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Abstract

Buildinglogistics in a region city- Take it there or take i
away?

Erik Ahlstedt

The work is being carried out with the construction company Arcona. 
The aims are to evaluate and make recommendations about their
building logistics solution CSL. For now, CSL is only used for
projects in Stockholm. If a need for CSL occurs in Uppsala, it will
also be introduced there.
The purpose of the study is to investigate how CSL works in
Stockholm, what good experiences and challenges identified by the
users in Stockholm. Another purpose is to identify which part
functions of the logistics solution that are requested by future
users in Uppsala.
To find out how the solution works today on projects in Stockholm,
three qualitative interviews have been conducted. To find out about
the expectations of subcontractors (UE) on a logistics solution in
Uppsala, a qualitative interview has been conducted with a
subcontractor. All interviews were then encoded to find themes and
subcategories.
The conclusion is that both the subcontractor and Arcona see both
practical and financial gains in introducing CSL in Uppsala. The main
advantage of CSL is that it is scalable and you can choose to insert
only the sub-functions that are needed on the current project. A
service that both sees benefits and which can be recommended is a
logistics coordinator who reviews the entire logistics at the
workplace and thereby more easily identifies and solves problems.
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Sammanfattning  
Detta examensarbete på 15 hp genomförs inom programmet för byggteknik på 

Uppsala Universitet. Arbetet genomförs med byggföretaget Arcona som 

uppdragsgivare och syftar till att utvärdera och komma med rekommendationer om 

deras bygglogistiklogistiklösning CSL. För nuvarande används CSL endast på projekt 

i Stockholm. Om ett behov av CSL uppkommer i Uppsala kommer det även att införas 

där.  

Syftet med studien är att undersöka hur CSL fungerar i Stockholm, vilka bra 

erfarenheter och utmaningar som identifierats av brukarna i Stockholm. Ytterligare ett 

syfte är att identifiera vilka delfunktioner av logistiklösningen som är efterfrågade av 

framtida brukare i Uppsala. Utifrån svaren på frågorna formuleras rekommendationer 

om vilka delfunktioner av lösningen som kan behöva ägnas särskild omtanke vid ett 

införande i Uppsala. 

För att få reda på information om hur lösningen fungerar idag på projekt i Stockholm 

har tre kvalitativa intervjuer genomförts. För att ta reda på förväntningar som 

underentreprenörer (UE) har på en logistiklösning i Uppsala har en kvalitativ intervju 

genomförts med en underentreprenör. Samtliga intervjuer kodades sedan för att 

kunna finna teman och underkategorier.  

Den slutsats som kan dras från undersökningen är att både underentreprenör och 

Arcona ser både praktiska och ekonomiska vinster med att införa CSL i Uppsala. Den 

främsta fördelen som CSL har är att den är skalbar och man kan välja att införa endast 

de delfunktioner som det finns ett behov av på det aktuella projektet. En tjänst som 

båda ser fördelar med och som kan rekommenderas är en logistiksamordnare som har 

översikt av hela logistiken på arbetsplatsen och därigenom lättare kan identifiera och 

lösa problem. 

 

 

 

Nyckelord: Bygglogistik, CSL, Construction Supply Logistics, CS Logistics, Logistik. 
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Förord 
Detta arbete är del i en 15 hp kurs på Byggingenjörsprogrammet på Uppsala 

Universitet. Arbetet är framtaget åt byggföretaget Arcona.  

Arbetet hade inte blivit av utan Arconas positiva inställning till det. Ett särskilt tack 

till Uppsala-avdelningen och min handledare Stefan Mårtensson. Jag vill också rikta 

ett stort tack till de respondenter som tog emot mig och lät sig intervjuas och bidrog 

med sin kunskap inom området. Tack till min ämnesgranskare Nico van Dijk för den 

input du givit på arbetet. 

Ett slutligt tack till mamma Carina för den värdefulla hjälp och till övriga nära och 

kära som bidragit med uppmuntran och stöd. 

 

Uppsala juni 2017 

Erik Ahlstedt 
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Ordlista 
Etablering – Platsen där platsledningen och övriga tjänstemän är placerad på 

byggarbetsplatsen. 

Blockchef - Chef över en del av ett större projekt som har blivit uppdelat i delar inom 

företaget för att delarna inte ska bli för stora att hantera. 

Produktionsledare - En person som har ansvar för en eller flera underentreprenörer 

från entreprenören. 

Entreprenör – Det företag som har skrivit kontrakt med en beställare och åtagit sig att 

till exempel uppföra en byggnad.  

Underentreprenör(UE) – Ett företag som kontrakteras av entreprenören att utföra en 

del av en entreprenad. 

APO – ArbetsPlatsOrganisation ett begrepp för allt det som hör till den tillfälliga 

fabriken som finns runt om den byggnad som uppförs. 
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1 Inledning 
Arcona är ett byggföretag som är verksamt i Uppsala och Stockholm och är helägt av 

Veiddekke. Arcona har cirka 200st anställda tjänstemän med en omsättning på cirka 2 

miljarder kronor år 2016 (Arcona AB, 2016). Inom alla former av producerande företag 

finns det behov att transportera material och produkter och därigenom bruka olika 

former av logistik (Blomdahl & Wikner, 2013). Den logistik som genomförs till och från 

byggarbetsplatser brukar kallas bygglogistik. Traditionell bygglogistik kallas det 

arbetssätt som innebär att alla underentreprenörer själva sköter beställning, 

mottagning och inbärning av materialet. Detta arbetssätt får till följd att en betydande 

andel av tiden går till andra aktiviteter än produktion och blir därmed en stor kostnad 

(Lindén & Josephson, 2013;Kvale & Brinkmann, 2009). Följden av detta är att ett flertal 

byggbolag, inklusive Arcona, har behov av att effektivisera bygglogistiklösningar som 

syftar till att mer tid kan ägnas att producera vilket är den huvudsakliga uppgiften för 

byggföretagen. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Logistik 
Logistik är ett samlingsnamn för de aktiviteter som genomförs för att en viss produkt 

ska befinna sig på en viss plats en viss tid. Det innefattar planering, styrning och 

organisering av alla aktiviteter i materialflödet för att ett en viss produkt ska komma 

hela vägen från råvara till slutlig konsumtion. Syftet är att tillgodose alla intressenters 

önskemål ock krav med avseende på kundservice, kostnader, kapitalbindning och 

miljökonsekvenser. Läran om logistik är sammanfattningsvis hur man skapar effektiva 

materialflöden (Jonsson & Mattson, 2016).  

Det finns ett antal olika sätt att dela in alla de olika aktiviteterna som räknas till logistik 

i ett företag. Ett vanligt synsätt är att dela upp logistik i olika delsystem. Här nedan är 

exempel på typiska delsystem för ett tillverkande företag samt även några exempel, 

på vad dessa delsystem kan innehålla (Jonsson & Mattson, 2016): 

- Materialanskaffning: Godsmottagning och verifiering, interntransporter. 

- Tillverkning: Materialhantering, produktion, lagring.  

- Order till leverans: Orderbehandling, packning och lastning. 

- Distribution: Transportplanering, transport, lastning, lagring 

- Efterleverans: Orderbehandling, transportplanering, godsmottagning, 

interntransporter. 

