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Abstract

Logistik i byggbranschen 

Logistics in the Construction Sector

Johan Engström & Mathias Holm

Logistics and supply chain management in the construction sector is an area 
with great potential for improvements. Today, a lot of the workers time is 
spent on non-value adding activities. Research has shown that waste is a 
large proportion of the total production cost in building projects today.

The purpose of this report is to analyze problems concerning logistics in 
the construction sector. Two of Skanska’s construction projects in Uppsala 
have been analyzed to identify problems. The goal of the thesis is to 
suggest solutions regarding logistics that will improve the work 
environment and efficiency.

The result shows that companies would benefit from using smart logistic 
services like just in time deliveries and third party logistics. Services 
like this should be used even if the circumstances of the project don’t 
require it, as they are conducive to a better working environment and 
heightened effectivity.

Recommendations include having well defined routines and selecting a person 
responsible for receiving deliveries. Communication and cooperation with 
other parties in the supply chain is also important. Planning and any 
subsequent follow-ups have to be carried out effectively and efficiently.
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SAMMANFATTNING 
Logistik inom byggbranschen är ett område där det finns stora möjlig-
heter för förbättringar och effektiviseringar. En stor andel av yrkesarbe-
tarnas arbetstid går idag åt till icke värdeskapande aktiviteter. Under-
sökningar har visat att endast 50 % av arbetstiden används till effektivt 
arbete. (Byggchefen, 2006) Det tillsammans med andra former av slöseri 
leder till stora kostnader. Slöseriet i byggprojekt uppskattas vara så 
stort som 30-35 % av projektetens produktionskostnad. (Josephson & 
Saukkoriipi, 2005) 

Syftet med examensarbetet är att genom intervjuer, enkäter och obser-
vationer undersöka logistikproblem inom byggbranschen. Två av 
Skanskas byggprojekt i Uppsala undersöks i denna rapport för att iden-
tifiera problem. Målet med examensarbetet är att ta fram lösningsför-
slag som förbättrar arbetsmiljö och effektivitet genom förbättrade lös-
ningar kring logistik.  

Rapporten visar att företag inom byggbranschen bör satsa på utomstå-
ende tjänster med smarta logistiklösningar för att förbättra arbetsmiljö 
och effektivitet. Lösningar som kan användas är behovsstyrda leveran-
ser och tredjepartslogistik med tjänster som sampackning, mellanlag-
ring och inbärningstjänster. Tjänsterna kan vara bra att använda även 
då omständigheterna runt projektet ej kräver det eftersom det ger bättre 
arbetsmiljö och effektivitet.  

Rekommendationer ges till att ha tydliga rutiner och utse en ansvarig 
person för mottagning av material. Samarbete och kommunikation med 
övriga aktörer i försörjningskedjan är viktig. Även planering och upp-
följning av denna är nödvändig för att logistiken ska kunna fungera på 
ett effektivt sätt. 

 

Nyckelord: Logistik, Arbetsmiljö, Materialhantering, Just in time-
leveranser, Slöseri, Tredjepartslogistik  
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1 INTRODUKTION 
Detta kapitel ger en introduktion till vad examensarbetet behandlar. 
Det beskriver dess bakgrund, syfte, mål och ger även en nulägesbe-
skrivning av det undersökta området och företaget. 

1.1 Bakgrund 
Aktörerna inom byggbranschen kan anses vara eniga om att logistik 
och materialhantering är ett område där det finns problem och stora 
möjligheter till förbättringar och effektiviseringar.  

Bakgrunden till examensarbetet är att en av författarna vid tidigare er-
farenheter på en byggarbetsplats insåg att logistik är ett vanligt före-
kommande problem. Det märktes ofta att material låg i vägen och att 
godsmottagning inte fungerade optimalt. Många av de som arbetade på 
byggarbetsplatserna såg detta som ett stort problem och irritationsmo-
ment. Under hösten 2012 växte idén fram och med Skanskas hjälp ut-
formades arbetet till att passa två av deras byggarbetsplatser på Stat-
ionsgatan i Uppsala. Skanska var även intresserade av att titta på sä-
kerhetsfrågor som uppkommer genom dålig materialhantering. 

1.1.1 Syfte 

Syftet med examenarbetet är att analysera logistikproblem inom bygg-
sektorn med fokus på områdena arbetsmiljö och effektivitet. Undersök-
ningar ska utföras på projekten Uppsala Entré där Skanska är bygg-
herre samt Kv. Frodeparken där Skanska bygger på uppdrag av Upp-
sala Hem med ett partneringavtal. De två projekten ligger bredvid 
varandra och delar infart vilket leder till problem med logistiken.   

1.1.2 Mål 

Målet är att genom undersökningar analysera och ta fram lösningsför-
slag på logistikproblemen som förbättrar effektiviteten och arbetsmiljön 
på de två byggarbetsplatserna. Resultatet från analysen av dessa projekt 
ska sedan användas för att ta fram en mer allmän lösning som kan till-
lämpas även i kommande byggprojekt. 
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1.1.3 Avgränsningar 

Ämnet logistik är brett och nödvändiga avgränsningar har därför gjorts 
för att arbetet inte ska bli alltför omfattande.  

Undersökningar utförs bara på Skanskas två byggarbetsplatser på stat-
ionsgatan. Fler byggarbetsplatser skulle kunna undersökas för att ge en 
mer övergripande bild men för att kunna hålla tidsbegränsningarna och 
undersöka problemen mer ingående begränsas arbetet till dessa två ar-
betsplatser.  

Det är bara leveranser direkt från leverantör till byggarbetsplatsen samt 
leveranser från mellanlagringen till byggarbetsplatsen som analyseras. 
Leveranserna mellan leverantör och mellanlagring undersöks inte. Lo-
gistik är huvudtemat så förbättringar av arbetsmiljö och materialhante-
ring kommer bara att behandlas med hänsyn till logistik, även om lo-
gistiken bara är en liten del av problemen kring dessa områden.   

1.2 Litteraturstudie 
Relevant information söktes i form av artiklar och tryckt litteratur. 
Gamla examenarbeten användes för att hitta intressanta referenser. En 
mer utförlig genomgång av resultatet från litteraturstudien ges i Kapitel 
3 Teori. 

1.3 Nulägesbeskrivning 

1.3.1 Skanska 
Skanska Sverige AB är ett av Sveriges största byggföretag med ca 11000 
medarbetare. Under 2012 uppgick intäkterna för byggverksamheten till 
28 miljarder kronor. Skanska har utöver sina finansiella mål, att skapa 
värde för kunder och ägare, fem kvalitativa mål. 

”Till de finansiella målen läggs även kvalitativa mål – de fem nollvisionerna – som 
också är våra kärnvärden. Dessa mål är baserade på visionen att verksamheten ska 
bedrivas med: 

• Noll förlustprojekt – förlustprojekt förstör både lönsamhet och kundrelationer. 

• Noll arbetsplatsolyckor – genom att garantera säkerhet på och runt om byggar-
betsplatserna för såväl medarbetare, underentreprenörer, leverantörer och all-
mänheten. 

• Noll miljöincidenter – genom att utföra projekten på ett sätt som minimerar 
miljöpåverkan. 



  1 INTRODUKTION 

 

3 
 

• Noll etiska oegentligheter – genom nolltolerans mot alla former av mutor och 
korruption. 

• Noll defekter – ger förbättrat slutresultat och ökad kundnöjdhet.” 

(Skanska, Våra mål, 2012) 

 

Dessa mål ska genomsyra hela organisationen och kommer därför be-
aktas under examensarbetet. 

1.3.2 Undersökta arbetsplatser 
Arbetsplatserna som undersöks i examenarbetet ligger på Stationsgatan 
i Uppsala. Skanska driver där två projekt, Kvarter Frodeparken och 
Uppsala entré. Båda projekten lägger vikt vid att bidra till en hållbar 
framtid och har ett tydligt miljötänk. 

Kv. Frodeparken, se Figur 1.1, är ett partneringprojekt mellan Skanska 
och Uppsala hem. Projektet innefattar 70 lägenheter och en förskola i 
entréplan. Huskroppen byggs i en båge och fasaden kommer täckas av 
1200 integrerade solcellspaneler. (Uppsala Hem. Frodeparken, Rese-
centrum. 2013) 

 

Figur 1.1 Kv. Frodeparken (Uppsala Hem. Frodeparken, Resecentrum. 2013) 
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Uppsala Entré, se Figur 1.2, byggs av Skanska och kommer att bestå av 
sju hus. Husen präglas av sin moderna och uppseendeväckande arki-
tektur där vissa av ytterväggarna lutar utåt från markplan och uppåt. I 
markplan blir det ett galleristråk och ovanför bostadsrätter. (Skanska, 
Uppsala Entré Hotell, Kontor och Butik, 2013) 

 

Figur 1.2 Uppsala Entré (Skanska, Uppsala Entré Hotell, Kontor och Butik, 
2013) 

1.3.3 Arbetsrutiner 
Idag utförs planeringsarbetet innan byggstart av produktionschef 
och/eller produktionsledare som tar fram en APD-plan (Arbetsplats-
dispositionsplan) där det framgår hur material ska tas emot och lossas. 
En projektingenjör ansvarar för och tar fram en inköps- och leverans-
plan för projektet baserat på inköpsstartmöte. Projektingenjören följer 
även upp veckomöten och anpassar eller ändrar leveransplanen vid 
behov. 

Produktionsledarna är ansvariga för att beställa material och se till att 
rätt material finns vid rätt tillfälle. Bygget har dock ingen ytterst ansva-
rig utan vilken av produktionsledarna som beställer material kan vari-
era över tid. Det ska även planeras mellan personer inom bygget hur 
och när material ska levereras så att det inte uppstår krockar. 

Ett annat alternativ som används ibland är att det läggs fler större leve-
ranser direkt efter varandra. Lyftkranar eller byggtraktorer används då 
under en längre period för lossning av material. 
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2 METOD 
Detta kapitel beskriver hur metoden för att samla information har gått 
till. Informationsinsamlingen har skett framförallt genom intervjuer och 
enkäter, men även observationer på byggarbetsplatserna har använts 
för att ge en bredare bild av problemen. 

2.1 Intervjuer 
Intervjuer har utgått från en intervjumall enligt Bilaga 2, men innehåller 
mjuka parametrar vilket ger möjligheter till att ställa följdfrågor eller be 
den som intervjuas om ett mer utförligt svar. Intervjumallen kan kallas 
semistrukturerad. Under intervjuerna användes så kallad critical inci-
dent-teknik för att få exempel på verkliga händelser från personen som 
intervjuas. 

