Shingo 1998). 

JIT är ett leveranssystem som bygger på att rätt komponenter ska anlända i rätt 

mängd till rätt plats i rätt tidpunkt. Detta medför en lagerfri tillverkning för att 

minska kostnader i lager- och materialhantering (Vrijhoef & Koskela 2000). 

Inom byggsektorn menar Vrijhoef & Koskela (2000) att SCM karakteriseras 

enligt följande: 

1. Det är en sammanlöpande försörjningskedjan att styra alla material till 

byggplatsen där objektet monteras från inkommande material. Den så 

kallade ”byggfabriken” ställs upp runt en enda produkt, i motsats till 

tillverkningssystem där flera produkter passerar genom fabriken, och 

distribueras till många kunderna. 
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2. Det är allt som oftast en tillfällig försörjningskedja som producerar ett 

byggprojekt genom konfigurering av projektorganisationer. Detta leder 

till att byggsektorns försörjningskedja är ”karakteriserad” av instabilitet, 

fragmentering och framför allt av separation mellan utformningen och 

konstruktionen av byggnaden. 

3. Det är en typiskt ”make-to-order” försörjningskedja. För varje projekt 

skapas en ny produkt och det finns en liten repetition för produkterna. 

Dock kan processen ibland vara likartad för vissa projekt. 

 

 

3.1.3 Lean Construction 
Trots en acceptans av Lean Production har många idéer från 

tillverkningsindustrin avvisats på grund av byggindustrins speciella 

förhållande. Byggindustrins unika och komplexa projekt utförda i varierande 

miljöer och under pressade tidsscheman gör byggindustrin unik (Tommelein 

& Ballard 1999). På grund av detta växte under 90-talet en internationell 

rörelse fram ur Lean Production, Lean Construction, denna mer anpassad för 

byggsektorn. Lean Construction har samma tänkande som Lean Production, 

dvs. att maximera värdeskapande arbetet, och minimera slöseriet. Metoden 

grundar sig i samma tanke, att minimera tid och kostnad för varje aktivitet och 

steg i produktionen för att nå ett förbättrat slutresultat (Tommelein & Ballard 

1999). Enligt Tommelein & Ballard (1999) skiljer det sig att arbeta med Lean 

Construction gentemot samtida typisk praktik enligt följande:  

 Det har en tydlig uppsättning mål för leveransprocessen. 

 Det syftar till att maximera prestanda för kunden på projektnivå. 

 Det skräddarsyr produkt såväl som processen. 

 Produktionskontroll gäller under hela projektet. 

 

Det viktiga är samordningen mellan alla aktörer, allt från design till 

försörjning och produktion försäkrar att ett värde skapas till slutkund och att 

spill reduceras (Howell 1999). 
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4 Bygglogistik 

I detta kapitel beskrivs logistik anknutet till byggbranschen. Här kan läsas om 

de olika kostnadsposterna inom logistik och hur det bör arbetas med logistik. 

 

Byggnadsbranschen är unik i den meningen att varje produkt är ofta unik för 

varje projekt. Ett direkt logistiksystem kan inte användas på grund av att 

produktionen ser annorlunda ut utan måste planeras och skräddarsys för det 

enskilda projektet. Men byggindustrin är en industri där logistik är väldigt 

viktigt då det är många aktörer inblandade och många moment och milstolpar 

som ska samverka utan problem. När problem uppstår kan det leda till 

driftstopp och väntetider. Detta är en stor och väldigt dyr del av kostnaden i 

byggprojekt. 

4.1 Materialflödeskostnader 

Materialflöde har en viktig betydelse för verksamhetens lönsamhet och är en 

stor kostnadspost inom logistiken. Materialflöde avser alla de kostnader ett 

material medför från att det har anlänt till arbetsplatsen till att det monteras. 

Jarnbring (1994) kom fram till en kostnadsmodell för materialflöde baserad på 

huvudposter enligt figur 4.1. 

 
Figur 4.1 Kostnadsmodell materialflöde (Jarnbring 1994) 
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1) Lossning: 

Kostnader för lossning uppstår då en leverans har anlänt till arbetsplatsen. 

När leveranser har anlänt ska materialet lossas från transporten och en 

kostnad för detta arbete påbörjas, denna kostnad grundar sig i tre olika 

moment: 

- Väntetiden innan lossningen börjar, samt den ställtid som uppstår för 

personalen som byter arbetsuppgift till att lossa leveransen.  

 

- Faktiska lossningskostnaden som utgörs av arbete och eventuella 

maskiner som krävs för att få materialet avlastat. 

 

- Mottagningskontroll är den kostnad för tiden som upptas för att 

kontrollera följesedeln för leveransen mot mängden material levererat 

samt tillstånd på levererat material så inget har tagit skada. 

 

2) Internhantering: 

Kostnader materialet medför från att det lossats till det monteras. I 

interhanteringen ingår: 

- Transport på arbetsplats. All förflyttning av människor och material på 

arbetsplatsen 

- Sortering av material. Uppdelning av material på arbetsplatsen efter 

specifikt syfte. 

- Sophantering. Hantering av det avfall produktionen medfört. 

- Täckning och avtäckning av material. Den kostnad och hantering som 

går till att täcka och avtäcka material som förvaras under presenning. 

- Hanteringssystem. Kostnader som är knutna till hur man hanterar 

material. T.ex. att det lastas på pallar för att lyftas med kran. 

- Tillbehörskostnader. Kostnader för tillbehör som materialet medför, 

t.ex. presenningar och bockar. 

- Iordningställande av lagringsyta. Den kostnad som uppkommit av att 

ställa i ordning den yta materialet ska lagras på. Samt rengöring av 

denna plats. 

- Retur av pall. De fall där pallar som materialet anlände på ska 

returneras skapar också en kostnad. 

 

3) S-kostnader: 

S-kostnader står för tre kostnadsposter: 

- Svinn uppstår när material slängs utan att användas. Främst för att 

material har blivit skadat och inte går att använda. 

- Spill är det som blir över av ett använt material som då inte längre är 

användbart. 
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- Skador på material, maskiner eller det som producerats kan leda till 

svinn, reparationer eller omarbeta. Till S-kostnader räknas även 

produktionsförberedande åtgärder, som t.ex. formning eller montering 

av verktyg 

 

4) Kapitalbindning: 

Kostnader för det kapital man binder i samband med att lagra leveranser 

som inte monteras direkt. Mer om kapitalbindning, även kallat 

kapitalkostnader tas upp i kap 4.3.  

 

5) Produktionsstörningar: 

Alla de kostnader som inte grundas i de tidigare 4 huvudposterna. T.ex 

dåligt väder, försenade eller felaktiga leveranser, väntetider på grund av 

bristande material. 

 

 

Ansätts Jarnbrings kostnadsmodell t.ex. på när ett paket isolering anländer till 

en byggarbetsplats så ska detta lossas från transport. Här uppstår en kostnad 

för ställtiden då arbetare ska lämna sin befintliga arbetsuppgift och byta 

arbetsuppgift till att lossa samt väntetiden innan det faktiska lossningsarbetet 

påbörjas. Vidare följer en kostnad för den faktiska lossningen och sedan 

mottagningskontroll. När isoleringen sedan är på arbetsplatsen påbörjas 

kostnader för den interna hanteringen. Dessa kostnader uppstår i form av att 

lagringsytan för isoleringen ska ställas i ordning, interntransporter då 

isoleringen flyttas t.ex. från lagringsyta till monteringsplats, av täckning och 

avtäckning av isolering om den förvaras under presenning, av kostnader för 

eventuella hanteringssystem som t.ex. att lasta isoleringen på pallar för att 

kunna lyfta det med kran och av kostnader för tillbehör till isoleringen så som 

t.ex. presenningen den förvaras under eller bockarna den står på. Sedan 

uppkommer kostnader i form av att spill från isoleringen ska sorteras, avfall 

ska slängas och sedan tömmas samt i vissa fall av att pallar ska returneras. 

Sedan utöver den interna hanteringen och lossningen har isoleringen kostat i 

form av att en del inte har kommit till användning på grund av spill t.ex. vid 

produktionsförberedande åtgärder och svinn på grund av skador på isoleringen 

så det inte har kunnat användas. Även kostnader i form av att kapital som hade 

kunnat investeras i annat har bundits i lagring av isoleringen uppkommer. 

 

4.1.1 Totalkostnadsanalys för materialflöde 
I mitten av 1960-talet utvecklades en metod för att utföra en 

totalkostnadsanalys (TKA) som idag är ett av de vanligaste sätten att beräkna 

totalkostnaden för materialflödeskostnader (Friblick 2009). I en 

totalkostnadsanalys visas relationerna mellan intäktsgenererande och 

kostnadsdrivande element i materialflödet, detta för att hitta balansen mellan 
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hög leveransservice och låga logistikkostnader (Björnland m.fl. 2003). 

Totalkostnadsanalys är också vanligt att använda då förändringar ska 

genomföras i ett företag. Ofta påverkar förändringar även kostnader, därför 

utförs ofta totalkostnadsanalys som ett av stegen i ett förändringsarbete 

(Oskarsson m.fl. 2013). 

 

4.2 Inköpsplanering 

Under inköp räknas de aktiviteter som äger rum mellan företaget och 

respektive leverantörer. Inköpen är det första ledet i materialflödet till 

företaget, på grund av det är det viktigt med genomtänkta och planerade inköp 

eftersom ett dåligt genomtänkt inköpsbeslut påverkar det hela fortsatta flödet 

negativt för företaget. Därför är de aktiviteter knutna till inköp viktiga att ta 

hänsyn till i företagets totala logistik. En lämplig utgångspunkt vid inköp 

brukar vara att utgå från pris, försörjning, kvalitet och kvantitet/tid. Men ur en 

logistisk synpunkt är det viktigt att se inköpsprocessen ur ett vidare perspektiv 

(Storhagen 2011). Inköp har en tydlig koppling till flödeseffektiviteten och det 

är viktigt att materialförsörjningen in till företaget fungerar bra. Därefter 

påverkar inköpsverksamheten företagets logistik på ett flertal sätt. (Oskarsson 

m.fl. 2013). I ett inköp är det därför viktigt att ta hänsyn till ett flertal faktorer 

för att få ett bra komplett köp. Dessa faktorer är som figur 4.1 illustrerar, ett 

bra inköpspris för företagets vinstmarginal, materialkostnadsreduktion samt en 

god leveransservice för underlättning i produktionen och lägre indirekta 

kostnader. 

 
 

Figur 4.2 Inköpsplanering  

Inköp

Inköpspris

Materialkostnads-
reduktion

Leveransservice
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4.2.1 Inköpspriset 
Inköpspriset är en av de större kostnadsposterna för företaget och ett stort 

ekonomiskt ansvar ligger hos inköparna. Dels på grund av hantering av stora 

belopp men även på grund av den ekonomiska effekten besparade 

inköpskostnader har på företagets totala vinst (Storhagen 2011). Ett exempel 

på detta presenteras av Storhagen (2011) och visas nedan: 

 

Antag ett företag med en omsättning på 160 Mkr och inköpskostnader på 80 

Mkr. Vid en vinstmarginal av 10 % (före skatt) motsvaras en 25 % 

försäljningsökning (40Mkr) av 5 % i inbesparade inköpskostnader. Endera av 

de här två alternativen resulterar i en vinstökning av 4 Mkr (40 Mkr x 0,10 = 

4Mkr; 80Mkr x 0,05 = 4Mkr). Vid en lägre vinstmarginal än 10 % måste 

omsättningen öka ytterligare för att motsvara 4 Mkr i minskade 

inköpskostnader: 

 

Tabell 4.1 Inköpsprisets påverkan på totala vinsten (Storhagen 2011) 
 

Vinstmarginal, % Nödvändig 
omsättningsökning, 
Mkr 

Ytterligare vinst,  
Mkr 

10 40 4 

8 50 4 
5 80 4 

3 133 4 
2 200 4 

 

Om man kollar på det sista exemplet med en vinstmarginal på 2 % ser man att 

för varje procentenhet som inköpskostnaden kan sänkas så stiger vinsten med 

25 %. Detta visar hur viktigt det är att medvetet arbeta med företagets 

inköpsverksamhet. Men med återknytning till en logistisk synpunkt med ett 

vidare perspektiv är det inte enbart inköpspriset på råmaterial som är 

avgörande. Det gäller då att även ta hänsyn till exempelvis faktorer som 

utnyttjande av råmaterial, hemtagningskostnader och kvalitet. Detta leder till 

begreppet att beakta materialkostnadsreduktion snarare än enbart inköpspris. 

 

4.2.2 Materialkostnadsreduktion 
Vid granskning av inköpsfunktionens betydelse är det framför allt viktigt att 

kolla på tre faktorer (Storhagen 2011)  

 

Inköpsbeloppet i kronor – Vid ett högt kostnadsutlägg på material betyder det 

ofta att inköpsfunktionen har stor inverkan på företagets resultat. 
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Materialkostnadernas andel av de totala kostnaderna – Då 

materialkostnaderna i företaget är en stor post av de totala kostnaderna 

påverkar små ändringar i materialkostnader stora effekter på vinstmarginalen. 

 

Vilken typ av material som köps in – Granskning av vilka sorters 

produkter/material företaget köper in. Standard eller specificerade, enkla 

komponenter eller tekniska avancerade, monopol- eller oligopolställning hos 

leverantören. Är produkten/materialet en bristvara? 

 

4.2.3 Leveransservice 
Då produkterna eller materialen oftast står för sig själva och i viss mån är lika 

oavsett leverantör börjar en god leveransserivce bli aktuell att arbeta med. För 

att kunna göra detta måste det fastställas vad som är service och inte. 

Storhagen (2011) nämner som ett exempel att om du köper en flygbiljett tas 

det för givet att flyget ska ta dig till den destination du har beställt till vid rätt 

tidpunkt, det är ingen service. Däremot kan möjligheten att kanske kunna 

checka in bagage från hotellet redan på morgonen före avresan som service. 

Detta kan delas upp i de tjänster kunden tar för givet, kärnservice, samt 

service som kunden inte tar för givet som kan användas som 

konkurrensmedel, perifer service. Här blir det relevant för inköpare att börja 

ställa de olika alternativen för leverantör mot varandra. Vid en sådan 

jämförelse kan det vara aktuellt att beakta de traditionella 

leveransserviceelementen (Storhagen 2011): 

 

- Lagertillgänglighet/Servicegrad. Sannolikheten att 

produkten/materialet finns i lager 

- Leveranstid/ledtid. Den tid som förlöper från orden till leverans. 

- Leveranspålitlighet/leveransprecision. Tillförlitligheten i 

leveranstiden 

- Leveranssäkerhet. Leverans av rätt vara i rätt kvantitet. 

 

Enligt Storhagen (2011) är det vissa serviceelement utöver de traditionella 

som inte är lika uppenbara men i praktiken minst lika viktiga: 

 

- Information. Informationsutbyte i båda riktningar. 

- Kundanpassning. Förmåga att leva upp till kundens önskemål. 

- Miljömässigt bra val. Exempelvis val mellan olika transportalternativ. 

- Flexibilitet. Anpassningsförmåga till förändrade förutsättningar. 

- Övriga serviceelement. Övriga aktiviteter som leveransservice, 

exempelvis förpackningssätt eller administrativ service i samband med 

leveranser. 
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Vid leveranser och överlämnande av varor är det viktigt att inga missförstånd 

uppkommer, därför måste alla inblandade parter vara väl medvetna om vem 

som bär ansvaret för vad. Saker som lossning, lastning, transport och risken 

för varans förstörelse övergår från säljare till köpare måste vara tydligt 

överenskommet. För att detta ska vara tydligt och för att undvika tvivel 

används standardiserade leveransklausuler enligt ABM92. Idag har ABM92 

ersatts av ABM07 men leveransklausulerna från ABM92 gäller fortfarande 

(Friblick 2009). De 5 olika leveransklausulerna presenteras nedan: 

 

1) HOS (Hämtat Olastat Säljaren) 

Om HOS tillämpas medför det att köparen står för lastning och 

transport från säljare till byggarbetsplats. Risken för skada övergår på 

köpare då varan börjar lastas. Denna metod innebär att entreprenören får 

stå för transportkostnader och eventuella hjälpmedel för lastning och 

lossning. Detta alternativ medför ett lågt á-pris dock stora indirekta 

kostnader för transport, personaltimmar, administration och eventuella 

s-kostnader. 

 
Figur 4.3 Leveransklausul HOS 

 

2) HLS (Hämtat Lastat Säljaren) 

Precis som i HOS står här köparen för transport från säljare till 

arbetsplats men här har säljaren tagit över ansvaret för att varan ska vara 

lastad. Detta medför att risken för att varan skadas övergår till köpare 

först efter varan har blivit fullständigt lastad. Med denna metod blir 

kostnaden för transporter fortfarande entreprenörens men kostnaden för 

lastning med eventuella hjälpmedel går över på säljaren. Precis som 

med HOS medför detta ett relativt lågt á-pris, dock följer indirekta 

kostnader på samma poster. 

 
Figur 4.4 Leveransklausul HLS 
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3) LOK (Levererat Olossat Köparen) 

Med LOK står säljare för transport till arbetsplats, sedan tar köparen 

ansvaret för lossning och därmed ansvaret om varan skulle skadas. 

Detta medför ett högre á-pris då priset för vara respektive transport ej 

specificeras i faktura. Dock kommer de indirekta kostnaderna för 

entreprenören sjunka då inköp av transport och administration 

elimineras. Samt kommer varan ej kosta personaltimmar eller s-

kostnader förrän varan ska börja lossas. 

 
Figur 4.5 Leveransklausul LOK 

 

4) LLK (Levererat Lossat Köparen) 

När LLK tillämpas står säljare för transport precis som i LOK men även 

för lossningen. Detta innebär att ansvaret för skada går över på köparen 

först efter varan är fullständigt lossad. Det enda köparen behöver göra 

är att transportera varan från lossningsplatsen till där varan ska förvaras 

på arbetsplatsen. Det á-pris som LLK ger bör ligga ganska nära LOK 

men skillnaden här är att de indirekta kostnaderna för entreprenören 

dras ner ytterligare då poster som personaltimmar och risker för  

S-kostnader minskar. 