Idag är det sällsynt att säljaren eller köparen av produkter sköter transporten utan det 

är oftast en tredje part inblandad som bara sköter logistiken mellan de två andra 

parterna, så kallad tredjepartslogistik. I dagens samhälle är det vanligast att företag är 
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specialiserade på en viss typ av produkter eller tjänster eftersom det på alla marknader 

idag är stor konkurrens samt oftast finns betydande krav på lönsamhet. För att öka 

sannolikheten att lyckas är det fördelaktigt att specialiseras sig inom det området man 

har stora kunskaper inom. Ett producerande företag är effektivt och specialiserat på 

produktion men är varken effektivt eller specialiserat på logistik varför det är 

lönsammare att köpa in den tjänsten från en extern part med specialistkunskaper inom 

logistik (Jonsson & Mattson, 2016;Ekeskär & Rudberg, 2016)  

1.1.2 Traditionell bygglogistik 
Bygglogistik är ingen erkänd gren inom logistik området utan ett samlingsbegrepp för 

den logistik som är kopplad till den "tillfälliga fabriken" som en byggarbetsplats utgör.  

Traditionell bygglogistik går i de flesta fall till så att alla underentreprenörer(UE) själva 

beställer material separat. Leveransen av materialet sker oftast med olika transportörer 

till arbetsplatsen. Detta får till följd att näst intill alla lastbilar som åker till 

arbetsplatsen går med tomma pallplatser. Det är även begränsad samordning när 

lastbilarna ankommer till arbetsplatsen vilket leder till väntetid för att få möjlighet att 

lossa i många fall.  

Lossning och mottagning av materialet utförs av respektive underentreprenörs 

yrkesarbetare. De förflyttar även materialet till det arbetsställe där materialet ska 

monteras på arbetsplatsen (Blomdahl & Wikner, 2013). 

1.1.3 Skillnaderna mellan vanlig- och bygg-logistik 
Den största skillnaden mellan vanlig logistik (som går till fabriker) och bygglogistik 

handlar om var materialhanteringen sker. Inom vanlig logistik levereras alltid 

materialet till samma plats och montaget sker också på samma plats. Inom 

bygglogistiken behöver materialet hela tiden levereras till nya platser inom 

arbetsplatsen för montage på en byggarbetsplats. Ofta är även mottagningsytorna och 

lagringsmöjligheterna betydligt mindre på byggarbetsplatser jämfört med vanliga 

fabriker (Blomdahl & Wikner, 2013). 

1.1.4 En specifik bygglogistiklösning; CS Logistics (CSL) 
För att effektivisera och minska kostnaderna för alla parter i byggproduktionen har 

Arcona sedan 2015 startat upp bygglogistiklösningen CS Logistics (CSL) som brukas 

på vissa krävande projekt för att på ett bättre sätt hantera logistiken på ett projekt. CSL 

är en lösning som är utvecklat av medarbetare på Arcona. Lösningen bygger på en rad 

olika delfunktioner som kan tillämpas alla tillsammans eller bara vissa delfunktioner 

beroende på vad det specifika projektet som det tillämpas på kräver. 

De delfunktioner som ingår i CSL är: Logistiksamordnare, logistikprogram (Myloc), 

Terminal och inbärning.  
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Logistiksamordnaren har specialistkunskaper inom bygglogistik och kan bidra med 

kunskap för att underlätta och förbättra genomförandet av bygglogistiken på 

arbetsplatsen.  

Det finns flera olika dataprogram på marknaden men inom CSL används Myloc 

Programmet är ett bokningssystem som används för planering och uppföljning av 

transporter (Myloc, 2017). Beroende på omfattningen av logistiken för de olika 

projekten används programmet utifrån de specifika behoven. Myloc används ibland 

endast för att boka plats för en leverans i lossningsficka. Det kan även användas till att 

spåra enskilda kollin som levereras via terminalen, från ankomstregistrering vid 

terminal till att kollit är levererat på avlämningsplatsen.  

CSL:s terminal som tillhandahålls fungerar som extern lagringsplats i de fall då det 

saknas plats för lagring på arbetsplatsen. CSL terminal fungerar också som en 

samlastningsterminal dit allt material kan levereras för att sedan samlastas och köras 

ut på arbetsplatsen på förutbestämda tider av en terminalbil. Denna funktion ger en 

betydande minskning av transporter till arbetsplatsen Ytterligare skäl att använda 

CSL:s terminal är att man av olika anledningar inte vill lagra på arbetsplatsen då risk 

för stöld och skador på materialet är högre på byggarbetsplatsen (Arcona AB, 2017). 

Detta har en positiv effekt för miljön eftersom det leder till färre körda kilometer. 

(Brunge, 2013) 

Oberoende hur materialet har ankommit projektet kan sedan inbärning med inbärare 

tillhandahållas av CSL fram till montageplatsen. Fördelen med separat inbärning är 

att montörer inte ska spendera tid på att ta emot material och bära in det till 

montageplatserna på arbetsplatserna (Arcona AB, 2017). 

1.2 Syfte och Mål 
Syftet med studien är att undersöka hur CSL fungerar i Stockholm, vilka bra 

erfarenheter och utmaningar som identifierats av brukarna i Stockholm. Ytterligare ett 

syfte är att identifiera vilka delfunktioner av logistiklösningen som är efterfrågade av 

framtida brukare i Uppsala. Utifrån dessa syften formuleras rekommendationer om 

vilka delfunktioner av lösningen som kan behöva ägnas särskild omtanke vid ett 

införande i Uppsala. 

1.3 Frågeställning 
De frågeställningar som denna rapport besvarar är: 

• Vilka utmaningar finns för logistiklösningen (CSL) i Stockholm samt hur man 

löst dessa? 

• Vilka bra erfarenheter har dragits utifrån användandet av CSL i Stockholm? 

• Hur anser UE i Uppsala att logistiken för en byggarbetsplats bör vara utformad? 
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1.4 Avgränsningar 
Detta arbete avgränsar sig till att undersöka hur CSL fungerar i Stockholm samt hur 

det skulle kunna fungera i Uppsala. Det svarar inte på frågan om hur bygglogistik 

fungerar med andra lösningar eller arbetssätt. Tillämpbarheten på andra 

logistiklösningar beror på hur pass liknande CSL är den lösningen.  
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2 Metod 

2.1 Metodval 
För att samla in kunskap om CSL och logistiklösningar kan olika metoder användas. 

De vanligaste metoderna vid denna typ av undersökning är litteraturstudier, 

enkätundersökningar, observationer samt intervjuer. Alla dessa metoder bygger på 

observationer av olika slag där man inte ingriper i den observerade eller i efterhand 

återgivna handlingen (Kylén, 2004). 

Vid en litteraturstudie studeras tryckt material som anses av vikt för undersökningen. 

Det studerade materialet måste även leva upp till de krav som finns med avseende på 

tillförlitlighet, trovärdighet samt relevans. En enkätundersökning är en skriftlig 

undersökning som riktar sig mot flera mottagare. Observationsstudier används för att 

beskriva det som händer just i den stund som studien genomförs genom att observera 

förloppet. Vid en intervjustudie ställer intervjuaren mer eller mindre öppna frågor om 

ett specifikt ämne till en respondent och man därigenom får den fakta som eftersökt 

(Kylén, 2004). 

 Det som avgör valet av vilken metod som ska väljas är tillgång till nedskrivna 

trovärdiga fakta som är relevanta för undersökningen, vilka resurser man besitter samt 

tidsbegränsningen.  