Intervjuerna har analyserats kvalitativt genom kodning av områdena 
arbetsmiljö, planering, leveranser och avtal, mottagning av material, 
stölder, organisation och underentreprenörer. 

Personer i olika yrkesroller har intervjuats för att få en bättre inblick i 
problemen. Både platschefer och produktionschefer som har en större 
överblick av projektet samt produktionsledare och konsulter som har 
större sakkunskap inom sitt område har intervjuats.  

2.2 Enkäter 
Kvantitativa enkäter har använts. Målet var att undersöka hur de an-
ställda på byggarbetsplatserna upplever problem kring logistik. Svaren 
har jämförts mellan olika yrkesgrupper för att se om det finns skillna-
der i hur problemen upplevs. Även åldern har beaktats för att ta reda 
på om det finns skillnader mellan yngre och äldre anställda. Enkätens 
utformning finns i Bilaga 1. 

Enkäter har delats ut både till tjänstemän och yrkesarbetare på de två 
undersökta byggarbetsplatserna. 
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2.3 Undersökningar 
Genom observationer på byggarbetsplatserna har material och kom-
munikationsflöden studerats. Det vill säga hur material flyttas runt på 
byggarbetsplatserna och hur kommunikationen mellan olika yrkes-
grupper fungerar när det blir problem med material.  

Hur det går till när material beställs och vem som bestämmer när det 
ska komma till byggarbetsplatsen har undersökts. I samband med detta 
undersöktes även hur mellanlagringen fungerar och om det finns några 
brister i den rutinen. 

2.4 Metoddiskussion 
En fördel med enkäter är att de når ut till yrkesgrupper som annars är 
svåra att komma i kontakt med. Nackdelar kan vara att enkäterna inte 
blir seriöst ifyllda eller att för få svar fås in. Det är en stor process att 
tillverka en enkät men sedan krävs inte så mycket arbete för att dela ut 
fler enkäter och få in mer data. 

En fördel med intervjuer är att personen som intervjuas kan utveckla 
sina svar vid behov så att det går att få en klarare bild av det som besk-
rivs. Det går även att få svar som inte är förväntade i förväg men som 
ändå kan vara relevanta för arbetet. Nackdelen är att intervjuer är väl-
digt tidskrävande. Sammanställningen kan vara svår att genomföra så 
att relevant information erhålls. Det kan även vara svårt att få tag på 
personer som har tillräcklig erfarenhet och tid för att svara på frågor då 
många i branschen är mycket upptagna med sina arbetsuppgifter. 
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3 TEORI 
Kapitlet tar upp den relevanta publicerade teorin inom området lo-
gistik. 

3.1 Begreppet logistik 
Begreppet logistik kan vara svårt att greppa och har många olika defi-
nitioner. En vanlig uppfattning är att logistik bara innefattar transpor-
ter, men den svenska definitionen är mycket mer övergripande än så. 
Det engelska ordet logistics är däremot framförallt inriktat mot trans-
porter vilket leder till detta missförstånd. En vanligt förekommande 
definition av logistik är den med det sju R:en som handlar om att alla 
moment ska utföras på rätt sätt. 

Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt 
vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, 
hos rätt kund, till rätt kostnad (de sju R:en). (L.Heskett & Shapiro, 1985) 

Det finns många andra definitioner som hanterar begreppet från andra 
vinklar och på andra sätt. Själva ordet logistik kommer från början från 
militära sammanhang och har sedan överförts till andra områden. Här 
följer en definition av logistik där de tidigare vanligt använda begrep-
pen har slagits samman och arbetats fram till en mer allmän och omfat-
tande definition.   

Logistik omfattar förflyttning av människor och materiel. Den består av de 
aktiviteter som har att göra med att styra rätt artikel eller individ, i rätt skick, 
till rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad. Den syftar till att till-
fredsställa samtliga intressenters behov och önskemål med betoning på 
kund. Logistik består av planering, organisation och styrning av alla aktivi-
teter i flödet av material, resurser, finansiella tillgångar, information och re-
turflöden. I begreppet innefattas såväl operativt ansvar vari ingår administ-
ration, drift och upphandling som konstruktivt ansvar samt uppbyggnad 
såväl som detaljutformning. (Lumsden, 2006) 
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När det gäller effektiv logistik brukar det handla om tre huvudområ-
den: 

1. Materialstyrning – Hur materialflödet hanteras med syfte att minska 
totalkostnader. 

2. Materialhushållning – Begräsning av spill, kassation etc. 

3. Administrativ effektivisering – Effektivisera administrativa kostnader 
för beställningar, leveransstyrningar, fakturahantering etc.  

(Révai, 2012)  

Kalkylmodell för totalkostnad av logistik 
Direkta kostnader + Indirekta kostnader = Totalkostnad 

Direkta kostnader 

Varans grundpris 

Tillägg eller avdrag 

 

Indirekta kostnader 

Lossning 

Utrymmeskostnader 

Täckning/Avtäckning 

Interna transporter och hantering 

Överförbrukning 

Störningar 

Avfallshantering och sopor 

Kapitalkostnader 

Montering 

Administration och planering 

 

Logistik handlar om att göra totalkostnaden så låg som möjligt.  

(Révai, 2012) 
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3.2 Logistik inom byggbranschen 
Byggbranschen har en mycket utmanade logistikmiljö. Ständigt föränd-
rande projekt och varierande materialflöden ger stora utmaningar. 
Trots det har det tidigare inte satsats motsvarande resurser för att han-
tera situationen. Kostnader för att få material från lossningen till in-
byggnadsplatsen är ofta okänd för personer inom produktionen. Det 
visar sig dock att dessa kostnader kan bli lika höga som materialkost-
naden eller till och med överstiga denna. I perioder har försök utförts 
för att mäta och lokalisera dessa kostnader men resultatet har alltid bli-
vit att ett system där problem löses allt eftersom i produktionen har 
börjat användas igen. Ansvar för att styra materialflöden är ett område 
med låg prioritet i produktionen. Istället för att avsätta resurser för att 
förebygga problem, så löses problem efter hand då de uppkommer. 

Eftersom ingen uppmätt kostnad finns och ingen har ett direkt ansvar 
för att hantera dessa frågor har de inte blivit betraktat som ett logistik-
problem. Det anses att eftersom materialet redan var levererat berodde 
inte de indirekta kostnaderna på logistiken. Transport ingår ofta i kost-
naden för en vara så produktionsledningen ser tjänsten som gratis och 
ser ingen chans att påverka dess kostnad eller ställa krav på transpor-
ten.  

(Väg- och vattenbyggaren, 2005) 

Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöfrågor är något byggföretag jobbar mycket med. Antalet 
skador och tillbud är höga. Arbetsberedningar och riskanalyser an-
vänds flitigt för att förhindra skador, men då interna transporter oftast 
ej planeras finns inget framtaget sätt för att förhindra skador. Likaså vid 
förflyttningar ökar risker för fall, klämskador etc. då det inte är plane-
rade aktiviteter och inget förberedande arbete har gjorts för att för-
hindra skador. Det som ses är mer och mer är behovsstyrda leveranser, 
så kallade just in time-leveranser, där lagerhållning ute på byggarbets-
platsen minimeras för att minska de interna transporterna och därmed 
relaterade arbetsskador. (Väg- och vattenbyggaren, 2005) 
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Mycket av en byggarbetares arbetsdag används till annat än effektivt 
arbete. Byggchefen visar en sammanställning av vad en byggarbetarens 
arbetsdag består av: 

• 50 % effektivt arbete (snyggare med punktlista här?) 
• 17 % förflyttningar, pauser etc. 
• 33 % Leta och hämta material, täcka och avtäcka, flytta etc. 

(Byggchefen, 2006) 

Utvecklingen av byggindustrin har gått snabbt framåt men blivit ökänt 
för förseningar och övertrasserade budgetar. Byggnadsmaterialets 
kostnad är den enskilt tyngsta posten i ett byggnadsprojekt. Logistik-
kostnader för byggnadsmaterial kan variera från 5 % upp till 50 % av 
dess totala kostnad. Det finns mycket pengar att spara på att se över 
rutiner i logistiken. (Vidalakis, Tookey, & Sommerville, 2011) 

3.2.1 Materialhantering och slöseri 
Slöseriet i byggprojekt uppskattas vara så stort som 30-35 % av pro-
jekens produktionskostnad. (Josephson & Saukkoriipi, 2005) I teorierna 
om slöseri används begreppen värdeökande och icke värdeökande ak-
tiviteter. Aktiviteter som inte är värdeökande för kunden kallas för slö-
seri och det eftersträvas att hållas dessa så små som möjligt.  

”Slöseri är en aktivitet som förbrukar resurser men inte skapar något värde”. 
(Jones & Womack, 1996) 

Slöseriet i byggindustrin kan delas in i fyra huvudgrupper:  

• Fel och kontroller  
Slöseri i form av fel i produktionen samt tiden och kostnaderna 
för att åtgärda felen är en tydlig form av slöseri. Denna grupp 
innefattar även stölder och skadegörelse. Felkostnader kan delas 
upp i synliga och dolda kostnader. Dolda felkostnader är sådana 
kostnader som inte kan uppskattas med kunskaperna och mät-
metoderna vi har och använder oss av idag. De dolda kostna-
derna tros vara större än de synliga och det bör arbetas för att 
synliggöra dessa till så stor omfattning som möjligt.      
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• Resursanvändning 
Denna grupp innefattar till exempel väntan, materialspill och 
stillastående maskiner. Detta är en grupp som tydligt kan kopp-
las till logistik och kan effektiviseras med hjälp av en genom-
tänkt och väl fungerande logistiklösning. 
  

• Hälsa och säkerhet 
Byggbranschen är en av de absolut mest skadedrabbade 
branscherna inom svenskt näringsliv. Kostnader i samband med 
skador på arbetsplatser och efterföljande sjukskrivningar är 
stora. De skador och efterföljande kostnader för dessa som på 
något sätt kan undvikas kan betraktas som slöseri. 
 

• System och strukturer  
Onödigt långa byggprocesser och ledningssystem som inte är ef-
fektiva kan klassas som slöseri. 

(Josephson & Saukkoriipi, 2005) 

Slöseri är speciellt centralt inom arbetsfilosofin Lean som ursprungligen 
kommer från Toyota i den japanska bilindustrin.  