 
Figur 4.6 Leveransklausul LLK 
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5) LIK (Levererat Inburet Köparen) 

Tillämpas LIK står fortfarande säljare för att leverera och lossa varan 

men här även att transportera det från lossningsplats till 

byggarbetsplatsens förvaring av varan, eller annan anvisad plats. Nu 

övergår inte ansvaret för skada på köparen fören varan har avlämnats. 

Denna klausul bör innebära det högsta á-priset av alla klausuler men 

lägst indirekta kostnader då nästan alla poster har eliminerats.  

 
Figur 4.7 Leveransklausul LIK  

     (Friblick 2009) 

 

För att kunna få en överblick på kostnaderna för de olika leveransklausulerna 

presenteras en totalkostnadsanalys upprättad av Friblick (2009) i tabell 4.1. 

Analysen gäller procenttillägget av produktpriset för golvbeläggning med de 

respektive leveransklausulerna. För att få ett så sanningsenligt pris som 

möjligt har uppgifterna tagits fram med hjälp av NCC och upphandling med 

Beijers. Prisuppgiften som togs fram var ett produktpris exklusive moms på 

326 kr/m2 samt 100 kr/m2 för läggning av golv.  

 

Tabell 4.1 TKA – Leveransklausuler (Friblick 2009) 

Lastning

•Säljare

Transport

•Säljare

Lossning

•Säljare

Inbärning

•Säljare

Aktivitet HOS (%) HLS (%) LOK (%) LLK (%) LIK (%) 

Inköpsarbete 5 5 5 5 5 
Transporter 7 7 0 0 0 

Terminal 3 3 0 0 0 
Hanteringshjälpmedel 3 3 3 3 0 

Förrådskostnader 1 1 1 1 11 

Lossning 4 4 4 0 0 
Lastning 4 0 0 0 0 

Interntransporter 5 5 5 5 0 
Kapitalkostnader 1 1 1 1 1 

Förrådskostnader 0 0 0 0 0 

S-kostnader 5 5 5 5 5 
Kvittblivning 1 1 1 1 1 

Administration på 
arbetsplats 

2 2 2 2 2 

C- administration 2 2 2 2 2 
Totalt: 43 % 39 % 29 % 25 % 27 % 
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Vad man måste tänka på vid denna analys är att den tar enbart hänsyn till de 

indirekta kostnaderna. Produktpriset är detsamma i samtliga alternativ, detta 

innebär att analysen ej tar hänsyn till skillnaderna i pris på de olika 

leveransklausulerna och att slutkostnaden kan bli annorlunda. 

 

4.2.4 Bidragande faktorer vid inköp 
Inköpsavdelningen ser oftast främst till priset och att köpa in så billigt material 

som möjligt. Men inköp av ett billigt material är inte alltid lika med en god 

affär i det långa loppet, vad som ska köpas in är en avvägning mellan pris och 

nytta. Produktionsavdelningen vill däremot gärna ha det material som fungerar 

bäst i produktion i form av minst spill, biprodukter eller kvalitetsproblem. 

Detta brukar normalt sett strida mot det billigaste alternativet, här är därför en 

avvägning som måste tas gemensamt mellan inköp och produktion.(Storhagen 

2011).  

 

En annan viktig avvägning vid inköp är mellan kvantitetsrabatt vid inköp samt 

kapitalbindningen som uppstår i lager. Ibland kan det vara värt att avstå från 

den billigaste leverantören och istället välja den leverantör som har högre 

leveransservice där man vet att rätt saker kommer vid rätt tidpunkt. Denna 

avvägning måste ställas i relation till kostnader för eventuellt driftsstopp och 

hur känsligt företaget och produktionen är för uteblivet material. Ytterligare en 

aspekt som är relevant kan vara kundbortfall till konkurrenter om företaget 

inte kan hålla det utlovade sluttiderna på grund av brister från leverantör. Det 

blir allt vanligare i leverantörsstrategier, bland annat styrt av tankarna med 

SCM, att företagen köper mer från färre leverantörer. Detta leder till att 

leverantörerna knuts allt närmare det företag man levererar till och därmed 

knyter ett mer ingående samarbete med varandra. Detta ligger helt i linje med 

det logistiska synsätt SCM arbetar med där en ökad grad av samordning 

eftersträvas. (Storhagen 2011) 

4.3 Lagerhantering 

Att lagra och hantera lagring av produkter på en byggarbetsplats är en rätt stor 

kostnadspost. Dessa kostnader delar Friblick (2009) upp i 3 punkter: 

förvaringskostnad, kapitalkostnad och osäkerhetskostnad. 

 

Förvaringskostnader: 

Denna kostnadspunkt är de kostnader som uppstår för lagerlokalen och de 

aktiviteter lagerlokalen medför. Kostnader så som personal, avskrivningar, 

lagrings- och hanteringsutrustning, lageradministration, interna transporter och 

energi för lokalen. Är det en hyrd lagerlokal beräknas kostnaden istället 

utifrån utnyttjade pallplatser. 
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Kapitalkostnader: 

Kapitalkostnader motsvaras av det avkastningskrav företaget ställer på den 

kapitalbindning som görs i lagret. Dessa kostnader uppstår pga. att tillgångar 

binds i lagerfört material utan att de genererar några intäkter till företaget. 

Anledningen till att detta är en relevant kostnad är pga. istället för att låsa 

kapital i lagret hade det kunnat investeras på annat sätt som hade generat en 

större intäkt till företaget. 

 

Osäkerhetskostnader: 

Denna kostnadspost motsvarar den risk man tar genom att lagerhålla material, 

främst genom S-kostnader. Ju större lager och lagringsvolymer desto större 

blir osäkerhetskostnaderna. Större lager medför större risktagande, större 

lagringsvolymer ökar risken för skador på materialet vid hantering och 

förvaring. En annan kostnad bland osäkerhetskostnader uppkommer på grund 

av att varor i lagret försvinner till exempel genom stöld orsakat av inbrott, 

kunder eller egen personal.    

        

4.3.1 Terminalisering 
Ett alternativ vid lagerhantering är terminalisering. För att underlätta hantering 

av gods i logistikprocessen används då terminaler för bl.a. omlastning av 

inkommande varor från flera olika leverantörer för att på så sätt gemensamt 

fraktas ut till kunden och därmed minska utkörningskostnader. Terminalen 

kan även användas till att lagra varor under en längre period för att sedan 

köras ut i mindre partier till arbetsplatsen. Detta är aktuellt då företaget har 

gjort inköpen till ett projekt i ett tidigt skede (Friblick 2009). 

 

4.3.2 Just-in-time 
Att arbeta med Just-in-time (JIT) är ett sätt att minska kostnaderna för 

lagerhantering. Tanken bakom JIT är just att eliminera allt onödiga kostnaders 

som inte tillför något värde till en produkt samt att leverera just i tid för 

montering (Storhagen 2011). JIT används framförallt då produktionen ser 

olika ut från produkt till produkt och man har olika komponenter beroende på 

vilken produkt som ska produceras (Oskarsson m.fl. 2013) För ett lyckat 

resultat vid arbete med JIT menar Friblick (2009) att de sju R-en bör beaktas: 

 Rätt produkt 

 Rätt antal 

 Rätt kvalitet 

 På rätt sätt 

 I rätt tid 

 Till rätt kund 

 Till rätt totalkostnad 
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4.3.3 Totalkostnadsanalys för lagerhantering 
Friblick (2009) utförde en totalkostnadsanalys för hantering av isolering. 

Resultatet för JIT gentemot terminalisering presenteras i tabell 4.2. 

 

Tabell 4.2 Totalkostnadsanalys för lagerhantering (Friblick 2009) 

 

Kostnad JIT Terminalisering 

Inköpspris 322 600 280 500 
S–kostnader 16 100 22 400 

Extra transportkostnader 4 900 34 200 
Extra lagerkostnader - 82 400 

Kapitalbindning - 700 
Totalkostnad (kr)  343 600 420 200 
 

Anledningen till att inköpspriset med JIT är högre är pga. att man måste 

beställa in i mindre partier och det medför fler leveranser. Enl. PoG Woody 

bygghandel medför det ett prispålägg på 15 % för isolering. Fördelen ges av 

låga s-kostnader som är den största indirekta kostnaden som påverkar 

totalkostnadsanalysen (Friblick 2009), samt att det eliminerar kostnaderna för 

lager och därmed kapitalbindning.  

 

4.3.4 ABC-analys 
En annan metod att balanserna lagernivåerna och efterfrågan, eller 

lagringskostnad och leveransservice, ur ett logistiskt sammanhang är att 

genomföra en volymvärdesanalys med en ABC-analys. En ABC-analys 

grundar sig i Paretos 80/20 princip vilket bygger på att 80 % av ett företags 

produkter svarar för 20 % av omsättningen (Oskarsson m.fl. 2013). Metoden 

för en ABC-analys bygger på att man delar upp företagets produkter eller 

material i tre olika klasser: A, B och C. Dessa klasser baseras på i vilken 

omfattning de svarar för företagets omsättning. Ur leveransservicesynpunkt 

kan man sedan få ut ur analysen att A-produkterna svarar för en så stor del av 

företagets omsättning att de borde kunna bära kostnaderna för hög 

lagertillgänglighet och kort leveranstid. Medan C-produkterna kanske bör 

lagras i ett centrallager med lägre lagertillgänglighet och längre leveranstider. 

B-produkter bör ligga någonstans där emellan (Storhagen 2011) 
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4.4 Slöseri 

4.4.1 Definition av kostnad och slöseri 
Det är viktigt att skilja på begreppen kostnad och slöseri. Med begreppet 

kostnad menar man på värdet av en resursuppoffring medan begreppet slöseri 

definieras som ”aktiviteter som förbrukar resurser men som inte skapar något 

värde” (Josephson & Saukkoriipi 2009). Med värde så utgår man från värde 

för kunden. En aktivitet som inte skapar något värde innebär då en aktivitet 

som förbrukar ”kundens pengar” men som inte leder till ett ökat värde för 

denne. Var gränsen ska dras för vad som är slöseri är inte självklar, till 

exempel aktiviteter som stöd- och ledningsprocesser tillför inte kunden något 

direkt värde men är en nödvändig process för det värdeskapande arbetet. På 

grund av denna gråzon brukar slöseri delas upp i rent slöseri och tvingat 

slöseri. Rent slöseri syftar på aktiviteter som inte på något sätt tillför kunden 

något värde, medan tvingat slöseri är aktiviteter som är nödvändiga för det 

värdeökande arbetet och på så sätt tillför kundvärde indirekt (Josephson & 

Saukkoriipi 2009). Lean definierar slöseri i 8 kategorier, som kommer att 

förklaras nedan (Liker 2004): 

 

 Överproduktion- Innebär att man producerar mer än vad som behövs, 

vilket gör att man binder upp kapital som inte kan utnyttjas.  

 

 Väntetid- Väntan på att kunna komma åt och utföra ett arbete. Kan till 

exempel vara att en snickare får vänta på en transport med gips som är 

försenad, för att kunna fortsätta sitt arbete.  

 

 Onödiga transporter- Innebär långa och onödiga förflyttningar av 

material, såsom att man flyttar material till flera ställen innan det 

slutligen kommer till monteringsstället. Detta kan bero på en dåligt 

planerad APD-plan. Dessutom riskerar man vid materialtransporter att 

skada materialet. 

 

 Överarbete- Är när man försöker tillföra mer värde till kunden än vad 

den vill ha eller är villig att betala för. Detta är kapital man aldrig får 

tillbaka. 

 

 Omarbete- Innebär att man har gjort fel i sitt arbete och måste göra om 

samma arbete en gång till. 

  

 Onödig lagerhållning och buffert- Lagerhållning inne på arbetsplatsen 

tar upp onödig plats och riskerar att bli skadat under 

lagerhållningstiden. 
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 Onödiga förflyttningar- När personalen har långa onödiga 

gångavstånd mellan arbetsbodar och arbetsplats minskar produktiviteten 

och det värdeskapande arbetet, då det tar längre tid att förflytta sig för 

att kunna producera efter raster.  

 

 Outnyttjad kapacitet- Innebär att man inte tar till vara på 

medarbetarnas kapacitet.  

 

 

4.4.2 Effekten av minskat slöseri 
Byggkostnader och produktionskostnader har länge varit ett aktuellt ämne för 

diskussion och statistik visar på att kostnaderna stiger kraftigt med tiden. I 

figur 4.8 visas hur byggprisindex med avdrag för bidrag samt KPI har 

utvecklats 1992-2013. Här ser man en tydlig ökning, men vad som måste tas 

hänsyn till är att bidragen varierar kraftig mellan åren vilket bidrar till 

variationer i byggnadsprisindex. 

 

 
Figur 4.8 Byggnadsprisindex åren 1992-2013 med avdrag för bidrag samt 

KPI(SCB 2015-03-11) 

 

Detta har medfört en vilja att sänka kostnader och blivit en prioriterad fråga i 

byggnadssektorn. Lönsamheten inom flertalet delsektorer är låg och stora 

dolda vinster finns i företagen. Därför ger ett minskat slöseri en direkt 

inverkan på resultatet (Josephson & Saukkoriipi 2009). Utöver en större 

lönsamhet bidrar även ett minskat slöseri till andra effekter av stor betydelse 

för företagen så väl som för samhället, t.ex. en ökad attraktionskraft, minskad 
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miljöbelastning samt minskad arbetsbelastning och stress (Josephson & 

Saukkoriipi 2009).  

För en ökad lönsamhet menar Saukkoriipi (2009) på att man kan fokusera på 5 

huvudgrupper: 

 

1. Standardisera produkten ur ett helhetsperspektiv. 

2. Precisera och standardisera processen. 

3. Utveckla organisationen och dess kompetens. 

4. Disciplinera ledarskapet. 

5. Driv successiva förbättringar. 

 

4.5 Logistikkostnader 

Logistikkostnader innefattar de kostnader som kan ansättas till de logistiska 

aktiviteterna. Det innefattar såväl direkta kostnader som indirekta kostnader. 

Direkta kostnader är kostnader som går att anknyta till en direkt 

kostnadsbärare, som i detta fall kan vara fysisk hantering, förflyttning och 

lagring av material i materialflödet. Även kostnader för det bundna kapitalet i 

materialflödet, samt administration kopplat till planering och styrning av 

materialflödet räknas som direkta kostnader. De indirekta kostnaderna som 

påverkas av logistiksystemet är kapacitets- och bristkostnader. Dessa bör 

därför också inkluderas i logistikkostnaderna. Oberoende vilket logistiksystem 

som idkas kan de totala logistikkostnaderna enligt Jonsson och Mattsson 

(2012) kategoriseras ner i följande kostnadstyper: 

 

• Transport- och hanteringskostnader 

• Emballeringskostnader 

• Lagerhållningskostnader 

• Administrativa kostnader 

• Orderkostnader  

• Kapacitetsrelaterade kostnader 

• Brist- och förseningskostnader 

 

Ett problem med att räkna på logistikkostnaderna är att de olika 

delkostnaderna ofta kan hänföras till mer än en kostnadstyp, vilket kan göra att 

man måste göra en något annorlunda kostnadsuppdelning än ovanstående 

kostnadstyper. Jonsson och Mattsson (2012) lägger vikt på hur viktigt det är 

att säkerställa att inga kostnader dubbelräknas trots att de ingår i mer än en 

kostnadstyp, för att få rätt totala logistikkostnad. Vid beräkning av ett 

logistiksystems totalkostnad är det viktigt att få en helhetssyn, och att ha i 

bakhuvudet att om man minimerar en kostnadstyp kommer en annan 

kostnadstyp att ökas. Ett helhetsperspektiv vid logistikbeslut är därför viktigt. 

Ett vanligt exempel är att om man tar ett logistikbeslut om att minimera 
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lagerhållningskostnaderna, kommer transportkostnaderna öka. Då är det 

viktigt att minimeringen av lagerhållningskostnaden överstiger de ökade 

transportkostnaderna, för att en vinning ska göras (Jonsson & Mattsson 2012). 

I detta fall är inte heller konsekvenserna endast kostnadsförändrande, utan 

även en extra miljöpåverkan kommer medfölja med fler transporter. Det är här 

helhetsperspektivet kommer in. Alla kostnadstyper hänger i viss mån ihop, 

och alla behöver ses över om ändringar görs i någon. 

 

Det är lätt att bara se de synliga kostnaderna och luras av vad varan egentligen 

kostar. Utöver priset för vad varan kostar tillkommer ofta logistikkostnader, 

som tillhör de osynliga kostnaderna. Alla kostnadstyperna behöver inte alltid 

tillhöra de osynliga kostnaderna, men det är viktigt att undersöka vilka 

logistikkostnader som kommer tillkomma för den köpta varan. En varas totala 

kostnad kan åskådliggöras med den så kallade isbergsmetaforen, figur 4.9.  

 

 
Figur 4.9 Isbergsmetaforen 

 

Figuren visar är det av stor vikt att analysera vad de osynliga kostnaderna 

uppgår till, då de kan överstiga den synliga kostnaden avsevärt och bli mycket 

dyrare än vad man räknat med. Det är därför viktigt att analysera 

logistikkostnaderna.    
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5 Planering av logistik 

I detta kapitel beskrivs planeringen av logistik, hur man arbetar med 

logistiken i planeringsskedet för byggprojekt och vilka olika alternativ som 

kan användas. 

5.1 Logistikansvarig 

Vid byggprojekt är en möjlighet att ha en position som logistikansvarig. 

Dennes arbetsområden är att sköta allt logistikarbete, oftast i samarbete med 

arbetsledarna. Detta medför ett större fokus på logistiken då logistikarbetet 

ligger på logistikansvarig istället för som ett delat ansvar på arbetsledare. Som 

logistikansvarig gäller det att ha en helhetssyn över projektet för att kunna 

identifiera vilka områden som kan förbättras och hur det ska genomföras.   