Av de metoder som tagits upp här ovan har alla fördelar samt nackdelar vid 

användandet i denna undersökning. Observationsstudier genomför inte i denna 

undersökning då det som ska utvärderas redan har hänt samt det tar för mycket 

resurser och tid i anspråk. Enkäter tenderar att ha en lägre svarsfrekvens än intervjuer. 

I denna undersökning är mängden respondenter begränsad. Om behov för att ställa 

följdfrågor för att förtydliga ett svar uppkommer är intervjuer den bästa metodiken. 

Antalet tilltänkta respondenter är också en viktig aspekt för val av metod (Kylén, 2004) 

Det och de andra nämnda fördelarna gör att valet mellan enkät och intervju faller på 

intervju.  

2.2 Genomförande 

2.2.1 intervjustruktur 
Då intervjuer ska användas som underlag till en studie finns olika sätt att bygga upp 

dessa på. Vanligtvis skiljer man på icke strukturerade, öppna intervjuer, och 

strukturerade intervjuer, även hur pass fokuserande intervjun är på ett visst ämne. Vid 

öppna intervjuer är frågorna mer öppna och ofta finns ett behov att intervjuaren ställer 

följdfrågor för att få ut den information som är eftersökt. Intervjun kan ofta mer liknas 

vid ett samtal om frågorna är väldigt öppna. Vid strukturerade intervjuer är frågorna 

mer specifika och svaren blir mer direkta. Nackdelen med endast förutbestämda 

frågor är att man kan förbise delar som respondenterna ser som viktigt men som inte 

frågas efter. Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet till att fokusera på de 
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frågeområden som ska studeras samtidigt som de kan följas upp med öppna 

följdfrågor anpassat efter vad som respondenten kan fördjupa sig inom. De 

strukturerade frågorna fångar upp sådant som är eftersökt från början medan de mer 

öppna frågorna, följdfrågor, kan ge tillfälle för den intervjuade att ge information som 

annars skulle ha missats (Kylén, 2004).  

På grund av att respondenterna sannolikt besitter större erfarenheter inom det område 

som intervjun ska beröra finns det en risk att missa viktiga fakta om den utformas som 

en helt strukturerad intervju. Detta är anledningen till att arbetet använder sig utav en 

semistrukturerad intervju där strukturerade frågor följs upp med frågor i mer öppen 

form (se bilaga 1 och 2) (Kvale & Brinkmann, 2009). 

För detta arbete har två olika frågeformulär tagits fram till intervjuerna då 

respondenterna tillhör två olika kategorier; nuvarande användare av CSL och 

tilltänkta framtida användare av CSL. Frågorna har utformats så att respondenten ska 

kunna fylla på med mer fakta emot vad intervjuaren frågade efter (se bilaga 1 och 2) 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

2.2.2 Urval av respondenter 
De respondenter som är tillfrågade om att bli intervjuade i denna undersökning 

bygger på strategiskt urval av nyckelpersoner. De respondenter som har tillfrågats och 

intervjuats i detta arbete använder CSL idag (respondent 1-3) och en tilltänkt framtida 

användare av CSL (respondent 4).  

Respondenterna besitter kunskap om hur CSL är uppbyggt samt hur det har använts 

inom projekt i dagsläget då de idag använder det i projekt i Stockholm. Att de har olika 

erfarenheter av CSL ökar sannolikheten att fånga upp ett bredare spektrum av 

kunskap om CSL än om alla hade arbetat på liknande projekt och använt CSL på 

samma sätt. 

Respondent 1 besitter kunskap och erfarenhet om hur CSL fungerar då man nyttjar 

alla delfunktioner i lösningen på särskilt stora och komplexa projekt i egenskap av 

blockchef för logistiken på projektet Pyramiden.  

Respondent 2 kan genom sin roll som logistikansvarig produktionsledare på projektet 

Neo där de flesta delfunktioner av CSL använts ge inblick i hur CSL kan användas för 

stora projekt som är trångt placerade.  

Respondent 3 intervjuas eftersom respondenten besitter erfarenheter hur det fungerat 

att använd endast några utvalda delfunktioner av CSL på ett logistiskt krävande 

projekt. 

Respondent 4 intervjuas eftersom respondenten sitter på en ledande position hos UE 

med inblick i hur logistiken sköts idag på deras arbetsplatser och hur logistiken skulle 

kunna förändas för att fungera bättre för dem. Intervjun har genomförts för att 
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undersöka och belysa förväntningar som en UE i Uppsala har på en eventuell framtida 

logistiklösning. 

2.2.3 Genomförande av intervju 
Intervjuerna med de tre respondenterna som redan använder CSL-lösningen i 

varierande grad i Stockholm genomfördes på plats på etableringen på de arbetsplatser 

som respondenterna arbetar på till vardags, både tiden och platsen har 

respondenterna själva valt. Intervjuerna med respondent 1och 2 genomfördes i skilda 

mötesrum utan störningar där inga utomstående kunde höra vad som sades. Intervju 

med respondent 3 genomfördes i en avskild soffgrupp på arbetsplatsen då det inte 

fanns tillgång till separat mötesrum. Detta medförde att det fanns visst bakgrundsljud 

samt att det var möjligt förutomstående att höra vad som sades av respondenten. Alla 

respondenter var informerade i förväg om en beräknad maxlängd på intervjun på en 

timme, de blev 50 min, 40 min samt 30 min.  

Den intervju som genomförts med respondent 4 som arbetar åt underentreprenör i 

Uppsala ägde rum på deras kontor i Uppsala i ett avskilt mötesrum där inga 

utomstående kunde höra eller påverka intervjun. Längden på intervjun blev 45 min 

vilket var inom de 60 min som respondenten blev informerad om innan skulle var 

maxlängden på intervjun. 

2.3 Analys 
Intervjuerna analyseras med hjälp av kvalitativ tematisk analys. Att en kvalitativ 

analysmetod väljs istället för en kvantitativ beror på den begränsade mängden 

intervjuer som görs som underlag till detta arbete. 

Tematisk analys är en metod en kvalitativ metod för att analysera och presentera 

mönster som framkommer i intervjuer. Tematisk analys kan delas upp i sex olika steg 

som framgår av figur 1. 

Figur 2.1 De olika delarna i tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) 

Steg 1: Bekanta 
sig med emperin 

i materialet.

Steg 2: Kodning 
av materialet.

Steg 3: Söka efter 
teman.

Steg 4: Granska 
funna teman.

Steg 5: Beskriv 
och namnge 

teman.

Steg 6: 
Sammanställ 

resultatet.
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I första steget lyssnades allt material igenom flera gånger. Anteckningar fördes över 

intressanta delar som berör frågeställningen. Materialet kodades i steg två, vilket 

innebär att materialet lästes igenom samtidigt som det söktes information som är 

relevanta för frågeställningarna. Denna information sammanfattades med ord och 

meningar vilka är själva koderna. Därefter, i steg tre, sorterades koderna i olika 

grupper som bildar teman. Med hjälp av temana framträder mönster i hur materialet 

kan kopplas till frågeställningen. För vissa teman kan man ytterligare dela upp 

koderna så de bildar underkategorier då koderna är olika nyanser av temat. 