3.2.2 Lean 
Grundtanken med lean är att maximera värdet för kunden och mini-
mera slöseri. Lean metodens mål är att ge perfekt värde för kunden ge-
nom en process utan något slöseri. Ett vanligt fel är att många tror att 
lean bara är till för tillverkningsindustrin. Det stämmer inte utan lean 
kan tillämpas på många andra företag och processer. Lean är ett sätt att 
tänka för att maximera värdet för kunden genom hela organisationen. 

I nutid är det Toyota som har gjort lean stort. De har tillämpat lean för 
att utveckla sin verksamhet för att öka försäljning och ta marknadsan-
delar över hela världen. Toyotas framgång har skapat stor efterfrågan 
på utveckling och kunskap om lean. Lean har nu spridit sig över hela 
världen och har börjat få fäste bland högre chefer inom stora organisat-
ioner. (Lean, What is lean? 2013) 
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3.2.3 Just in time 

Begreppet Just in time (hädanefter nämnt som JIT) är en grundpelare 
inom lean teorin. Det kommer från industrin och har gett den dess 
starka produktivitetsutveckling de senaste 30 åren. Toyota har varit en 
av de främsta förespråkarna och utvecklarna av metoden och omsatt 
det i produktion. (Husbyggaren, 2005) 

Duktiga inköpare har inom byggbranschen handlat upp stora volymer 
till låga fasta priser men behovet inom branschen har visat sig vara näs-
tan tvärtom. Mindre leveranser med kortare leveransintervaller är det 
som eftersträvas. (Byggchefen, 2006) 

JIT är en metod där lager minimeras, det används mindre leveranser 
men med högre frekvens. Målet är att materialet ska levereras i tid när 
det ska byggas in i byggnaden. Det viktigast skälet till att JIT nu utveck-
las och anpassas till byggbranschen är för att spara pengar och effekti-
visera produktionen. Normal hantering av logistik har kommit med 
merkostnader i form av indirekta kostnader efter lossning. Exempel på 
sådana kostnader kan vara förflyttningar, avtäckning/täckning och 
skador på material. 

Utbildade yrkesarbetare uppger att det i genomsnitt väntar på material 
1-2 timmar per vecka. Vidare sägs det att det per vecka går åt 1-7 tim-
mar för att leta material och 4-8 timmar för att gå till olika upplagsplat-
ser för att hämta material. Totalt kan det alltså handla om mer än en hel 
arbetsdag i veckan som går åt till att bara hantera och hämta material. 
Detta problem skulle avhjälpas med ett väl fungerande system i form 
av JIT, då materialet skulle anlända lagom till inbyggnadstillfället och 
de indirekta kostnaderna för logistiken minskar.  

(Husbyggaren, 2005) 

3.2.4 Tredjepartslogistik 

Tredjepartslogistik är när en tredje part, förutom säljaren och köparen, 
används för att hantera logistiken. Idén till att starta tredjepartslogistik-
tjänster kommer från industrin där man länge har utnyttjat centrallager 
och lokala produktionsanläggningar. Lagerstyrning- och prognossy-
stem för när varor behöver skickas iväg har en stor central roll. Manuell 
hantering av dessa system blir alltför komplicerad och IT-system an-
vänds därför. I och med att mängden data som behövs behandlas mel-
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lan anläggningar och lager avseende t.ex. avrop, extra beställningar 
m.m. behövs allt mer krävande IT-lösningar.  

För att hantera detta kan logistiktjänsteföretag användas. De erbjuder 
tjänster med en helhetslösning för köparen. Logistiktjänsteföretaget tar 
över hela den biten som tidigare sköttes internt gällande logistiken så 
som lagerhållning, prismärkning, orderhantering m.m. 

För att det ska vara ett tredjepartsavtal krävs två villkor. Det första är 
att logistikföretaget hanterar mer än bara transporten. Det andra är att 
avtalsperioden ska vara minst ett år.  Tredjepartslogistik ses som ett 
samarbete mellan köparen och logistikföretag där båda parter jobbar 
för att effektivisera rutiner och arbetssätt och förutsätter samordning 
och integration av parternas verksamheter.  

(Rosén, 1999) 

Rosén visar vidare en sammanställning av studier där motiv för att 
lägga ut/inte lägga ut logistikaktiviteter på tredjepartslogistikföretag.  

Motiv för att lägga ut 

• ”Utveckla den värdeskapande förmågan 
• Förbättra kundservice och de ingående processerna är exempel 

på sådan motiv 
• Minska logistikkostnader 
• Öka intäkter 
• Frigöra kapital genom ett minskat investeringsbehov 
• Minska personalbehovet.” 

Motiv för att inte lägga ut 

• ”Ökat beroende och minskad kontroll över verksamheten 
• Minskad kundkontakt 
• Tillfredställelse med det egna prestationerna inom logistikfunkt-

ionen 
• Höga direkta kostnaderna för en omstrukturering 
• Höga kostnader för logistiktjänster” 

 (Rosén, 1999) 
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3.3 Planering av logistik 
Som underlag för inköps- och leveransplan används produktionskalkyl 
och produktionstidsplan. Leveransplanen anpassas löpande kopplat till 
projektets detaljplanering. (Révai, 2012) 

Att implementera logistiktänket tidigt i de olika skedena i byggproces-
sen kan ge ett effektivare byggprojekt (Sobotka, Czarnigowsk, & 
Stefaniak, 2005). Ett exempel visas i Figur 3.1 Logistikplanering i bygg-
processen. 

 

Figur 3.1 Logistikplanering i byggprocessen (Sobotka, Czarnigowsk, & 
Stefaniak, 2005) 

3.4 Försörjningskedjor i byggbranschen   
En försörjningskedja är en kedja av aktörer som är beroende av 
varandra, det kan t.ex. vara leverantörer, entreprenörer och slutkund 
enligt Figur 3.2. Det kan även vara olika delar inom samma företag som 
fungerar som leverantörer och beställare till varandra. Vilka delar en 
försörjningskedja innehåller beror på hur den betraktas.  
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Figur 3.2 Försörjningskedja i byggbranschen (Mattson, 2002)

Försörjningskedjor i byggbranschen består ofta av många olika grenar 
där aktörerna påverkas mycket av varandras handlingar. Att bara se 
själva företaget som en försörjningskedja och inte ta hänsyn till hur för-
ändringar påverkar aktörer upp- och nedströms i kedjan är ofta ett allt-
för begränsat synsätt. Vid förändringar som påverkar kunder eller leve-
rantörer negativt kan bara tillfälliga ekonomiska fördelar utvinnas. Ak-
törerna som har förlorat på förändringen måste då kompensera för den 
på något vis och det leder ofta till att förändringar till slut blir kost-
nadsneutrala för slutkunden. En helhetssyn inte bara över företaget 
utan över hela försörjningskedjan är något som är nödvändigt för att 
företag ska kunna utvecklas framåt på ett effektivt och hållbart sätt.  

Slutkunden är den enda som tillför externa resurser till försörjningsked-
jan och därför är försörjningskedjans överlevnad beroende av slutkun-
dens framgångar. Med hänsyn till detta så är det viktigt att ha fokus på 
slutkunden genom hela arbetet och inte bara fokusera på företagets 
egna tillfälliga intressen.  

(Mattson, 2002) 
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4 OBSERVATIONER OCH RESULTAT 
Informationen som har samlats in genom enkäter, intervjuer och obser-
vationer har sammanställts i detta kapitel. 

4.1 Observationer på byggarbetsplatserna 
Uppsala entré kommer att använda sitt garage som ligger på de un-
dersta två våningarna i huset till upplagsplatser när dessa är färdig-
gjutna. Eftersom det är en så pass trång arbetsplats kan det vara en bra 
lösning. Det gör att material inte behöver placeras på marknivå där det 
är trångt och materialet ligger dessutom skyddat från vädrets påverkan.  

Ett av de största problemen som observerades var den trånga vägen för 
transporter som delas av de två projekten, se Bilaga 3. Vägen har ingen 
mötesplats utan den enda platsen där det går att vända eller mötas är 
på innergården vid Kv. Frodeparken. Innergården är trång med verk-
tygsbodar och materialupplag m.m. Ett exempel på problemet som ob-
serverades var då en lastbil inte kom runt och p.g.a. detta blockerade 
vägen för en traktor som behövde köra förbi. Produktionsledare berät-
tade även att det kommer ske ett antal gjutningar på Uppsala entré un-
der tiden framöver. Betongbilen måste då stå på transportvägen vilket 
hindrar transporter till Kv. Frodeparken under hela tiden då bilen står 
där. Det krävs noggrann planering och samordning för att problem inte 
ska uppstå under perioden då vägen blockeras. 

Arbetsrutinerna kring mottagning av material och materialupplag kart-
lades. Lagbasen tar emot leveranser och ser till att materialet kommer 
till rätt upplagsplats. Även underentreprenörer använder samma yta 
till sina upplag men trots den trånga innergården såg det ut att fungera 
bra. Det är lagbasen som oftast håller i även samordningen av upplags-
platserna med underentreprenörerna.  

4.1.1 Problem som identifierats genom observationer 

Arbetsmiljö 

Att material placeras på platser som leder till tunga lyft ska undvikas så 
mycket som möjligt. Vid förflyttningar av material för hand uppstår 
alltid risker för klämskador, fall etc.  
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Det är lätt att bli ouppmärksam när material ska hämtas och koncent-
rationen ligger på ett annat arbetsmoment. Ligger material nära vägar 
med mycket transporter finns det risk att personal som hanterar det blir 
påkörda. Det finns även risk att materialet blir påkört och förstört.  

Irritationsmoment och störningar av arbetsuppgifter på grund av t.ex. 
oannonserade leveranser försämrar produktivitet. Det pågående ar-
betsmomentet måste då avbrytas för att ta emot leveranser.  

Effektivitet och lönsamhet 
Stölder skapar kostnader för nytt material och kan leda till att arbetet 
stannar av på grund av att det saknas material. 

Olämplig placering av material kan leda till att material behöver flyttas 
runt, är i vägen för arbete, blir påkört eller att det blir förstört av väd-
rets påverkan på grund av dålig täckning. 

Interna transporter tar mycket tid på arbetsplatsen. Material som är i 
vägen för arbete måste flyttas. I och med all förflyttning av material 
finns det stora risker för materialskador, det tar även upp mycket av 
yrkesarbetarnas tid.  