5.2 Tredjepartslogistik 

Något som kommit mer i byggindustrin under de senaste åren är 

tredjepartslogistikföretag. Det innebär att en entreprenör anlitar ett 

utomstående företag som sköter delar av logistiken eller all logistik på 

arbetsplatsen. Detta kallas outsourcing (Larsen & Schary 2003). Dessa 

logistikföretag har specialiserat sig på att sköta materialflödet på 

byggarbetsplatsen. Ofta sker logistikföretagens insatser på tider då det inte 

sker arbete från entreprenören, dvs. på kvällar när inte entreprenörens arbetare 

jobbar. Det optimala är att entreprenörens material som skall användas till 

nästa dag är på plats till morgonen efter för att kunna göra så mycket 

värdeskapande arbete som möjligt. Att anlita ett tredjepartslogistikföretag har 

sina kostnader och beror mycket på hur stort projektet är om det blir lönsamt. 

5.3 APD-plan 

Arbetsplatsdispositionsplanen (APD-planen) är ett dokument som den som är 

ansvarig för logistiken hos entreprenören tar fram under planeringen i 

byggprocessen. Det är en överblick, oftast i 2D, över arbetsområdet. I det 

dokumentet framgår det arbetsområdets gränser samt hur man disponerar 

arbetsplatsen under produktionen. Bodar, containrar, materialupplag, 

avfallsstationer, första hjälpen, byggkran mm. märks ut. APD-planen är ett 

levande dokument genom hela produktionstiden. Den kan komma att ändras 

flera gånger under byggets gång. APD-planen ska uppdateras om ändringar 

sker på arbetsplatsen som har inflytande på utseendet och användningen. För 

att få en så optimal arbetsplats rent logistiskt är det viktigt med en väl 

genomtänkt APD-plan.  Infarter och utfarter för leveranser, samt 

avställningsytor för inkommande material är viktigt för att få ett bra 

materialflöde på arbetsplatsen. Om det är en trång arbetsplats blir det oerhört 

viktigt med en väldisponerad APD-plan, då man kanske inte har plats för att 

ställa av ankommande material måste kranen kunna nå till leveransplatsen och 
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lossa direkt, som exempel. Det är inget krav från arbetsmiljöverket att upprätta 

en APD-plan, men de har som krav att arbetet ska kunna utföras i en sund och 

säker miljö. Ett krav är att gångvägar och vägar för trafikfordon ska separeras 

för en god arbetsmiljö. Detta visas lätt genom en APD-plan enligt figur 5.1. 

En väl genomtänkt APD-plan är en god väg till god logistikplanering. 

 
 

Figur 5.1 Exempel av APD-plan (PEAB 2015) 
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6 Empiri 

I detta kapitel beskrivs det nuvarande logistik arbetet på PEAB, sedan 

sammanställs den indata som samlats in genom platsbesök, intervjuer och 

enkäter som sedan ligger i grund för analysen i nästkommande kapitel. 

6.1 Fallstudie - PEAB Logistikarbete 

Peab är ett av nordens ledande byggföretag med ca 13000 anställda och har en 

omsättning på ca 45 miljarder svenska kronor. Dem bedriver verksamhet inom 

anläggning och bygg. Deras vision är att vara nordens samhällsbyggare, vilket 

är en vision de håller varmt om hjärtat. De är verksamma i hela Sverige samt 

större delen av de nordiska länderna.  

 

Peab har under de senaste åren genomgått en större omorganisation av 

företaget där man har delat upp bostad och bygg. Peab Bygg inriktar sig på att 

bygga offentliga lokaler medan Peab Bostad endast bygger bostäder. 

(Välkommen till din arbetsplats, PEAB) 

 

De senaste åren har byggbranschen satsat på att effektivisera produktionen 

genom att förbättra logistikarbetet och göra det mer kostnadseffektivt. Peab 

har gjort stora satsningar på att få logistikarbetet att bli mer effektivt, genom 

att göra utvärderingar och undersökningar på hur och var man ska satsa på 

logistiken för att få en effektivare produktion och en minskning av det icke 

värdeskapande arbetet och slöseriet. 

 

Peab har framförallt satsat på att ta fram ett produktivitetsverktyg som heter 

”Rätt från mig”. Genom att man gjorde mätningar och analyser på sex skarpa 

projekt under 2008 började man sedan ta fram produktionsverktyget. Man 

testade befintliga metoder och tog även fram nya. ”Rätt från mig” grundar sig 

på ”Lean Production” men är anpassat för att passa byggbranschen. Genom 

rätt från mig vill man åstadkomma ett enkelt verktyg att använda för 

produktion såväl som projektering. Man lade mycket vikt på att försöka lyfta 

fram behovet av att använda avancerade hjälpmedel, så som 3D Cad och 

systematiska installationskontroller (3P). Peabs ambition med ”Rätt från mig” 

var att erbjuda produktionen en samlad beskrivning av metoder och verktyg 

som ska bidra med en högre produktivitet och på så sätt även en lägre 

produktionskostnad. Man vill standardisera bruket av effektiva metoder, så att 

det alltid görs på samma sätt på alla arbetsplatser, såsom logistikarbete.   

 

Man har även en mindre mall för hur man ska sköta sitt logistikarbete under 

produktionens gång som heter ” 7 Sorters kakor för att klara logistiken”. Den 

riktar sig helt ut till arbetsplatsen och symboliserar vad de anser är de sju 
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viktigaste grundpelarna för att hålla en god logistik på arbetsplatsen. Dessa 

grundpelare är: 

 Visuellt 

 Leveranser 

 Rätt förpackat 

 Lager 

 Framkomlighet  

 Rent  

 Avfall  

 

6.2 Sammanfattning av empirin 

I den empiriska delen av vårt arbete har det gjorts platsbesök på 

byggarbetsplatser där intervjuer av personer från arbetsledningen har gjorts. 

Detta för att få en uppfattning om hur logistikarbetet bedrivs i dagsläget, hur 

arbetsledare arbetar med logistik och hur logistiken planeras under 

projektering. Utöver intervjuer har även enkäter lämnats till arbetsledare för 

att få en kvantitativ uppfattning om hur många timmar som läggs på logistik 

och hur det integrerats under arbetsdagen. Intervjufrågor samt enkät bifogas 

om bilagor. 

 

I detta arbete har undersökningar utförts på 4 arbetsplatser. Antalet intervjuade 

och deras roll i projektet presenteras i tabell 6.1: 

 

Tabell 6.1 Sammanställning intervjuer 

 

 Arbetsledare Logistikansvarig Platschef Inköpare Projektchef 

Vidar 1 1 - 1 
 

1 
 KV Pippi 1 - 1 

IKEA 1 - 1 - - 

Findus 1 - 1 - - 

6.3 Beskrivning av referensobjekt 

Nedan följer beskrivning av de respektive referensobjekt som 

undersökningarna har utförts på: 

6.3.1 Projekt 1 
Kv. Vidar är en totalentreprenad uppförd av Peab Bostad som är belägen 

bredvid shoppingcentret Entré i Malmö. Det är en av de sista tomterna som 

finns kvar i centrala Malmö för nybyggnation, alltså byggs det upp i ett redan 

etablerat område med trafik och omkringliggande byggnader. På tomten 

uppförs det 142 hyreslägenheter uppdelade på 7 våningar och köparen är 

fastighetsbolaget Tornet och kontraktssumman är på 196 miljoner kronor. Kv. 
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Vidar har uppförts i två etapper, där ena etappen med 86 lägenheter stod klar 

för inflyttning september 2014. Därpå påbörjades den andra etappen som ska 

stå klar i december 2015. Platsledningen har bestått av 1 platschef, 2 

arbetsledare, och en logistikansvarig. 

 

Valet av detta referensprojekt gjordes pga. Peab har haft detta projekt som lite 

av ett Pilotprojekt för att se om en logistiksatsning med en ren logistikansvarig 

på plats är gynnsamt, men man har även lagt väldigt fokus på logistiken redan 

under projekteringen för att se om detta ger ett positivt resultat. Komplexiteten 

i detta projekt gjorde även detta projekt intressant då de byggs upp på en 

väldigt trång yta, utan någon större lagringsmöjlighet. Allt måste vara planerat 

i detalj för att få ett flyt på arbetsplatsen.  

 
Bild 6.1 KV Vidar (PEAB Vidar leveransvägsbeskrivning) 
 

6.3.2 Projekt 2 
Kvarteret Pippi är ett lägenhetsprojekt på 38 bostadsrätter samt en lokal för 

affärsverksamhet, beläget i utkanten av Malmö, mot Svågertorp. Byggnaden 

består av två sammanhängande huskroppar, ena på 5 våningar och den andra 

på 4 våningar. Projektets slutkostnad var på ca 50 miljoner kronor. Byggnaden 

uppfördes i ett redan etablerat bostadsområde, men i utkanten och på en 

relativt stor tomt, vilket gav en god lagringsyta, samt en öppen arbetsplats. 
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Platsledningen har bestått av 1 platschef och till större av delen av projektet 1 

arbetsledare. 

 

Komplexiteten i detta projekt var mest att handlingarna för projektet 

upprättades 2011, men för tillfället lades på is, för att sedan tas upp igen och 

börja byggas i december 2013. Unders dessa år hann vissa byggregler ändras 

och komplexiteten framkom i gamla handlingar som fick anpassas efterhand i 

projektet.  

 

Valet av detta projekt gjordes för att göra en jämförelse mot referensobjekt 1, 

där arbetsytan och lagringsytan var trång, jämnt emot i detta projekt fanns det 

goda lagringsmöjligheter, och se om arbetssättet med logistik ändras pga. 

arbetsplatsens utseende. Detta projekt var inte ett projekt där det gjorts en 

större logistiksatsning, vilket gjorde det intressant att jämföra med ett projekt 

där logistiken var i fokus.    

 
 

Bild 6.2 KV Pippi (PEAB, Välkommen till din arbetsplats) 

 

6.3.3 Projekt 3 
Ikeas nya huvudkontor kommer att kallas Hubhult och uppförs ute på 

Svågertorp vid Ikeas köpcentrum, och är en ny mötesplats för Ikea. 

Byggnaden uppförs i 2 respektive 4 plan. 22000 m2 kommer att utgöras av 

kontor, mötesrum, tysta rum och öppna kontorslandskap.  Ett separat P-hus 

uppförs även som ska tillhöra de ca 1000 tjänstemännen som ska jobba på 

kontoret. Kontraktssumman på detta projekt uppnår 289 miljoner. 

Platsledningen i detta projekt består av 1 platschef och 2 arbetsledare. 
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Arbetsytan på detta projekt är stort och då det även har byggts ett P-hus bidrar 

denne till stora lagringsmöjligheter. 

 

Detta projekt är inte bara unikt i bemärkelsen att Europas huvudkontor ska 

flyttas till Malmö, Hubhult ska miljöcertifieras enligt det brittiska systemet 

BREEAM. Ikea Hubhult ska bli den första byggnaden i Sverige att uppnå det 

högsta betyget, BREEAM Outstanding. För att få detta är det främst att 

hantera avfallet från byggarbetsplatsen rätt. Mest vikt lägger man på 

källsortering, men även hur förvaring av material och verktyg ska bedrivas. 

Allt detta görs för att för att minska miljöpåverkan av nyinköp. För att få en 

BREEAM outstanding måste man även mäta sin el- och vattenförbrukning, för 

att få en medvetenhet om och lära sig hushålla med resurser. Man har en 

anställd som sitter och registrerar alla transporter och tar uppgifter om 

transportsträckor och drivmedelsförbrukning vid transport för att kunna påvisa 

att man har använt så lite energi som möjligt för att transportera materialet till 

arbetsplatsen. Denna person får i denna bemärkelse ett logistikansvar. I helhet 

blir en BREEAM-certifiering ett kvitto på att man skött sin logistik rätt 

eftersom leveranser och avfallshantering kontrolleras noga. 

 

Valet av detta referensobjekt gjordes utifrån dess unika omfattning, samt att 

detta projekt bedrivs av Peab Bygg, jämnt emot referensobjekt 1 och 2 som 

bedrivs av Peab Bostad. Peab Bygg bygger mer industriverksamheter och 

allmänna lokaler, och detta medför en möjlighet att undersöka om det finns en 

skillnad i hur man bedriver sitt logistikarbete verksamheterna emellan. Att 

samla ihop styrkor och svagheter från de olika verksamheterna ska kunna ge 

en mer generell syn på hur man ska bedriva sitt logistikarbete.  
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 Bild 6.3 IKEA Svågertorp (PEAB, Välkommen till din arbetsplats) 

 

6.3.4 Projekt 4 
Detta projekt bedrivs som en totalentreprenad i regi av Peab bygg och kommer 

att bestå av 2 lokaler. Den ena lokalen är för produktion av diverse produkter 

av Findus, samt ett fryslager som ska bedriva helt per automatik. Ingen 

personal skall alltså vistas i fryslagret, vid färdigställning. Fastigheten kommer 

att ägas av Peab fastigheter som i sin tur hyr ut det till Findus. Findus kommer 

i sin tur hyra ut fryslagret till ett holländskt bolag. Detta projekt består av en 

platsledning på 2 Platschefer, 1 för varje lokal, samt 2 arbetsledare. 

Kontraktssumman uppgår till ca 650 miljoner kronor. Stora 

lagringsmöjligheter finns på arbetsplatsen 

 

I detta projekt har Peab valt att sälja arbetet vidare till UE som i sin tur sköter 

logistiken för sina områden. Peab har därmed bara ett samordningsansvar, och 

är ansiktet utåt för projektet.  

 

Valet av detta referensobjekt gjordes för att ett projekt som detta kommer allt 

mer i byggbranschen, där endast UE utför jobbet, medan entreprenören är 

ansiktet utåt. Det var även det dyraste projektet som undersökts, och 

jämförelsen mellan mindre och större projekt i ren logistiksynpunkt är 
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intressant i att se om man ter sig på ett annat sätt beroende på storleken på 

projektet.   

 
Bild 6.4 Findus fryslager Bjuv (HD, Nytt fryslager med höghöjdsmiljö) 

 

6.4 Intervjuer och svarande 

Nedan beskrivs de intervjuer som utförts samt de svarande på respektive 

projekt. 

6.4.1 Projekt 1 
På projektet Vidar har tre intervjuer genomförts. En med Arbetsledare Projekt 

1 som varit delaktig i båda etapper och har 8 års erfarenhet som arbetsledare. 

En med Logistikansvarig Projekt 1 som varit delaktig i första etappen samt 

under stomuppförandet i andra etappen. För projektet Vidar har även ett fritt 

samtal hållits med Inköpare Projekt 1 & 2 för projektet, denna konversation 

har inte följt någon mall utan fritt diskuterat inköparens roll. 

6.4.2 Projekt 2 
På Kv Pippi, Trädgårdsmästeriet har det genomförts 2 intervjuer. En med 

Arbetsledare Projekt 2 som hade Kv Pippi som sitt första egna projekt som 

arbetsledare. Samt en med Platschef Projekt 2 med 10 års erfarenhet som 

platschef och varit verksam större delen av sitt yrkesliv på PEAB bortsett från 

en period som egenföretagare. 

6.4.3 Projekt 3 
På IKEA Svågertorp har det genomförts två intervjuer. En med en Platschef 

Projekt 3 med nästan 50 års erfarenhet inom byggbranschen varav 27 år som 
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platschef. Samt en med Arbetsledare Projekt 2 som har varit arbetsledare 

sedan 10 år tillbaka. 

6.4.4 Projekt 4 
Findus Bjuv var det enda projektet där två personer intervjuades samtidigt. 

Platschef Projekt 4 som har varit platschef sedan 29 år tillbaka samt en 

Arbetsledare Projekt 4 som har arbetat i tidigare projekt tillsammans med 

denne. 

 

6.5 Sammanställning av intervjuer 

Nedan följer en sammanställning av den information som inhämtats från de 

utförda intervjuerna enligt bilaga 1-3. Informationen kommer sammanställas 

efter de områden de berör. 

6.5.1 Respondentens roll och övergripande logistik i projektet  

6.5.1.1 Arbetsledare Projekt 1 
Arbetsledarens ansvarsområden på referensobjektet innefattar stomme, 

skalväggar, plattbärlag, trappor stålkonstruktioner, ställningsbyggarna och att 

göra avrop till dessa ihop med logistikansvarig. I projektet finns nuvarande en 

logistikansvarig men denne kommer kopplas bort och en ny arbetsledare 

kommer tas in i projektet. Logistikansvaret kommer då att delas upp på båda 

arbetsledare. Den svarande anser att det har varit en stor fördel att ha en 

logistikansvarig i projektet och anser att det skulle löna sig i nästan alla 

projekt. Denne menar på att fördelen har varit att man kan stämma av 

kontinuerligt med logistikansvarig att saker går som det ska, annars är det lätt 

att man planerar individuellt och att arbetet därför inte samkörs. Hantverkarna 

har en viss medvetenhet om logistiktänk i deras arbete men främst förlitar de 

sig på att arbetsledningen ska sköta logistiken. På de veckovis återkommande 

frukostmötena med hantverkarna har det skett återkoppling till föregående 

vecka samt planering inför kommande, här talas det även mycket om logistik 

och framförhållning. I projektet Vidar har ansvarsområden delegerats till 

hantverkana och de får vara väldigt delaktiga i planering i form av metod, 

maskiner och i viss mån material. Referenspersonen tror detta har bidragit till 

en viss yrkesstolthet och ökat engagemang bland hantverkarna och tror även 

att detta kan vara en bakomliggande anledning till den låga frånvaro som 

bygget har haft. Att hantverkarna trivs och känner sig involverade. 

6.5.1.2 Logistikansvarig Projekt 1 
Logistikansvariges främsta uppgifter är att uppföra leveranstidplaner, 

avropstidplaner, ha kontakt med expeditörer, samt uppföra logistikbilagor hur 

de vill att material som kommer till arbetsplatsen ska levereras, paketeras, och 

vilka leveransplatser de ska lossas på. Även att uppföra och förnya APD-

planen för att få en så välstrukturerad och fungerande arbetsplats som möjligt 

tillhörde hennes arbetsuppgifter.  
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6.5.1.3 Arbetsledare Projekt 2 
Det större logistikansvaret har legat på arbetsledare ihop med att platschef har 

gjort avropen på dem större beställningarna och informerat arbetsledare om 

leveranser. Arbetsledaren menar på att det blir för rörigt att dela upp 

logistikansvaret och att det är lättare att han sköter det själv efter erfarenhet 

och kunskap. Hantverkarnas inställning till logistiken är att de hjälper till med 

logistik i viss mån på det sätt att man tänker efter hur man efterlämnar det 

område man arbetat på och var man ställer saker. Men det varierar från person 

till person. Den svarande anser att logistikansvar och arbetsledare egentligen 

är samma sak och att det är sammanflätat i varandra.  