Granskningen som följde i steg fyra är till för att kontrollera så att temana skiljer sig 

från varandra och att de är relevanta för frågeställningen. I steg fem namngavs de olika 

temana och beskrevs varför de är relevanta. I sista steget har resultatet sammanställts 

så att kopplingen mellan materialet och frågeställningen framgår. Det som presenteras 

i analysen är tema och underkategorier. Exempel på koder, teman och underkategorier 

som framkommit i analysen visas i figur 2. Denna analys har följt Braun & Clarkes 

modell  (Braun & Clarke, 2006). 

Tabell 2.1 Exempel på kodning. 

Tema  Underkategori Kod 

Utmaningar och lösningar 

Brister i förståelse och 

kunskap 

UE har bristande 

förståelse för lösningen. 

Brist i kommunikation 

mellan parter  

Tydlighet i hur inbärningen 
är tänkt att fungera redan i 
kontraktet. 

Bra erfarenheter 

Bra praktiska erfarenheter Inbärning kvällstid för att 
inte störa produktionen. 

Bra ekonomiska och 

administrativa 

erfarenheter 

Logistiksamordnare viktig 
resurs för 
helhetsperspektivet 
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3 Sammanfattade intervjuer med respondenterna 
De respondenter som intervjuats är nuvarande användare av CSL (respondent 1-3) och 

UE i Uppsala (respondent 4) som är eventuell framtida användare av CSL.  

3.1 Respondent 1, Pyramiden  
Respondent 1 är intervjuad i egengenskap av blockchef och logistikledare för 

logistiken på projektet Pyramiden i Stockholm. Respondent 1 är ansvarig för APO 

samt logistiken på projektet, och ansvarar för den logistikorganisation som finns inom 

projektet som har ansvar för att rätt mängd material har kommit på rätt plats i rätt tid.  

Han började arbeta på projektet i november 2016 innan dess var han 

logistiksamordnare mellan logistikterminalen och Pyramiden för CSL:s räkning. Det 

första stora projektet som CSL användes på var Pyramiden och CSL har växt i storlek 

i och med detta projekt. Byggnaden som uppförs av Arcona och Veidekke i samverkan 

med fastighetsägaren Fabege ska bli 90 000 m2 där huvuddelen är kontor. 

Entreprenadsumman är på 1700 milj. Projektet pågår från slutet 2014 till 2018. Som 

mest har 600 yrkesarbetare varit verksamma samtidigt på projektet. På Pyramiden har 

alla delfunktioner inom CSL använts vilket innefattar logistiksamordnare, 

logistiksystemet (Myloc), terminalen och inbärning. Logistiken på projektet har varit 

komplext både sett till placeringen av projektet mitt i Solna och sett till den stora 

volymen av kollin som ankommer till projektet varje dag. Figur 3 visar delar av 

projektet Pyramiden (Respondent1, 2017). 

 

Figur 3.1 Projektet Pyramiden. 
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CSL har bara använts på mindre projekt sedan 2014 innan det började användas på 

projektet Pyramiden. CSL har varit en speciell del att hantera i projektet eftersom det 

är så pass nytt samt att CSL har vuxit och utvecklats i och med att det använts på detta 

projekt. Många lärdomar har dragits om hur logistiken bör utformas på nästa stora 

projekt. En stor utmaning har varit att få underentreprenörerna (UE) att förstå syftet 

med att använda sig utav denna typ av lösning och vad vinsterna för alla parter blir 

om man använder sig utav den. Inom UE har det också varit problem med 

kommunikationen med vad deras säljare lovar i kontraktet om hur deras montörer ska 

bruka lösningen och hur det sedan blev i verkligheten.  

Lösningen med inbärning och terminal bygger i detta projekt på att Arcona/Veidekke 

äger materialet fram till att det är levererat till montageplatsen av inbärare. Hur 

lösningen ska fungera måste göras tydligt redan i kontraktet så att båda parter vet vad 

som förväntas av varandra. I detta projekt gjordes ett för litet avdrag i kontraktet för 

logistiken, man följde inte de vetenskapliga studier som finns på området om hur 

många procent av en montörsarbetstid som används till att ta fram material enligt 

respondenten. Ett exempel på detta är att den del i budget som var tänkt att täcka 

logistiken och terminalen blev hälften så stor som den behövde vara. Trots allt lyfts att 

man inte gick back på detta utan att det finns värdeskapande tid som är svår att mäta 

men som man nu kan tillgodogöras sig på andra poster i projektet. 

En viktig resurs som har tillsats i detta projektet är den individ som enbart arbetat med 

planeringsverktyget Myloc.  Personen har utbildat UE i hur de ska lägga in leveranser 

och kollin samt hantera programmet i allmänhet. Den har även gjort uppföljningar i 

hur detta har skötts av UE. De allra flesta UE har skött detta bra. För de som det har 

gått mindre bra för har det ofta varit att man inte är van med dessa IT-system som satt 

käppar i hjulet. 

För alla arbeten som har genomförts inom byggnaderna har projektets inbärning 

använts oberoende om det är en direktleverans eller en leverans från 

logistikterminalen. Inbärningen i projektet har skett på kvällstid för att produktionen 

ska kunna fortgå så ostört som möjligt under dagtid. För att man ska få den nyttan 

man vill med inbärning ska kunna uppnås så krävs det att man är strikt och tydlig i 

styrningen med få undantag för att kunna kontrollera flödena. 

70% av leveranserna till projektet har gått via CSL:s terminal medan resten av 

materialet har gått med direktleveranser. För att få plats med alla lossningar till 

projektet måste leveranserna hålla tiderna. De leveranser som kommit från terminalen 

har alltid hållit tiderna medan direkt leveranserna oftare har missat sina tider. En 

lärdom som dragit är att för detta projektet hade man behövt köra fler leveranser via 

terminal för att få en bättre lösning då direkt leveranserna inte håller tiderna i samma 

utsträckning. Terminalen har varit för billig vilket gjort att UE till viss del har slarvat 

med planeringen och låtit terminalen göra det jobbet. 
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Överlag har UE förstått vinsten med att arbeta på detta sätt och accepterat det. Jämfört 

med att arbeta på traditionellt sätt där alla tar in sitt eget material och har egna 

leveranser har detta arbetssätt minskat leveranserna med 2/3 med vilket lett mindre 

trängsel på arbetsplatsen. Respondenten är av åsikten att det hade varit mycket svårt 

att klara byggtakten som har hållits utan CSL. 

För att CSL ska fungera som det är tänkt så är det viktigt att förklara och motivera 

användandet av lösningen även internt så alla förstår syftet med att använda det. En 

viktig resurs som bör finnas på alla storlekar av projekt som använder terminalen är 

en logistiksamordnare från terminalen som förstår byggarbetsplatsen för att få en 

bättre helhetsbild, omfattningen för den resursen kan variera. 

Så länge det finns ett samordningsbehov på arbetsplatsen finns det ett syfte med att 

använda Myloc i olika grad. Inbärare är alltid bra då de är mindre kostsamma än 

hantverkare. Hantverkarna kan då också fokusera på sin uppgift istället för att behöva 

samordna leveranser. Det är fördelaktigt med tydliga markeringar i byggnaden för att 

lätt kunna orienteras sig och minska risken för att material placeras på fel plats. Så 

länge material som kommer till arbetsplatsen behöver flyttas i omgångar innan 

montage finns ett syfte med att använda terminalen med mellanlagring och 

samlastning. 