4.2 Resultat från intervjuer 
Totalt utfördes sex intervjuer. Fyra stycken med tjänstemän på de två 
arbetsplatserna och två stycken med konsulter. Intervjuerna gjorde med 
en platschef, en produktionschef, en projektingenjör, en produktionsle-
dare, en logistikkonsult och en person från Skanska NPU. Skanska NPU 
är en central inköpsorganisation för norden som även erbjuder olika 
logistiktjänster och beskrivs mer ingående i avsnitt 4.4.1 Skanska NPU. 

Under intervjuerna togs anteckningar som sedan sammanställdes, se 
Bilaga 2. Informationen från intervjuerna har sorterats efter kategorier 
och redovisas i detta avsnitt. Saker som upplevs som ett problem av 
många har tagits med men även områden där de intervjuade har olika 
åsikter. Information som inte fanns med i intervjumallen men som ändå 
är relevant för examensarbetet har sammanställts i avsnitt 4.4 Övriga 
observationer. 
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4.2.1 Leveranser och avtal 

De intervjuade anser att avtalen som finns med speditörer är bra utfor-
made men att problem uppstår när de inte efterföljs. Det händer ibland 
att fakturor kommer in långt efter att leveransen har utförts och det kan 
då bli svårt att veta vilken leverans fakturan gäller. Det kan även hända 
att avtal bryts under byggprojekt utan att det har skett en fungerande 
kommunikation mellan byggprojektet och de som skriver avtalen. Det 
kan då ta lång tid att hitta en ny leverantör som kan färdigställa leve-
ransen. 

Det upplevs vara relativt lite problem med att material blir förstört på 
grund av oaktsamhet på de två undersökta byggarbetsplatserna. En 
anledning till detta anses vara att just in time-leveranser används och 
att det därmed inte finns lika mycket material på upplagsplatserna. 
Virke, skivor och andra produkter som det måste finnas ett litet lager av 
kan ibland bli förstört. Men eftersom det är så pass billiga produkter 
jämfört med kostnaden för att bygget skulle bli stående så är det inte 
sett som en bra idé att minska mängden förbrukningsmaterial på bygg-
arbetsplatserna.   

Beställningar av material sker idag oftast elektroniskt och det leder till 
att den personliga kontakten med leverantörerna försvinner och där-
med en del av servicen som kan fås. Det upplevs fungera mycket bra 
vid snabba enkla leveranser men det kan vara svårare att hitta ersätt-
ningsmaterial och få bra råd. Då mängden utländska leverantörer ökar 
upplevs även språket som ett problem, båda parter är sämre på eng-
elska facktermer och det kan vara svårt att förklara vad som efterfrågas.  

4.2.2 Mottagning av material  

Idag finns inga tydliga rutiner för vem som ska sköta mottagning av 
material, det sköts dock oftast av lagbasen. Det sker att produktionsle-
dare anges som kontaktperson och de upplever att det blir för mycket 
telefonsamtal om leveranser och att det är bättre att lagbasen förses 
med telefon så att samtalen kan gå direkt dit. Det skulle gälla även för 
kontakt med byggtraktor och förare av lyftkran vilket skulle kunna un-
derlätta kommunikationen. Vid större byggprojekt så skulle flera kon-
taktpersoner kunna användas som ansvarar för olika områden.  

Det finns angett i avtalen att speditörer ska annonsera två timmar före 
sin ankomst, det är dock något som ibland sker för sent och ibland inte 
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sker alls. När ankomsten av material inte annonseras i förväg så leder 
det till problem på byggarbetsplatserna vid mottagning av materialet. 
Den som sköter mottagningen får inte möjlighet att planera i förväg och 
det kan saknas tillgång på hjälpmedel till avlastningen så som bygg-
traktorer och lyftkranar.  

Att utse en person som har ett mer övergripande ansvar för logistiken 
är någonting som anses kunna ge en positiv effekt. Det upplevs vara 
svårt att få ihop det ekonomiskt på mindre byggprojekt men kan vara 
en bra idé på större projekt där det finns mer resurser.     

4.2.3 Arbetsmiljö 
Metoden med just in time-leveranser anses vara bra för projektet och 
arbetsmiljön, men kan vara sämre för miljön i och med att det kommer 
fler transporter till byggarbetsplatsen. Det krävs också noggrannare 
planering och gör att projektet blir känsligare för störningar ifall leve-
ranserna blir försenade. 

Att lägga material som ska byggas in i samma lägenhet på samma pall 
på mellanlagringen fungerar bra och ger mindre förflyttningar av 
material. Det är bra att lyfta in i stomskedet vilket innebär endast ett 
lyft per lägenhet istället för två. Yrkesarbetarna verkar nöjda med lös-
ningen. 

Det är många underentreprenörer som varken pratar svenska eller eng-
elska och det skapar problem. Säkerheten äventyras när det inte går att 
kommunicera. Det kan uppstå problem vid leveranser när material lyfts 
med lyftkran eller byggtraktor. Även vid montering kan dålig förståelse 
ge säkerhetsbrister.  

I det fall snickarna jobbar på ackord vill de arbeta så fort som möjligt. 
Även fast det finns hjälpmedel, så som t.ex. fönsterlyftar, används de 
inte alltid då yrkesarbetarna vill arbeta så fort som möjligt och hjälp-
medlen ofta ses som långsamma. Det är viktigt att planera material ef-
ter det, så att tunga lyft etc. undviks. 

4.2.4 Planering 

Planeringen i förväg upplevs vara bra, det är svårare att göra en mer 
detaljerad planering eftersom omständigheterna kan komma att ändras 
under byggprojektets gång. Det är förändringar under byggtiden med 
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dålig uppföljning och anpassning av ny planering som är det största 
problemet.  

Det är mycket som går att förhindra genom att tänka till före, smällarna 
som kommer senare kan annars bli väldigt dyra. När bygghandlingarna 
är klara är de inblandade i projektet ivriga att börja bygga så snabbt 
som möjligt. Men totalt sett är det bättre att stanna upp och tänka till 
först och inte bara lösa problem när det kommer, även om det upplevs 
att det tar onödig tid vid det tillfället. 

En stor del av ekonomin i ett byggprojekt är inbyggt material och 
transporter av detta, så det är viktigt att arbetet kring det fungerar bra. 
Det handlar om fingertoppskänsla och att ta hem lagom mycket materi-
al. Dialog med medarbetare är viktig för att det ska fungera och att in-
formation kommer ut till yrkesarbetare så att de vet vad som händer 
och när. 

I framtiden kommer mer och mer prefabricerade byggprodukter att 
användas och projekten måste bli bättre på att planera för att smidigt 
kunna ta emot stora leveranser och lyfta dessa på plats. Det är möjligt 
att en framtida roll just för planering bör finnas för att kunna lösa och 
förutse problem som kan uppstå. 

4.2.5 Underentreprenörer 

Samarbetet med underentreprenörer upplevs skötas bra i allmänhet. De 
får tilldelat materialupplag av produktionsledare eller lagbas och sam-
arbetet sköts praktiskt på plats.  

Det problem som kan uppstå är när underentreprenörer får leveranser 
av material innan de har egen personal på plats och Skanska tvingas ta 
emot materialet. Det vore bäst om de kommer dit själva och lossar, kon-
trollerar och lägger det på rätt plats.  

4.2.6 Stölder 

Problem med stölder upplevs som relativt små på de två undersökta 
byggarbetsplatserna. Det är sällan material som stjäls utan mer maski-
ner och vitvaror. Vitvaror levereras därför så sent som möjligt så att det 
går att lyfta in dessa i respektive lägenhet och därefter låsa dörren.  



  4 OBSERVATIONER OCH RESULTAT 

 

23 
 

4.3 Resultat från enkäter 
Enkäten består av 16 frågor och har lämnats ut till både yrkesarbetare 
och tjänstemän på Uppsala Entré och Kv. Frodeparken. Totalt samlades 
19 ifyllda enkäter in.  

Jämförelser mellan olika åldrar och yrkesroller har utförts. Det var få 
tjänstemän som fyllde i enkäterna och därför kan resultatet från jämfö-
relsen med yrkesarbetarna inte betraktas som speciellt tillförlitlig. Vissa 
av frågorna riktar sig främst mot yrkesarbetare och därför har inga re-
sultat från tjänstemän samlats in från dessa frågor. Fält för ålder och 
yrkesroll fanns att fyllas i och svaren har sedan analyserats beroende på 
dessa för att se om någon skillnad finns mellan de olika grupperna. På 
de flesta av frågorna finns 7 svarsalternativ och dessa har graderats från 
-3 till +3 på följande sätt: 

Mycket dåligt /                                   Mycket bra / 
Instämmer inte alls      -3    -2    -1    0     1     2     3       Instämmer helt 

 

Fråga 1. Hur bra tycker du att leveranser av material fungerar idag?  
Mycket dåligt   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Mycket bra 

Svar: 

 

Figur 4.1 Fråga 1 

Tabell 4.1 Medelvärde   

Totalt 30 år eller 
yngre 30 – 50 år 50 år eller 

äldre 
Yrkes- 

arbetare 
Tjänste- 

män 
0,5 0,3 0,4 0,8 0,5 0,3 
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Enkätsvaren är spridda men visar att majoriteten tycker att leveranser 
av material fungerar bra, det är ett medelvärde på 0,5 och ingen har valt 
det lägsta svarsalternativet. Svaren är mer positiva vid en högre ålder 
men skillnaderna är relativt små. 

 

Fråga 2. Hur tycker du mottagning av material fungerar idag?  
Mycket dåligt   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Mycket bra 

Svar: 

 

Figur 4.2 Fråga 2 

Tabell 4.2 Medelvärde   

Totalt 30 år eller 
yngre 30 – 50 år 50 år eller 

äldre 
Yrkes- 

arbetare 
Tjänste- 

män 
0,5 -0,3 0,6 0,8 0,3 1,3 

 

Resultatet är spritt men medelvärdet är positivt. Även här är svaren 
mer positiva vid en ökande ålder. Tjänstemän har svarat betydligt 
högre än yrkesarbetare och 30 år eller yngre är den enda gruppen med 
ett negativt medelvärde.   

 

Fråga 3. Om du tycker att det fungerar dåligt vad är det som behöver förbätt-
ras? Har du något förslag på hur problemet skulle kunna lösas? Finns det 
någonting som fungerar bra och inte bör ändras?     
Svar: 

Bättre märkning av paket av vem som har beställt vad. 
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Ofta för tidiga leveranser och för små uppläggningsplatser. 