 

”Det ena fungerar inte utan det andra” 

 

Under möten mellan hantverkare och arbetsledare har det återkopplats till en 

tidplan 3-4 veckor framåt där man har gått igenom kommande leveranser och 

vilka moment som måste vara klara för att vara förberedda. Arbetsledaren gör 

denna integration för att försöka öka deras intresse och att man borde arbeta 

med detta i ännu större utsträckning. Att dela ut ansvarsområden kan ge en 

större yrkesstolthet och tillfredställelse med jobbet och på så sätt engagera 

hantverkarna mer. 

6.5.1.4 Platschef Projekt 3 
I detta projekt har platschef arbetat övergripande med logistiken, planerat 

transporter genom information på möten för ledande montörer som sker en 

gång i månaden. På dessa möten gås det igenom leveranser för kommande 

vecka. Platschefen har blivit kontaktad av många tredjepartslogistik företag 

som velat sälja sina tjänster men de valde att sköta det själva. När det har 

blivit väldigt mycket transporter har de valt att boka in de på kvällarna och 

hyrt in folk som sköter mottagning på kvällen när där inte har varit någon 

aktivitet på bygget och därmed inte stjäla tid från något annat. 

Logistikansvarig är något den svarande aldrig har arbetat med men han hade 

gärna velat och han kan se en fördel med att ha en logistikansvarig i sina 

projekt. 

 

”Jag tror det ger ett stort resultat även om man från början kanske 

bara ser en kostnad måste man se hela bilden sen” 

 

6.5.1.5 Arbetsledare Projekt 3 
Den svarande ansvarområde är främst att leda och fördela arbetet på första 

våningen där det ska gipsas 7000 kvm innerväggar och det är höga ljud- och 

detaljkrav samt många installatörer inblandade som ska fram. Arbetsledaren 

gör avrop inom detta område en gång i veckan och för all kommunikation med 

LUL-förare för detta område. Logistikansvaret ligger fördelat på arbetsledarna 
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efter respektive ansvarsområde. Logistiken anser den svarande vara en väldigt 

viktig faktor i byggprojekt. 

 

”Logistik för mig är själva nyckeln till ett framgångsrikt bygge, det är ett hjul 

som inte får stanna. Logistiken är allt i produktionen, jag sätter det med 

likhetstecken till varandra.” 

 

Vid arbete med logistiken ser den svarande det som en process, blir det 

mycket att göra försöker han upprätta en mindmap för hur hans 

produktionscykel går och vad han behöver få med sig i varje etapp. Saker som 

ska in och saker som ska ut och vilka material som behöver finnas tills dess. 

Främst jobbar arbetsledaren mycket ute på plats och väldigt lite på kontoret 

Uppskattningsvis går ca 15 % av arbetsledarens tid till logistik. 

6.5.1.6 Platschef & Arbetsledare Projekt 4 
Arbetet med logistik i detta projekt har främst varit samordning mellan UE 

och sprida ut information och vad som händer i projektet, ett övergripande 

samordningsansvar. UE har i sin tur ansvarat för sina respektive leveranser 

och materialflöde. Arbetsledaren har fungerat som platschefen förlängda arm 

ut i produktionen. De svarande har själv aldrig arbetat med en logistikansvarig 

på något projekt men de tror att det är en stor fördel att ha, framför allt på 

större projekt med många leveranser. Helst hade platschefen sett att det fanns 

någon som tog hand om alla leveranser och såg till så de hamna rätt. 

 

6.5.2 Inköp och beställningar 

6.5.2.1 Inköpare Projekt 1 & 2 
Den svarande menar främst på att inköparen borde bli mer integrerad i 

projektet. I dagsläget anser den svarande att inköparen är involverad under för 

kort tid i projektet och inte får chansen till att sätta sig in ordentligt i 

projekten. Den svarande tror att inköp borde komma in så tidigt som möjligt 

under projektering för att få en större delaktighet i projektet och därmed kunna 

sätta sig in i sina köp och tänka till och därmed kunna agera bättre stöd till 

platsledning under produktion, Under produktion tror sedan den svarande att 

inköp borde sitta ute mer på arbetsplatsen. Detta för att få en uppfattning om 

hur produktionen och projektet ser ut, lära känna platsledning och 

hantverkarna samt kunna föra dialoger med dessa för att få bra köp och 

kunskap och åsikter inför framtida köp.  

6.5.2.2 Arbetsledare Projekt 1 
För att hålla en god framförhållning till beställningar inom sitt delegerade 

ansvarsområde arbetar arbetsledaren med att vid skyddsronder se över 

containrar över inventarier. Diverseartiklar har bestämda platser för att snabbt 

få en överblick över hur inventarier ser ut samt ligger det på arbetslagen att 

meddela med god framförhållning hur statusen är på de artiklar de använder. 
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Större beställningar som kan fastställas i tidigt skede utförs av inköpare. Den 

svarande ser ett problem med att det är för lång kommunikationsväg mellan 

produktion och inköp och anser att det hade varit en stor fördel för projekt om 

inköparen var mer integrerad i produktionen. Detta på grund av att det medför 

en öppnare kommunikationsväg, bättre informationsöverföring och möjlighet 

till dialoger med inköpare vilka avvägningar som kan göras och vilka 

alternativ som gynnar produktionen kontra budget.  

6.5.2.3 Logistikansvarig Projekt 1 
Referenspersonen anser att kommunikationen mellan inköpare och produktion 

skulle varit en kortare väg, då information försvinner i 

informationsöverföringen och missförstånd kan ske. Största problemet ser 

denne i att leveransklausulerna som inköpare kan ha skrivit i avtalen med 

leverantör, kanske inte alls fungerar på arbetsplatsen. Hade inköparen varit 

mer integrerad i projektet, skulle många små men kostsamma poster kunna tas 

bort ur produktionen.  

6.5.2.4 Arbetsledare Projekt 2 
På grund av den stora lagringsyta som funnits på bygget har man regelbundet 

kunnat ta in leveranser och lagra detta på bygget. Framförhållning mot 

förbrukningsartiklar sköts genom dagliga avstämningar samt att hantverkarna 

ska meddela i god tid när inventariet börja bli lågt. Det fungerar inte till 100 % 

alltid men då menar arbetsledare på att hantverkarna får arbeta med något 

annat under tiden som man väntar på att leveransen ska anlända. 

 

Den svarande anser att en mer integrerad inköpare som hade varit ute på 

bygget hade varit en stor fördel och att det hade kunnat sparas mycket pengar i 

vissa projekt på detta sätt. 

 

”Fördelen hade varit att rätt saker hade kommit till bygget då man kan 

kommunicera och dubbelkolla direkt. Information hade inte försvunnit i 

överförandet på samma sätt och inköparen hade själv kunnat följa projektet” 

 

6.5.2.5 Platschef Projekt 2 
Platschefen tror det är viktigt att inköparen är med under projekteringen då 

han har lite bättre koll på köpen som gjort, men även att det hade varit en stor 

fördel om inköparen satt ute på arbetsplatsen 1-2 gånger i veckan så man kan 

diskutera vissa köp mellan fyra ögon. I detta projekt har de arbetat efter en 

mall under produktionen. Denna mall berättar när saker måste beställas och 

när det ska göras avrop på dessa. I kontraktsvillkoren har det varit med 

specifikationer om hur saker ska anlända och hur de ska vara packade. 

6.5.2.6 Platschef Projekt 3 
I detta projekt har inköparen suttit åtminstone halva sin tid på arbetsplatsen 

och under vissa perioder till och med heltid. Då det är väldigt mycket köp som 
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ska göras som platschefen är involverad i måste denne tänka sig in i vad som 

ska stå i köpen och hjälpa inköparen med arbetsplatsomkostnader och rent 

praktiska saker i produktionen som ska ingå i köpet. När ett köp ska göras går 

platschef och inköpare tillsammans igenom kontrakten innan, detta för att se 

så att kontraktet ser rätt ut och de har fått med sig allt. Att platschefen och 

inköparen ska arbeta nära varandra märker man den svarande tycker är något 

viktigt, denne menar på att han har bättre koll på bygget och ihop med 

inköparen kan de samla ihop alla kostnader direkt och minimera kostnader 

som följer sedan. 

 

”Inköpare och platschef måste arbeta tillsammans för att få ett 

köp som är komplett” 

 

6.5.2.7 Arbetsledare Projekt 3 
Arbetsledaren arbetar med beställning på så sätt att han försöker lägger en 

specifik dag till att utföra beställningar, detta för att undvika sporadiska 

beställningar. Sakvaror brukar arbetsledaren specificera rumsvis vid 

beställning, så de anländer våningsvis men är packade rumsvis. 

 

Den svarande tycker att det måste vara en samverkan med inköpare så att 

flödet fungerar bra och att det har varit positivt att inköparen har suttit ute på 

arbetsplatsen i detta projekt. Han menar på att den personliga kontakten och 

direkta kommunikationen är det bästa sättet att kommunicera. Han ser gärna 

också att inköparen har lite byggerfarenhet eftersom denne då utöver ett bra 

pris dessutom har en känsla för hur det kommer fungera i produktionen. 

 

”Den personliga kontakten och kommunikationen, det här 

bollplanket mellan fyra ögon är det bästa sättet att kommunicera. 

Skickar jag ett mail för något om är brådskande för mig kanske det 

hamnar längre bak i hans eller hennes dagordning” 

 

6.5.2.8 Platschef & Arbetsledare Projekt 4 
På detta projekt har det funnits 2 inköpare som har suttit på byggarbetsplatsen 

sedan start. Platschefen och inköparna har tillsammans upprättat 

inköpsplanerna. Beställningar som gjorts av PEAB har främst varit små saker 

och vitvaror, UE har i sin tur skött sina egna inköp. PEAB har sålt vidare till 

UE främst efter tidigare samarbete och de har tagits in väldigt tidigt i 

projektet, deras ansvarsområden styrs i respektive upphandling. För att få en 

god samordning mellan UE har platschefen satt UE som arbetar inom samma 

område ner i möte och tydligt gått igenom lösningar och planering så att inget 

ska krocka.  
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6.5.3 Leveranser 

6.5.3.1 Arbetsledare Projekt 1 
Leveranser till projektet sker nästan enbart med JIT och ungefär hälften 

levereras direkt från tillverkare. Leveransklausulerna varierar efter avtal med 

leverantörer men det verkar som det främst arbetas efter LLK och LOK. För 

ett bra arbete med JIT har tydliga specifikationer gjorts i upphandlingarna. Vid 

val av leverantör menar svarande på att kostnaden är viktigt för projektet 

medans leveranssäkerhet är viktigt för hantverkarna och produktionen. Alla 

leveranser på Vidar återkopplas i tid och pengar för lossning, ankomst, skador 

och när de lämna. Detta återkopplar logistikansvarig med beräknad tid för 

dessa moment. Någon större uppföljning görs inte såvida inte tid eller kostnad 

avviker avsevärt från budgeterat.  

6.5.3.2 Logistikansvarig Projekt 1 
JIT-leveranserna det arbetas med på Vidar medför en extra kostnad eftersom 

leverantören ofta tar extra betalt för att leverera vid ett specifikt klockslag. 

Men i detta projekt har det inte funnits något annat alternativ. 

Logistikansvarige anser att det är viktigt med samspel mellan kostnad, kvalité 

och leveranssäkerhet hos en leverantör, då man måste hålla nere kostnader 

samtidigt som man får bra kvalité vid den tidpunkt man vill ha det. 

6.5.3.3 Arbetsledare Projekt 2 
På Kv Pippi har det mesta försökts beställas så mycket som möjligt direkt från 

tillverkare och det verkar som det främst arbetats med LOK som 

leveransklausul. Som arbetsledare anses det som en onödig extra kostnad att få 

det levererat enligt LLS då säljaren kanske inte lossar på det sätt som köparen 

vill. Anledningen till att det inte arbetats med JIT på Kv Pippi är just på grund 

av att det har funnit utrymme att förvara på arbetsplatsen samt att leveranser 

inte kom i tid, det var för sent avropat och saker anlände då inte när de 

behövdes. Vissa leverantörer har även haft problem med att leverera.  

6.5.3.4 Platschef Projekt 2 
När leveranser har anlänt till bygget har det för det mesta lossats med kran 

eller så har en LUL hyrts in. Efter lossning har materialet sedan lyfts in på 

plats våningsvis innan plattbärlaget lades på och nästa våning påbörjades. 

Fönster och inredning kom dock i ett senare skede så de inte skulle riskera att 

bli skadade. I detta projekt har det främst arbetats efter LOK bortsett från 

Skandinaviska som har levererat stommen. Chauffören för Skandinaviska har 

haft tillstånd för lossning och PEAB har valt att låta dem stå för lossningen. 

Vid leverans av köksmodulerna valdes även att de skulle bli inburna på rätt 

plats. Den svarande tror att det kan vara värt att arbeta med LLK där säljaren 

står för lossningen då man inte behöver ha en arbetare som får lägga sin tid på 

det.  
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6.5.3.5 Platschef Projekt 3 
Platschefen har ansvarat för att lägga upp leveransplaner. Större leveranser har 

delats upp i mängder och tider så allt inte kommer på en gång. I regel kommer 

materialen så bra packade så inga speciella specifikationer har behövts i 

kontrakten. En fast LUL-förare har funnits på plats alltid i projektet, all 

kommunikation från förare på inkommande transporter har gått LUL-föraren 

och han har med en dator haft alla leveranser schemalagda och haft koll på när 

allt ska och när det kan komma. På detta sätt har han kunnat se till så att allt 

kommer i ett jämnt flöde så att inget stannar upp. LUL-föraren har även 

information om var allt material ska hän eller om det ska mellanlagras i det 

byggda parkeringshuset. Kostnaden för LUL-föraren fördelas på alla 

entreprenörer efter åtgående tid denne har använt till deras leveranser. 

 

Vid val av leverantörer har platschefen prioriterar tidigare samarbete väldigt 

starkt. 

 

”Nummer ett är inte alltid priset, finns där en leverantör som jag 

arbetat med tidigare som jag vet fungerar sjyst och arbetar väldigt 

bra kan jag tänka mig att betala lite mer i kontraktet för jag vet att 

det får jag igen i slutet”.  

 

Även om det kan vara ett dyrare pris för en leverantör som det har samarbetats 

med tidigare så vet dem att de får igen det i slutet, det är viktigt att titta längre 

än bara priset och se vad hela köpet kostade i slutändan. 

6.5.3.6 Platschef & Arbetsledare Projekt 4 
När det kommer till leveranser till bygget så har UE ansvarat för sina egna 

leveranser och lossningar med egna truckar och LUL:ar. Platsledningens 

uppgift har varit att samordna dessa leveranser. PEAB har haft en 

teleskopkranförare som UE har kunnat boka vid behov till sina leveranser. I 

vissa fall har chaufförerna inte vetat var dem ska och bristfällig information 

har funnit dels på kontrakten till leverantörerna och dels på följesedeln på 

leveranserna. 

 

6.5.4 Lagerhantering 

6.5.4.1 Arbetsledare Projekt 1 
I projektet Vidar arbetas det nästan enbart med Just-in-time leveranser och 

väldigt få saker lagras. De få saker som lagras förvaras under en kort tid under 

presenning på stålhäckar så det lätt kan flyttas på med tornkranen om det 

skulle behövas. Detta medför låga förvaringskostnader, kapitalbindning samt 

nästan obefintliga osäkerhetskostnader då det material som lagras är väldigt 

okänsligt material.  
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6.5.4.2 Logistikansvarig Projekt 1 
Respondenten föredrar JIT framför förvaring på plats eller terminalisering just 

av den anledningen att saker blir skadade och fördärvade. Ska det lagras på 

plats så föredras det att det kommer JIT i den synpunkt att det förvaras i 

lägenheter på de våningar där stomme är klar.  

6.5.4.3 Arbetsledare Projekt 2 
På Kv Pippi lagras det mesta på plats. Mindre fuktkänsliga material lagras 

under presenning. Köksmoduler har lagrats på lagerlokal innan de har 

monterats våning för våning. Detta leder till förvaringskostnader i lagerlokalen 

samt kapitalbindning för samtlig lagring. En del material har skadats under 

förvaring och medför därmed osäkerhetskostnader. Lagring på plats är att 

föredra för den svarande då det inte medför några lagerhållningskostnader och 

att det ger en direkt tillgång till materialet. Däremot anser den svarande att ett 

smidigt arbete med JIT är det absolut bästa sättet att arbeta med lagerhållning 

då det även minskar osäkerheten, detta kräver dock en god planering som kan 

vara svår att åstadkomma i verkligheten.   

6.5.4.4 Platschef Projekt 2 
Lagerhållningen i projektet har främst varit i form av lagring på plats 

våningsvis. Köksmodulerna har lagrats på en terminal för att sedan levereras 

våningsvis. Platschefen tycker att man ska undvika att lagra på arbetsplatsen 

och isåfall ska saker direkt in på sin plats och sedan förvaras där. Det bästa 

anses hade varit att arbeta med JIT om det fungerar bra.  

 

”Ska det mellanlagras kommer en extra lossning och en extra 

lastning och det är där skadorna uppkommer” 

 

6.5.4.5 Platschef Projekt 3 
På detta projekt har fördelen funnits att det har byggts ett parkeringshus också 

som kan användas till förvaring. Så när material som gips och reglar anländer 

är det förpackats i plast och lagras sedan i parkeringshuset. Innan 

parkeringshuset uppförts lagrades det väldigt noggrant under presenning. 

Platschefen anser att det bästa sättet att lagra om man vill ha in större 

kvantiteter är under tält skyddat från regn och fukt. Men i regel tycker han att 

man ska undvika att ta hem mycket material om det inte är något speciellt. 