Sammantaget lyfts det fram att CSL innebär färre körda kilometer, 

samlastningseffekten är nödvändig för snabbare byggtakt, bättre flyt i produktionen 

och man kan välja hur mycket av CSL man behöver, från någon timme till hela paketet. 

(Respondent1, 2017) 

3.2 Respondent 2, Neo 
Respondent 2 är logistikansvarig produktionsledare på projektet Neo som byggs vid 

Huddinge sjukhus av Arcona och Veidekke. Respondent 2s arbetsuppgifter består av 

att planera och organisera logistiken för projektet. Han var en av de inom Arcona och 

Veidekke som startade upp CSL.  Neo är en 25 000 m2 stor byggnad som ska bli ska bli 

labb och kontor åt Karolinska institutet. Entreprenaden började i januari 2016 och 

beräknas slutföras i november 2017.  Projektet är en utmaning ur ett logistikperspektiv 

då byggnaden uppförs ovanpå ett parkeringsgarage som ligger emellan två 

byggnader. Det har endast funnits en lossningsplats för allt material på arbetsplatsen. 

Figur 4 visar projektet Neo och dess läge jämt emot övriga byggnader på området 

(Respondent2, 2017). 
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Figur 3.2 Projektet Neo. 

I stort har logistiken fungerat bra, viktigt att se till så att UE följer den fastlagda planen 

för logistiken. Plats i lossningszonen har bokats via Myloc sedan har Arcona/Veidekke 

ansvarat för inbärningen av allt material.  

I många fall har det varit svårt att planera inbärningen då många UE har brustit i sin 

kommunikation om hur stora leveranser det är som kommer till arbetsplatsen. 

Inbärana har krävt styrning så att material inte kommer till skada. Inbärningen har 

finansierats genom ett avdrag i kontraktssumman mot UE vilket har lett till att UE 

stundtals inte tänkt igenom leveranserna så de är möjliga att ta in i byggnaden inom 

rimlig tid. Ett alternativ för att få UE att planera kan vara att UE får betala inbärningen 

per kolli istället för som nu betala med avgående i kontraktet. 

Respondent 2 har försökt styra så att så lite material som möjligt går via CSL:s terminal 

då det innebär en extra kostnad att lagra och transportera via den. Anses att UE gärna 

tar via terminalen för de använder ovälkomna transportörer, inte kan passa 

lossningstider och brister i sin planering. Nu är åsikten att Arcona/Veidekke löser de 

problem som UE har eftersom om UE hade skött sig borde de kunnat ta alla leveranser 

direkt. Det som har skickats via terminalen i stället för att lagras på bygget har varit 

skrymmande och/eller ömtåligt material för att minimera risken för skador.  

Att använda sig av CSL jämfört med att arbeta på traditionellt sätt har 

uppskattningsvis sparat minst en tjänst på projektet. Leveranserna till och från 

projektet har genomförts med mindre störningar. Finns ett behov av att lagra material 

är det mer fördelaktigt att lagra det på CSL:s terminal istället för på arbetsplatsen. En 
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logistikplan bör alltid finnas för alla projekt sedan kan den vara olika omfattande. 

(Respondent2, 2017) 

3.3 Respondent 3, Skansen 
Respondent 3 är produktionsledare med fokus på logistik och APO på projektet 

Skansen. Projektet Skansen ligger nära kulturhuset i centrala Stockholm och är om- 

och tillbyggnad av ett stort hotell med 400 rum och 6000 m2 övriga ytor. Arbetsplatsen 

har inga ytor runt byggnaden utan lossningszonen finns utanför den bygghiss som 

finns, dess läge framgår även av figur 5. 

 

Figur 3.3 Projektet Skansen. 

Skansens placering och bristen på lagringsplatser för projektet har gjort att logistiken 

till och från projektet har fått ägnas särskild omtanke. Överlag har logistiken fungerat 

enligt förväntningarna och mycket av den problematik som funnits har varit kopplad 

till hur vana UE är med lösningen.  

För bokning av lossningszon har Myloc använts, stundtals har UE frångått detta med 

platsbrist i lossningszonen som följd. Inbärning har skett på kvällstid tre dagar i 

veckan och det har skiljt mellan UE huruvida de har använt sig utav inbärning eller 

inte. Har UE inte använt sig utav inbärning har man själv fått ta in materialet under 

dagtid.  

Terminalen har använts av vissa UE för att bättre styra sina leveranser och för att 

förvara känsligt material innan montage. En förbättring skulle kunna vara att UE står 

för terminalkostnaden om man lagrar över en viss tid då det nu i vissa fall fanns 

tendenser till att vissa UE använde terminalen som lager i onödan. (Respondent3, 

2017). 
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CSL kommer absolut att användas på nästa projekt, en viktig sak att ta med sig är att 

i början på projektet förklara syftet med att man utformar logistiken på ett visst sätt 

och även vad det innebär för UE. (Respondent3, 2017) 

3.4 Respondent 4, underentreprenör 
Respondent 4 är intervjuad i egenskap av kalkylansvarig för en underentreprenör 

inom bygg i Uppsala regionen. Företaget har tidigare utfört arbeten på större projekt 

som i egenskap av UE. och är därför en eventuell framtida brukare av CSL. Logistiken 

på de projekt som man hanterar idag fungerar olika, allt från att UE står för inköp av 

material till att entreprenören står för inköp av materialet. De anser att de bättre kan 

kontrollera flödet av material så att det passar dem när de står för inköpet. Däremot är 

det svårt att bestämma vilket av de olika sätten som är det mest effektiva.  

Överlag så finns det idag i det närmsta obefintlig planering av logistiken på vissa av 

projekten. Snickarna som idag tar emot materialet blir störda i arbetet när materialet 

kommer och ska transporteras in. Dels den arbetstid det tar att få in materialet men 

även den störning som det innebär att vara beredd att släppa när väl lastbilen kommer. 

Ju svårare och trängre byggarbetsplats desto mer tendens finns det till att bunkra upp 

material eftersom man då inte behöver få material lika ofta. Hade de istället fått veta 

mer exakt när materialet kommer hade de inte behövt bunkra material i samma 

utsträckning. På ett projekt där de själva står för materialinköpet strävar de efter att 

undvika stora leveranser utan tar hellre lite mindre transporter oftare för att 

inbärningstiden per leverans inte ska bli allt för stor. 

På nuvarande projekten är en grov uppskattning att runt 10% går till inbärning och att 

flytta runt material på byggarbetsplatsen dock så varierar siffra mycket beroende på 

typ av projekt. Helst vill man arbeta med en sak åt gången och inte behöva ta emot och 

flytta material för andra. Finns det möjlighet så lämnar man gärna över inbärning och 

dylikt på annan part. Ska inbärningen vara effektiv och billigare kräver det att 

materialet som bärs in inte behöver flyttas runt på arbetsplatsen.  

I framtiden kan man absolut tänka sig att arbeta med en logistiklösning. Omfattningen 

på lösningen är mycket beroende av storleken på projektet och hur pass komplex 

arbetsplatsen är. En viktig funktion hos entreprenören skulle vara en 

logistiksamordnare som har kontroll och kunskap om hur respektive UE vill ha sina 

leveranser och var de ska arbeta så materialet inte behöver flyttas i onödan. Andra 

viktiga funktioner som lyfts fram är inbärning, terminal och sophantering. Både för 

inbärning och sophantering finns det vinster med att det är billigare yrkesgrupper som 

utför arbetet istället för montörer. (Respondent4, 2017) 
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4 Resultat och analys 
Resultatet presenteras utifrån grupperna logistiklösningen i Stockholm som bygger på 

svar från respondent 1- 3 respektive logistiklösningen i Uppsala som bygger på svar 

från respondent 4. I logistiklösningen i Stockholm framkommer två temaområden. 