Någon som är ansvarig för logistik. 

Språkproblem med chaufförer. 

Väldigt svårt att veta när material kommer, samt på vilken sorts bil. 

Logistik från leverantörer kan bli bättre. 

 

Fråga 4. Hur många gånger per vecka uppskattar du att det ligger material i 
vägen som stör ditt arbete men som inte behöver flyttas för att du ska kunna 
utföra arbetet? 

  ☐ 0  ☐ 1-2  ☐ 3-5 ☐ 6-8 ☐ 9+ 

Svar: 

 

Figur 4.3 Fråga 4 

Tabell 4.3 Medelvärde   

Totalt 30 år eller 
yngre 30 – 50 år 50 år eller 

äldre 
Yrkes- 

arbetare 
Tjänste- 

män 
4,7 5,7 5,5 3,7 4,0 - 

 

Genomsnittet ligger på 4,7 gånger per vecka. Det är ett lägre svar i ge-
nomsnitt från åldersgruppen 50 eller äldre och ett aningen högre för 
gruppen 30 eller yngre, detta tyder på att det upplevs som ett större 
problem av yngre personer. 
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Fråga 5. Hur många gånger per vecka uppskattar du att det ligger material i 
vägen som stör ditt arbete och behöver flyttas för att du ska kunna utföra arbe-
tet? 

  ☐ 0 ☐ 1-2 ☐ 3-5 ☐ 6-8 ☐ 9+ 

Svar: 

 

Figur 4.4 Fråga 5 

Tabell 4.4 Medelvärde   

Totalt 30 år eller 
yngre 30 – 50 år 50 år eller 

äldre 
Yrkes- 

arbetare 
Tjänste- 

män 
4,7 4,8 4,1 5,9 4,8 - 

 

Med samma medelvärde på 4,7 som i fråga 4 så betyder det att arbetar-
na uppskattar att material är i vägen för deras arbete i genomsnitt 9,4 
gånger per vecka, alltså nästan 2 gånger per dag. Inga större skillnader 
finns mellan grupperna. 
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Fråga 6. Hur lång tid per vecka tror du går åt på grund av fråga 4 och 5? 

Svar: 

Tabell 4.5 Medelvärde   

Totalt 30 år eller 
yngre 30 – 50 år 50 år eller 

äldre 
Yrkes- 

arbetare 
Tjänste- 

män 
3,6 2,3 4,2 3,7 3,6 - 

 

Inget tydligt samband för skillnader mellan åldersgrupperna och ett 
medelvärde på 3,6 timmar per vecka. 

Fråga 7. Upplever du att det finns ett problem med material som blir förstört 
på grund av oaktsamhet? (t.ex. dålig täckning av material, uppläggning på 
olämpliga platser som leder till påkörningar)    

Instämmer inte alls   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Instämmer helt 

Svar: 

 

Figur 4.5 Fråga 7 

Tabell 4.6 Medelvärde   

Totalt 30 år eller 
yngre 30 – 50 år 50 år eller 

äldre 
Yrkes- 

arbetare 
Tjänste- 

män 
0,6 1,8 -0,3 0,5 0,3 1,0 

 

Majoriteten upplever att det finns ett problem. Åldersgruppen 30 år 
eller yngre upplever enligt svaren detta som ett större problem än de 
andra grupperna. Tjänstemän upplever det som ett större problem än 
yrkesarbetare. 
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Fråga 8. Tror du att mindre mängd material på upplag och tätare leveranser 
är ett bra sätt att minska stölderna på byggarbetsplatserna?  

 Instämmer inte alls   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Instämmer helt 
 
Svar: 

 

Figur 4.6 Fråga 8 

Tabell 4.7 Medelvärde   

Totalt 30 år eller 
yngre 30 – 50 år 50 år eller 

äldre 
Yrkes- 

arbetare 
Tjänste- 

män 
-0,3 -0,5 -1,0 0,5 -0,7 1,3 

 

Det är spridda svar men många verkar anse att det inte är något bra 
alternativ. Tjänstemännen ser det som ett bättre alternativ än övriga 
grupper. 
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Fråga 9. Tror du att det är bättre att angripa stöldproblemet genom t.ex. mer 
bevakning än tätare leveranser?   

 Instämmer inte alls   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Instämmer helt 

Svar: 

 

Figur 4.7 Fråga 9 

Tabell 4.8 Medelvärde   

Totalt 30 år eller 
yngre 30 – 50 år 50 år eller 

äldre 
Yrkes- 

arbetare 
Tjänste- 

män 
-0,3 -1,3 -1,0 1,0 -0,5 0 

 

Spritt resultat men medelvärdet är negativt vilket tyder på att de flesta 
är negativa till förslaget. Åldersgruppen 50 eller äldre har ett betydligt 
mer positivt svar i genomsnitt än de övriga grupperna. 
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Fråga 10. Behöver du ofta gå genom områden där det sker mycket transpor-
ter/trafik för att t.ex. hämta material?  

 Instämmer inte alls   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Instämmer helt 

Svar: 

 

Figur 4.8 Fråga 10 

Tabell 4.9 Medelvärde   

Totalt 30 år eller 
yngre 30 – 50 år 50 år eller 

äldre 
Yrkes- 

arbetare 
Tjänste- 

män 
2,2 2,8 1,6 2,6 2,1 3,0 

 

Enkätsvaren är tydliga och alla oavsett yrkesroll och ålder verkar upp-
leva det som vanligt förekommande att behöva arbeta nära transporter.    
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Fråga 11. Tror du att säkerheten skulle förbättras om upplagsplatser placera-
des närmare platsen där materialet ska användas?   

 Instämmer inte alls   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Instämmer helt 

Svar: 

 

Figur 4.9 Fråga 11 

Tabell 4.10 Medelvärde   

Totalt 30 år eller 
yngre 30 – 50 år 50 år eller 

äldre 
Yrkes- 

arbetare 
Tjänste- 

män 
0,6 0,3 0,4 0,8 0,4 1,0 

 

Med ett medelvärde på 0,6 är svaren positiva till förslaget. Tjänstemän-
nen har ett högre genomsnitt än yrkesarbetarna och en liten ökning vid 
högre ålder kan utläsas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

"#"$!

%"#"$!

&"#"$!

'"#"$!

("#"$!

)'! )&! )%! "! %! &! '!



Logistik i byggbranschen 

 

32 
 

Fråga 12. Upplever du att det är ett problem att du ofta måste flytta saker för 
hand eftersom det saknas tillgång på hjälpmedel som kranar och traktorer?  

 Instämmer inte alls   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Instämmer helt 

Svar: 

 

Figur 4.10 Fråga 12 

Tabell 4.11 Medelvärde   

Totalt 30 år eller 
yngre 30 – 50 år 50 år eller 

äldre 
Yrkes- 

arbetare 
Tjänste- 

män 
-1,0 -0,8 -1,5 -0,4 -1,0 -1,0 

 

De flesta ser inte detta som ett speciellt stort problem då det totala ge-
nomsnittet ligger på -1,0. Skillnader mellan grupperna har inga tydliga 
samband. 
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Fråga 13. Tror du att lyft för hand kan undvikas genom bättre placering av 
material?  

 Instämmer inte alls   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Instämmer helt 

Svar: 

 

Figur 4.11 Fråga 13 

Tabell 4.12 Medelvärde   

Totalt 30 år eller 
yngre 30 – 50 år 50 år eller 

äldre 
Yrkes- 

arbetare 
Tjänste- 

män 
1,1 -0,5 0,9 2,0 0,7 2,0 

 

Medelvärdet är 1,1 så majoriteten av de som svarade håller med om att 
det är en bra metod. Resultatet är varierande och det kan noteras att 
tjänstemän och åldersgruppen 50 år eller äldre svarade betydligt högre 
än andra grupper medan åldersgruppen 30 eller yngre har lägst ge-
nomsnitt. 
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Fråga 14. Anser du att du får bra respons när problem uppstår och du framför 
åsikter om logistik till din arbetsledare/kollega/platschef?  

 Instämmer inte alls   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Instämmer helt 

Svar: 

 

Figur 4.12 Fråga 14 

Tabell 4.13 Medelvärde   

Totalt 30 år eller 
yngre 30 – 50 år 50 år eller 

äldre 
Yrkes- 

arbetare 
Tjänste- 

män 
1,1 1,3 0,4 2,0 1,0 2,0 

 

Medelvärdet på 1,1 visar ett positivt resultat med bara några få svar på 
den negativa sidan, vilket tyder på att detta fungerar bra.  

 

Fråga 15. Vad inom logistik tycker du det är viktigast att Skanska har föränd-
rat inom 5-10 år?   

Svar: Mer maskiner, bättre hjälpmedel 

 

Fråga 16. Övriga åsikter och idéer 

Svar: Byggtider är för korta och intensiva. 

Mellanlagring på andra platser fungerar oftast väldigt bra. 

Oftast svårt med material p.g.a. trång arbetsplats. 
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4.4 Övriga observationer 
Genom intervjuer och informationssökning på internet har även organi-
sationen Skanska NPU samt projektet Effektivare varuförsörjning un-
dersökts. Detta beskrivs mer ingående i följande avsnitt. 

4.4.1 Skanska NPU 

Skanska NPU är en central inköpsorganisation för norden. De tecknar 
avtal med entreprenörer och ramavtal med leverantörer. Det är upp-
handlat så att Skanska står för frakt från leverantörer och DHL är anli-
tade för att sköta transporterna. Det är gjort så för att pressa priser på 
transporter och ge bättre service. Genom DHL ges en överblick på alla 
sändningar och alla deras terminaler kan utnyttjas vilket ger en täck-
ning på 90-95% av Sverige. 

Skanska NPU erbjuder även tjänster som mellanlagring, sampacking 
och inbärningstjänster. Mellanlagring gör att stora beställningar kan 
göras och sedan lagras centralt. Mindre leveranser görs sedan därifrån 
ut till projekten. Sampackning är att material som ska användas vid 
samma plats inom bygget packas på samma pall. Det kan t.ex. vara att 
reglar och gips packas på samma pall som sedan lyfts in i respektive 
lägenhet. Inbärningstjänster är att material lyfts in och läggs fram vid 
respektive inbyggnadsplats, detta kan utföras även efter ordinarie ar-
betstid. 