6.5.4.6 Arbetsledare Projekt 3 
Arbetsledaren anser att det bästa sättet att lagra är om det finns goda 

lagringsmöjligheter på arbetsplatsen, då mindre lagring på arbetsplatsen 

medför ett krav på större noggrannhet från arbetsledaren vilket i sin tur kräver 

mer tid till logistiken som denne hade kunnat lägga på produktionen. Optimala 

hade varit lagring på vecko- eller 14 dagars basis. JIT anser den svarande hade 

varit bra men det kräver en viss organisation, t.ex. känner han att han hade 

behövt en så kallad ”bodtomte” så han hade kunnat släppa allt detta och 
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”bodtomten” hade i sin tur kunnat med arbetsledarens information sköta avrop 

och mottagning. 

6.5.4.7 Platschef & Arbetsledare Projekt 4 
Lagerhållningen på arbetsplatsen försöks hållas låg och saker ska helst 

anlända direkt till montering. Dörrarna togs dock in samlat rätt tidigt då det 

hade en stor yta inomhus att förvara dem på där det inte skedde något arbete 

som kunde skada dem. En konsekvens dock av att det är en rätt stor arbetsplats 

är att det blir mycket saker som sprids ut och flyttar runt på. Platschefen anser 

att det bästa sättet hade varit att arbeta enligt JIT eller eventuellt med ungefär 

en veckas marginal, han menar på att man överlag ska försöka undvika att 

förvara för mycket på arbetsplatsen då det medföljer att det flyttar runt mycket 

och riskerar att bli skadat. 

 

6.5.5 Materialflöde 

6.5.5.1 Arbetsledare Projekt 1 
Största bristen inom materialflödet anser referenspersonen har varit 

sorteringen på arbetsplats då det inte har funnits yta till att ha så många 

fraktioner som hade varit optimalt. Där har infunnits tre fraktioner på 

arbetsplatsen, men den svarande anser att fem hade varit optimalt. Fem 

fraktioner på denna arbetsplats hade dock varit väldigt små och kostnaderna 

för transport hade därmed ökat avsevärt. Däremot har fördelen med en sådan 

liten arbetsyta varit att interntransporterna tvingats ner då de flesta leveranser 

har behövts levereras direkt till montering. 

 

”Vid större yta hade interntransporterna ökat, mest på grund av 

att möjligheterna finns. Med mindre yta på projektet påtvingas 

automatiskt en smartare lagerhållning, med större ytor tvingas 

man inte till att tänka till på samma sätt när det kommer till 

förvaringen”  

 

6.5.5.2 Logistikansvarig Projekt 1 
Internhanteringen på detta projekt är liten. Det beror mest på att det inte finns 

någon plats att förvara och flytta materialet på, vilket gör att man planerar att 

få in större material i lägenheterna innan plattbärlaget läggs på våningsvis för 

att slipa svåra och kostsamma förflyttningar. För att få en fungerande 

arbetsplats där alla är delaktiga i att få det bästa och mest effektiva resultatet, 

tror den svarande att man måste integrera arbetarna genom att delegera ut 

ansvarsområden. Detta gör att arbetarna skapar ett intresse för projektet.  

Byggbranschen har under alla år haft ett glapp mellan arbetare och 

platsledning, ett ”vi och dem tänk” som inte alltid gynnat produktionen. I detta 

projekt delegerade man ut uppgifter till arbetarna så dem integrerades och 

kände en delaktighet och blev mer än bara ett verktyg för produktionen. Detta 
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har gett ett positivt avtryck på hela projektet., de blir mer delaktiga i att 

verkligen vilja få projektet att flyta på och gynnar därmed logistikarbetet.  

6.5.5.3 Arbetsledare Projekt 2 
Vid uppförandet av APD-plan fokuserades det mycket på en låg 

interntransport, framför allt på hantverkarna. Interntransporterna på 

arbetsplatsen har främst varit att mindre saker har flyttats runt mycket men 

inte så mycket större saker. Sophanteringen har skötts väldigt bra på Kv Pippi, 

detta tror arbetsledaren beror på att den stora ytan på arbetsplatsen har gett 

möjligheten att ha åtta stycken fraktioner på bygget.  

6.5.5.4 Platschef Projekt 2 
Det arbetas i ett kalkylsystem för att göra återkopplingar på tid och kostnader 

för materialflödet på arbetsplatsen. Oftast stämmer det materialmässigt men 

det är timmarna som smiter iväg. För att försöka undvika mycket 

interntransporter har det utöver våningsvis lagring även lagrats samlat i 

lokalen på bottenvåningen. Detta för att undvika att det skulle flyttas runt 

mycket och därmed bli skadat.  

6.5.5.5 Platschef Projekt 3 
En stor del av platschefen arbete är ekonomi. Ca 30% av dennes jobb ligger på 

ekonomi där han gör uppföljningar på förbrukningar och kostnader på de olika 

materialen och dess konto och kollar om det stämmer med kalkylen. Hans 

erfarenhet ger en viss känsla över om något inte stämmer och då går han 

djupare in och kollar det noggrannare. För att dra ner på interna transporter har 

det uppförts centralstationer på varje våning där allt material som ska 

användas förvaras, här hämtas det sedan av arbetare och körs till den aktuella 

monteringsplatsen.  

 

Avfallshantering och sortering har det gjorts en stor satsning på i detta projekt, 

på arbetsplatsen finns det 10 fraktioner. Varje arbetare har kärl på plats där de 

arbetar där de slänger sitt avfall sedan sorteras och töms detta i respektive 

fraktioner av en inhyrd tjänst från SITA som sedan även står för tömningen av 

fraktionerna. Sedan skickar SITA statistik över hanteringen till PEAB så de 

kan göra en uppföljning. Detta har kostnadseffektiviserat avfallshanteringen. 

 

”Denna tjänst är inte bara en kostnad utan snarare en vinst på 

grund av renare massor och därför billigare tömning” 

 

6.5.5.6 Arbetsledare Projekt 3 
Den svarande arbetar ständigt med tanken att dra ner internhanteringen i 

bakhuvudet. T.ex. att begränsa interna transporter eftersom varje gång något 

flyttas är det en kostnad och en risk för att materialet skadas. Arbetsledaren 

tänker även på att begränsa bearbetningen och hanteringen av material men 
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samt att försöka undvika att byta arbete för ofta för att undvika de mindre 

effektiva startsträckorna varje gång man påbörjar ett arbete. 

 

”Man behöver ha i bakhuvudet att man tjänar pengar på montage, 

inte på bearbetning. Därför måste bearbetningen för att kunna 

montera vara så minimal som möjligt” 

 

6.5.6 S-kostnader och stölder 

6.5.6.1 Arbetsledare Projekt 1 
För att dra ner S-kostnaderna på Vidar beställs förkapade reglar och gips, 

material levereras JIT vilket medförs att få saker lagerhålls och riskerar att bli 

skadat samt har en stor satsning gjorts på övervakning och säkerhet för att 

förhindra stölder.  

6.5.6.2 Arbetsledare Projekt 2 
För att dra ner på S-kostnader i projektet har överblivet material som isolering 

och liknande från ett moment använts i så god mån som möjligt i andra 

moment. Mestadels har inget förkapat beställts mer än på stålreglar, detta 

medför i sig lite spill. En del svinn har uppståtts då material har förstörts under 

förvaring. Just att bygget ligger i utkanten av Malmö är det inte lika befolkat 

alltid, vilket leder till att det är större risk för stölder och vid inbrott har 

förbrytarna längre tid på sig och kan genomföra större stölder. 

6.5.6.3 Platschef Projekt 3 
Då det inte finns några återkommande mått i projektet så har det inte arbetats 

något med förkapade material. Det kalkyleras för ca 10 % för t.ex. gips i 

kalkylen. Efter en stöldincident som skedde ökade säkerheten på bygget i form 

av talande larm och kameraövervakning direkt till Securitas. Den svarande 

anser att det är viktigt att satsa på säkerheten kanske redan ifrån början även 

om det är en extra kostnad. 

 

 ”En förhindrad stöld kan betala hela larmsystemet” 

 

6.5.6.4 Arbetsledare Projekt 3 
Vid arbete av att undvika spill menar den svarande på att man måste göra en 

avvägning på om man ska bygga stort och sedan slänga överflöd eller om man 

ska snåla och det istället i sin tur tar längre tid. Den erfarenhet som den 

svarande besitter har visat att det generellt sett främst är maskiner och diesel 

som stjäls och att många inblandade entreprenörer kan öka risken för stölder. 

Han menar på att det kanske inte är alltid man väljer att lägga större kostnader 

på säkerheten under projektering utan först när en incident skett.  

 

”Innan den första stölden är man naiv” 
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6.5.6.5 Platschef & Arbetsledare Projekt 4 
Platschefen försöker arbeta efter att hellre beställa hem för lite än för mycket 

men det aldrig går att komma ifrån spill och svinn helt. Sedan fram emot slutet 

av projektet räknas det noggrannare på vad som ska beställas och det byts från 

leverantörer till lokal distributör. 

 

6.6 Sammanfattning av referensobjektens logistikposer 

I Tabell 6.2 sammanfattas kort de olika referensobjekten inom de områden 

intervjuerna har undersökts. 

 

Tabell 6.2 Sammanfattning av referensobjektens logistikposter 

 
 Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 

Logistikansvar Logistikansvarig Arbetsledare Delat på 
arbetsledare 

Delat på 
platschef och 
arbetsledare 

Inköpare Ej integrerad Ej integrerad Integrerad Integrerad 

Leverans JIT Ej JIT  Loggade av 
LUL-förare 

UE ansvarar 
för respektive 
leveranser 

Lagerhantering JIT, lägenhetsvis Upplagsplats, 
terminalisering 

Parkeringshus Lager fritt från 
arbete 

Avfallssortering Låg Hög Mycket hög Hög 
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7 Analys och diskussion 

I detta kapitel redovisas analyserna från de utförda undersökningar samt de 

diskussioner som hållits för slutsats i kommande kapitel. Slutligen i detta 

kapitel diskuteras även studiens validitet och reliabilitet.  

7.1 Kostnadsposter beroende på arbetsplatsens storlek och 
omfattning 

Genom studien har det kunnat fastslås ett antal kostnadsposter som direkt 

påverkas av logistikplaneringen. Kostnadsposterna som tidigare i teorin tagits 

upp visade sig stämma bra överens med var de tunga kostnadsposterna låg i de 

projekten som undersöktes. En skillnad på vilka kostnadsposter som kostat 

mest har däremot märkts på vilken omfattning och storlek projekten har. Om 

man ser till leveranser har det märkts att en arbetsplats med stor 

lagerhållningskapacitet och avlastningsyta har haft lätt att ta emot 

leveranserna, men eftersom dessa arbetsplatser inte ”behöver” lika god 

planering för att ta emot leveranser brister det ofta här. Inte alltid vet man hur 

leveransen kommer lastad, eller om det behövs lossningshjälp på arbetsplatsen 

vilket ofta leder till längre lossningstider och väntetider. På de arbetsplatser 

som haft mindre arbetsyta har däremot inte dessa problem uppkommit lika 

frekvent eftersom man varit tvungen att planera leveranserna i en helt annan 

omfattning. Man har ställt krav mot leverantörerna redan vid upphandlingen 

med utförliga logistikbilagor så inga oklarheter om hur varan ska levereras kan 

uppkomma. Om det trots detta har uppkommit fel i leveranserna, kan man 

direkt påvisa till logistikbilagan att leverantören har fått informationen vilket 

gör att leverantören får stå för extrakostnaderna.  

 

Om man fortsätter på frågan vad lagerhållningskapaciteten beroende på 

arbetsplatsens yta gör för projekten ser man också en skillnad. Alla de 

arbetsplatser som har haft en större yta att jobba på har arbetat med 

lagerhållning framför JIT, trots att nästan alla svarande i intervjuerna har 

menat på att JIT är att föredra. Detta beror nog även här på bekvämligheten att 

man inte behöver planera lika noggrant om man kan lagerhålla materialet på 

arbetsplatsen. Eftersom man inte behöver vara lika eftertänksam och förberedd 

i sina beställningar kan det ofta bli antingen för mycket beställt, eller för lite. 

Detta leder antingen till att man måste slänga material som blivit över eller att 

man måste beställa en transport till för att materialet inte räckte till.  När man 

har en mindre arbetsyta tvingas man till att jobba på ett effektivare och mer 

logistiskt sätt, medan på en större arbetsplats inte ”behöver” det. Många 

arbetsplatser har ofta filosofin att man hellre beställer lite för mycket för att 

inte behöva beställa en liten kompletterande transport som är betydligt mer 

kostsam än om man beställer allt samtidigt. I sin tur ökar detta slöseriet 

avsevärt då man kan komma att behöva slänga helt oanvänt material.  
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Ett annat problem som uppmärksammats är att de arbetsplatserna med 

lagerhållning har en större andel s-kostnader. Framförallt ökar posten för 

skador då materialet som lagras ligger ute på arbetsplatsen och drar åt sig fukt. 

Även om man täcker materialet ligger det ute i en fukthalt som i vissa årstider 

inte alls är gynnsamt. Sådant man tror ligger skyddat och torrt, blir i själva 

verket skadat trots att det ligger under presenning, såsom virke och gips. Ofta 

ökar också interntransporterna eftersom man lastar av materialet på en 

avlastningsplats, för att sedan vidare transportera det till lagringsplatsen. Inte 

sällan måste man flytta på materialet flertalet gånger för att komma åt annat 

lagrat material. Vid varje förflyttning av materialet riskerar man att åsamka 

skada, vissa material såsom gips är väldigt stötkänsligt och blir väldigt 

svårarbetat om det har små skavanker vid monteringstillfället. När man har en 

arbetsplats utan större lagringsytor tvingar man sig att få in materialet till 

monteringsplats direkt utan några mellanlagringar och på så sätt minimerar 

man redan där s-kostnaderna och internhanteringen. Lagringsyta är mer en 

bekvämlighet än ett effektivt sätt att jobba på.  

 

”Förvaring på plasts känns förlegat.”1 

 

Problematiken med avfallshantering och källsortering kan man aldrig komma 

ifrån att det är en enklare post på en arbetsplats med större yta. På dem 

arbetsplatser som undersökts med liten arbetsyta, har man inte kunnat ha så 

pass många olika fraktioner man har velat ha för att ha en god källsortering. 

Detta berodde helt och hållet på att det inte fick plats, utan disponerade istället 

arbetsplatsen så att man skulle kunna skulle kunna ta emot leveranser. När 

man måste ha containrar för eftersortering blir det såklart en extra kostnad, 

vilket helt kan undvikas på en arbetsplats med större yta.  

 

Vad man i analysen kan komma fram till är att i det stora hela underlättar med 

en arbetsplats som har en viss lagringsyta eller biarea, men att man alltid ska 

ha en tankegång att förvara så lite material som möjligt för att inte brista i 

planeringen.  

 

När man ser från aspekten hur stort projektet är när man ser till den totala 

kontraktssumman, kan man också urskilja vissa olikheter på ett mindre och ett 

större projekt. Ofta läggs det för lite planering under projekteringen då det är 

mindre projekt, kanske för att spara pengar till produktionen. Det gör att 

produktionen inte arbetar utefter helt fullständiga handlingar. Problem som 

kunde uppmärksammats under projekteringen är inte upptäckta, vilket gör att 

produktionen måste lösa dem på plats. Det gör ofta att de typiska 

                                           
1 Intervju Logistikansvarig, 2015-03-18 
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kostnadsposterna för logistiken ökar, eftersom den inte är planerad tillräckligt. 

På större projekt har även inköpare varit mycket mer integrerad i projekten 

vilket har gjort att inga missförstånd har uppkommit, medan i ett mindre 

projekt anses det som en för stor kostnad att inköparen är på arbetsplatsen. 

Ofta har en inköpare flera projekt samtidigt, och när väl alla inköp gjorts för 

ett projekt, släpper inköparen det projektet och går vidare till nästa, flera 

månader innan projektet ens startar. Om det uppkommer frågor från 

produktionen är redan inköp på ett nytt projekt och frågorna blir svårbesvarade 

eftersom inköparen inte har det friskt i minnet. Organiseringen är på så sätt 

bättre i större projekt. Missförstånd är inte lika vanliga, vilket gör att man får 

ett flyt i produktionen. Att veta avropstider och leveranstider, är oerhört viktigt 

om man ska kunna bedriva logistikarbetet på ett smidigt sätt.   

 

7.2 Behov av förbättrad logistik 

I de projekt som använts i studien har det funnits återkommande områden där 

det finns behov av förbättrad logistik. För att få en tydligare struktur över de 

områden där det finns utrymme för förbättring kommer dessa områden 

presenteras uppdelade i kategorierna: planering, individen, produktion och 

organisation. Grundat i denna behovsanalys har det upprättats 29 

rekommendationer för en förbättrad logistik inom de ovan nämnda 

kategorierna. Dessa rekommendationer grundar sig i den kunskap vi erhållit 

under studiens gång, erfarenhet från de yrkesverksamma personer vi har haft 

kontakt med samt de styrkor och svagheter som noterats på de olika 

referensobjekten. Rekommendationerna följer i kommande stycken. För 

djupare beskrivning av rekommendationerna se Bilaga 5. 

7.2.1 Planering 
I studien har det påvisats logistiska brister som kan härledas till planering- och 

projekteringsfas i projekten. Den europeiska definitionen av logistik enligt 

Storhagen innehöll att strategiskt och operativt styra och genomföra 

informationsflödet i försörjnings- och distrubitionskedjan.2 Även Lean 

Construction riktar sig till bl.a. ett fokus på informationsflödet.3 Men de flesta 

respondenter har påvisat en kommunikationsbrist mellan inköp och 

produktion. Information som lett till denna uppfattning har varit att köp inte 

har varit det mer gynnsamma alternativet för produktionen i form av material 

eller leveransspecifikationer, att inköp inte uppdateras i följd med projektet 

och att information har gått förlorat eller felprioriterats i 

informationsöverföring. Respondenterna menar på att platsledning hade 

kunnat bidra med produktionens synvinkel på inköpen i form av material och 

hur leveranser hade fungerat bäst. 