Tema Utmaningar och lösningar för logistiklösningen har underkategorierna Brister i 

förståelse och kunskap, Brist i kommunikation mellan parter och Brister i ekonomiska 

styrmedel. Det andra temat Goda erfarenheter av logistiklösningen har underkategorierna 

Bra praktiska erfarenheter samt Bra ekonomiska och administrativa erfarenheter. 

Logistiklösningen i Uppsala har två stycken teman, Utmaningar för logistiken framöver 

och Bra erfarenheter och tänkta fördelar. (Se figur 6) 

Tabell 4.1 Sammanställning av teman och underkategorier. 

Logistiklösningen i Stockholm 

Tema Underkategorier  

Utmaningar och lösningar för 

logistiklösningen 

Brister i förståelse och kunskap 

Brist i kommunikation mellan parter 

Brister i ekonomiska styrmedel 

Goda erfarenheter av logistiklösningen 

Bra praktiska erfarenheter  

Bra ekonomiska och administrativa 

erfarenheter 

Logistiklösningen i Uppsala 

Utmaningar för logistiken framöver  

Bra erfarenheter och tänkta fördelar  

4.1 Logistiklösningen i Stockholm 
Temat Utmaningar och lösningar för logistiklösningen syftar till att identifiera de 

utmaningar och lösningar som respondenterna har identifierat då de arbetat med CSL 

i Stockholm. Det andra temat som identifierades för denna del, Goda erfarenheter av 

logistiklösningen, fokuserar på att samla de goda erfarenheter som respondenterna har 

upplevt av att bruka logistiklösningen i Stockholm. Dessa teman besvarar 

frågeställningarna vilka utmaningar finns för logistiklösningen (CSL) i Stockholm 

samt hur man löst dessa och vilka bra erfarenheter har dragits utifrån användandet av 

CSL i Stockholm? 

4.1.1 Utmaningar och lösningar för logistiklösningen 
Temat Utmaningar och lösningar för logistiklösningen i de tre underkategorierna Brister i 

förståelse och kunskap, Brist i kommunikation mellan parter samt Brister i ekonomiska 

styrmedel.  

Brister i förståelse och kunskap har alla det gemensamma att de grundar i problemet att 

det finns brister i den förståelse och kunskap för lösningen av parterna. 
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 En utmaning som framkom hos alla tre respondenter, om än i olika omfattning, var 

att det var svårt att nå fram med syftet och fördelarna med att använda lösningen. 

Detta gäller framförallt underentreprenörer men även internt inom företaget finns det 

behov av ökad förståelse. Detta är problematiskt eftersom att det för att få full effekt 

av att samordna logistiken krävs att alla internt förstår syftet och ser att det finns 

fördelar. Om inte alla internt förstår syftet kommer det vara en ännu större utmaning 

att få underentreprenören att acceptera arbetssättet och förstå vad de vinner på att 

arbeta på det sättet. Citat: 

”…utmaningen att få att våra underentreprenörer att förstå hur den här lösningen ska göras 

och faktiskt följa alla delar…” (Respondent1, 2017) 

En konsekvens av att inte alla inblandade underentreprenörer helt har varit 

införstådda med lösningen är att de gjort avsteg från de bestämmelser som gäller för 

arbetsplatsen.  Detta kan innebära att platsbrist uppstår då en leverantör som inte 

bokat plats redan står och lossar när en annan leverantör som bokat plats för att 

leverera kommer.  

Ytterligare en konsekvens när det brister i förståelse och kunskap är då det invändig i 

byggnaden helt saknades markeringar av produktionstekniska skäl. Avsaknaden av 

dessa ökade risken för att material blev placerat på fel plats och arbetet har gjorts 

onödigt komplicerat för inbärarna. (Respondent1, 2017). 

Lösning: för att minska risken för att material placeras fel bör det finnas tydliga fysiska 

markeringar i byggnaden. 

Brist i kommunikation mellan parter är att underentreprenören i många fall brister i 

kommunikation, både internt och med entreprenören. Det förekommer även mindre 

brister i den kommunikation som sker från entreprenören till underentreprenören.  

Inom underentreprenören är den upplevda problematiken att det som säljarna för 

underentreprenören skriver i kontraktet i hur de ska arbeta på platsen inte sedan 

kommuniceras och blir förankrat med de egna montörerna. Följden av detta blir 

onödiga konflikter fel som lätt hade kunnat undvikits. Från två av respondenterna 

framförs problem i kommunikationen från underentreprenören. Exempel på detta är 

att underentreprenören inte i tid har meddelat storleken på den leveranser som ska 

ankomma vilket leder till att inbärningen inte blir rätt bemannad för ett bra 

genomförande. Citat:  

”En av sakerna som inte riktigt har fungerat, att vi inte riktigt har fått reda på hur stora 

leveranserna är som kommer till arbetsplatsen så att vi kan boka rätt antal inbärare till den.” 

(Respondent2, 2017) 

En kommunikationsbrist mellan entreprenören och UE från entreprenörens sida 

tydlighet i tidiga skeden med hur alla funktioner inom logistiken är tänkta att fungera.  
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Lösning: Genom att vara tydligare i tidiga skeden minskar missförstånden och båda 

vet vad som förväntas av varandra i produktionen. 

Brister i ekonomiska styrmedel, anses ha varit den största orsaken till utmaningar.  

En stor utmaning för CSL är att prissätta de ingående delfunktionerna så att samtliga 

aktörer ser en vinst i att använda CSL på ett effektivt sätt.  

De utmaningar som har tagits upp av respondenterna i denna kategori har alla sin 

grund i att CSL när priset är satt för lågt för underentreprenören har intäkten endast 

täckt självkostnaden. Vid vissa fall har underentreprenören utnyttjat funktionerna 

inom CSL mer än det är tänkt. En funktion som utnyttjas utnyttjats i ”onödan” är 

terminalen. Citat:   

”Terminalen var för billig…de får betala i stort sätt självkostnaden för den extrahantering som 

blir på terminalen och då istället för att planera lite… låter man terminalen göra jobbet.” 

(Respondent1, 2017) 

Terminalen har även utnyttjats för att lagra material under oskäligt lång tid av ett fåtal 

underentreprenörer. Vilket fått till följd att kostnaderna för terminalen blivit högre än 

de borde varit för entreprenören. Den längre lagringstiden beror av att 

underentreprenören ansett det enklare att beställa en större leverans till terminalen för 

att sedan en del åt gången av leveransen till arbetsplatsen. 

Lösning: För att stävja omotiverat stora leveranser som lagras lång tid är en möjlig 

lösning att efter en tids lagring ta ut en avgift om lagringen ska fortskrida på 

terminalen. 

4.1.2 Goda erfarenheter för logistiklösningen 
Temat presenteras i Underkategorierna Bra praktiska erfarenheter och Bra ekonomiska och 

administrativa erfarenheter. 