Det är upp till projektet själva om de vill använda Skanska NPU:s tjäns-
ter. Projekten kan även få råd av Skanska NPU gällande leveranser och 
avtal.  Skanska NPU har framtagna ramverk som kan användas gäl-
lande leveranser och transport. Idag vet många inom Skanska inte om 
vilka tjänster Skanska NPU har att erbjuda. 

Om det finns intresse att använda sig av Skanska NPU:s tjänster är det 
viktigt att byggprojekten hör av sig till dem i tid vilket är något de har 
haft problem med tidigare. De vill se bättre framförhållning och att 
kontakten sker innan det redan har kört ihop sig med problem. (Munt-
ligt, Kyhlberg E.) 
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4.4.2 Projekt Effektivare varuförsörjning  

Projektet Effektivare varuförsörjning drivs av organisationen BEAst. 
BEAst är en förkortning för Bygg- och fastighetsbranschens Elektro-
niska Affärsstandard och är ett nätverk för olika företag och organisat-
ioner. Arbetsgruppen för projektet består bl.a. av entreprenörerna 
Skanska, Peab och Ncc, leverantörer, handelsföretag samt logistik! och 
IT!företag. Undersökningar hos Peab gav insikt om att förändringar 
behövdes över hela branschen och detta lade grunden till det här pro-
jektet. Arbetet är planerat att pågå under hela 2013 för att sedan i års-
skiftet övergå i pilotprojekt. (www.beast.se, 2012) (Muntligt, Thörnqvist 
J.)   

Projektet innehåller bl.a. utformning av en ny standard för märkning av 
kollin genom en ny etikett. Just nu är den nya kollietiketten planerad att 
finnas på marknaden under första halvåret av 2014.  Den kommer att 
innehålla information som är anpassad till byggprojektens behov och 
gör det lättare för personal att veta var materialet ska vara och vad det 
ska användas till. Det är som förslag att etiketten inte ska ha en sedvan-
lig leveransadress, utan att det istället ska finnas GPS-koordinater an-
givna samt en tydligt angiven intern adress på bygget. Den interna 
adressen ska vara i stor tydlig text så att den kan avläsas från ett längre 
avstånd. Då kan t.ex. truckförare läsa av etiketten utan att behöva 
klättra in och ut ur trucken vid varje ny pall eller att det behövs en per-
son som dirigerar truckföraren. Det underlättar även om godsmottag-
ningen sker av någon som inte är tillräckligt informerad om vart 
materialet ska användas. Materialet kan då placeras rätt från början 
utan att någon som vet vart det ska ligga behöver kontaktas, eller att 
materialet tvingas bli avlagt tillfälligt och sedan flyttat fler gånger innan 
det kommer till rätt plats. (www.beast.se, 2012) (Muntligt, Thörnqvist 
J.)   
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
Resultatet från enkäter, intervjuer och observationer analyseras och 
diskuteras i detta kapitel.  

5.1 Problem som inte analyseras vidare 
Stölder av material på byggarbetsplatserna är svåra att motverka. Idén 
att just in time-leveranser skulle vara en bra metod för att minska stöl-
der av material får inte stöd i enkäter enligt Figur 4.6 eller i intervjuer. 
Ett undantag är material som är extra utsatt för stölder som t.ex. vitva-
ror. Många stölder är inte av material utan av maskiner och andra saker 
som inte kan motverkas med tätare leveranser.   

Samarbetet med underentreprenörer avseende materialhantering anses 
enligt intervjuer i stort fungera bra. Det problem som finns är när unde-
rentreprenörer inte är på plats och kan ta emot sitt material själv. Detta 
sker ofta eftersom det första materialet brukar komma innan deras per-
sonal påbörjat arbetet. Det är ett problem som borde kunna lösas ge-
nom bättre kommunikation och tydligare överenskommelser om vem 
som ska ta emot materialet.  

Eftersom de två byggprojekten som har undersökts är i ett relativt sent 
skede är det svårt att göra större förändringar. Resultatet av detta exa-
mensarbete får Skanska istället ta med sig till nya projekt och tillämpa i 
tidigare skeden. 

5.2 Problemanalyser 
I detta avsnitt analyseras problemen som har identifierats och fått stöd 
genom observationer, intervjuer eller enkäter. 

5.2.1 Leveranser och avtal 
Problem med leveranser och avtal har framförallt blivit identifierade 
genom intervjuer. I fråga 1 på enkäten där det frågades hur leveranser 
fungerar idag så var det ett spritt resultat enligt Figur 4.1, men medel-
värdet av svaren var positivt. Frågan var allmänt ställd vilket kan leda 
till att olika personer som svarade associerade till olika saker, det 
spridda resultatet kan även bero på att olika problem dyker upp i vissa 
yrkesroller men inte i andra. Det verkar vara sällan som material inte 
dyker upp och det blir personal stående på grund av det.  



  5 ANALYS OCH DISKUSSION 

 

39 
 

Ett problem som däremot alla verkar uppleva är att speditörerna ibland 
inte annonserar att de ska komma tillräckligt lång tid i förväg och 
ibland inte annonserar alls utan ringer när de är på plats. Detta försvå-
rar arbetet ute på arbetsplatsen och leder till problem både för byggent-
reprenören och speditörerna själva. Den som tar emot materialet får 
ingen möjlighet att planera mottagningen och blir tvungen att avbryta 
arbetet som pågår för tillfället. Det kan även saknas tillgång på traktor 
eller annan utrustning för att lasta av materialet. Eftersom mottagaren 
inte får möjlighet att förbereda så leder det ofta till att det tar mycket 
längre tid och då blir speditören tvungen att stå och vänta.  

Det finns avtal skrivna med speditörerna som säger att de ska ringa och 
annonsera två timmar i förväg innan de kommer, så avtalens utform-
ning är inte problemet utan det är att de inte alltid följs. Det bör även 
vara i speditörernas intresse att avtalen följs då det underlättar arbetet 
för alla inblandade. En viktig del för att detta ska börja fungera bättre är 
att avvikelser rapporteras, annars finns det risk att de som skriver avta-
len och har kontakten med speditörerna aldrig blir medvetna om pro-
blemen och därmed inte kan göra någonting för att förhindra dem. Att 
ha ett bra samarbete med speditörer och vara tydlig med hur viktigt det 
är att avtalen följs är en viktig del för att det ska kunna fungera bra.    

En annan sak som är bra att bestämma i ett tidigt skede och ta med i 
avtal är packinstruktioner. Leverantörerna vill oftast använda littera-
packning, det innebär att packa allt material av samma sort tillsam-
mans. Ute på byggarbetsplatserna är det däremot användbart att ha 
sampackning, till exempel lägenhetsvis. I ett senare skede kan det vara 
svårare att ändra villkoren då det innebär extra arbete och ökade kost-
nader. Den extra kostnaden för den här tjänsten kan tjänas in på mins-
kad tid för att hantera materialet på byggarbetsplatsen samt att risk för 
skador på materialet minskar.     

5.2.2 Mottagning av material 
Fråga 2 i enkäten ger inget tydligt stöd för att det ska vara problem med 
mottagning av leveranser enligt Figur 4.2. Det kan bero på att många 
som har fyllt i enkäten kanske inte arbetar med att ta emot material och 
därmed inte stöter på problemen som uppstår. Genom intervjuer har 
däremot problem med mottagning av material identifierats, även om 
problemen upplevdes olika beroende på yrkesroll. 
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Ett problem som finns är att det är för lite information som följer med 
materialet. Det kan vara svårt att veta vad som ligger på vilken pall och 
vart det ska användas. Tillsammans med tydliga packinstruktioner i 
avtal skulle det vara användbart med mer information i kollimärkning-
en. Den nya standarden för kollietiketter som håller på att tas fram i 
projektet ”Effektivare varuförsörjning” skulle kunna vara en lösning på 
dessa problem. Läs mer om projektet under 4.4.2 Projekt Effektivare 
varuförsörjning. Kommunikationen mellan beställaren av materialet 
och den som sköter mottagningen kommer fortfarande vara viktig, men 
en bättre kollimärkning skulle möjliggöra att materialet placeras på rätt 
plats redan från början. Med den nya kollietiketten fungerar det även 
om den som sköter mottagningen inte har blivit noggrant informerad 
om vad som kommer eller om speditören inte har aviserat i förväg och 
därför ingen planering för mottagningen har gjorts.  Det ska dock tas 
med i beräkningarna att ett nytt system som detta måste gå igenom en 
lång process innan alla aktörer i försörjningskedjan börjar använda det. 
Det krävs ett aktivt deltagande av de inblandade aktörerna för att sy-
stemet ska etableras på marknaden. Men det är ett system där det går 
att se många fördelar för hela byggsektorn och som de inblandade aktö-
rerna skulle vinna mycket på i längden. 

Produktionsledare anges som mottagare av material och får använda 
mycket av sin arbetstid med att prata i telefon trots att det ofta är lagba-
sen som sedan sköter mottagningen av materialet till slut. Om istället 
lagbasen eller annan lämplig person försågs med en telefon och angavs 
som mottagare så skulle mycket arbete kunna sparas. Lagbasen kan 
även ha nummer till traktorförare, kranförare och andra användbara 
personer. Han får genom att bli kontaktad direkt av speditören längre 
tid på sig att planera mottagningen av materialet och boka traktor eller 
andra hjälpmedel för avlastningen. Då han kommer att finnas ute på 
arbetsplatsen så underlättar det även för andra yrkesarbetare som be-
höver komma i kontakt med någon av dessa personer. Denna lilla inve-
stering skulle kunna underlätta planeringen av upplagen och effektivi-
sera mottagningen av material. Även kommunikationen mellan motta-
garen och den som har beställt materialet är viktig och bör ske regel-
bundet för att planeringen av materialflödet ska kunna fungera opti-
malt. 
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5.2.3 Arbetsmiljö 

Genom mer genomtänkt placering av material kan bättre arbetsmiljö 
erhållas. Nedan följer en analys av resultatet av insamlad information 
från enkäter och intervjuer. 

Fråga 10 i enkäten visar att många rör sig i en miljö med mycket trans-
porter och trafik enligt Figur 4.8. 

Fråga 11 i enkäten visar att majoriteten tror att bättre placering av 
material så att det ligger närmre inbyggnadsplatsen skulle ge bättre 
säkerhet och arbetsmiljö som utläses ur Figur 4.9. 

Fråga 13 i enkäten ger stöd åt att bättre placering av material skulle ge 
mindre tunga lyft vilket visas i Figur 4.11. 