                                           
2 Storhagen, NG. (2011), Logistik – grunder och möjligheter, Liber AB, Malmö. 
3 Tommelein, ID. & Ballard G. (1999), ”Seventh Conference of the International Group for Lean  

Construction”, University of California Berkeley, California, USA. 
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”Det är inte alltid dessa inköp är vad produktionen själva anser vara bra eller 

rätt. Inköparen kan t.ex. välja leveransklausuler som inte funkar på 

arbetsplatsen. En lättare kommunikationsväg till exempel. i form av en mer 

integrerad inköpare hade varit gynnsamt.”4 

 

”Kommunikation mellan inköpare och platschef samt platschef och 

arbetsledare måste det läggas större fokus på.”5 

 

 

Platsledningen har mer erfarenhet om hur leverantörer har fungerat i tidigare 

projekt och platschef kan hjälpa inköpare med arbetsplatsomkostnader och 

praktiska saker som ska ingå i köpet. 

 

”Nummer ett är inte alltid priset, finns där en leverantör som jag arbetat med 

tidigare som jag vet fungerar sjyst och arbetar väldigt bra kan jag tänka mig 

att betala lite mer i kontraktet för jag vet att det får jag igen i slutet”.6 

 

”Inköpare och platschef måste arbeta tillsammans för att få ett köp som är 

komplett”7 

 

Nästa möjlighet för förbättring ligger just under planering- och 

projekteringsfasen. Det menas på att det måste läggas mer tid till planering 

samt att den som ska ansvara för logistiken i projektet tas in i ett tidigare skede 

och kan agera som ”spindeln i nätet” under hela projektets gång.8 Men då den 

som innehar logistikansvaret medverkar under projektering och planering skall 

detta i så fall enbart vara under effektiv tid då det är relevant. Detta kan bidra 

till att redan från början få en god struktur på logistikarbetet med sig in i 

produktionen.9 Det borde läggas noggrannare fokus på upphandlingar och 

samordning med underentreprenörer under planeringen.10 Det borde även 

läggas mer tanke bakom uppförandet av en tidplan där det tas hänsyn till 

förändringar under produktionens gång, samt försöka få in materialtransporter 

i tidplanen och få den mer detaljerad.11 Mycket av det icke-värdeskapande 

arbetet grundar sig i dåliga handlingar då man inte har tagit sig tid till gå 

igenom handlingarna ordentligt och få med sig tydliga handlingar från 

projekteringen. 12 

 

                                           
4 Intervju Logistikansvarig, 2015-03-18 
5 Intervju Arbetsledare, 2015-03-13 
6 Intervju Platschef, 2015-03-24 
7 Intervju Platschef, 2015-03-24 
8 Intervju Platschef, 2015-03-24 
9 Intervju Logistikansvarig, 2015-03-18 
10 Intervju Platschef, 2015-03-30 
11 Intervju Arbetsledare, 2015-03-13 
12 Intervju Arbetsledare, 2015-03-24 & Intervju Platschef, 2015-03-26 
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Figur 7.1 visar de rekommendationer som tagits fram för att förbättra 

logistiken under kategorien ”Planering”. 

 

 
Figur 7.1 Rekommendationer för förbättrad logistik i ”Planering”. 

 

7.2.2 Individen 
En stor grund till hur bra logistiken fungerar ligger hos personerna som arbetar 

i produktionen. Även om man lägger en god planering för logistiken kan det 

aldrig bli bättre än hur det utförs av personerna som jobbar efter denna 

planering. Samtliga respondenter menar på att man måste försöka skapa en 

medvetenhet om kostnader och en vilja hos hantverkarna att logistiken ska 

fungera bra. Ibland menas det på att det inte grundar sig i en okunskap utan att 

man måste jobba med att få en rätt inställning till sitt yrke och projektet.13 Att 

skapa en god laganda på arbetsplatsen och skapa en gemensam målbild 

bedriver en större yrkesstolthet och visioner. 

 

”Man kan jämföra det med när det frågades två stenhuggare vad dem höll på 

med. Den ena svarade: ” Jag hugger sten, det ser du väl” men när man 

frågade den andra svarade han: ”Jag bygger en katedral”. Det är den 

inställningen och visionen alla måste ha med sig.”14 

 

Man ska inte glömma bort att det är människor man arbetar med och man 

måste ge sig tid åt att lära känna individerna bättre. 

 

                                           
13 Intervju Arbetsledare, 2015-03-13 
14 Intervju Arbetsledare, 2015-03-24 
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”Det ska inte vara ”snickaren”, utan det ska vara ”Per som är snickare”. En 

glad arbetare är en bra arbetare.”15 

 

Figur 7.2 visar de rekommendationer som tagits fram för att förbättra 

logistiken under kategorien ”Individ”. 

 

 
Figur 7.2 Rekommendationer för förbättrad logistik i ”Individ”. 

 

7.2.3 Produktion 
I produktionsstadiet är många av respondenterna enade om att leveranserna 

har en stor betydelse för projektet och när man frågat vad innebörden av 

logistik är har de flesta respondenter svarat leverans. Inte sällan uppstår 

onödiga väntetider och produktionsstörningar på grund av att leveranser har 

blivit sena eller inte levererats rätt. Det måste vara tydligt och klart hur 

leveranserna ska levereras och när de ska levereras.16 Det behövs även i vissa 

fall en bättre struktur på när avropen ska göras.17 Det menas på att leveranser 

är själva kärnan i logistiken och här är det viktigt att ha en god struktur. 18 

 

En analys efter Jarnbrings kostnadsmodell för materialflödet19 visar det sig att 

det sker onödigt mycket interna transporter på byggen och dessa kostar för 

mycket onödiga pengar.20  

Den interna hanteringen och bristande städning är en också en stor 

kostnadspost21 men även bearbetningen av material innan monteringen är 

                                           
15 Intervju Arbetsledare, 2015-03-24 
16 Intervju Arbetsledare, 2015-03-06 
17 Intervju Arbetsledare, 2015-03-13 
18 Intervju Logistikansvarig, 2015-0218 
19 Jarnbring, J. (1994), ”Byggarbetsplatsen materialflödeskostnader – en studie av struktur, storlek och 

påverkansmöjligheter”, projektrapport, Intuitionen för teknisk logistik, Lunds tekniska högskola 
20 Intervju Platschef, 2015-03-24 & Intervju Platschef, 2015-03-30 
21 Intervju Arbetsledare, 2015-03-13 
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viktig att minska22 Större delen av respondenterna har menat på att containrar 

för diverseartiklar borde det läggas tid på att strukturera bättre och att det hade 

resulterat gynnsamt i tid över projektets gång. Det försvinner mycket tid åt att 

bodarna inte är strukturerade och när diverse- och förbrukningsartiklar tar slut 

och en väntan på dessa uppstår.23  

 

Vid samtliga referensobjekt har det förekommit skador eller stölder. I vissa 

fall har en satsning på säkerheten för att motverka stöld gjorts först efter första 

incidenten och många av skadorna har grundat sig i lagerhanteringen. Dessa 

skador blir en kostnad grupperat i de osäkerhetskostnader som lagerhållning 

medför.24 

 

Figur 7.3 visar de rekommendationer som tagits fram för att förbättra 

logistiken under kategorien ”Produktion”. 

 

 
Figur 7.3 Rekommendationer för förbättrad logistik i ”Produktion”. 

 

7.2.4 Organisation 
Vissa områden med behov av förbättrad logistik grundar sig utspritt över hela 

organisationen. Under studien har det uppkommit att samtliga respondenter 

har saknat en utbildning inom logistik. Detta kan ses som ett slöseri inom 

”outnyttjad kapacitet”25. I enlighet med Saukkoriipi hade interna utbildningar, 

                                           
22 Intervju Arbetsledare, 2015-03-24 
23 Intervju Platschef, 2015-03-26 
24 Friblick, F. (2009), ”Bygglogistik -09 – hinder och möjlighetet”, projektrapport, Institutionen för teknisk 

ekonomi och logistik, Lunds tekniska högskola. 
25 Josephson, P-E. & Saukkoriipi, L. (2009), ”31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet – att 

minska slöseri”, projektrapport, Avdelningen för construction management, Chalmers tekniska högksola, 

Göteborg. 
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främst inom arbets- och platsledning, kunnat bedrivas för att utveckla 

organisationens kompetens.26 Detta hade skapat en större medvetenhet om 

logistik och ett bredare perspektiv över projekt och hur man kan påverka de 

indirekta kostnaderna. 

 

Samtliga respondenter har även nämnt bristande kommunikation och 

informationsöverföring. Den bristande kommunikationen avser dels inköpare 

till platsledning men likväl platschef till arbetsledare och även ut till 

hantverkarna.  

 

Figur 7.4 visar de rekommendationer som tagits fram för att förbättra 

logistiken under kategoriern ”Organisation”. 

 

 
Figur 7.4 Rekommendationer för förbättrad logistik i ”Organisation”. 

 

  

                                           
26 Josephson, P-E. & Saukkoriipi, L. (2009), ”31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet – att 

minska slöseri”, projektrapport, Avdelningen för construction management, Chalmers tekniska högksola, 

Göteborg. 
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I Figur 7.5 Illustreras fördelningen av behovet av förbättrad logistik och vad 

som behöver förbättras i respektive kategori. 

 

 

 

Figur 7.5 Fördelning av behov för förbättrad logistik 
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7.3 Validitet och reliabilitet 

Vid analyserande av resultatet från intervjuer och enkäterna görs det en 

återkoppling till validiteten och reliabiliteten i de utförda undersökningarna. 

Nedan presenteras reflektioner över intervjuer och enkäter som kan ha 

påverkat validiteten och reliabiliteten av resultatet. 

 

7.3.1 Reflektioner över intervjuer 
För att generellt motverka att validiteten och reliabiliteten i de utförda 

intervjuerna sänks har vi i tidigt skede diskuterat och reflekterat över vad som 

kunnat påverka dessa så att en medvetenhet har skapats över vilka risker som 

fanns och hur de skulle motarbetas. Samt så har båda intervjuare medverkat 

under samtliga intervjuer, att båda har medverkat under intervjuerna har 

minskat risken på så sätt att den ene har skött frågorna för sitt stycke medan 

den andre har varit aktiv med att tänka på hur intervjun och svaren blir och 

korrigerat då denne tror att processen har påverkat validiteten eller 

reliabiliteten. Nedan kommer faktorer som uppstått som kan ha påverkat 

validiteten och reliabiliteten i de utförda intervjuerna presenteras i form av 

risk, hur risken uppstått och hur risken motarbetats. 

 

7.3.1.1 Validitet 
1. Den första risken som kan ha påverkat validiteten är att intervjun har 

strävat iväg till ett annat område än det avsett att mäta. Anledningen till 

att intervjun kan ha strävat iväg i en annan riktning är på grund av att 

intervjuerna har valts att vara semistrukturerade och därmed ganska fria 

i sitt indata. För att motarbeta detta har vi varit medvetna i våra 

intervjuer om denna risk och aktivt arbetat oss tillbaka till rätt väg och 

omformulerat oss när svaret har drivit iväg till ett annat område än 

avsett. 

2. En annan risk för validiteten som kan ha uppstått är att den svarande 

kan ha missuppfattat eller inte förstått frågan. Anledningen till detta kan 

vara att frågorna är ställda på utifrån en akademisk synvinkel med 

kunskaper hämtat från litteratur medan den svarande är en 

yrkesverksam person som kanske inte är familjär med litteraturens 

termer eller känner de vid ett annat namn. För att motarbeta har frågorna 

formulerats om då vi har märkt att frågan misstolkats eller varit svår att 

svara på. 

3. Den siste risken som vi tror kan ha påverkat validiteten är en bristande 

kunskap hos oss som intervjuar. Anledningen till detta är då vi inte har 

någon större verksam erfarenhet inom det undersökta området och vår 

kunskapsbas är uppbyggd på sökt litteratur kan det finnas områden och 

aspekter vi ej har tagit i beaktning. För att undvika utelämnad data på 

grund av vår okunskap valde vi därför i tidigt skede att arbeta med 
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semistrukturerade intervjuer, detta lät oss utnyttja den erfarenhet och 

kunskap våra svarande hade i form av att ämnet kunde diskuteras friare 

och de kunde bidra med aspekter och svar vi själva kanske inte kunde 

förutse. 
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7.3.1.2 Reliabilitet 
1. Den första risken som kan ha påverkat reliabiliteten i våra intervjuer är 

att den svarande kan ha svarat efter vad denne tror är ”bra svar” efter så 

kallat intervjueffekten. Denna risk har uppstått då den svarande först 

kontaktats och fått en presentation om vad arbetet handlar om innan 

denne skulle intervjuas. Detta medför att den svarande har vetat vad 

intervjuerna handlat om i förväg och därmed kanske fått en idé om vad 

denne trodde vi var ute efter för sorts svar. För att motverka detta i så 

god mån som möjligt har vi försökt att arbeta mycket med att fråga 

”hur?” och inte ”är det så här?”. Med denna metod hoppades vi att den 

svarande skulle beskriva verkligheten och inte förvränga sitt svar efter 

vad denne trodde var det bättre alternativet.  

2. En annan risk som kan ha påverkat reliabiliteten i våra intervjuer är 

okunskap hos den svarande eller att denne har blivit så van vid sitt 

arbete att denne inte längre ser felaktigheter eller brister i detta. För att 

motverka denna risk har vi försökt att formulera frågor på ett så sätt att 

den svarande får en annan synvinkel på det område frågan gäller samt 

har vi utfört intervjuer med samma frågor på flertal personer med olika 

bakgrund och positioner för att få flera olika synvinklar och åsikter på 

de ställda frågorna 

3. Den sista risken som kan ha minskat reliabiliteten är det faktum att 

intervjuerna spelats in, sammanställts och sedan sammanfattats i 

rapporten. Detta leder till en viss manipulering av intervjun i två stadie: 

från inspelat material till nedskrivet material samt från nedskrivet 

material till sammanfattat material. Anledningen till att detta kan 

påverka reliabiliteten är att för varje informationsöverföring kan en viss 

del information gå förlorad eller tolkas annorlunda än från början 

menat. Det enda sätt för oss att motarbeta att indata manipuleras efter 

varje behandling har varit genom att vara noggranna vid varje 

omskrivning och försökt bibehålla den ursprungliga information som 

tillhandahölls vid intervjutillfället. 
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8 Slutsats & rekommendation 

Slutsats – och rekommendation kapitlet är rapportens sista kapitel. Här 

redovisas de slutsatser som dragits av studien sedan följer rekommendationer 

för fortsatta studier. 

8.1 Studiens slutsats 

Studien har visat att logistiken rör sig väldigt brett över hela projektet och för 

att påverka något i produktionen behövs det i vissa fall gå tillbaka redan till 

projekteringen eller planeringen. För att nå en slutsats och upprätta en mall för 

arbetsledare var vi därför tvungna att analysera hur logistikprocessen för en 

arbetsledare ser ut, vilka konstandsposter som blir relevanta vid denna 

logistikprocess samt när i projektet arbetsledaren är verksam. När en förståelse 

för relationerna mellan de olika kostnadsposterna och arbetsledarens 

logistikprocess uppstått kan de rekommendationer som berör arbetsledarens 

uppgifter vidtas. I figur 8.1 presenteras var i projektet arbetsledaren är 

verksam och hur arbetsledarens logistikprocess ser ut. Till dessa 

logistikprocesser knyts de framtagna rekommendationerna i bilaga 5 som 

påverkar respektive process samt när under projektet rekommendationen skall 

utföras. Vissa rekommendationer påverkar flera områden eller sträcker sig 

över flera faser och presenteras därför vid flera positioner.  

 

 
Figur 8.1 Arbetsledares logistikprocess och dess rekommendationer 
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Med detta flödesschema tillsammans med rekommendationerna framtagna i 

analyskapitlet har en praktisk mall tagits fram för arbetsledare och bifogas 

som bilaga 6. 

8.2 Rekommendationer för fortsatta studier 

För fortsatta studier inom det undersökta området rekommenderar vi att man 

hade valt att undersöka projekterings- och planerginsfasen. Då vi har märkt att 

logistiken sträcker sig över väldigt brett över alla projektets stadier hade en 

noggrannare undersökning i de tidigare skedena i projektet varit en god idé. 

Detta har tyvärr inte varit möjligt under vår tidsram och vi har därför valt att 

fokusera på vad som ger resultat i produktionen. Vi hade även 

rekommenderat, om tidsramen för fortsatta studier tillåter det, att en mer 

djupgående analys görs med även en kvantitativ metod där man analyserar 

kostnader under produktionen och hur dessa kan minskas 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor Arbetsledare 
 

Övergripande om Projektet 

Vad är din roll i projektet samt vilka ansvarsområden innehar du? 

Arbetar ni med en logistikansvarig i projektet eller ligger logistikansvaret 

delat på arbetsledare?  

Hur är din inställning till logistikarbete, vad innebär logistik för dig? 

Har du någon utbildning inom logistik? 

Hur är arbetarnas inställning till logistikarbetet? 

Hur arbetar du med logistik? 

Prioriterar du dina arbetsledaruppgifter eller logistikuppgifter? 

Vad är skillnader på dina arbetsuppgifter? 

Hur många timmar tror du att du lägger på logistik under en vecka? 

 

Lägger du så många timmar för att du tror det räcker eller för att du inte hinner 

fler? 

Beställning: 

Hur utför du beställningar? Gör det på utsatt tid eller sporadisk? 

Vad har du för framförhållning till beställning av förbrukningsartiklar, hur 

undviks tomt förråd? 

Vad anses om att inköpare inte är särskilt integrerad i produktionen? 

Hur fungerar UE? 

Lager: 

Hur lagras material/varor? 

Förvaringskostnader? 

Kapitalkostnader? 

Osäkerhetskostnader? 

Hur anser du det borde lagras? 
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Leverans: 

Arbetas med någon särskild leveransklausul? 

- Används JIT? Konsekvent? 

 

- Är det mycket som levereras direkt från tillverkare utan 

mellanhänder? 

 

- Hur tar ni emot era leveranser? 

 

- Rangordna egenskaper hos leverantör 

Kostnad 

Kvalite 

Leveranssäkerhet 

Flexibilitet (lagerhållning/ändrade leveranstider) 

Tillförlitlighet 

Erbjudande av logistiklösningar 

Tidigare sammarbete 

 

Materialflöde: 

Hur kontrollerar/återkopplar ni till kostnader för materialflöde? 

Hur arbetas för att dra ner kostnaderna för internhantering? 

Interntransporter? 

Sortering? 

Sophantering 

Täckning 

Avtäckning 

hanteringssystem? 