Bra praktiska erfarenheter syftar till att samla de bra erfarenheter som har en mer direkt 

praktisk tillämpning för logistiklösningen. 

Minskningen av transporter till arbetsplatsen är en stor fördel med CSL.  

Att logistiken inte i samma utsträckning konkurrerar om samma utrymme som 

produktionen är också mycket fördelaktigt. Ju mer terminalen har brukats desto färre 

leveranser har passerat arbetsplatsen jämfört med om man inte arbetat med terminal. 

Citat: 

”…samlastningseffekten (terminalen) har gett oss en 1/3 så många bilar jämfört med om alla 

hade fått köra direkt till bygget… svårt att tro att vi hade klarat byggtakten utan det.” 

(Respondent1, 2017) 
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Inbärningen har också lett till att hantverkarna kunnat fokusera mer på sina uppgifter 

istället för att ta emot leveranser. Citat: 

”Montörerna får jobba och bara göra det de är bäst på så mycket som det går på sin arbetstid… 

istället för att leta och ta in material.” (Respondent1, 2017) 

Ytterligare en bra erfarenhet är då inbärning som skett på projekten förlagts på 

kvällstid då produktionen varit mindre vilket lett till mindre trängsel och att 

produktionen då inte blivit påverkad i onödan. 

Bra ekonomiska och administrativa erfarenheten handlar framförallt om att det är mindre 

personalkrävande att arbeta med CSL än att arbeta med ”traditionell” bygglogistik. 

Detta är något som framkom som mycket positiv erfarenhet av samtliga respondenter 

i Stockholm Citat: 

”Om jag inte hade haft CSL…det hade krävts minst en heltidstjänst extra på 

projektet…leveranserna har gått smidigare än utan.” (Respondent2, 2017) 

Ytterligare några funktioner som lyfts fram som värdefulla är utbildning och 

uppföljning av Myloc. 

 Logistiksamordnare som har helhetssynen över både bygget och terminalen anses 

också vara mycket värdefullt. Denna funktion är viktig för att kunna identifiera 

problem som uppkommer och för att få ut det mesta möjliga av att använda CSL.  

4.2 Logistiklösningen för underentreprenörer i Uppsala. 
För att besvara frågeställningen om hur underentreprenörer skulle reagera på att 

använda någon form av logistiklösning i Uppsala intervjuades en UE som är verksam 

med byggverksamhet i Uppsala. Detta mynnade ut till två teman; Utmaningar för 

logistiken framöver och Bra erfarenheter och tänkta fördelar.  

4.2.1 Utmaningar för logistiken framöver. 
Temat syftar till framtida utmaningar logistiklösningen skulle kunna möta. Med 

utmaning menas vad som behöver särskild omtanke vid utformande och utförande av 

en tänkt logistiklösning för att fungera som det är tänkt. 

Ett av de praktiska problem som ses som en stor utmaning är att om inbärning ska 

brukas krävs det genomtänkt styrning för att uppnå de effekter som är menade att få 

med den funktionen. UE har på tidigare projekt brukat inbärning med både bra och 

mindre bra resultat. På vissa projekt har det fungerat som förväntat och man har fått 

den nyttan man förväntar sig dvs. att materialet placeras så i byggnaden att det inte 

behöver flyttas förens att montage av materialet ska ske.  På andra projekt har det 

upplevts problem med styrning och tydliga direktiv om vart materialet kan placeras 

vilket lett till att materialet behövts flyttas runt på arbetsplatsen innan montage. Detta 

leder i sin tur till att stora delar av fördelen går förlorad. Citat: 
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”Vi har haft inbärning på flera andra projekt… de hade oftast ingen styrning utan de placerade 

bara ut materialet där det fanns en ledig plats… man förlorar vinsten med att göra det.” 

(Respondent4, 2017) 

Ytterligare en utmaning av praktisk natur som framkommer är att om logistiken ska 

fungera enligt entreprenörens plan måste arbetsplatsen vara utformad så att 

förutsättningar för detta ges. Det ska vara så lätt som förutsättningarna medger att 

lossa så att risk för köbildning vid lossning minimeras. Detta får till följd att 

underentreprenören inte behöver lagerföra ett extra lager med material än det som 

behövs till produktionen vilket gör att ytor på arbetsplatsen frigörs. 

Bland administrativa och samordnings utmaningar lyfts att även om entreprenören är 

ansvarig för arbetsplatsen och logistiken i stort så måste det finnas en tydlig 

ansvarsfördelning av vad som förväntas av entreprenören och underentreprenören. 

En del där underentreprenören är i behov av ansvar är att själva få planera sina 

leveranser och produktion som sedan samordnas av entreprenören. En del där 

underentreprenören måste ta ansvar är att kontrollera att material är levererat till rätt 

plats och rätt mängd då inbärning förekommer.  

4.2.2 Bra erfarenheter och tänkta fördelar. 
Fördelarna är baserade på bra erfarenheter som har upplevts på tidigare projekt och 

där respondent 4 kan se fördelar som sannolikt borde uppkomma med en 

logistiklösning.  

Den största förväntade fördelen med en bygglogistiklösning på byggarbetsplatser är 

effektivare produktion. Detta bygger på bra erfarenheter och förväntningar då det 

gäller att genomföra åtgärder som bidrar till att hantverkarna kan öka tiden då de 

producerar. Åtgärder och aktiviteter som kan leda till detta är effektivare inbärning 

och mer genomtänkta leveranser. Citat: 

”Vi vill producera. Vill ta bort så mycket som möjligt av det andra… Det är effektivare.” 

(Respondent4, 2017) 

Med effektivare leveranser menas att man försöker styra så att materialet i 

leveranserna kan förbrukas innan det behöver flyttas runt på arbetsplatsen. 

Bakgrunden till inköp av större volym är att det ofta leder till mer ekonomiskt 

fördelaktig pris. Men om detta fraktas direkt till byggarbetsplats utan att det är rätt i 

tid genererar det extra produktionskostnader då hantverkare behöver flytta materialet 

flera gånger inom arbetsplatsen vilket därigenom medför onödiga kostnader. 

Omkring flyttandet av material riskerar många gånger att överstiga den inköpsvinst 

som generats vid köp av större volym. 

En terminal ger, förutom fördelarna att dela upp de stora leveranserna, också 

möjlighet att känsligt material kan lagras där fram till montage och inte behöva riskera 

att skadas på arbetsplatsen. 
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Funktionen inbärning i logistiklösning är viktig.  Med genomtänkt samordning och 

planering av leveranserna kan inbärningen ge vinster både i arbetsmiljö, ekonomiskt 

och tidsmässigt. De ekonomiska fördelarna beror dels på tiden men också på att 

inbärare generellt sett är billigare arbetskraft än hantverkare 

De arbetsmiljömässiga fördelarna består i att om inbärarna är förberedda på vilket 

material som kommer till arbetsplatsen kan de se till att ha rätt hjälpmedel som behövs 

till respektive material. Hjälpmedel kan handla om dörrlyft då det kommer dörrar och 

andra specialanpassade transport och lyftanordningar. 

Tidsmässiga besparingarna är främst att inte hantverkare behöver ta av montagetiden 

på att ta emot material utan det kan göras utav inbärarna. Tid sparas också på att 

inbärarna använder bra hjälpmedel vilket leder till att de arbetar snabbare. 