Även genom intervjuerna har det kommit fram att mer genomtänkt 
placering av material skulle leda till bättre säkerhet och arbetsmiljö.  

Det är viktigt att planera material noggrant så att det finns på rätt plats 
vid rätt tillfälle. Även om det finns hjälpmedel, så som t.ex. fönsterlyf-
tar, kärror etc., är det inte säkert att dessa används då snickarna vill ar-
beta snabbt i de fall då de arbetar på ackord. Dåligt placerat material 
kan där igenom leda till tunga lyft, klämrisk eller fall som kan orsaka 
dålig arbetsmiljö och personskador. Genom att materialet finns på rätt 
plats minskar även risken för påkörningar då personalen slipper röra 
sig lika mycket i områden med mycket trafik. 

Fråga 4 i enkäten visar att yrkesarbetarna uppskattar att det ligger 
material i vägen i snitt 4,7 gånger per vecka som inte behöver flyttas för 
att de ska kunna utföra sitt arbete enligt Figur 4.3. Det är också intres-
sant att de yngre personerna svarar att det är material i vägen fler 
gånger (5,7 gånger/vecka) än de äldre (3,7 gånger/vecka). Det tyder på 
att ju längre yrkesarbetaren har arbetat ju mer van blir denne att 
material är i vägen. Det kan betyda att det inte rapporteras till arbetsle-
dare och att arbetsledningen p.g.a. det inte vet hur stort problemet är. 
Fråga 5 i enkäten visar att material ligger i vägen och måste flyttas för 
att yrkesarbetaren ska kunna utföra sitt arbete i snitt 4,7 gånger/vecka 
enligt Figur 4.4. Här syns dock ingen större skillnad mellan åldrarna.  

Fråga 6 i enkäten visar hur lång tid extra det går åt per vecka för yrkes-
arbetarna p.g.a. att material är i vägen för att de ska kunna utföra sitt 
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arbete. Snittet för alla yrkesarbetare ligger på 3,6 timmar/vecka för att 
flytta material. Med tanke på en yrkesarbetares timlön och hur många 
som jobbar på arbetsplatsen är det tydligt att det finns mycket pengar 
att spara här. All den här tiden ses även som onödig av yrkesarbetarna 
vilket innebär irritationer och störningar som leder till sämre arbets-
miljö. Att lägga dessa pengar på tjänster som just in time-leveranser, 
inbärningstjänster och sampackning kan ge bättre arbetsmiljö genom 
mindre irritationer och störningar och även minska andelen flytt för 
hand som innebär risker med tunga lyft och klämskador etc. 

5.2.4 Planering 
På intervjuerna som utförts är alla överens om att planeringen av lo-
gistiken innan byggets start är tillräcklig. Det är genom förändringar 
under byggtiden planeringen spricker. Över lag verkar det som att 
byggprojekten är för dåliga på att förutse problem som kan uppstå och 
bara använder planeringen som finns fram till att problem uppstår. När 
problem löses används bara de ramar som finns inom projektet. Ofta 
finns inte vetskapen om vem som ska kontaktas om större problem 
uppstår kring logistik. Ett förslag är att det skulle utformas en arbetsru-
tin där hela försörjningskedjan beaktas, vilka personer som ingår och 
hur kontakten med dessa ska ske. På så sätt går det snabbt att se vem 
som ska kontaktas när det blir problem någonstans i försörjningsked-
jan.  

En annan lösning kan vara att ha en logistikansvarig högre upp i orga-
nisationen med ett övergripande ansvar för alla byggen inom ett visst 
geografiskt område och befogenhet att ta snabba beslut för att lösa pro-
blem. Den logistikansvarige skulle även kunna vara med i planeringen 
och ha en bredare kunskap över svårigheter med logistik i området. I 
och med att den logistikansvarige sitter högre upp i organisationen och 
inte på projektnivå skulle saker som gemensam mellanlagring, sam-
packning och samordnade leveranser kunna ordnas så att lastbilarnas 
utrymme utnyttjas maximalt.   

5.2.5 Organisation 

Olika delar av stora företag som Skanska fungerar ofta i princip som 
egna företag som samarbetar med varandra. Även de enskilda pro-
jekten är väldigt slutna och arbetar nästan som egna företag med egen 
ekonomi och ledning. Kommunikationen inom projekten fungerar bra 
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och de flesta är nöjda med responsen de får av sina kollegor enligt Figur 
4.12. Samarbetet mellan olika delar av företaget och olika projekt kan 
däremot vara alltför begränsat och ett helhetssynsätt saknas. Ett när-
mare och bättre samarbete är någonting som kan effektivisera arbetet 
och ge stora fördelar. Om mer information delas mellan olika projekt 
och kontor kan problem som tidigare har uppstått undvikas i kom-
mande projekt. 

Idag är logistikorganisationen Skanska NPU fristående och kopplas in 
först när ledningen i projekten ser ett behov av detta. Att använda ex-
pertkunskaperna inom logistik som finns tidigare i planeringen gör att 
problem kan identifieras snabbare och det skapar bättre möjligheter för 
att hitta smarta lösningar. På trånga byggen som Kv. Frodeparken där 
det blir svårigheter med logistiken så används logistiklösningar med 
tredjepartslogistik, mellanlagring och lägenhetspackning genom 
Skanska NPU. Detta är någonting som upplevas som positivt och väl 
fungerande av personalen. Smarta logistiklösningar borde inte bara an-
vändas när det är absolut nödvändigt utan en analys om det går att an-
vända liknande lösningar borde utföras på samtliga projekt innan de 
startas.  
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6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

6.1 Slutsats 
Syftet med examensarbetet var att undersöka problem med logistiken 
inom byggsektorn med inriktning på hur logistik kan användas för att 
förbättra arbetsmiljö och effektivitet. Byggprojekten som har studerats 
är i ett relativt sent skede så det är svårt att göra förändringar i nuläget. 
Resultat av examensarbetet är därför bättre att tillämpa på kommande 
projekt i ett tidigare skede. 

Från analysen av arbetet kan vi dra följande slutsatser:  

För att få en bra arbetsmiljö och effektivitet inom byggbranschen måste 
de avtal som finns följas. Det är viktigt att se till att alla aktörer håller 
sina avtal genom att rapportera avvikelser. Packinstruktioner bör regle-
ras i avtal tidigt i byggprocessen då sampackning som ofta eftersträvas 
på byggarbetsplatsen kan innebära ökade kostnader för leverantörer 
eller transportörer och blir därmed svårt att införa senare.  

Bättre märkning av kollin är önskvärt. Som det ser ut nu är det svårt att 
veta vad som ligger på vilken pall och vart det ska inom bygget. En ut-
sedd ansvarig för mottagning av leveranser med egen telefon som 
anges som mottagare kan effektivisera processen.  

På sikt borde det finnas en logistikansvarig högre upp i organisationen 
som är ansvarig för ett visst geografiskt område. Den logistikansvarige 
bör ha befogenhet att ta beslut för att snabbt lösa problem och även 
vara med och planera och samordna byggprojekten i området. Lo-
gistikkunskap som finns inom företagen bör användas mer och införas 
tidigare i projekten.  

Just in time-leveranser, sampackning och genomtänkt placering av 
material kan användas för att förbättra arbetsmiljö. Det minskar interna 
transporter där det alltid finns risk för skador. Det minskar hur ofta 
yrkesarbetarna behöver gå genom områden med mycket trafik och 
transporter. Det ger även mindre irritationsmoment med material som 
är i vägen och stör andra arbetsmoment.  
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Förutom att förbättra arbetsmiljö ger just in time-leveranser, sampack-
ning och bra placering av material mindre skador på materialet. Det 
minskar risk för påkörningar och att materialet blir förstört av vädrets 
påverkan.  

Arbetsmiljön kommer bli bättre om material finns på rätt plats då det 
innebär mindre förflyttningar av material, vilket alltid innebär en risk. 
Att avtal hålls och material finns på rätt plats vid rätt tidpunkt är även 
något som förbättrar effektiviteten avsevärt då planeringen förenklas, 
vilket kan leda till mindre kostnader och tidsförluster. Examensarbetet 
visar att företag bör se över sina rutiner och avtal, göra förändringar vid 
behov, och sedan se till att dessa följs. 

6.2 Rekommendationer 
Genom analysen av byggarbetsplatserna har vi kommit fram till ett an-
tal rekommendationer till Skanska. 

Vi föreslår ett närmare samarbete med Skanska NPU där deras tjänster 
och kunskaper inom logistik används i större utsträckning. Byggpro-
jekten bör involvera Skanska NPU i ett tidigt skede i planeringsproces-
sen.  

I många fall är det bra att använda tjänster så som just in time-
leveranser, sampackning och mellanlagring även om projektets om-
ständigheter inte kräver detta. Mindre interna transporter och mindre 
materialupplag leder till lägre risk för att material blir förstört samt för-
bättrar arbetsmiljö och effektivitet. 

Vi tycker även att det bör utses en mottagningsansvarig med egen tele-
fon som anges som mottagare till speditörer. Den utsedde kan vara en 
lagbas eller annan lämplig person med bra inblick i materialhantering 
som arbetar i nära relation till yrkesarbetarna. Detta för att enkelt 
kunna se vilka yrkesarbetare som är bäst lämpade att ta emot en leve-
rans.  

På sikt tycker vi att Skanska ska ha bättre kommunikation mellan olika 
projekt och kontor, det är viktigt att kunskaper och information som är 
framtagna i ett projekt ska kunna användas även i andra kommande 
projekt. 
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6.3 Förslag på fortsatta studier 
Det skulle vara intressant att jämföra ett projekt som använder sig av 
just in time-leveranser, sampackning och mellanlagring med ett lik-
nande projekt som inte använder det. Det skulle kunna gå att göra en 
jämförelse där de extra kostnaderna för tjänsterna ställs mot de inspa-
rade kostnaderna genom tidsbesparing och mindre materialspill. Den 
undersökningen skulle ge ett tydligt resultat i kostnader, som ofta är 
det som är viktigast för ett företag, om metoden med just in time-
leveranser, sampackning och mellanlagring är kostnadseffektiv i jämfö-
relse med konventionella logistikmetoder. En sådan stuide skulle också 
vara en bättre grund för ett företag som vill satsa på att gå över till de 
nya metoderna men inte riktigt vet om det är ekonomsikt försvarbart. 
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Bilaga 1 

LOGISTIKENKÄT EXAMENSARBETE  

Vi är två studenter som skriver examenarbete om logistik på Skanska. 
Målet med arbetet är att effektivisera logistikarbetet och förbättra ar-
betsmiljön. Vi skulle vara tacksamma om ni fyllde i enkäten. Har ni mer 
åsikter får ni gärna kontakta oss. Under vecka 16 och 17 kommer vi sitta 
på platskontoret vid kv. Frodeparken, ni kan även ringa på073-6643043.  