Tillbehör? 

Iordningställande av lagr yta 

Retur av pall 

S-kostnader 

Spill? 

Svinn? 

Stöld? 

Var/när anser du det försvinner mest pengar utan att skapa något värde för er 

eller kund? 

 

Produktionsstörningar: 

Vilka problem har uppstått på bygget? 

Momentana händelser? 
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Arbetarna? 

Frånvaro? 

 

Planering: 

Samordningsmöte med logistik? 

Hur arbetade man med logistik i APD-planen, vad prioriterades? 

Hur arbetade man med KM-planen? 

Städning? 

Mycket prefab ? 

Tror du större arbete med logistik hade resulterat i större lönsamhet?  

Var tror du mer logistikarbete hade varit mest gynnsamt? 
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Bilaga 2 - Intervju med Logistikansvarig 

Logistikansvarig och projekt 

Är detta det första projekt du arbetar med logistikfrågor? 

När bestämdes det att en logistikansvarig skulle finnas i projektet? 

Vad grundades detta beslutet i? 

När togs du in i projektet? 

Hur arbetas det med logistik idag? 

Hur arbetar du med logistik? Hur strukturerar du ditt arbete? Dokumenterar du 

ditt tillvägagångssätt och arbetsmetoder? 

Vad är din åsikt om att ha logistikansvarig i projekt? Vilka fördelar medförs? 

Vad har du för arbetsuppgifter?  

Ungefär hur många timmar i veckan lägger du på dessa arbetsuppgifter? 

Arbetar du uteslutet med logistik eller har du även andra arbetsområden? 

Vilka och i vilken omfattning? 

Ligger större delen av din delaktighet under planering och projektering eller 

under produktion? I vilken av dessa anser du att logistikinsatsen borde ha 

störst fokus? 

Har du någon påverkan på uppförandet av APD-plan samt uppdatering av 

APD-plan? 

Känner du att du som logistikansvarig hade velat/behövt göra uppföljning och 

återkoppling med arbetarna på frukostmöte? 

Projekteras det en kostnad för logistik i budgeten? Hur/vad?  

Inköp & beställningar 

Hur kommunicerar du med inköpare? Hade du behövt lättare 

kommunikationsväg till inköparen och hade det varit nyttigt med en mer 

integrerad inköpare på arbetsplatsen? 

I vilken utsträckning kan du påverka inköp? 

Vilka beställningar gör du? Hur? Framförhållning? 
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Leverans 

Hur arbetar du för att JIT ska fungera? 

Vilken leveransklausul anser du är bäst att använda sig av och i vilka lägen? 

Varför? 

Vad prioriterar du som logistikansvarig för egenskaper hos en leverantör? 

Lagring 

Hur anser du att det är bäst för projekt att lagra material? Hänsyn till 

kostnader, indirekta kostnader och smidighet på byggarbetsplats? 

Materialflöde 

Gör du några återkopplingar på kostnader och tid för materialflöde? Från att 

en produkt anländer till arbetsplats till montering? Om ja, hur? 

Hur arbetas för att dra ner kostnaderna för internhantering? 

- Interntransporter? 

- Sortering? 

- Sophantering? 

- Täckning & avtäckning? 

- Tillbehör? 

- Iordningställande av lagringsyta? 

- Retur av pall? 

S-kostnader 

Hur arbetar du för att kontrollera s-kostnader? 

Var anser/tror du det försvinner mest tid/pengar utan att skapa något värde för 

kunden? 

Logistikarbete i framtiden 

Var tror du mer logistikarbete hade varit mest gynnsamt? 
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Bilaga 3 - Intervju med Platschef 

Logistikansvarig och projekt 

Presentation av dig själv och projektet (Arbetare, platsledning, beräknad 

kostnad, entreprenadform)  

Vad innebär begreppet logistik för dig? 

Hur har du arbetat med logistik i detta projekt? 

Vad anser du om att ha logistikansvarig i projektet? Tror du det är en fördel i 

nästan alla projekt?  

Inköp & beställningar 

Hur arbetade du ihop med inköpare under projektering? Hur kommunicerar du 

med inköpare idag?  

 

Vilka beställningar gör du/hur integrerad är du i avropen? Hur? 

Framförhållning? 

Hur sköttes kontrakt med leverantörer/upphandlingar? Tydliga 

kontraktvillkor/logistikbilagor, UE 

Leverans 

Hur fungerar leveranser till bygget? JIT/lossning/Leveransklausul 

Vilken leveransklausul anser du är bäst att använda sig av och i vilka lägen? 

Varför? 

Vad prioriterar du för egenskaper hos en leverantör? 

Lagring 

Hur lagras det på arbetsplatsen i dagsläget? 

Hur anser du att det är bäst för projekt att lagra material? Hänsyn till 

kostnader, indirekta kostnader och smidighet på byggarbetsplats?  
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Materialflöde 

Gör du några återkopplingar på kostnader och tid för materialflöde? Från att 

en produkt anländer till arbetsplats till montering? Om ja, hur? 

 

Hur arbetas för att dra ner kostnaderna för internhantering? 

- Interntransporter?  

- Sortering?. 

- Sophantering?  

- Täckning/avtäckning? 

- Tillbehör? 

- Iordningställande av lagringsyta? 

- Retur av pall? 

S-kostnader 

Tas det hänsyn till s-kostnader vid projektering? Hur? Spill, Svinn, Skador och 

Stöld 

Hur har det arbetats för att kontrollera s-kostnader?  

Var anser/tror du det försvinner mest tid/pengar utan att skapa något värde för 

kunden? 

Logistikarbete i framtiden 

Var tror du mer logistikarbete hade varit mest gynnsamt? 

  



 73 

Bilaga 4 - Utförda intervjuer 
Svarande Datum Tid 

Arbetsledare Projekt 1 2015-03-06 09.30 – 10.20 

Arbetsledare Projekt 2 2015-03-13 09.30 – 10.15 

Logistikansvarig Projekt 1 2015-03-18 09.30 – 10.30 

Platschef Projekt 3 2015-03-24 10.00 – 10.40 

Arbetsledare Projekt 3 2015-03-24 11.00 – 12.00  

Platschef Projekt 2 2015-03-26 10.00 – 11.00 

Arbetsledare & Platschef Projekt 4 2015-03-30 10.00 – 11.00  

Inköpare Projekt 1 & 2 2015-04-17 10.00 – 11.00 

Projektchef Projekt 1 & 2 2015-04-29 19.00 – 21.00 
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Bilaga 5 – Rekommendationer för 

förbättrad logistik 
 

Planering 

1. Integrera inköp starkare i projekt 

Inte sällan har det funnits en brist i kommunikationen och 

informationsöverföringen mellan platsledning och inköpare. Det 

grundar sig främst i saker som att handlingar har reviderats utan att 

inköpare har blivit informerad, avrop har skett för sent från platsledning 

på grund av att information från inköpare har missats och att köpen inte 

är optimerade för arbetsplatsens utformning. Att ta in inköpare så tidigt 

som möjligt i projekteringen ger inköparen en större delaktighet i 

projektet och större kunskap i sina köp, detta kommer medföra bättre 

informationsöverföring till inköpare angående revideringar i projektet 

samt en större kunskap för frågor från platsledning under produktion. 

De tillfällen som inköpare är inblandad i projektering skall vara vid 

relevanta tillfällen och effektiv tid. Inköpare skall sitta minst en gång i 

veckan ute på arbetsplats. Detta bidrar till en större medvetenhet hos 

inköpare hur projektet ser ut, dialoger kan hållas på plats och därmed 

öka kommunikationen och minska risken för att information går 

förlorad i informationsöverföringen. Att integrera inköpare i 

produktionen kommer även bidra till att denne lär känna platsledning 

och hantverkare bättre och få med sig kunskap från produktionen in i 

nästa projekt. 

 

2. Platschef planerar relevanta köp ihop med inköpare 

I vissa fall är inte köp kompletta i den utsträckningen att det inte täckt 

alla relevanta poster från början. Detta medför ökade indirekta 

kostnader som hade kunnat minskas eller elimineras redan i köpet. 

Utnyttja de erfarenheter och kunskaper platschef besitter från 

produktion och låt platschef planera relevanta köp ihop med inköpare 

för att hjälpa med arbetsplatsomkostnader och rent praktiska moment på 

arbetsplatsen. På detta sätt kan mer kompletta inköp göras och indirekta 

kostnader minimeras. Detta ska göras med tydliga gränser vad som ska 

samrådas vid inköp och med en tydlig inköpsplan. 

 

3. Inköpsplan 

Inköpsplanen ska vara tydlig, inga oklarheter ska finnas vad som ska 

inköpas, och utav vem. Har man tydligt gränsdragningar minimerar man 

risken för missförstånd.  
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4. Arbetsledning in tidigare i projektet 

Ofta menas det på att arbetsledning inte har varit integrerad i 

planeringen och projekteringen och ofta inte blir kopplad till ett projekt 

förrän i produktionen. Detta har medfört att det ofta uppkommer frågor 

under produktionen kring inköp, handlingar och tidplan t.ex. Att 

integrera arbetsledning under projekteringen kommer ge en större 

kunskap i projektet och arbetsledningen vet under produktionen vad 

som var tänkt under projekteringen och kan integrera denna kunskap 

med hur projektet verkligen ser ut. Då arbetsledning ska integreras i 

projekteringen skall detta vara vid relevanta tillfällen och möten. 

 

5. Minimera steget från ankomst till montering 

Desto närmare man kan komma montagetänk i planeringen desto mer 

kan man minimera de icke-värdeskapande aktiviteterna ute i 

produktionen. Kan man redan vid planering dra ner på bearbetning av 

anlänt material, få det smart förpackat och montagevänligt kan det 

effektivisera arbetet ute på plats.  

 

6. Logistikbilagor och specifikationer 

Vid alla upphandlingar är det lämpligt att skicka med en grundläggande 

logistikbilaga för hur logistikarbetet skall skötas på den specifika 

arbetsplatsen. Där bör man ta upp mål med logistiken, obligatoriska 

möten, förpackningsinstruktioner, avisering av leverans, mottagning av 

leverans, säkerhet, upplagsplatser, samt regler för städning och 

avfallshantering. Dessa logistikbilagor ska följa med alla upphandlingar 

och bli grundpelaren för hur företaget vill att logistiken ska bedrivas, 

som sedan leverantörer och UE måste rätta sig efter, om inget annat 

avtalas. Den som innehar logistikansvaret på arbetsplatsen bör uppföra 

och följa upp denna bilaga, men i samråd med inköp och platschef för 

att inte relevant information ska gå förlorad.  

 

7. Avropsplan 

Försenade avrop resulterar i produktionsstörningar och väntetider. 

Oftast framkommer avropstider i inköpshandlingarna men de kan ibland 

missas eller vara en för krånglig väg till informationen. Att upprätta en 

obligatorisk avropsplan bidrar till en struktur över beställningar och 

minimerar risken att avrop blir gjorda för sent. Denna avropsplan ska 

visuellt finnas på arbetsplatsen där alla kan ta del av den, och den ska 

systematiskt uppdateras av den som innehar logistikansvaret. 

 

8. Leveransplan 
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Leveransplanen bör även denna sättas visuellt på arbetsplatsen, där det 

finns både en kolumn för Bygg, och kolumn för UE. Raderna bör vara 

uppdelade i veckobasis. I denna skrivs både Bygg och UE:s leveranser 

upp med datum och påtalad tid. Detta för att den som innehar 

logistikansvaret ska kunna organisera leveranserna och planera så att 

inte leveranser krockar med varandra. Den som innehar logistikansvaret 

borde ha befogenheten att kunna ändra och samordna leveranstiderna 

om krockar sker. Därför bör man uppdatera leveransplanen så fort man 

avropat den för att den med logistikansvaret ska hinna få tid att 

organisera.    

 

9. Upprätta planer för kommunikation och informationsflöde i 

planeringsfasen. 

Lägg större vikt på att under planeringsfasen upprätta tydliga 

strukturerade planer över hur kommunikation och informationsflöde ska 

ske. På detta sätt går man in i produktionen med en tydlig struktur över 

hur det ska kommuniceras och hur man ska överföra information. 

 

10. Analysera behovet av övervakning under planering. 

Inte sällan sker stölder på byggarbetsplatser och oftast uppgraderas 

övervakningen först efter första stölden och skadan redan är skedd. 

Lägg tid under planeringen att analysera hur stort behov är av 

övervakning. Beakta arbetsplatsens läge, hur mycket rörelse som är runt 

omkring arbetsplatsen samt hur mycket av värde som befinner sig på 

arbetsplatsen under projektets gång. En förhindrad stöld kan betala hela 

övervakningssystemet.  

 

Organisation 

11. Internutbildningar inom logistik för platsledning.  

Att genomföra interna utbildningar, främst inom arbets- och 

platsledning, gynnar organisationen på så sätt att det skapar en större 

medvetenhet om logistik och ett bredare perspektiv över projekt och hur 

man kan påverka de indirekta kostnaderna. På så sätt kan organisationen 

själv besitta den kunskap som tredjepartslogistikföretag försöker sälja. 

Man bör under dessa utbildningar dels gå allmänt in på logistik, men 

även fördjupa sig på konkreta områden som materialflöde, S-kostnader, 

effektivisering av leveransmottagning, ge konkreta exempel på sätt att 

minska internhanteringen såsom att använda sig av ett Lean-tänk.    

 

12. Inrätta tydliga logistikansvariga roller i samtliga projekt. 

Samtliga projekt skall inneha en logistikansvarig. Om en position som 

ren logistikansvarig inte ekonomiskt försvarbart och logistikansvaret 

placeras förslagsvis på en arbetsledare skall tydliga arbetsuppgifter 
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inom logistikansvaret finnas. Denne arbetsledare skall även ha utsatt tid 

då den enbart arbetar med sina logistikuppgifter och är då inte 

kontaktbar som arbetsledare. 

 

13. Användande av samma platsledning från projekt till projekt 

Att i så god mån som möjligt arbeta med samma platsledning från 

projekt till projekt bidrar till att platsledningen blir ett starkt lag. De 

känner till varandras styrkor och svagheter och kommunicerar bättre 

med varandra. Dock är det viktigt med feedback inom gruppen för att 

man ska fortsätta utvecklas och inte bara göra som man ”alltid gjort”. 

Inom gruppen bör man därför ha kontinuerliga (förslagsvis varje 

månad) möten, där man tar upp vad som gått bra och vad som gått 

mindre bra och diskutera fram vad som. 

 

14. Lägga fokus på projektering och inte utelämna några problem till 

produktionen. 

När väl handlingarna har kommit till produktionen ska allt vara 

noggrant utrett för att inte ”nödlösningar” ska behöva göras på plats. 

Kostnaderna kommer att skjuta iväg då produktionen måste stå still pga. 

ofullständiga handlingar. Exempel på detta har uppkommit under 

intervjuer med platsledning. 

 

Individ 

15. Dagliga morgonmöten på arbetsplats vid start på dagen 

Att hålla ett kort morgonmöte dagligen med hantverkarna ger en snabb 

uppdatering för hantverkarna om hur dagens agenda ser ut, vilka 

förutsättningar som finns och vad som skiljer denna dag från andra, om 

sjukdomar har uppkommit eller andra oförutsedda problem och hur 

dessa ska lösas. Dessa möten kan även skapa en större samhörighet på 

arbetsplatsen och bidra till en lagkänsla med en gemensam målbild då 

alla hantverkare och arbetsledning är samlade för att gå igenom hur VI 

ska gå till väga under dagen för att åstadkomma det VI alla arbetar för. 

 

16. Ansvarsområde till hantverkare 

Att delegera ansvarsområden till ansvarsfulla engagerade hantverkare 

och låta hantverkarna vara delvis med i planering i form av metodval, 

maskiner och i viss mån material kan ge en större yrkesstolthet och 

engagemang samt minska glappet mellan arbetsledning och arbetare. Då 

det fortfarande råder en viss ”vi och dem”-attityd i byggbranschen kan 

denne minskas med delegerade ansvarsområden på hantverkare då 

uppmaningar kommer från ”vi” och inte från ”dem”.  
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17. Informera arbetarna på arbetsplats om följderna logistiksatsningen 

har medfört i projektet. 

Logistiken är ofta något som ligger på arbets- och platsledningen och 

någon större logistikmedvetenhet hos hantverkarna är ovanlig. Vid 

förslagsvis frukostmöte skall en stund gå åt att ge feedback på hur 

logistikarbetet bedrivits, vilka följder det har uppkommit och hur det 

påverkat dels projektet men även hantverkarnas arbete. Detta tror vi 

skapar en större medvetenhet hos hantverkarna i allt dem gör och bidrar 

till att även själva utförandet av den planerade logistiken fungerar bra. 

Detta för att hantverkarna själva är nöjda med och trivs i en strukturerad 

arbetsmiljö där det blir ett jämnt flöde.  

 

18.  Införa tydliga ansvarsområden för städning 

Genom att införa ett heijunka-tänk i produktionen kan man få mer 

ordning på arbetsplatsen. Varje arbetare får en städuppgift på ett 

specifikt område och ansvarar under produktionen för att detta område 

hålls städat och framkomligt. Detta ska genomföras när man får tid över 

mellan moment. Tänket att ”det finns alltid något att göra” måste bli 

mer uppmärksammat.  

 

Produktion 

19. Strukturera upp containrar på arbetsplats och uppdatera dessa 

under projektets utveckling. Allt ska ha sin plats! 

Ofta brister det i flödet på diverse- och förbrukningsartiklar ute på 

arbetsplatsen. Detta kan resultera i onödigt dyra köp då det kan behöva 

inhandlas omedelbart eller i väntetider då ett moment inte kan utföras på 

grund av frånvaro av dessa artiklar. En noggrant strukturerad container 

med en plan över bodens uppbyggnad kan resultera i en snabbare och 

tydligare överblick över inventariet för platsledning såväl som 

hantverkare. I diversecontainern ska det vara strukturerat med hyllplan 

och etiketter för vilka artiklar som ska vara på en viss plats, för att 

lättare kunna se om det behöver beställas mer av någon artikel. Finns 

samma artikel på flera olika ställen är det svårt hålla koll på hur mycket 

man har och kan därför bli beställt mer än vad man behöver.  