  



21 
 

5 Slutsatser samt rekommendationer 
Utmaningar och lösningar för logistiklösningen (CSL) i Stockholm som framkommer 

handlar om kommunikation, förståelse, kunskap, ekonomiska styrmedel. Det är 

viktigt med en tydlig kommunikation både innan arbetet för att klargöra vilka krav som 

ställs på parterna men också under brukandet för att minimera missförstånd och för 

att lösningen ska fungera som planerat. På samtliga projekt i Stockholm har det funnits 

behov av att utbilda underentreprenör samt kontinuerlig uppföljning av hur de olika 

delfunktionerna brukas och fungerar. 

Erfarenheter som har dragits utifrån användandet av CSL i Stockholm handlar 

framförallt om bra ekonomiska och administrativa erfarenheter. Den del som 

framförallt gör CSL praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt är att det är skalbart, att 

endast de delfunktionerna som krävs och underlättar för det aktuella projektet 

behöver implementeras samt att omfattningen kan anpassas. Detta framkommer då 

samtliga projekt i Stockholm som utnyttjar CSL gör det i olika omfattning samtidigt 

som samtliga framhåller att det är fördelaktigt att använda. Detta är något som också 

framhålls som en fördel i den teoretiska beskrivningen av CSL (Arcona AB, 2017). 

Underentreprenör i Uppsala lyfter utmaningar och förväntade fördelar stämmer väl 

överens respondenternas erfarenheter från Stockholm. En viktig resurs som 

framhållits av samtliga är en form av logistiksamordnare som kan ha överblick över alla 

delfunktioner av logistiken. Även detta är något som lyfts som en tydlig teoretisk 

fördel i beskrivningen av CSL (Arcona AB, 2017). 

Ytterligare en funktion som lyfts fram som positiv och som gynnar projekten både 

ekonomiskt och tidsmässigt av både Arcona och underentreprenörer är inbärning av 

material.  För att inbärningen ska fungera som det är tänkt krävs bra kommunikation 

mellan UE och inbärare inför inbärning så att information om förutsättningar når fram. 

Även tydliga fysiska markeringar i byggnaden är fördelaktigt då dessa minskar risken för 

fel vid inbärning. Vilket stämmer överens med teorin om tredjepartslogistik där alla 

inblandade utför sin huvuduppgift i så hög grad som möjligt. (Ekeskär & Rudberg, 

2016) 

Arbetsmiljöaspekt är något som framhållits positivt i den meningen att samtliga 

yrkeskategorier kan fokusera på sin huvuduppgift när separat inbärning används 

eftersom de i högre grad använder rätt hjälpmedel.  Då arbetsmiljö är något som är 

centralt på byggarbetsplats är detta en viktig aspekt. 

En miljöaspekt som CSL:s terminal och samlastning för med sig då dessa brukas är att 

det totalt sett blir färre körda kilometer med lastbil i när miljön vilket också stöds av 

teorin som (Brunge, 2013) presenterar.  

Den viktigaste slutsatsen som kan dras är att både Arcona och underentreprenörer ser 

den nytta som ett brukande av CSL skulle föra med sig. 
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5.1 Rekommendationer 
Den övergripande rekommendationen är att nyttja CSL eller motsvarande 

logistiklösning som är skalbar efter projektets storlek. 

Inbärare upplevs som positivt av samtliga både gällande arbetsmiljömässigt, 

ekonomiskt och tidsmässigt och är därför också något som rekommenderas då det är 

en enkel lösning även om det inte är möjligt att använda sig av alla delfunktioner i 

CSL. 

Utbildning av hur CSL fungerar och dess syften samt kontinuerlig uppföljning av 

funktionen är också centralt för att uppnå förväntad effekt av logistiklöningen. 

5.2 Förslag på vidare studier 
Vid ytterligare studier finns det ett antal områden som kan undersökas men som inte 

har berörts i denna studie. Det handlar att mer djupgående gå in på vilken faktisk 

miljömässig, tidsmässig eller ekonomiska besparingar som kan göras vid användande 

av CSL jämfört med traditionell logistik.  

Ytterligare ett område som framkom under intervjuerna som inte berörts då det ligger 

utanför denna studie är hur arbetsmiljön påverkas för hantverkarna och vilka följder 

det får för hälsan med ett mer enformigt arbete som följer de nya arbetssätten då varje 

yrkesgrupp mer riktas in på att göra sin huvuduppgift istället för fler olika som är 

fallet med traditionell bygglogistik. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjufrågor för underentreprenör i Uppsala 

 Vilken position inom företaget har ni? 

 Vilken erfarenhet har ni om bygglogistik? 

 Kort historik om företaget med avseende (med fokus) på större projekt? 

Logistiken idag: 

 Hur hanteras logistiken på er typiska arbetsplats i dagsläget? Varför? 

o Från leverans till montageplats? 

o Fördelning mellan er och beställare, vem gör vad? 

 Hur stor andel av tiden går till montage för yrkesarbetarna? 

o Hur fördelas resten av tiden mellan övriga arbetsmoment? (lossning, 

inbärning, sophantering, övrigt) 

 Vilka av ovan nämnda delar vill ni hantera och vilka gör ni för att ni måste? 

o Anledningar varför? 

Logistiken framöver: 

 Hur skulle ni vilja att logistiken såg ut? 

o Varför skulle ni vilja ha det på det viset? 

o Vad skull ni vara beredda på att dra av för att få det på detta viset? 

o Hur många timmar skulle ni tjäna på detta? Varför?  

o Andra fördelar?  

 Om man skulle inför en logistikfunktion i Uppsala vilka delar skulle ni kunna 

tänka er att använda. Varför? Hur många timmar skulle ni tjäna på varje del? 

Vad skulle ni vara beredda att betala för delarna? Vilka utmaningar ser ni med 

detta? 

o Leveransplaner 

o Leveransbokning online 

o Inbärning 

o Terminal 

▪ Samlastning 

▪ Mellanlagring 

o Annan efterfrågad funktion? 

Avslutning: något att tillägga? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor: nuvarande brukare av CSL i Stockholm 

Formalia: 

- Position i projektet samt kortfattad historik om tidigare erfarenhet? 

- Kortfattad historik tidigare erfarenhet? 

Projektet: 

- Vilket skede i dagsläget? 

- Hur har logistiken fungerat? 

CSL hur fungerar det (vad, hur, varför): 

- Vilka delfunktioner i CSL har använts? (varför har delarna valts/varför inte) 

o Planering- Myloc 

o Inbärning 

o Terminal 

▪ Mellanlagring 

▪ Sampackning 

▪ Korttidslagring 

o Direktleverans/terminal 

- Leverantörer/transportörer-reaktioner? 

- Vad har transporterats inom detta? 

o Vad har UE gjort? 

Hur CSL borde fungera: 

- CSL jmf ”traditionella metoder” 

o Hur har det sett ut resursmässigt? Hur kan ni visa på detta? 

▪ Ekonomiskt 

▪ Timmar 

- Överflödigt i CSL? 

- Saknas i CSL? 

- Brytpunkter, när skulle du välja bort? (ekonomiskt/resursmässigt) vilka 

faktorer styr? 

o Planering- Myloc 

o Inbärning 

o Terminal 

▪ Mellanlagring 

▪ Sampackning 

o Direktleverans/terminal 

Avslutning: 

- Skulle du använda CSL igen? Varför? 

Något att tillägga? 
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