Tack på förhand, Mathias och Johan! 

Ålder:  

Yrkesroll: 

Antal år inom byggsektorn: 

1. Hur bra tycker du att leveranser av material fungerar idag?  

Mycket dåligt   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Mycket bra 

2. Hur tycker du mottagning av material fungerar idag?  

 Mycket dåligt   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Mycket bra 

3. Om du tycker att det fungerar dåligt vad är det som behöver förbätt-
ras? Har du något förslag på hur problemet skulle kunna lösas? Finns 
det någonting som fungerar bra och inte bör ändras?     

 

 

 

 

 

4. Hur många gånger per vecka uppskattar du att det ligger material i 
vägen som stör ditt arbete men som inte behöver flyttas för att du ska 
kunna utföra arbetet? 
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  ☐ 0  ☐ 1-2  ☐ 3-5 ☐ 6-8 ☐ 9+ 

5. Hur många gånger per vecka uppskattar du att det ligger material i 
vägen som stör ditt arbete och behöver flyttas för att du ska kunna ut-
föra arbetet? 

  ☐ 0 ☐ 1-2 ☐ 3-5 ☐ 6-8 ☐ 9+ 

6. Hur lång tid per vecka tror du går åt på grund av fråga 4 och 5? 

 

7. Upplever du att det finns ett problem med material som blir förstört 
på grund av oaktsamhet? (t.ex. dålig täckning av material, uppläggning 
på olämpliga platser som leder till påkörningar)    

Instämmer inte alls   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Instämmer helt 

8. Tror du att mindre mängd material på upplag och tätare leveranser 
är ett bra sätt att minska stölderna på byggarbetsplatserna?  

 Instämmer inte alls   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Instämmer helt 

9. Tror du att det är bättre att angripa stöldproblemet genom t.ex. mer 
bevakning än tätare leveranser?   

 Instämmer inte alls   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Instämmer helt 

10. Behöver du ofta gå genom områden där det sker mycket transpor-
ter/trafik för att t.ex. hämta material?  

 Instämmer inte alls   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Instämmer helt 

11. Tror du att säkerheten skulle förbättras om upplagsplatser placera-
des närmare platsen där materialet ska användas?   

 Instämmer inte alls   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Instämmer helt 

 

12. Upplever du att det är ett problem att du ofta måste flytta saker för 
hand eftersom det saknas tillgång på hjälpmedel som kranar och trak-
torer?  

 Instämmer inte alls   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Instämmer helt 
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13. Tror du att lyft för hand kan undvikas genom bättre placering av 
material?  

 Instämmer inte alls   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Instämmer helt 

14. Anser du att du får bra respons när problem uppstår och du framför 
åsikter om logistik till din arbetsledare/kollega/platschef?  

 Instämmer inte alls   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   Instämmer helt 

15. Vad inom logistik tycker du det är viktigast att Skanska har föränd-
rat inom 5-10 år?   

 
 
 
 
 

 

16. Övriga åsikter och idéer 
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Bilaga 2 

Intervjusvar 

1. Hur tycker du att leveranser och mottagning av material fungerar idag? 
Kan du ge exempel på saker som du kommer ihåg har fungerat bra/dåligt 

Fungerar i stort sett bra. Det problem som uppkommer verkar ligga hos 
speditörer. Speditörerna måste följa leveransschema och avisera innan 
de kommer. Problem anses inte ligga i planering av leveranser eller i 
avtal utan i avvikelser från dessa. 

2. Om du tycker att det fungerar dåligt vad är det som behöver förbättras? Har 
du något förslag på hur problemet skulle kunna lösas? Finns det någonting 
som fungerar bra och inte bör ändras?     

Lagbas bör ha telefon och anges som kontaktperson. Som det är nu är 
det mycket ringande till produktionsledare angående leveranser. 
Samma sak för kontakt med traktor och kranförare. Varje område skulle 
även kunna ha sin en kontaktperson vid större projekt. T.ex. leverans av 
virke så blir kontaktperson snickarlagbasen. 

3. Upplever du att det finns ett problem med material som blir förstört på 
grund av oaktsamhet? (t.ex. dålig täckning av material, uppläggning på 
olämpliga platser som leder till påkörningar) Några speciella tillfällen det är 
problem?  

Det är relativt lite problem med förstört material på grund av oaktsam-
het i dessa projekt. Just in time-leveranser fungerar bra för att motverka 
detta. Dock kan lite virke och skivor som måste finnas hemma ibland 
bli förstört, men det måste vägas mot att bygget stannar av om det sak-
nas. 

 

 

4. Tror du att problem och skador som i frågan innan skulle förbättras med en 
ansvarsfördelning där en person blir främst ansvarig för att hantera mottag-
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ning av material, se till att det ligger på rätt ställe och är korrekt skyddat 
o.s.v.? 

Det finns idag ingen tydligt angiven ansvarig. Ansvaret ligger indirekt 
på lagbas/produktionsledare. Det är möjligt att en sådan roll skulle 
fungera positivt men kan vara svårt att få ihop det ekonomiskt. Det kan 
dock vara bra på större byggen där det finns mer resurser.  

5. Studier har visat att genom mindre och tätare leveranser med mindre 
materiallager ger bättre arbetsmiljö eftersom det blir mindre interna transpor-
ter där fallrisk, klämrisk m.m. är hög. Vad är dina tankar om detta?  

Metoden är bra för projektet och arbetsmiljön. Men sämre för miljön, 
det krävs noggrannare planering och är känsligare för störningar. 

6. Anser du att du får bra respons när problem uppstår och du framför åsikter 
om logistik till din arbetsledare/kollega/platschef? Tycker du att problem åtgär-
das tillräckligt snabbt och bra?   

Det fungerar bra. Informationen försöks det ta vara på för att undvika 
liknande problem i framtiden. Det strävas efter att se vart problem kan 
uppstå och inte bara ta tag i dem när det väl händer. 

Information och metodval bör delas bättre mellan de olika regionerna. 
Har ett problem blivit löst i ett projekt vore det bra om den lösningen 
fanns tillgänglig för andra inom Skanska. Problem stannar ofta mellan 
fyra väggar. Lösningen blir därför inte känd för övriga. Har mycket att 
göra med jargongen inom branschen. Det borde vara mer ge och ta. 

7. Tror du att det största problemet är att det planeras för dåligt innan byggets 
start eller att arbetet under byggets tid förändras och att leveranser och materi-
alhantering inte anpassas tillräckligt bra efter detta?  

Planeringen i förväg är bra, det är svårare att göra en mer detaljerad 
planering eftersom omständigheterna kan komma att ändras under 
byggets gång. Det är förändringar under byggtiden med dålig uppfölj-
ning och anpassning av ny planering som är det största problemet. 
Mycket som går att förhindra genom att tänka till före, smällarna som 
kommer senare kan annars bli väldigt dyra. När bygghandlingarna är 
klara vill personalen ut och bygga direkt. Tjänar på att stanna upp och 
tänka till och inte bara lösa problem när det kommer. 
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8. Upplever du att samarbetet med UE när det gäller materialhantering funge-
rar bra?  

Samarbete med UE sköts bra i allmänhet. Får tilldelat materialupplag 
av produktionsledare eller lagbas och sköts väldigt praktiskt på plats. 
Kan bli problem när UE inte har egen personal på plats och Skanska 
tvingas ta emot material. Bäst om de kommer dit och lossar själva, kon-
trollerar och lägger det på rätt plats. 

9. Tror du att mindre upplag och tätare leveranser är ett bra sätt att minska 
stölderna på byggarbetsplatserna?  

Sällan material som stjäls utan mer maskiner och vitvaror. Vitvaror le-
vereras så sent som möjligt så det går att lyfta in dessa i respektive lä-
genhet och låsa dörren på en gång. 

10. Vad inom logistik tycker du det är viktigast att Skanska har förändrat inom 
5-10 år?   

Aviseringar från speditörer måste fungera bättre. Fakturor måste lättare 
kunna kopplas till en viss leverans. 

I och med att mer och mer prefab används måste projekten bli bättre på 
att planera för att smidigt kunna ta emot stora leveranser och lyfta 
dessa på plats. Möjligt att en framtida roll just för planering bör finnas. 

Avtal som bryts mitt under projekt och det därför inte går att bygga 
klart med det avtalet ställer till problem. Det kan ta lång tid att hitta en 
ny leverantör som kan färdigställa.  

Personlig kontakt går förlorad när all beställning av material sker 
elektroniskt. Det försvinner en del av servicen som går att få. Det är 
svårt att hitta ersättningsmaterial utan att ha en personlig kontakt, men 
bra för snabba enkla leveranser. 

Övriga åsikter och idéer 

När det blir ett fel så måste informationen om det nå vidare så att detta 
kan korrigeras i avtal. Det är viktigt med kommunikation med till ex-
empel Skanska NPU som tar fram avtal. Det är även viktigt att få fram 
vad som bör förändras till nästa avtalsskrivning.  



 

B2.4 

En sak som är viktig är att information kommer ut till yrkesarbetare så 
att de vet vad som händer och när. 

Stor del av ekonomin är inbyggt material och transporter av den så det 
är viktigt att det fungerar bra. Det handlar om fingertoppskänsla och att 
ta hem lagom mycket material. Dialog med medarbetare är viktig för 
att det ska fungera. 

Sampackning på mellanlagring fungerar bra. Det är bra att lyfta in i 
stomskedet, det innebär endast ett lyft per lägenhet istället för två. Yr-
kesarbetarna verkar nöjda med lösningen. 

Det är många underentreprenörer som varken pratar svenska eller eng-
elska och det ställer till problem. Säkerheten äventyras när de inte för-
står. Det kan uppstå problem vid leveranser när material lyfts med lyft-
kran eller byggtraktor. Även vid montering kan dålig förståelse ge sä-
kerhetsbrister.  

Det kan vara svårt att förklara för utländska leverantörer vad som efter-
frågas. Båda parter är sämre på engelska facktermer. I överlag är språ-
ket ett stort problem. 
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