 

20. Separat verktyg- och diverseartikel-container 

För att kunna hålla god struktur i containrarna är det lämpligt att 

separera verktyg från skruv och diverseartiklar. Det gör det lättare att 

inventera vad man har i containrarna. Dels för att minimera tiden det tar 

för en arbetare att leta efter det den ska använda, men även för att lätt 

kunna ha en uppfattning om vad som behöver beställas.  

 

21.  Systematisera beställning av förbrukning och diverse artiklar. 
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Genom att ha ett Lean-system för diverseartiklar med ett minimumantal 

som måste finnas i containern, kan man undvika att saker tar slut. 

Exempel på sådana diverseartiklar är tumstockar, bits, knivar, men 

viktigast av allt är skruv. En inventeringslista på diverseartiklar där det 

står minimumantal för varje produkt och om minimum understigs så ska 

man göra en ny beställning. 

 

22.  Återkoppla med arbetare på frukostmöte inför kommande 

leveranser och moment, vad som måste förberedas, vilket material 

som ska finnas och var det ska finnas, samt vilka diverse och 

förbrukningsartiklar respektive arbetslag måste ha. 

För att motverka att diverse- och förbrukningsartiklar inte finns på plats 

vid nödvändigt moment bör en del av frukostmötet gå till att informera 

om kommande moment och återkoppla till respektive arbetslag hur 

deras inventarier ser ut inför dessa moment.  

 

23.  Transportplaner för leveranser till arbetsplats i kontrakt. 

Bifoga transportplaner till samtliga leverantörer i kontrakt. 

Transportplanen ska visualisera hur chauffören ska köra in och ut ur 

arbetsplatsen, var det ska lossas samt information om vem som ska 

kontaktas och ta emot leveransen. 

 

24.  Minimera upplagsplatser oavsett storlek  

Vid undersökningarna har det uppmärksammats att de flesta skadorna 

på materialet uppkommer då det har lagrats på arbetsplatsen. Att 

minimera upplagsplatser oavsett arbetsplatsens storlek och omfattning 

kommer minska kapitalbindningar, internhantering och transporter men 

framför allt dra ner risken för skador på materialet. Skall saker lagras på 

arbetsplats skall det lagras smart, nära kommande monteringsplats och 

säkert ifrån pågående arbete eller annat som kan komma att skada 

materialet. 

 

25.  Systematisera leveransmottagning 

Den som innehar logistikansvaret på arbetsplatsen skall själv medverka 

vid samtliga leveransmottaningar. Ansvara för mottagningskontroll 

samt att materialet hamnar på rätt plats. Det bör vara samma person som 

är godsmottagare för alla leveranser. Denne ska vara informerad med 

alla beställningar genom leveransplaner och dennes kontaktuppgifter 

ska finnas för leverantören. Kontaktuppgifterna skall även vara uppsatta 

på grindarna för vid leveransplatsen. Godsmottagaren ska ha en 

leveranskontroll där den kontrollerar antal kolli och kvalitén på 

leveransen. Allt ska dokumenteras i en leveranskontrollmall. 
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Godsmottagaren ska sedan ha ansvaret för att materialet kommer till rätt 

plats. Det är viktigt att denna är medveten om leveransvillkor. 
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26.  Logga och återkoppla leveransmottagning 

Att logga och återkoppla leveranser ger en överblick över hur 

leveransmottagning och leverantörerna fungerar. Detta kan bidra till att 

finna och eliminera onödiga väntetider, för långa lossningstider och 

mottagningskontroller. 

 

27.  Totalkostnadsanalysera materialflödet 

Att den som innehar logistikansvaret utför vid rimlig tid och mellanrum 

en totalkostnadsanalys på ett material ger en blick över hur 

internhanteringen på arbetsplats fungerar. Var det finns brister och hur 

dessa uppstått. Detta ska dokumenteras för att kunna användas för 

utveckling till framtida projekt. I denna totalkostnadsanalys bör 

lossning, internhantering och S-kostnader vara med. 

 

28.  Minimera flyttning av material 

Vid lagring av material bör man se till att i så hög grad som möjligt få 

in materialet så nära montageplats som möjligt. I Exempelvis 

flerbostadshus bör man i stomskedet få in rätt mängd gips och reglar i 

varje lägenhet, och om möjligt fönster. Det medför en högre 

kapitalbindning, då det kan komma att stå lagrat en längre tid innan 

montering, men minskar avsevärt på internhanteringen.  

 

29. Beställa leveranser efter framtagna förpackningsinstruktioner 

När man gör en beställning för större leveranser, t.ex. fönster, dörrar, 

gips, mm. bör man upprätta förpackningsinstruktioner till tillverkaren, 

men även som en checklista för arbetsledare/godsmottagare, där den 

planerar redan i förväg vilka förutsättningar som kan påverka 

materialflödet. Man bör ställa sig frågorna vid framtagandet av 

förpackningsinstruktionen: 

 Hur ska det vara förpackat? (lägenhetsvis, våningsvis) 

 Hur ska materialet/förpackningen tas in? (Eventuella hinder?) 

 Hur ska komponenterna vara märkta? 

 Hur ska förpackningarna lastas av? (Tornkran, LUL, leverantör) 

 Ska leveranserna vara uppdelade? (Våningsvis, lägenhetsvis) 

 



 

 

Arbetsledarens logistikverktygslåda 
 

Mall för arbetsledares logistikprocess  

  



 

 

Upprätta logistikbilaga 
Verktyg 

Utför: Under planeringsfas 

Beskrivning: 

Upprätta en grundläggande logistikbilaga för hur arbetet ska skötas på din 

arbetsplats. Denna ska ta upp:  

 Målsättning med logistikarbetet 

 Obligatoriska möten 

 Förpackningsinstruktioner  

 Avisering av leverans 

 Mottagning av leverans 

 Säkerhet 

 Upplagsplatser 

 Regler för städning och avfallshantering 
 

Denna logistikbilaga ska skickas med i upphandling och på så sätt bli 

grundpelaren för hur ni vill att logistiken ska bedrivas på arbetsplatsen, som 

UE och leverantörer sedan måste rätta sig efter, när inget annat påtalas. Detta 

för att hålla en god ordning och hög säkerhet på din arbetsplats. Denna 

logistikbilaga bör upprättas underplaneringsfasen i samråd med platschef och 

inköpare.  

  



 

 

Transportplaner för leveranser till 

arbetsplats i kontrakt 
Verktyg 

Utför: Under planeringsfas 

Beskrivning: 

Bifoga transportplaner till samtliga leverantörer. Detta kan vara en bild från 

Google maps, där du visualiserar hur chauffören ska köra in och ut från 

arbetsplatsen och var avlastningsplatsen är. Detta för att din tid som 

arbetsledare inte bara ska gå åt till att lotsa chaufförer till arbetsplatsen per 

telefon. Den bör däremot innehålla det telefonnummer till godsmottagaren 

som ska kontaktas när väl transporten är på ingång. Denna bilaga ska 

upprättas under planeringsfasen och upprättas av dig som har 

logistikansvaret. 

 

Avropsplan 
Verktyg 

Utför: Under planeringsfas 

Beskrivning: 

Gå igenom alla inköp i samråd med inköpare när inköpt material senast 

måste avropas för att kunna levereras den tidpunkt du vill ha det, och inför 

detta sedan i en avropsplan där det tydligt framkommer vilken vecka och 

datum materialet eller byggdelen senast måste avropas. Sätt upp den visuellt 

på kontoret så att den inte glöms bort. Denna ska sedan systematiskt ses över 

(förslagsvis varannan vecka) och uppdateras vid behov. 

 

 

  



 

 

Leveransplan 
Verktyg 

Utför: Under planeringsfas 

Beskrivning: 

Leveransplanen bör även denna sättas visuellt på arbetsplatsen, där det finns 

både en kolumn för Bygg, och kolumn för UE. Raderna bör vara uppdelade i 

veckobasis. I denna skrivs både Bygg och UE:s leveranser upp med datum 

och påtalad tid. Detta för att du som innehar logistikansvaret ska kunna 

organisera leveranserna och planera så att inte leveranser krockar med 

varandra. Du som innehar logistikansvaret borde ha befogenheten att kunna 

ändra och samordna leveranstiderna om krockar sker. Därför bör man 

uppdatera leveransplanen så fort man avropat den för att du med 

logistikansvaret ska hinna få tid att organisera.    

 
Strukturera upp containrar på arbetsplats 

och uppdatera dessa under projektets 

utveckling. Allt ska ha sin plats! 
Planering & Verktyg 

Utför: Under planeringsfas & produktion 

Beskrivning: 

En noggrant strukturerad container med en plan över bodens uppbyggnad 

resulterar i en snabbare och tydligare överblick över inventariet för 

platsledning såväl som hantverkare. I diversecontainern ska det vara 

strukturerat med hyllplan och etiketter för vilka artiklar som ska vara på en 

viss plats, för att lättare kunna se om det behöver beställas mer av någon.  

  



 

 

Separat verktyg- och 

diverseartikelcontainer 
Planering 

Utför: Under planeringsfas 

Beskrivning: 

För att kunna hålla god struktur i containrarna är det lämpligt att separera 

verktyg från skruv och diverseartiklar. Det gör det lättare att inventera vad 

man har i containrarna. Dels för att minimera tiden det tar för en arbetare att 

leta efter det den ska använda, men även för att lätt kunna ha en uppfattning 

om vad som behöver beställas. 

 
Systematisera beställning av förbrukning 

och diverse artiklar. 
Planering, Rutin & Verktyg 

Utför: Under planeringsfas & produktion 

Beskrivning: 

Genom att ha ett Lean-system för diverseartiklar med ett minimumantal som 

måste finnas i containern, kan man undvika att saker tar slut. Exempel på 

sådana diverseartiklar är tumstockar, bits, knivar, men viktigast av allt är 

skruv. Upprätta en inventeringslista på diverseartiklar där det står 

minimumantal för varje produkt och om minimum understigs så ska man 

göra en ny beställning. 

  



 

 

Beställa leveranser efter framtagna 

förpackningsinstruktioner 
Verktyg 

Utför: Under planeringsfas 

Beskrivning: 

När du gör en beställning för större leveranser, t.ex. fönster, dörrar, gips, mm. 

bör man upprätta förpackningsinstruktioner till tillverkaren, men även som en 

checklista för arbetsledare/godsmottagare, där den planerar redan i förväg vilka 

förutsättningar som kan påverka materialflödet. Du bör ställa dig frågorna vid 

framtagandet av förpackningsinstruktionen: 

 Hur ska det vara förpackat? (lägenhetsvis, våningsvis) 

 Hur ska materialet/förpackningen tas in? (Eventuella hinder?) 

 Hur ska komponenterna vara märkta? 

 Hur ska förpackningarna lastas av? (Tornkran, LUL, leverantör) 

 Ska leveranserna vara uppdelade? (Våningsvis, lägenhetsvis) 
 

Strukturera upp upplagsplatser 
Planering 

Utför: Under planeringsfas & produktion 

Beskrivning: 

Lägg vid etablering tid på att strukturera upp upplagsplatsen. Gå igenom 

vilka material som kan tänkas lagras och markera ut med en skylt var 

exempelvis trä och stål ska lagras. Tänk hela tiden på hur materialet ska 

kunna tas ifrån platsen, så exempelvis en LUL kan komma åt materialet med 

gafflarna., så inte annat material måste flyttas för att du ska kunna komma åt 

det tänkta materialet. Ställ materialet exempelvis radvis. På APD-planen 

finns alltid upplagsplatsen utsatt. Zooma in upplagsplatsen på APD: n och 

strukturera upp den redan i ritningen.  Denna kan sedan sättas upp vid 

upplagsplatsen så att alla vet var saker ska stå. Uppdatera denna med 

projektets gång.   

 



 

 

Dagliga morgonmöten på arbetsplats vid 

start på dagen 
Rutin 

Utför: Under produktion 

Beskrivning: 

Att hålla ett kort morgonmöte dagligen med hantverkarna ger en snabb 

uppdatering för hantverkarna om hur dagens agenda ser ut, vilka 

förutsättningar som finns och vad som skiljer denna dag från andra, om 

sjukdomar har uppkommit eller andra oförutsedda problem och hur dessa ska 

lösas. Dessa möten kan även skapa en större samhörighet på arbetsplatsen 

och bidra till en lagkänsla med en gemensam målbild då alla hantverkare och 

arbetsledning är samlade för att gå igenom hur VI ska gå till väga under 

dagen för att åstadkomma det VI alla arbetar för. 

 

Ansvarsområde till hantverkare 
Rutin 

Utför: Under produktion 

Beskrivning: 

Delegera ut ansvarsområden till ansvarsfulla engagerade hantverkare och låt 

hantverkarna vara delvis med i planering i form av metodval, maskiner och i 

viss mån material. Det är trots allt hantverkaren som ska montera och de har 

en hel del bra åsikter om vad som har fungerat bra och vad som har fungerat 

sämre, kunskap som en arbetsledare endast får reda på om den samspråkar 

med hantverkarna. Om man delegerar ut ansvar genererar det ofta en större 

yrkesstolthet och engagemang, och brukar inte ses som en extra börda. Alla 

växer med ansvar!   

  



 

 

Införa tydliga ansvarsområden för 

städning 
Rutin 

Utför: Under produktion 

Beskrivning: 

Ge varje arbetare en städuppgift på ett specifikt område som den ansvarar för 

under produktionen och ser till att detta område hålls städat och framkomligt. 

Detta ska genomföras när man får tid över mellan moment. Tänket att ”det 

finns alltid något att göra” måste bli mer uppmärksammat. Detta kommer 

leda till en mer organiserad och städad arbetsplats utan att större åtgärder, 

som driftstopp för städningsarbete, måste vidtas. 

 
Återkoppla med arbetare på frukostmöte  
Rutin 

Utför: Under produktion 

Beskrivning: 

För att motverka att diverse- och förbrukningsartiklar inte finns på plats vid 

nödvändigt moment bör en del av frukostmötet gå till att informera om 

kommande moment och återkoppla till respektive arbetslag hur deras 

inventarier ser ut inför dessa moment.  

  



 

 

Systematisera leveransmottagning 
Rutin 

Utför: Under produktion 

Beskrivning: 

Du som innehar logistikansvaret på arbetsplatsen skall själv medverka vid 

samtliga leveransmottaningar. Ansvara för mottagningskontroll samt att 

materialet hamnar på rätt plats. Du bör utse en godsmottagare i arbetslaget, 

exempelvis lagbasen, som kan ta emot om inte du är närvarande. Denne ska 

vara informerad med alla beställningar genom leveransplaner och både dina 

och godsmottagarens kontaktuppgifter ska finnas för leverantören. 

Kontaktuppgifterna skall även vara uppsatta på grindarna för vid 

leveransplatsen. Den som tar emot leveransen ska ha en leveranskontroll där 

den kontrollerar antal kolli och kvalitén på leveransen. Allt ska dokumenteras 

i en leveranskontrollmall. Godsmottagaren ska sedan ha ansvaret för att 

materialet kommer till rätt plats.  

 

Dagliga morgonmöten på arbetsplats vid 

start på dagen 
Rutin 

Utför: Under produktion 

Beskrivning: 

Att hålla ett kort morgonmöte dagligen med hantverkarna ger en snabb 

uppdatering för hantverkarna om hur dagens agenda ser ut, vilka 

förutsättningar som finns och vad som skiljer denna dag från andra, om 

sjukdomar har uppkommit eller andra oförutsedda problem och hur dessa ska 

lösas. Dessa möten kan även skapa en större samhörighet på arbetsplatsen 

och bidra till en lagkänsla med en gemensam målbild då alla hantverkare och 

arbetsledning är samlade för att gå igenom hur VI ska gå till väga under 

dagen för att åstadkomma det VI alla arbetar för. 

 

 



 

 

Ansvarsområde till hantverkare 
Rutin 

Utför: Under produktion 

Beskrivning: 

Delegera ut ansvarsområden till ansvarsfulla engagerade hantverkare och låt 

hantverkarna vara delvis med i planering i form av metodval, maskiner och i 

viss mån material. Det är trots allt hantverkaren som ska montera och de har 

en hel del bra åsikter om vad som har fungerat bra och vad som har fungerat 

sämre, kunskap som en arbetsledare endast får reda på om den samspråkar 

med hantverkarna. Om man delegerar ut ansvar genererar det ofta en större 

yrkesstolthet och engagemang, och brukar inte ses som en extra börda. Alla 

växer med ansvar!   

 

Totalkostnadsanalysera materialflödet 
Rutin 

Utför: Under produktion 

Beskrivning: 

Du med logistikansvar utför vid rimlig tid och mellanrum (exempelvis en gång 

per månad) en totalkostnadsanalys som ger en blick över hur internhanteringen 

på arbetsplats fungerar. Var det finns brister och hur dessa uppstått. Detta ska 

dokumenteras för att kunna användas för utveckling till framtida projekt. I denna 

totalkostnadsanalys bör lossning, internhantering och S-kostnader vara med. Gör 

exempelvis: 

 Avfallsuppföljning (behövs fler fraktioner för att minska kostnader?) 

 Materialkostnadsuppföljning 

 Intrerntransportkostnader (går det att minska interntransporten? isf. hur?) 
 

  



 

 

Minimera flyttning av material! 
Rutin 

Utför: Under produktion 

Beskrivning: 

Vid lagring av material bör du se till att i så hög grad som möjligt få in 

materialet så nära montageplats som möjligt. I Exempelvis flerbostadshus bör du 

i stomskedet få in rätt mängd gips och reglar i varje lägenhet, och om möjligt 

fönster. Det medför en högre kapitalbindning, då det kan komma att stå lagrat en 

längre tid innan montering, men minskar avsevärt på internhanteringen.  

 

Erfarenhetsåterföring (Tips och trix) 
Rutin & Verktyg 

Utför: Under produktion 

Beskrivning: 

Skaffa dig en pärm eller mapp i datorn där du skriver upp erfarenheter av 

svårigheter du mött på olika projekt, som kan vara av nytta för dig och andra 

arbetsledare i kommande projekt. Det kan vara allt ifrån hur ni löst 

logistikuppgifter på ett bra sätt, men även hut vissa moment har lösts på ett 

smidigt sätt.    

 


